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Prof. Dr. Karel Herma1tJl- Otm'sk} :

Abandon

V

československém

právu

námořním.

NámOiřní Iprávo dapravní vyznačuje se téměi- ve vsedl zákonodárstvích ,m oderních zvláštní úpravou právní odpavědnolsti
;J01clJnikatele dalp ravy za jednání pamocných osob, ji,-:::hž ku \provedení dopravy plOuŽívá. Zejména jest v:tam Slměru specia·lní úpravě
podr()lbeno ručení loďaře čiJi rejdaře za jednání ,kapitána. V našem, československém -námořmím právu máme sice již soukpO'moprávní nOlrmy vla's,t ní pr:G!venie-nce, t. j. ,zákon z 15. dubna 1920 čís.
316 Sb. 10 vlajce a rejstříku 110dí námoi~ních, avšalk otázky oldpo. yědnosti IOlďai-e za osoby pomacné \není se v nich dotčeno, i nezbývá, než sáhnouti tu podle zákona z 28. i-íjna 1918 Cís. I I Sb.
k právu p'Ois.avadnímu, a to, jak vyplývá z ustanovení § 39 zákona
výše ·c itovaného z 15. 'd ubna 1920., k po.savlacLnímu právu rakouském1.L 1 ) V době :pi-ed převr, atem byly pak v Rakous,k'u v,platnosti
jrtikož1to z á.klla dnÍ ~).'o'l"my saukromého práva námařního jednak
t. zv. Ip'olitid<ý edikt Marie Terezie z 25. dubna 1774 (o.bsahující
ponejvíce pr~vo veřejné), Jeclnak však i u s tWTIlavenÍ druhé knihy
francouz,Sikého Code de commerce. resp. i,tals'k éha jeho ' pi·ek,l,a du
( ;·~ CQodice di 'c ommeJício«). Zákonník ten zaveden byl v Příma.ří
2. v Dalmacii v r. 181 I N.a poll eonem a zůstal, pokud jde o práva
námořní, přes V)' s!ov né své zrušení v Tellstu a Pi'-ímOli-í v pI.at-

J) Vzejíti tu mÍtže otázka, zda neplatí podl e přejímacího zákona
t aké po případě normy dřívějšího námořního práva uherskéhb, které,
třeba v podstatě obsah ov ě souh~asné, pi'-ece by v jednotlivostech a
v app li kaci vykazovaly rozdíly. I bylo Ly pak z hledis ka názoru toho
dalším pr oblém em, které momenty m a jí býti rozhodn)' Dli pro podřízení
k,o nk r etnícl1 poměrtl pod normy nállloi'-ního pr áva provenience jednak
rakonské, jednak nherské. R.ozhodovati . by tu musily zá sady práva t. zv
interlokálního s použitím zejména obdoby z no rcm mczinárudníh o
práva soukronH~llO. - Avšak dík předpi s u § 38 úk. z IS . dubna 1920
č. :n6 Sb. lze p ovažovati problém tento Z3. bezpi·edrL1 Č: cn)- ; neboť se zře 
telem ku všeobecnému znění ph:~ dpj su to h o samého i marginalní jeho
rubriky možno spatřovati v nt'mobecnou di spo c: ici o právních pram en ech č. sl. práva nám oi'- ního vLlbec, o c1 s traúující co du pi'- ejatého práva
nám o řního duali s mus no r em zákon em 7. 28. i-íjna Jo rS z1.c hovaný. Šírokému výkladu tomuto svě dčí také dÍtvo dy praktikability, n e boť tt šeti'-Í ná s
nema lých o btíží, j ež by , jak n e1,ze pochybov:1ti, V7.c hftzcly pří názoru
opač n é m ,

Ahandon v československém pravu namor·ním.

n dslti jatkiOžuo právo obyčejové, v Dal'maci,i pak platil v tOlm Slm ěru
dúsledlkem toho, že ta:m nebyl , ,pokud s·e týče dru hé knihy, vůbec
odstraněn. 2 )
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I jest tudíž, pokud jde a právní odpovědn o.st loďai~e zla Ikapitána, ve Iprávu tnašem pi-edpisem ro,zhO'dujícim ustano,vení čl.
216 COlde de cOlmmer.ce, a'rci ve znění lPl.1vodlním, jež bylo podldtadem pro italsk)'T překla,d v raJwuslk ých zemÍ-cll zaveden)';. J est
:to s,fr:uč~lé ustanovení, Ikt er éž, js,()'uc předpisem slp eciálním, Ipřed
chází !pro 'Obor námořníh o poměru dopravního též obča:nskopráv~
ní norm ě § 1316 třetí dílčí llI0ve.llou upraveného.
PllVodní text čl. 216 C. cle com. pro nás rozhodný 'o bs,ahuje
dva odstavce. Mají toto znění:
»Tout p,r opfi.étaire .de Inav ire est civilellnen t res.ponsable de s
fa its du ca:pitaine pOtU 'ce qui est r elatif a u navire et
l'expédition.«

a

»La res'p onsabilité cesse par l'a,b andon

du

naV1.re et

du

ťret.«3)

Předpis

tento, jenž byl 'p ro Francii pozdějšími zákOlny poně
~ud pozmělněn a třemi obsáhl ejšími odstavci doplněn/) obsahuje
dVOJí disposici od OIbecných norem odchyln ou , tedy .dvojí slp ecialn í
ustanovení s'olukromého práva nán1o~níJb,O', a to : 1. zalVáclií n ap1"06,té, t. j. na vlas:tní!m zavin ění nezávislé ručení vlastnika, lodi
za činy kapitána; 2. o brriez uj e ručení to potud, že dává v.1als.tní,ku
10di m ožl!1ost slp ro.stiti se ručení toho t. zv. a.bandonem lodi a dol...
vozného.
Kdežto spe·ciálmí p'ředpis odst . 1. 'P'i'-ii-acIu je se jakožto r0'z§ 1316 obč . z . k jistému počtu norem našeho práva
zo:střujícíc11 ručení ,pOldnik atelli za osoby jimi v podniku poulžívané, za1vádí norma o' abandonu ill.1sbtuci naše,mu soukromému :právU jitnalk neznám.ou, záležející v tO!m , že l:oJ'ař zbavuje se ur či týc h
zft.v:a.zkll z ·dOlpravy resp. za příležitosti její mu vzešl·)'Tch tím, že
šíře ní zása'dy

~ zře -

jeho
ramepráva
iroké~í ná s
ázoru

2) V iz R. Poll a k v Z. f. deutschen ..Z iv ilp roccss sv. 23 str. 258.
3) V »Cod ic e di comme rcio <: zn í ustanovení t o takto: »QualullCjl1C'

propri etario di bastirnento e civ ilm cnte resp·;m sabi le pei fa tti d el cap itano in cio che COlnc ern e il basti men to e .1a spedi 7iop.e. L a ri sponsab i1 1it a
ccssa co1l'abbandono de1 b ast irn ento e de! n o10.<
4) P.ozměny resp. doplnění t extu nastaly ve F r ancii zákony z 14·
června 1841 a z 12. srpna 1885.
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Dr. Karel Hermann-OLavs'ký:

;> ahandonuje« čili zůstaV\uje, t. j. ji's,t ým způsobem přepouští lo.ď
a dovozné věřitelúm.
Abandonem do,c hází výr,a'zu zásada ob mez e II é hor ll. Č eaí podni,katele p1avby za jednání ka:pitána
r e s p. p o s á ,d k y, zásady to pronikaljkí v právech ,11ámořních
v různých právních formách bli t. zv. soustavách Db~ezell1ého
ručení reJdařolV'a,. Základem jest tu 'zl-etel k podnikateli ~hlVhy,
jenž vy,praviv lod' a svěřiv ji kapitánu resp. posádce jest sám
vzdálen bezlprostředního vlivu a dlOhlecliu co clo provádění plavby
3 byl by tudíž příl.iš p1-ílúe pOrs hžen nreorhmezenrOu o cl'p ovědll1o stí
za veškeré činy těchto. osob; 'Odpovědností takovou by trpěla podnikavols't co do nám:o,řní plavby a tím i obe,c né zájmy nárOrdOlhro5:pOidářs.ké jak ,konSlUlm,entL1, pokud se jich potřeby do.vozem,lkrýti
mají, tak i pf'oducentů v oborech produkce s plavebními prordni,ky
~Ort1visících.
Povše,chně

rOlzeznávla jí se tyto typy obmezeného

pučení

10-

cTačů:
I.

Soustava abando.nu: v olhl.asti románských .práv námo.r-

nich;
2. soustav.a t. zv. exekuční čili t. zv. věcného ručehÍ loďaře:
obJasti německého nám. práva;
3. soustava objemově obri:1ezeného ručení .osobniho: Anglie;
4. soustava kombinovaná z ahancl'onu a systému exekučního:
Sevenní AJmerika:
Při všech těchto rttzných ty})ech osvědč. uje se obm,e zenost
ručení Loďařova jistým vz'tahem k je.1lo' t. zv. námoT'nímu jmění
~fortun.e de mer) j.akožto k objektu, budt'o kterým se nučí, nebo
jehož hodno.tou resrp. objemem se ručení určuje, anebo Jeho.ž 211sta-venÍm (abalndonem) se dlužník ručení svého sprošťuje.
ČinÍ'me si tuto úikollem ,pOldrrolb ití přeh ledlné úv~a:z,e ifils,tituc.i
a b ,a n d ,o n u, právmí to ústav srteJn ě za~iímav ý jak :prakticky dllležitý, 31 to ttlTI způsobem, že ,přihlédlneme postupně k slubjC\ktllm
Y

j

)

5) Srv, Se h rec k e n t 11 a 1, D. ost erreich. offe ntlliche tl. Privatseerecht (I906), str. 90 n~sl.; Dan j .OI n, Traité cle c1roit maritime sv. 2 .
(19I2), str. 218 nás1.; Ly.J n-C a e n a R é n a II 1 t, Traité de d roit commercial, sv, 5 (I9II), st r , 15? násl.; Pro cl r o m i cl e s, Des r es tricti ollS
1éga1es
1a responsabi1ité des propriétaires de navires (T~)I8), s tr. Ó9
násl.: :M a c l a Chll a ť1, Treat ise on the La\~f of 'M e r cl1 ant Shipping,
(lgII) str. 1-26 násl; C o s a c k, Hantle11srecht (19 10.) B 36.

a
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pn něm zúóa'stněným, k jeho pi'edlmětu, ,k podmínkám a fOlrmě
jeho v:{rkOG.1U, j,a:k ož i ku právním .ieho účinkLlm, o\'štlm jen v ,u žším
riumci odpovíc1lajídm místu úvaze tétO' vymezenému.

1.

Privatit comrictions
str. 69
lipping,

Zúčastněné

subjekty.

Bude tu rozeznávati 1. toho, kdo jest k ahandoll1u oprávněn
resp. llO vy,konává (abadonant), 2. toho, jemuž se abandonuje,
totiž véi-ite l, Jehož pohle'dávka má abandonem vzíti za své (aibancl0natář)r.) . a 3. toho, kdo dal čine;m svým podll1ět pro vznik pO'lJledávky IP 110ti a.bandio na:ntolVi, t. j . .kdo za,lozill ručení, jdllO!ŽtO
dfislecl1dl se éIlbandonant chce abandonem slp rostiti.
i\d 1. Čl. 216 C. de co m. jmenuje jakožto. (ls 8Ihu k albandol11u
oprávněnou, jalk vypl~7 vá ze .s.r ovnání OIdst. J. s odst. 2., »UOlut prorriétaire -de navire«, tedy každého vl,a,stníka lodi.
Ja,k jest vykládati tento poj e:m ? Doslovně jde tu pou1z e
o vlastníka lodi v technickém smyslu, ta,k že jednak byl by ka,ždý
vlastlllík lodi jako takový k albandonu oprávněn, zejména tedy
i tenkráte, kdyby nebyl poclnikatdem ,p lavby, jednak by nebYlI
k abandonuolpráv,něn nevlastník lodi, třebas by plavbu pr1ovozoval. V právu francouzském jest otá'zka ta spornlOu. 7 ) N el.ze z,ajisté
po:cI1ybovati, že čl. 216 vychází, ,podobně jaklO již Ondonna:11Ice tele
la lnalfÍ.ne z .1'. 1681,8) ph obrMu »JprlOip,r iéta,i,re de na:v,i re« z .pří
padu ohvy.1dého zvláště v dobách starších, že podnikatelem plavby jest sám vllastn~k lodi; svěhv Ji kapitánu a posádce, ,ue;má bez
8bmezení ·odpovídati za činy jeji.ch vykonané za pl.a vby, jež děla
Se v jehlO nep.řít'O:lnnasti a bez možno sti jeho bezprostřeclní,ho dohledu; av'š a:k stejná ratio legis nutká zaji's té uznati n.aprostou
nclpo'vědnos1t 'u pouhélho výstrtl j ce lodi, t. zv. annaJteur,'l) a-rci rovll)

Název užívan:\r někter:ír mi

éllltory francoL1 7.sk ý mi

( »créanciers

éI hctl1d.onnataires«).

n~sl.,

e sv. 2.
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T) Srv. Dan.i o n str. 277 násL , Ly o I1-C a e n a R é II a u 1 t str. 183
Pro cl r o m i des str. 384 násl.

S) Znění předpisu , o nějž jde, sclěll11.ií Ly o n-C a e n a R é n a ul t
5 stl'. J 54
9) O no.imu ~ ctrmat el1r « vi z tamtéž str. 134. Č e skSr název »v:)rstn\i('e « zvolil K 'O š ť á 1: K0l!10 SS8ment a .ieho v:)' 7.nam v organisaci obchodní (J9T6) str. 27. N~m('i tu mluví o )) Ausrllst er «. - Náš z~kon o vlajce
a rejstříku lodí námoi'-nícl1 nepřijal tento n.ázev, m'rbrž mluví o »pr0'VO~v.

zoyateli «1 poněvadž nesejde

při ~l~t '\.l1oy e ní~h

sem hledících

(~ I

,odst. 4,

Prof. Dl'. Kal'el Hermann-otavský.
~1ěž s přip.ustností abandonu s' jeho strany. Ovšem dlužno pak
vcdl'e tobo :p odle znění čl. 216 ulo žiti totéž ručení (s právem abau1donu) také i vl'astní~<u lódli plavbu neprovozujkímu, nýLrž pře
pustivšíJl11U l,oď ,k provozování plavby osobě jiné, jež může býti
jejím nájemcem, usufruktuářem aneb v jina.k ém právním pOlměru
s vla.stníkem lodi. 10)
Pro československé námořní právO' n3Jlézáme další Oponu
k Oc1PDVědi v IPodstatě souhlasné na otázky tu dotčené v ustanDvel!1rÍch zákDna z 15. dubna 1920 ČÍos. 316 Sb. o vlajce a relstří.ku
IDdí námDřních. V § 24 oid\st. I. ,zákDna toho prohlašuj~ se za lo'~
ďa.ře (rejdai-e) »vlastní,k lodi, jenž jí užívá buď Srlol11 anebO' s,k rze
D·sobu jinou u< námořní plavbě v)r děllkolvé«a klade se v odst. 2.
oprot.i pouhému ») provozovate1.i«, užívajídmu k tomu účelu lodi
mu nenáJežejíd. O tamto prDvDzo:vateli pa,k se stanoví (§ 24 II),
že »platí v pDměru k OIsobá!m třetím i k úi-,adi1m za: loďaře«, a dD~
dává se, že vj];astník ·seil. ne1.Dd'ař Imůže tu náro,kům pri~Tti,lle\gov'a,
ný,ch .lodních věřitel tl o'dpírati jen, bylo- li užívání lDdí vůči němu
bezprávné a :pr\olv inil-li 's,e věi-itel v doběna,bytí pohledávky neldDstatkem po'cti-vosti a víry. Ustanovení tato' pi"evzatá v: pOlds,tatě
z § 510 něm. zák . Oibch. pos,k ytují ,pro ,n aše p'r ávo, poku,d piouhéhD
prD'v ozavatelJe rDvná v 'p oměl-u ku třetím oSDbám loďai-i, t. j. vlla'stníku lDdi provozujícímu ,p lavbu, opDru pro bezpečné 'kladné i-ešení otáz,k y, která ve frall1co1uzské dDUdrině nedochází odlpov ědi
jednlotné, totiž zda:l,i jest i pouh)r prDvOzDvatel zavázán podle čl.
216 1 C. de 'cOJlTI . z čintl kajpitán:a. i když hO' nestihá v1lia slt ní vi.na.
Rozumí s'e pa!k, že, postaví-li se pouhý provozovatel v!].alstnÍlku
na rOlveň ,co' dO': ručení podl,e čl.. 216 odst. I.', dlužnO' mu prblpiijčiti
~bejně také právo abandonu, jí'mž ručení toto' jest kvalifikováno'.
Ve fr.ancouzskédloGdrině Jest však Sp OirnD , kterých Dibjekttl se
abal11don pouhélho' prorvozoOvatele (výstrůjce, arma,t eur) t)'ká, zdali
tDti,ž podléhá\' také loď sama jehlO" aibanc10n1..1 či je-li vyhr'a,z,ena
abandoi11u vlla.s.-bník'a. A prO' olc1.po'věď ola tuto otázku, lklter:101U zabývart:i se nám hude hned nÍ,že pold čÍ'S. II., přináší výše cit. ustan ovení § 24 II. di.1uhé věty Č. sl. zák. z r . 1920, jak' seznáme, ne
sice přímé řeŠetlí , avšak přece rOip o'ru význaimno.u.
~ 5 Č. 3 a ~ 24 oo st. 2) na faktt1 vystrojení l:ocli nevlastníkem, l1);brž na
jeho provoz.ování plavby.
10) Viz Dan j o II sv. 2. str, 28 ~? , Pro ~1 r O m i cl e )3 stl'. 384 ,sPOh1

~
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Jest se tázati, kdo jest subjektem práv,a abandonu ,při 1'Olď,ú
stvu (rej dařstvu). Tato jest societou sui generis, nikoE korporací; vzni.ká společný!m podrii.kání,m plavby sle .strany spo1.uvl;a's tníkú lodi a vykazuje svóu Ip rávní strukturou, j,a k se sta;J.et:)Tm' vývojem vy,tvořila, c1Iúle:žité roz,díly vúči dbchodním formám spolh:č
!1Olsrt:í dlop,ravních. Rejda:ř'Sltvo nemá jaU<lo ta'k ové firmlu ve slmyslu
obchodnilho zákon,a a nekvalifikuje se vůbec jakožto spo.le, čnost
obcho,dní .l l ) Code ,de c01mm,er,ce mluví pro'stě 'O »J)ropriétai\res du
navire«, též o »CoprolP'fiétaires«. Subjekty práva závazkú jsou
jednotJiiví spo.luloďai'-i a ručí za »závazky lloďařs, tva« pro parite
(§§ 889, 1203 obč. zák), pokud tu není podmínek rUČJenÍ sdltÍ!dlárni11:o (Ina př . pOld/le čl. 280 obch. z .). Rovně:ž žalovati a žallováni
b:)'Tti mohou jen spO'l uJ.oďaJři j,a ko takdví; loďařstv'O' není ani pflO
fO'rmální právo jedlrlO'tko'l.1 .
Zmocněnec » 1'Oďai'-stvo« za,s,t upující jest t. zv. loďař kiQIrresipondent (ar~mate·t1r gér~l1t, též arma1teur titulaire) .12) ,V nedostath.t zvláštního zll11iocnění nelze ,p ok,l ádati ho, an i když jest
zároveň sp'OIU'lod~řem, za o!právněna di.sponov,ati právy ostatních,
pokud by dislposice ty přesahOi\'aly obyčejlný provoz loďa'řského
podniku, a nebude tudíž lze přizIl1Ia,ti mUl právo vykon,alti jménem
Jích abal1'don . K. celkovému a,bando11u potřebí tedy slolUJhJ,a,sné
vůle V1šech, 'lnajorita by tu nestačl1la; a:r ci může každý ze spolruioďai'-ú alhan:dovati svúj piOdH ja'k na lodi, tak i na dov,O:zném, při
čemž věřitelé podlrží: nálío1
k y proti SlpollUllioďai'-um abanwlu . neúčastným.13)

Zmíniti jest s'e ještě 00 pi'-íip adu, :k dy loď,ař res1p. sipolulodař
jest záro1veň kapitánem. Tu nepodléhá pOIchybnosti, že dllužno
mu oode:p1-íti právo aband/ol1lu co do závazků z vlastnkh! jehO' skutků, je'žt!o tu vůbe,c nejde IQ ru'čel1í za o's oby Jiné. Avšak i pdkud se
jedná o závazky vzcházející proi1 z 61111 'Posádky, dlužno rOlzhodnoiuti zá,porně, ježto ned10 slt ává se hl oné ratis legiis olduv;ódi1ující instituci ,abandonu: lt. j. úč. el z·m irnit'i neobmezenOlu Ol sobě
právní odpovědnO'sť ;}.oďaJře se zřeteJ,elm k tO'm,u, že jsa vzdálen ne11) Srv. S c h rec k e 11 t hal str. 85.
12) S r v. ~ 5 Č. 3. a § T8 Č. :2. č. sl. zákona o vlajc e a r ejstříku 1. nám.
Ang li čané h , mluví o ~ s h ip's 11l1Sband«.
13) Viz: Lyon-Ca ~ !l ~ R~natl1t str, T70~ ťro~lro, ~~de ~
~ tr ; ,~9?

..

mohl uplatpo~ati vlastní péči ,a, dozor 1< osobám plavbu ohstará4
vajícím. Ve franoolu zské ,dJoktrině se tu odpov.ídá o~pačně14) 's O'dllvOIdJněním, že »Icaipi'talilne-:propr~étaire« jest S!e zřetelem ke svým
zříze~}'cllm v téže situaci jako »arma:teur«. Tomu jest s,ice, pokud
jde O' p,r ávnl povahu vZ1tahu toho, přis,vědčiti, avšak Slpolu zdům,z
niti, ž,e tu nejde o otázku vztahu ke ,zřízencůlm, nýbrž k věřit~
lům, a vůči těmto nedostává se tu, ja,k již výše podotčeno, di'lvodu přípustnQ/st .abandonu opodstati1ujicí,ho. 15 )
Posléze dlužno. si ještě . položiti otázku, zdali má 'PrÁvo! alb andOU1lu Jen vlastník lodi r,elS(p. por:ovozovatel :pi-i pIa vlbě výdělkové,
tedy jen loďař resp. IprOlv'QIzov,ate:1 v :přesném Slmyslu § 24 čsl. zák.
z 19200 vlajce a rejstříku lodí námO'řních. Práv:ně·-politi,c.ký účel
instit:nce ahalndonll~ jak byl' výše ' vytč. el11 (viz sVTchu str. 336..) ,.
s vědčí tomu, phznati právo ItlO i pioldnikaltel:i plalv.by nevýděllkó>vé
resp. vlastníku lodi k ' pllavbě takové provozovatelem uZlvané
(»yachty«, navire de plais.a'nce)., neboť na'prosto tleobme.zc::né ruč2n;~ by ta,ké tu nepřímo bylo na úk:O'l1 ,p odriikavosti v oboru :pllaI'Tby ta'kové resp. odvětvím Iprodukce s úče.l y jejíJmisauvils,ícím,i. 16 )
Arci uvádí se zase nall?roti tQ/mu, že pi'edpisy 2 . knihy Co'd e !de
c~mmer~e 'platí vůbec pouze 'p ro lodi plaJv by výdělkové, jak tOlmu
s:vědJčí jlÍlž l~,adpis .k nih)' té »Du co\tn~11erce ma,r itimeY) Také
pou.kazuje se k tomu, ~e pi"i plavbě nevýdě:lkové, nelze mluviti
c ·dO/vozném (fret) jakožto objektu abandonu.
Než tato dr.uhá námitka s,esla,b uje . se . úvahou, že i 'P'l'i výděl
kov~ plavbě nedos,t ává se ně,kdy dovoznéhO' (na :př. plavba za úče
lem ryho.].ovuJ., námitka péllk prvá tím, že Cdde de C8!111 ,. )-l,I,e'CLí ar,ci
v popředí ku plavhě výděJa~'tl 's.}.ouŽíd, že však tím není vy'loučeno
použiltí zásad v něm ohsažených na plavlm. námořní vl~lbec, poikuld
n.hmezení ,na plavipu . v'ýděl;klOv-ou nevyplývá p.1-ímo ze zákona: nebo
z povahy věci. , J\1,imo , to lze ,pi-iznati i nev)Tdělkovému plavci výhraidlu a~andb~ll tím spí,še, že nejsou to vždy jen pitavby . vo-

e

14) D a 11 j o 11 s tr . 3.36, Pro cl r o m j rl
s . s tr. A03 k pozn . 2.
15) Francol1zsk)T zákon z 14. června 18,tl (n :l1~lořl1ím právem r;:t-

kousk)Tm l1erecip o v a n~íT) oooall ve cl. 216 )ako 3. (,clst ave c větu: . »T o l1tefois, 1a faculté de faire ]'abandon n'e st point accordée a celui qui est cn
meme temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire .«
i6) Srv. výš e úvod po pozn. 4.
.
,17) Lyon-Caen a R ·énatllt str, R4, 157; Prodrornides ~tr,
;163. - Opačn~ Dan j on $tr. JOJ.
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luptuarní, jež tu v úvahu p.řijdou, nýhrž i plavby rázu v-ědeckého ;
\'ýzkumného, ex'p edli'ce záchramlé a pod.
Ad 2. DI'uhy, ,pro ,k teré rClsp. vzhledem k nimž 111 Ll že loďař
svou závaznoist obmeziti resp. vy]ou' čiti dbandonem, lody dlulhy
»abandlonatární«, jsou závazlky vzeš.1é jemu pod]~ zne . . lí čl, 216
»z čilnů ka/pitána«. Sporno bylo ve francouzské doktrinL. i praxi
j~iž vzhlecem k pllvodnímu znění · Codle de com., z,da:li . sl;orvem.
»f3JÍits,« fDZl1lměti jest po,uze del]i.kty lClpi,tánovy či také právní j'ednání, 7•.ejména smlouvy ,za loďaře uzavřené; snahy Ioďař1:l o ex·,
tee.lISiv.ní výklad mí.sta toho doš.ly ve Franci,i úspěchu zákonelm ze
14. června 184I, jímž dostal·o se čl::í.nl<:ll 216 textování: širšího, zalhrn'u jídbo výsloyně jalk delikty, tak je,clminí kCJI1ltra,ktní. 18 ) V r,a ..
ko.uském právu ·rovněž vzešla ta1h kontr'Qrvense a hájen výklad
užší pOjímající stovlO »člÍny« jen jakožto, jednání kulpdsní a ,d.o- .
losni. 10 ) S.pí\š,e 'však dlužno, .pokud jde ja!k o d:i-ívější právo rakoQus,ké, tatk i o práv'o naše, phjm'o uti výklad širší; bianco zákon .
z r. 1841 tu a1rci nenlůže b:)Tt,i oporou, alv šak svčdčí výkladu tomu
z!něnÍ zák'ona nečinící rozdílu; »činem« kapitánovým jest zajisté
nejenom jeho, delikt, n:)'rbrž i právní jedn;lnl.
Arci jde hl však ves\měs jen o, závazky, »tid.;ajícl se lodi a
vý!pr,a,v y«; i nenáJ.e,žejí sem záva;z ky v,zeš,Jé loďai-i tlře,ba:s z jecln;iní ké:pitá11l3, Hem,á li vztahu k této iello vl,a's tnosti resp. ku plavbě. Rovněž sem nenál,ežejí zálVaz,k y Joďařov'y, které sice vznikly
plavbou llo di nebo za \plaiVby, a,l e nemají ráz ručení. za kap:itána
relsp. :posádku, záva.z,k y to', jež bývají v dOlktrině ''Jzna.čovány jakožto závazky »oQlsolbn1«, aifci ve smyslu zvláštním, totiž tO'11l, že
jest loďař- z nich za'v ázán neobmezeně, nemaje 'v příč-ině jid1 prosti"edku abandonu.
Sem ,n áležejí zejménl.a závazky polc:LstOlupené za p.lavby nebo
z pi"íčiny její ve jménu lod'ařoQvě, avšaik !p omocnými osobami ji- .
ným.i než kapitánem nebo členy posádlky, nebG S,lce osobccmi právě
jmenov'aný:m'Í, a!však ifliik'Ol,i ve vÝ.konu jejich normálních funkcí,
ll:)Tbrž na základě zviláštního pi'-íka,zu llOďlalřOlva" dále závazky
vzešlé sice z činll kajpitána nebo pOlsá;clky, a;však za účasti liOďa
řovy, nebo z jednání oSlOb těchto, které 1:0dař schválil nebo v při-

V

] 8) V odst. 1. č1. 216 vsúnllta za slovo »capitaine 4: (srv. text vyse
úvodu) tato slova: )l et tenl1 des engagell\ents <;0ntractés par C~ d~rniyr, ~
. 19
S <;: h rec }e e n t h ii 1 ::>trl 88,

Prof.

Clfle

Dr.

Karel Hermann-Otavský:

ktN'ých se vLiči věřitelum » zaf'učil«, t. j. záv,aZl1ost 'svou

t,vláště

'uzlnall. 20 )
Věňiltelé mOihou al~ci ve případech těchto »olsob ních« závazkii
po,žac1ovati plnění neobmezeně, nejsouce vydúni <Joandonu a jeho
důs.Ie.dlkttm, nejSOIU tudíž věi-iteJy abal1Kionatárnítni.
Ad 3. Osoby, v přílČině koterých jeslt ručení lbďúe (resp.
provlozovatele) abandlonem zm~rněno, jsou nejl'rve, a to ;lesporně,
k,aipiltári, dále pak, což jest tlla SpOl1U, též t.1el1 0vé lod ní posád.ky.

Ol. 2I6 . C. ,de com. mluví pouze 'O ka;;)itánu, i hájí se tudíž
zejména náz'O r pi~,ipolJištějící abando:l jen pl-i ručení za činy členů
iP:O:sádky (k apitánem zivlOllle nél, j ina1k pa,k .lenl, pokucl lze ka!pi;t ánovi
přičísti v ,pi'-íčině jednání t u v úvahu přicházejících jekési zavině
ni. n ) NaiPrdti t om u připouští názlOir jin)' právo aba,ndid nu nalprO'sto s.e zřete'lem ok tomu, že c.o do čl'enů posádky kapitánem zvolen)Tch jde tu vlaistně o ručení za vinu ,ka:p itána ~ co do osob ji<l,k
loďúem s.amým zjednaných lze s,e ckwolati aifgumenti a majori
ad ľ~linus z ručení za kapitána. 22 )
Pokládáme t Qito ,druhé mínění za správné, třeb,a$ llelze co do
(lslo b posádk y kapitánem zVoQilen)7ch odlwod ilění Jeho schvúliti:
vždyť k,ulloposní neh c10 10'sní jednán;Í znzence neprokazuje již
o sohě 'c .ulpam in dig'endo toho, kdo ,ho zjednal. Opí-íti lze však
ná'zor ten PrIQlstě ]i,ž o čl. 216, vykládá-,Ji se' v souvislosti s llásleclujídllTI h'ned článkem, jenž se stal té, měi'- bezpře,clirnětll1o)Tm v dllsledku předpisú prováděj ícíc.h deldoarao.cÍ Pa'l-ížsko'L1 (I 856) O' zruše ní .J.<lJpač.stvÍ (Ia c0'l1rse). 23 ) CI. 2I7 ,stélJl1ovil t'Oti,ž jalk Oižt o výjim'1<tt
Zl' záSla,L.y o ručení lod'ai'-e v č1. 2I6 uPll.-aveném (~~rv , slova: ;.,.1('
seront ,t o u t e f o i s responsahles«), že loďai-i lodí . vil ~ ~Lě vyzbrojených neručí z,a de,likty spáchamé posádkami, leč do výše
složené ,k auce; i jest z toho patifllo, že se tu zvláštní podl1l1nk(lll1
O'~)mezuje urbt}, okruh pi'-ípa,dll fučení loďal-ova , jež by 00 ,sdbě náSrv. Pro rl r 'J 111 i cl e S str.. 506 ná s li.
y o 11 -e rl e n a R é II Cl II 1 t str. 160,
22) Tíž al1t o ři ' pr av í na l1v ecl. mí s tě: »·Mais n e se rait-il pas exor bit a nt et inique que le pr o priťtaire ďun l1avire Ilit tCl111 indéfinim ent a
rai so n d es faits d e s imples m a telo t s, alors qu ' il nel 'es t que s ur sa fortune
d e mer de ceux du capitaine? « - Podobně t éž Pro d r o 111 i des str. 492.
23) Praktickým mohl by se státi t'Jtiž pouze oproti s tátllm , které
J1evzdaly se 1l apač s t vÍ. Viz Ly o n-C a e 11 a R é 11 a II 1 t sv. 5, str. 191"
ná$J., S jr e y C ode de com : str . 487 k\-} čl, ~ 1(!
,
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le ž ely plOd čl. 216, ~t1 e ze z,vláštních díivolclů se tu upralv,ují jinak.
Tllm adůvo.dněn j.est pak záv, ěrek, že pad čl. 216 z~slaldmě Inál'e,ž í
také ručeni llOcťaře za či n y ipos,ádky vůbec , bez raz,dílu, zdlalii jest
zjednána locfařem samým či :kapitánem .

II. O

předmětu

abandol1u.

Č l. 216 II C. cle cam . mluví prostě o' »ahamkm clu na;vire et dtl
fret «. Jak již výš,e v úvadu zmíněno, jde tu a ,abJekty tvořící, j,a k
sle abvykle říkáv á, » n~mlo,řní jm ění « (f'ůlf,ttmede mer, fO/rtune Hottante) loďa,ře , vllči něm'už se pak o.statní jmení a1značuje jakožto.
jm ění pazemní (fo.rtune de terre). Arci dlužna si uvěd om, iti při
tia'm , že » jměním ná,mořolím« v tomto s,my-slll nemíní s,e a.bsolutně určený souhm majetk ov)rch abjektů, tvoi-ících v celkovém
majetku lacfa'ře pevně vytčený ok ruh, jenž podléhal by (na rOlzdH
ud as tatn~ha jm ění) zvláštnílm n o rmám resp. ' zvláštnímu právnímu osudu , tv ai~e jakési n ámo-I-ní peculiurn l.tJcľúaIVO'. Jmění náal'ol-ní v nalšelm Slm Y,SIIt..I ,m á Ip ovia hu jinou; jde tu toti.ž o pojem
ryze ' relativní: 'Okruh jeho. určuJe se vždy jen s,e vztahem k U1~čité
plavbě laďařem padniknuté a za;h r.nuje lla ď a davozné tét,OI plav:by
:::e tÝlk ající . ProviOlzuje-.li laďaiř pad'niG< SVltj n ěkolika loďmi, ne- .
LV()Ii'-í Jodě ty spaleČna1Ll, :sauhrnno'u »fo-rtune de mer «, nýbrž každá
z lodí jest (S'pOhl s davozným 'p.1av-hy její se týkajídm) SIa!mlo1s tatfl)rm jměním nám ()1ř ním, .a vždy jen vzhledem k z áv a,zků:mvzchá- .
ze jkí.m laďaři z ručení jeh o za ka'p itána re sp . ,p osádku Vl té které
plavbě, a sice jest jlměnÍm námol-nÍ:m v tam smyslu, že zll stavením (aband:onem) l'O:di té (a příslušného. dovozného) se loďa,ř
t ěchto určity'Toh závazků sprošťuje.

I jest ta 'k terá lacf s davozným vůči závazkům ,loďaře vze2; l)' m z plavby .k ol1ané jinau Jeho lodí jměním po'z emllím (f-o-rvune
rle terre) , a má tudíž lo cf,ař kanaj~cí plavb y větším počte'm loictí
tnlikeré rÍ1.zné l lQd~:lí jmění námoř ní ve svém maljet.ku, kOlI·i k lodí
mfl, reslp . ,k olikráte mu vzešly zá'Vaizky k abanďanu ho 'O'Právňu, jící. 24 ) To platí dOlkance i při ri'tzn)rch suk'c essivnÍch pl}lcwbách
téže lodi, jevíc se zej:ména ca do dOlv'o-zl1éiho' jinO'u plavbou téže
lodí zÍskanéHOI : t oto. j ,es~ j-měním námořním , t. j. poďléhá ahaJl1'do-

:~l'of·. 11r. Karel Hermann-Ota\Tský:

nu, vždy jen prO' dluhy vzešlé loďai-i z .plavby, jíž se davazné
týče.

Spolulocfař abandonuje pauze část Ilo di ,(1; davozného naií. :při
pa.d'a'jÍll'Í. (Srv. výk)ald výše pa~d Čí,s. 1. str. 339.)
Ve franoau,zsJ<é daktritlě ventilu je se otázka, která daba jest
rozhodnau pro sltav »náma[-niho jmění « (t. J. la'di a da'VQiznéha) ,
v jakém je mažno resp. dlu žna aba.ndO'vati.
Há jí se jednak názor, že abandonovati jest Jod ve stavu ph
zaJkončeni 1P11la vby , z niž vzn!:kly závazky ahancloilla.ntolvy, a diOiVO,Zne z IPiJ1avby aba.n ckm hezprostl-e,dně l'l-erlcházejíci. z5 )
Pl-ednoM
jest dáti úsudku, že nejenom pr·o lod, nýbrž i pro dOi"lOzné' a!ba.nclonu podJ.éhající mtlže r oz h odovati jen doba zakončení cesty ,
z l1Í'Ž vzešly záv .azl k~T , ,pro které se abandOln provádí ;26) názo r ten
plně vy'hovuje též ryze relativní povaze »fortuue de mer« výše
vytčené:

_ J musí se tudíž věřitelé ahandlonatámí s'po:kojů,ti .se stla ,ve.m,
v jakém byla loď při za'končenÍ dotyčné cesty, tl-ebas činÍstJav
tel1 kcf nyní bezcennou, anO' tl-ebas jde jeno její trosky. Ro,vněž
"neruČÍ« a·bélc1onuJící lacfař za nahodilé zhoršellÍ lodi nebo její
zničení l~a'sta'nuvší po zakončení plavby, t . j. sprošťuje :se i tu
aba!ndlOi11em ocl sV)Tcb závazkú; napr1óti tOItl1U pl-i zn.ičení lodí Jím
slélJmý'm z.půsOll;e ném ~ebO' zavilllilém nelze stejně rOlZholdtolV,a,t i,
l1.)'rbrž ~,ba'ndo.nant tll bude mus,iti ta,ko'v éto znehodnocení nés,t i,
L j. zústan~ cÍlO hodnoty ~haršení res1p; dlO h od naty lodi zni,čené
yěhteiům .aba-ndonatárnhn zavázán.
Na mÍslt o lodi zničené i11,a s1tupují též co do abandlonu event.
nároky a-band:qJnantovy prolt i tl-etím o!sobám zničení zavilnliv·ším
u náhrac11u; rovnéž ;přistupují k ·Jodi jako další abjekt f,láhradní
nároky tako'vé pro zh?ršení lodi od doJby zakanč, ené cesty. COl do
náhrady pojistné neplatí vš,a.k takolváto su'ccessio iltl l\01cui111 rei. 2 ;)
.Pochybnas.ti některé naSJkytají se co diOl předmětu aba.ndanu,
25) V iz Ly o n-C a e n a R é n a ul t str. 170 (stran lodi), str. 171
(stra.n 'dovozného).
.
' 26) Dan' j 'o n (str. '367 nás1.) odt"lvodiluje to zejméria tím , že hi st,:)-'
rick~r . rozvoj i logická úvaha vedou k t om u, by ké1Ždf,v),prava posuzo- .
Vrt,]a. se za p,o,d.nik zvláštní s vl:a stním aktivem a pa ss ivem . Pro francouz- .
ské práv,;:} dovolává se autor také č1. 2 16, o d st. 4., jenž však II nás neplatí. j sa pozděj š ím dodatkem.
2i') Vi~ Ly O n-(:: a e Jl a R ~ Jl fl tl 1t ~ tr , I77 Dá,,1,

l bannon v

}zné

ph jest
:h o) ,
1

pi-j

IIVO,Zln ois,t
ba.nesty ,
~ ten
výše
.ve,m ,
stav
Nněž

" její
i tu
í ) ím
)1V,a.ti,
léslti,
i,če~lé

vent.
[,v 'š ím
radní
:01 do
~ ei. 27)

dlOtnU,

r. 171

hi sb::>) SllZO-

česknsiovehRk éIl1

právu námnl'Dím.

345

pro voiz:uje-E plavbu n evhť.s'tnH<. Ručení p o dle čL . 2 '[6 I, 'all7ci s právem ra\b andOlnu ,clJlle odst. 2. , stihá tu jalk vla.stníka ndlod'élJře, tak
i provlo z.Q;vatele (s,g r. v3r š,e slt r. 338.); jest všatk otázlt Otl, co má
ahando tl1ovati vlastni\k , ,ciopro vtO z.olv,atel? Hájí se názo r/S) že
prlO' olb a jest předmétem aba.ndOil1tU jak lod, tark idovrOIzné, pi-i
čemž se, abandonuje-li je,den z l1iidl, poměr mezi 'nimi upravÍ po-stižnými náro ky přiz'pll l Solben)Tm1 jeho kéi.nse ; jiní 29} za'Sitáva.jí
nrapro ti tomu, že ab.a:ndonowati mllže každ)T z nich j,e,n tOl, ,cO mu
nMeží, tedy vlas tník Jod , pro v'o.zovate1 dlOvo,z né. :NIínění tomuno
přÍiSiluší přednost dtlsle chno sti; arei ",šalk právě v če,skos.llo'venslkém
práJvu 'zalSahuje sem us,t alniO'v ení § 24 II zák. z 15 . dubna : I93 0
Č . , 316 Sb . výše citované , ,(],lre n ěhož vli a~stní'k .lodi pou1žÍ,v:an{ Q>só-.
h o u jin.Qlu ,ku pJ'avbě snášetim'usÍ ,c1úslecliky co' do » vě. cného I1HČení.<~
piO'ctilVým 'pri,vilegovaným věři-te Iúm Iodnxm i tenkráte, . ~,dyž bylo
Jeho I·ocli ,pro víoz ova:tdem bezp r ávně ,použito. Z c.',jisté je"lt ve shodě ;
s'e zwsa.do,u v t om ,t o Ip i-edpistl prolnli.kající, dlo;pustí-l,i se, .v t ý G:hž
ales,poľí mezích, t. j. vl1či p octiJV)T
lm věř,itelllm , také abandbn }odi.
se strany profv;oz ovate I1,e, arci s výhradou event. V1I'a,stníklOlvýtC11 . ná~
J10kll vůči p-folvozovateli, ,Po kud by se o\pÍrati mOhl) 'O ,p rávní pom ěr 'mezi ni'mi.

III. Výkon abandonu po stránce formální.
Struč·né

ustanolV,e ní čl. 216 o,dst. 2 de C. co.m. pnsky tuje máJI()
o pory pl;oodpověU' k otáz,ce v na,dpisu dotčen é ; přece ,' šak vy ~
plývá z Iněho tolik, že ntčealÍ l.ocYaJ- ovo v -odst. I. sta:l.'JVene ~; pře 
stává a.bandonem« lodi ,a ,dovolzného (ceissepar l'abandOl'n ), te'cly
prostým Jeho výko ne,m . Nynější ,Te Fr,ancii platn)T text čl. 2 :i 6
překrOičuje mez lakonickébo zlllěll1Í pllvodní,ll'J, praiVě, ;'e ka,ždý
v la~ tn1k lodi »T:r1l1Že, ve všech ipřípa.dech, slpro'stiti S~ zavaz,k{l vjrše
(t . j . v 1. ods,t.) 'c1ot<: ených abandonem lodi a. dovo zného «. laji.s,té, že jest širším tímto. tex tem blíže jen vytčen smysl již st.nlč
ného zlněnÍ :Pll vo dního.
I jest a.bando l1 Jo ďClJl-ovým právem; on mllžC, ale nemusí ho
p o užli ti ; nepOlu:ž ije-li a,ba;n.ďonu, trvá plná, ne ohm eze,n á jdlO t1d .,
pov ěclnost za činy v odst. I. dotčené . Ovšem jd~ tll' (} . »právo «, je-

1C0l1Z- .

ás ne-

28) Dan j on ·str. 295 ná sl.
2fl) Ly o n-C (l e n a R é 11 a

"tr. 392.

ll .l

t s tr : 183 ná sl.. Pro d r o m i de s

Prot. Dr. Kar el Hermann-Otavsky:

muž eeodpoviclá sice nijaká právní .pavl!nnast osab j.:n)Tch, jehc,žto
vS'kanem však se hluboce zasahuje v zájimy resp. práva úóu·,tní~(Ů
nucenýd1 nésti právní změny zálslaJhem tím nastávající ; jde zdE:
nO/tiž a, t. zv .. ,práva utvál-ecí resp. 0' ,to zv . právní f,akUilltlulod'aialVu,
dccÍlít nbanc1anem právnlha účinku liherace ze '~ :'lvazkll aballdanu prddiléhajídch. 30 )
.
Pa zákonu není výkan tohoto práva poutún u.rč.iť.)ou formou;
i dlt:l~na, jaka v právu fr.a ncouzs,k ém, také u nás p'Qo\:~á<1aLi za dtO~t,.~tečný j.akýJk.olli projev locfa,řů:v vyjacli-ujíd abandonl1í jehO' dl~
p')sici v Ipříčině určité lodi resp. určitého. dovózného-.
.lest se tázati, zdali jest k účinnas'Ťli abandonu z~po)ti-ebí souhlasu věřiteltl-abandol1ia,tářů, zejména » ·přijetí« .abanclonu s jeji'.:h
str.élJny, třeha.s asp:aií kankludentního. Jest ta otáz,ka těsně souvisejíd s ,koo!tJíalversÍ o právní po.va,ze ,aband!Qinu , kterouž uvá,žiti bude
níž~ pad čís. 1 V. ; t!O,lik však jest zdtlrazlni.ti již nyní, že záklon (čl.
216) nezmiiíuje se nikteralk a pa<1mínce souhlasu věřiteltt res·p.
něj.aiké' jeji,ch »a!k,c eptaci« a že ta\ké již abecný V)TZnam názvu
»abandon « svědčí spíše povaze ,projevu jec1nolstra'l1n1éhio.
Vznikají vša!k dal'š í otázky: Ptl'sobí tu již proj,e v a sobě, tedy
jehade-klara,ce, či jcst pot'řebí , by iprojerv ten k věřiteHim,
a něž jde, dašel, nebo cIJo1kOlIlice, by věi-it,elé a O'bsahu jeho Zivětděl,i?
Odpavídajíce k těmto .a.táz·k ám, nesmíme pustiti ze zřetelle hl'11bOlké zasažení, jaké a:banl/c1an v zájmovém o!kruhu věřiteltl sle bnu
přináší: vždyť tiŤ!o se př'i nejmenším zna;čně obmezují co do.' uplaJtnět}í s'v ých pohledávek, ba začasté 'eHektivně .'S'vých pohIedávek
pozbývají. I nebude lize spokojiti se s tím, by úč,inky aband.:mu
nastaly, za všech okolností Již pouhý,m projevem loď,afe ; napJíolti
tomu za nedastatku předpisů a výk:anu jeho. nelze již z olb ecný,ch
norem cLova'z ov.ati nutnost rekogi11ice věřite1{l nebo i jen dojití (prajevu ~handonní,ho k ni,m. 11áme za tú, že nedostačí sice pouhý
projev, jenž stal se zptlsO'bem věřitelů utajen:)rm, že však není potřebí, by locl'ař mlU'sil pečovati Ol ta , aby všem věřitelům, z nÍ'chžto
třebas o některých v dabě z, a.končení p1avby nemá 3.Jni přesné znalO/sti, aba;ndan ozna\m!avall, nesa snad i ds!iko clo,p ravy a ďoručení
projevu noho. Stačí po našem sOludu, když a:banclon vrC'ljeven ,tak,
pot1~á

30) O právech » utvářecích « ( »Gesta1tllngs rechte «. podle terminologie Seckelovy) viz v)'klad tl Ttl hra, D e r all g. Th eil d. bgl: Rechtes,
sv, 1. str. 161 násl.

Abann.on v črf<Íwf<]ovenf<kém právu námořním.
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j

že v-ě,i-itelé ·0 něm zvěděl~ neb a'Slpoií ph no :'mální -dba10sti zvěděti
Jnohl,i. 31 ) Dt':f.kalz ní bř~mě ponese tu IOfracr-, .potud, že bude na něm,
by ,dbikázal bud znalost 'věřiteloVlu o abandonu (zejmena 11{a .př.
tím, že abandon vůči němu projevil), !l1,eb aspoři publicitu projevu
OJdllvodňující l~st1detk , že v ěi,~tcl o proje v-u tom zvěděl. Na .Yěřiteh
bude břímě prl1vodní o tom, že pi'es projev resp. pubLicitu jeho
o abandonu ani nezvěděl élJni nemusil zvěděti -- ::H iloz to ovšem
vdmi ne.sl1ia!dn)"/. T ,p1-ihlližu.1c se tím .sou:staya a·h andlOlnnÍ ve i.akbckém svém výs-lediku značnou měrou soustalvě napros kilO. ohmezeného ručenlÍ, čink v)Tsj,ede,k ten závis,l ým Ipr,akticky ;,Jo.u~e ná
pro.jevu abanc10nu Inormálně , l-ác1ně .pub l:~kiQIvaném nebI) t,omu Jde'.:.
rému věi-iteli s,děleném.
Lhiha pro ahanclon 11,e nÍ předepsána; tento může státi se
účinně i vllči pohledávce soudně uplatiíované, ano i ve stacliu exekučním ; arri nebude se pak \-zt3ih ovati na nákla,dy , které vzešly
věřite li v)Tkonem práv,a jdlO př e d účinn)r m projevenyabandonu.

'esp.
lZVU

tedy

I V . Právní

abanclionem (La responsabi lité ce.s:s.e), N ovellov:lný text
loďaře (11 Ip eut... s'.a ffranchir). . Smysl je
patrně v olbolll případe,ch týž: ahanclonem nastává sproštění dlužníka (loďalře). Arci jest tento siprošťl1jicÍ, tedy vliči věřiteli, o nějž
jde, negativní účinek, připoután k podmínce »abandonu«, t. j. zů.
stavení, přenechání .lodi resp. dov.ozného, jeSlt tedy ka11sa'}ně Slpjat
s. jaikýmsi , jak s·e zdá, pos.itiwnÍtm účil11tkem aktu toho.
Oha ty,to úči11lky abanclionu, i pokud by,chom je právnicky
ľozeznáv,aJI 1i, nastávají ipslO jure et uno actu; nét venek vystupuje
význa,Člně]i účinelk Iiberatorní; tento jest též hlavním účelem této
instituce, která se karakterisuje jako žto právní f!)rma obmezeného
ľl!čení !loďa:řoíV.a v ro máll1tském námořním právu se ,vytvořivší. Libe:r,a tornÍ účinek tento, třebas jest kOlnlstruktivně V těsném s~pětí
s účinkem q)os,itivní:m, má přece potud převahu, že nastává i t('nlsráte, když positi.vní onen ú či,nek il1 c() ncreto \-úhec nemllže míti
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31) Ji,nak franco 11zská doktrina , jež poklúdú z:t nutné <)Známení
abandonu aspoií jedinému v ě řiteli , r esp . pí-ijC'tí jeho. a kdyby odporova l, soudní r,o zhodntltí o jeho ú(:inn :J sti. Srv. Ly o n-C a e 11 a R é 11 a ull t
str. 185, Pro dr o Dl i des str. 693.
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praktického význa1mu, na pie. z důvjodu to.hOl, že loď vzaJa docela
z,a své okolností nespadlajlcí na vrub alb andona,ntú v, a pohledávka
dovozného je,st nedobytnOlu. I tu he )abandollovati « lod', a, č z ní
zbývají již jen trosky na dně moř,ském, jakož 1 dovozné, jehož
illlik.as.5'o · jes:t il1usO'rnÍm.
záleží právn~'cky o ne,"! , jalk jSllne, ho
re,s p. obsah ,abandiolllu: rOlcl.ázejí tS'e názory v .clo,ktrině. Zákla,dní spor }est tu o to, zda-li mi aibandlOtll
v tom sm,ěru !povahu tra n s I a t ,i v n V 2 ) tedy zclal/i j de tu 10 pře
vod OIbJektl'1 ahandoll.11U ·na aband011aitáře, (při čemž zejména jest
záv,a.žným názOIr s,patř'lljící v ,abandanu ďa,ti!o' ilDl s,olutUlm a vyžaldujíd tudíž konsensu v.ěřitele resp. věi-.iteill) anebo zd:a-h se tu
l.l ,rčité óbje,k ty prostě zllstaNlljí úbradě j,istýdl yěřiteii\, za vyJoučeníostatll.1,ího jmění dlu,ž,n,íkoiV3. z to,hOito právního olsudu. Tu pak
zase vzchází otázka, zda-tli se tím vyhr:a 'zuje tVěřitdú'm aibandlOnatární:m ď něj,'aké /zvláštni, privilegO\I,ané' právo 'uÍlra,LOv.a·ó nebo
dokonce ·p rá·v o zásta'v ní a jakým postupem mobou pa'k, dojíti u,spokojení.

Co do otázky, v

čem

označiE,positivní účinek

Jak již 'v ýše pod č. III. (str. 346.) Il.l ,a:Zl11laIČcno, nelze y zá'k on ě
nají,ti Oipory iprotlfansla,ti,v ní 1P0'v ahu abandonu a jedca,ti by se tu
mohLo 111Ianajvýše o nabytí práv ze zřizov,acího aktu je.d.nols,t ra.nného resp . »ex lege«. Arci však v zá.'klOtně viibec nena.l(~zá:me podkktdu prc FkéS' zvláštní prá VQt véí-litelllltTI z abaJt1do'l1'll v.z1cházejicí,
a a,n i z jednolstran né intence 8.ha:ndolnall1:ta nedá se :právQt t,alkové
dovoclliti. I ne~nabývá tudíž větři,telt ahandJonatární na .objektech
abandonovaných, jlak dlužno usoluJdiťi , ni'jakého práva a pokud
sna,d jest ,p rivileg.o.yan)Tm věi-ítelem lodnílm. ztlsttlv,a.jí právla. jeho
abandonem nedotčena. K enl ovšem vy.loučeno, že by mohl abandO~l in ,c oncreto míti práv-ní diQIsaih dalls í: Tak na pře když by s,e
stal výs,]ovně v,zhledem k určitému věi-i teli, resp . pohledávce jeho,
tak že by pak obsahovalI lúďai-ovtO 'Uznání dluhu; ano doik!Ú.lllc e by
hylb lze »ahandJoln{( odíti v rlOucho alk tn translativnébo na pře tím,
že se ,objekty jeho aktem souhlas'né vLl'le na věi-ite:le ,abaDldonatárního ,pi-evárl"ějí. Nehledí-me-li Iv ša'k k takovýmto zvláštním pří
padtlm, nezjednává abandon věři~te,lLlm ahandona:tárníma'l1li práv

32) Tak Ly o n-C a e n a R é 11 a tl 1 t str. 1.31. J8I násl. Opačný- názor zastávají Dan j o n str. 438 násl. ,. Pro dr <:> mi des str. 693 ' ·násl.
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československém.

,k otbjelktůrn ,abandonuJ ani vša~( nějakého priv.ileg'ovaného práv11iho postavení, nýbrž aba.ll1df::H1 značí onou svou »positivní« strán}mu jer} tolik, že objekty abanclootOvmlé se označují, pl~cilS~jí ,
' určují' Ji:r1w,žto »fortune de mer«, t. j. pi-edměty uhra7..ovací~nu
(resp. též zajišfov,adm,u) úchopu vě,řitelů vyddné, 1~clťžtoo6 ' clo
'os1J3Jtn,ího jm·, ění (fórÚl1~e dle terre) jeSlt každ5{ krOlk námo i-ní,ha
věřl i,tele loďúova 00 do uspokojení ze jmění toho ' vyl:O~č'~. A
pOUlze v toim to ,určení resp. Ohr3JIÚČení j ' mění námořníh()l v~lč, i j\ll1ění
pozemnílmu ,p r1o ty ,k teré námořní clJl1uhy , (a:bandolla,tárn'í) zá;leži
't . zv. pOls,itivní v)r,zn3!m resp. obSiab abandon'u.
POIsiti-v ní sVQU
'stránkou jest tudílž aibal1idot11 určenÍ'm loďařova jmění 'ná'rriořního,
'J' '
stránkou neg,ativní pak siprolštěnrm dlužníka (];oďaře)OId v,eŠ!k~""
rého právního postupu élIbandi()lnatáITních věři.teHi , pQkucl by se
týk'élll úÍ1trc=t,dy 7: jínéhlo jmění než námolřního. Stran ' {!hrady z ni,l11'o:řního jmění zůstává pÓlhledávhl. věřitele resp , záva:,zelk 1oďa,
řův ahandone'm o Slobě nedlotřen], Even!tuelní zlJytek ze jmění námOll'níiho po úJ1iratdě věřitelú přebj"vajkí při\palclá res'p. zůsitáv'á l~rfaři po p'říp.aldiě provozo\va:,teJi .
'
'
O postupu aib anclonatárních v.ěhtelů k úhradě z }měllí náuuoř
ní-hlO a vzáje:m lném jich poměru pl,atí za lUedo,slti:i.tku n~'rem spetCiál'n~ch zásalcly všeobecné, j,Íochžto tplOlUŽlití dává vzejíti .1ectktery:~ :p ochybno,stem , Ta!ké v doktríně francouzské projed11ávlají sle tu zají:malv é některé konťrolverse. úValhu všalk 'O Itěchto O' tázká~l~ petbývá než old'k'ázati na míls,t o jiroé.
.
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Zkratky. Osn. = Zatímnj" návrh obecné části trestního zúkona 1921Ř, tr. voj, =~ řády tr. pro společnou ' b'r<1nnou moc rak.-uher. ' a pro zemsk:)u obranu rak. z 1. července 1912, ds. 130 'a 131 i~. z. Něm. 'osnovy 1908,
,1909, 1920
Entw. ' einer Str. Pr. O, Amtl. Ausg. 1908; Entw. einer neuen
Str. Pr. O. 1909 (vlád. předJ,.); Entw. , . , eines Ges. uber det~ Re<;htsgang
in StrafsacI1en,. " Verofientl. ,auf li nordn., des, Reichsjustiznii,l,is.t, 192°c

=

1.
Srovnáv<fume-li rak i-, tr. z r. r873 s jehlO předchůdci z r.
1850 a 1853, mus'Ím,e uznati, že znamenirtě l'ozšířil ohor 'pů'S,~bno Sborník

věd

právních a státnich.
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