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PR'EDMLUVA. 

~ dyž památným zákonem ze dne 28. února 1882, Č. 24. ř. zk., 
, rozdělena byla universita Pražská, staroslavná Carolo-Ferdi
nandea, a když vědeckému bádání v jazyce českém vykázáno bylo 
místo trvalé a dávno jemu náležející, nastala nutná toho potřeba, 
postarati se Y hojnější míře o učebné vědecké knihy pro poslu. 
chače na českém vysokém učenÍ. 

Česká právnická literatura začala zejména v minulém deseti
letí utěšeně vzkvétati - důkazem t.oho jsou různé publikace, 'kteréž 
všeobecného uznání ve světě vědeckém sobě dobyly - než učebnic , 

najmě pro právo historické nedostávalo se dosud, a mezera tato 
stala se po roce 1882 značně citelnou. Čeští studující byli od
kázáni pouze na své přednášky a na učebné knihy v jiných jazycích 
sepsané. 

S všeobecným souhlasem potkal se a přijat byl proto také 
návrh, jejž ve. valné schůzi "Jednoty Právnické" v r. 1883 ná
městek starostův pan, dr. Ludvík rytíř Aull byl učinil, aby 
"Jednota Právnická" nákladem svým vydala českou uěební knihu 
Pandekt. Provedení tohoto usnesení uloženo zvláštní komisi, jejíž -
porad súčastnili , se kromě pana navrhovatele jakožto předsedy 

pp. professoři: dr. O t t, dr. P ra žák, dr. S tup e c k Ý a tehdejší 
jednatel spolkový p. dr. C z u r b a. Komise tato uváživši veškeré 
okolnosti, usnesla se, by vydán byl český překlad známé, výbornou 
pověst " požívající učebné , knihy L. Arndtse ryt. z Arnesbergu, kteráž 
v době krátké doznala desátého vydání. Aby vydání , celého díla 
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bylo pokud jen možno urychleno, svěřena práce překladatelská třem 
a posléze čtyřem členům Jednoty, kteříž po třech letech práce 
své dokončili. 

Odevzdávajíce nyní celé dílo české veřejnosti a doporučujíce 
je přízni kruhů povolaných, máme za svou povinnosť, upozorniti 
na dvě okolnosti, jež překladu po stránce formální mohou býti 
vytýkány, kteréž však při nejlepší vůli obejíti nebylo lze. 

Bude-li snad čtenář postrádati stejnosti, "jednolitosti" pře
kladu, vysvětluje se stHistlCká tato různosť,kteráž věcnému obsahu 
díla nikterak není na úkor, tím, že na překladě pracovalo více I , 

osob, a společné jakési redigování prodloužilo by dokončení díla, 
nehledíc ani ku fysickým obtížím, jaké společná tato redakce pře-
konati by musila. ' 

Co do stránkování sluší připomenouti , že kniha druhá nemohla 
z příčin vydavateli nezaviněných přímo následovati po knize první 
a vydána teprve po knihách pozdějších. Tak stalo se, že stránko
vání jest trojí, a , sice jedno pro první a druhou knihu, jiné pro 
knihu třetí a posléze jiné ' pro knihu čtvrtou a pátou. Při sepi
sování rejstříku a obsahu vzato na trojí toto stránkování patřičné 
zření a nebude ono tudíž dílu . samému na úkor. _ 

Nebude zajisté nikoho, kdo by neuznal, že vydáním náklad
ného díla tohoto aspoň Z části vyplněna jest mezera v literatuře 
naší a že "Právnická J edilOta" věrna jsouc svému stanovami vytče
nému cíli: "pěstovati ' vědy právní a státní" věnovala síly své 
podniku vlasteneckému a pro vědecké naše potřeby veledůležitému . 

V Praze, v měsícÍ květnu 1886. 

'Ředitelství "Jednoty Právnické" 
M. ryt. Havelka, 

t. č . starosta. 

:' : .f.,· 

Rudolf Vyšín, 
, t. č. první, jednatel. 
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§.153. ,2) N~odl!sle o~,d.osavadního vlastnictví nabyvatelova. a) Oku-
pace vec\ pa!l~ n.e~aJlcl. §. 154. b) Specifikace včci. §. 155. c) Na-
~ytí plodu vecl, CIZI .. §. 156. d) Vydržení. §. 157. a) O vydržení 
ra~nem . Podmlllky Jeho. aa) Držba. § 158. bh) Řádné nabytí 

- drzby. §. 159., cc) Be,zel~tnosť dr~itelova . §. 160. dd) Trvání držby 
§. 161. ee) Vec vydrzem schopna. § 162. ff) Kdy vydržení se pře
trhuJe a staví. §. 163. (J) Mimořádné vydržellí. §. 164. 

V. Ochrana vlastnictví a držby vlastnické. 
A. ~alohyvlastnické. §, ~65. 1) Rei vindicatio. a) Podmínky rei vin- 28D 

dlk~c~:. §. 166; b) l!čmek ~aloby reivindikační. §. 167. c) Obme-
zem ucmku naroky zalovaneho. §. 168. 2) Negatoria in rem actio. 
§. 169. . . . 

B. Ochrana dr~by ku vY4rže,ní vedoucí. Publiciana in rem actio . §. 170. 2D9 
C. Ochrana drzby vlastmrke vůbec. §. 171. 1) Interdicta retinendae 301 

possessionis. §. 172. 2) Interdicta recuperandae possessionis §. 173. 
V. Jak pozbýváme vlastnictví. §. 174.. . . . . . . . . . . . . . . . 310 

K a pit o I a tře t í. O služebnostech. 
I. Podstata služebností. 

A. Vymezení pojmu. §. 17 f,... . . ........... . 311 
B. Všeobecné zásady. §. 176.. . ............. . 312 
C. Hlavní rozdělení. § 177.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 
D. Jed?otlivé druhy služebností. 1) Osobní služebnosti. a) Práyo poží- 315 

vacl. ~susfru~tus. ('t) POjem a náležitosti práva požívacího. ~. 178, 
fl) Prav~ pOŽIvatelova. §. 179. r) Povinnosti poživatelovy. § 180. 
rf) Quasl ususfructus. §. 181. b) Právo užívacÍ. Usus. §. 183. 2) Slu
~ebnost! pozemkov~ . a) Všeobecné zásady. §. 183. b) Druhy slu
zebnostl pozemkovych. §. 184. c) Jednotlivé služebnosti domovní. 
§. 185. d) Jednotlivé služebnosti polní. §. 186. 

II. Držba služebností. §. 187. 335 
III. Vznik služebností. 

A. Zří7.ením. §. 188. . . . 
B. V"držeDlm. §. 189 .. .. 
C. Dle zákonních předpisů 1'. §. 190 

IV. Ochrana služebností. 
A. Ochrana práva. Confessoria in rem actio. §. 191.. 
B. Jak se chrání držba služebností . . §. ln. . . 

V. Rušení služebnosti. 
A. Vůlí osoby oprávněné. , §. 193 .... 
B. Z d.{lvodů jiných . . §. 194.. , . . . 

.. . . . . 
Kapitola čtvrtá. O emfyteusi a sllperficii. §. 195. 

I. O emfyteusi zvláště . 

A. Pojem. Práva emfyteusy. §. 196. 
B. Povinnosti emfyteutovy. §. 197. 
C. Vznik emfyteuse. §. 198 .. 
D. Zánik emfyteuse. §. 199. . 

II. O superficii. §. 200. . . . : 
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341 
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343 
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348 

351 

354 
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358 
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K a pit o I a d ru h á.. O jednotlivých závazcích. §. 278. . . . .. .... 181 

1. Obligace ze smluv a poměry příbuzné. 
A . Jednostranné obligace. 1) Slib darovací. §. 279.2) Zápůjčka. a) Pojem a 

účinek §. 280. b) Důkaz zápůjčky. §.281. c) Omezení zápůjčky. §. 282. 
d) Zápťijčka zúročitelná. §. 283. 3) Obligace čelící ku navrácení věcí 
určitých. a) Půjčka. Commodatum. §. 284. b) Smlouva o uschování. 
Depositum. a) Depositum pravidelné. §. 285. (J) Depositum nepra
videlné. §. 2-6.r) S2questrace. §. 287. c) Smlouva zástavní. §.288. 
d) Receptum nautarum, cauponum, stabulariorum. §. 289 . e) Smlouva 
vetešnická. §. 290. 4) Obligace z jednatelství. a) Příkaz. Mandatum. 
a) podstata jťho. §. 291. (J) Závazky mandatárovy. §. 292. r) Zá
vazky mandantovy. §. 293 . ď) Zrušení mandátu. §. 294. e) Zvláštní 
druhy mandátu. §. 295. bj Jednatelství z veřejného příkazu. Cura 
bonorum. §. 296 . c) Jednání nepřikázané. Negotiorum gestio. 
§. 297 .. 299. 

B. Závazky podstatně vzájemné. 1) Smlouva trhová. a) Podmínky. 
a) Pojem a předmět. §. 300. (J) U zavření smlouvy. §.301. b) ÚčiDky 
smlouvy trhové. a) Při trhu věcí. aa) Vůbec. §. 30~. bb) Závazek 
pro OdDětí věci (pro evikci). §. 303. cc) Správa za vady věci 
§. 304. (J) Při trhu jiných předmětů. §. 305. c) . Vedlejší smlouvy 
trhové. §. 306. d) Zrušení trhu. §. 307. 2) Smlouva směnná. §. 308. 
3) Smlouvy Dájemné. §. 3. 309. a) Locatio cODductio rerum. aj Pod
míDky. &. 310. (J) UčiDky. aa) Závazky pronájemcovy. §. 311. 
bb) hávazky Dájemcovy. §.312. r) Zánik poměru nájemného. §. 313. 
b) Locatio conductio operaram. Nájem SlUŽ6b ve vl. srn. §. 314. 
c)Locatio conductio operis. Smlouva námezdDí. a) Pojem a účinky 
vůbec. §. 315. (J) Lex Rhodia de iactu zvlášť. §.316. 4) Společnosť. 
a) Pojem a vZDik společnosti . §. 317. b) Učinky smlouvy spole
čenské. § 318. c) ZánIk společnosti. §. 319. 5) Společenství. 
§. 320. 6) Úprava mezí. §. 32l. 

II. Obligace z nedovolených skutků a případy príbuzné. §. 322.. . •• 245 
A. Odcizení. §. 323. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 245 
B. Poškození. 1) PovinDosť k náhradě škody dle zákona Aquiliova. 247 

§. 324. 2) Případy zvláštní. §. 325.' 3) Závazek z poškození spůso
beného osobami jinými . §. 326. 4) Poškození spůsobené zvířaty. 
§. 327. 5) poškozeni spůsobené jinými věcmi. Cautio damDi infecti. 

9. 328. 
C. BezprávDé rušeDí faktických stavů) 1) Interdictum quod vi aut clam. 255 

§. 3-29. 2)Operis Dovi nUDtiatio . §' . 330. 3) Aquae pluviae arcendae 
actio. §. 331. 4. Interdikty k ochraně užíváDí věci veřejných. 

D. Násilí a výhrůžka. §. 333. . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
E. Obmyslnost a podvod. 1) Doli actio. §. 334. 2) Obmy.slDé r~šeDí 265 

právní pomoci. §. 335. 3) CalumDia. §. 336. 4) ACtlO servI cor-
rupti. §. 337. 

F. Porušení zvláštní povinnosti stavu. §. 338. . 267 
G. Ublížení spůsobené osobě. IDiuria. §. 339. . 268 

III. Ostatní smíšeDé případy obligací. 
A. Žaloby o vrácení bezdůvodDého zisku. §. 340. 1) Condictio indebiti. 270 

§. 114!. 2) CODdictio causa data causa n0l!- sycuta: .§. 342. 3) Coo
dictio ob turpem causam. §. 343. 4) COOdlctlO ob IUlUstam caU' .1m. 
§. 344. 5) CODdictio siDe causa. §. 345. 

B. Actio ad exhibeodum. §. 346.. . . . 283 
C. Žaloby o dovolení k odDeseDí věcí. §. 347. . . ' 285 
D. Závazek ku výživě oloby. §. 348. . . 286 
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K ap i t o I a tře t i. O pojištěDi pohledávek rukojemstvím . 
I. rOjem rukojemství. §. 349.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. rvary rukojemství. 
A. Dle.l)fáv.a ~ímského. 1) Fideiussio. §. 350. 2) Tak zv. constitutum 

~e?ltl a!Ielll: §. 351. 3) Tak zv. mandatum qllalificatum či příkaz 
uverll (Credltauftrag) . §. 352. 

B: Dle práva Dynějšího. § . 353.. . . 
III. Učinky rukojemství. 

A. Závazek ,rukojmův vůbec. §. 354. . ... . . . 
B. Ochranne prostředky rukojmovy. § 355.. . . . . 
C. PostIh (regress) rukojmův proti hlavDÍmu dlužníku. §. 356. 

IV . ZáDik závazku rukojmova . . §. 351 .. .. . . . 
- V. Omezení rukojemství. §. 358 .. , . . . . . . . 

A. Sen~~uscoDsultum Velleianum. §. 359 . . 361. 
B. Zvlastní forma pro intercesse žeD. §. 362 . . 
C. OmezeDí intercesse manželek. §. 363. . . . 

Kapitola čtvrtá. O pojištění pohledávek právem zástavním. 

I. Podstata práva zástavDího vůbec. 

XI 
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288 

289 

294 

298 
300 
302 
305 
309. 
309 
314 
315 

A. Pojem. §. 364.. . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Druby práva zástavního. §. 365.. . . . . . . . 316 
C. Podmínky práva zástavního'. 1) Pohledávka. ' §. 366. 2) Předmět ~~~ 

zastavení. 9. 367. 
D. Objem práva z~stavního . 1) Co tkDe se předmě tu. §. 368. 2) Co 325 

tkne se pohledavky §. 369. 
II. Nabytí práva zástavního. §. 370' . . . . . . . . . . . . . . .... 328 

A. Vznik,práv1l; .7.ás!avDího. 1) Soukromou disposicí. §. 371. 2) Soud- 328 
c~vskym D~nze~lm . §. 372. 3) Právním předpisem. §. 373. 

B. Prevod prava zastavního. ~. 374. . . . . . . . 
III. Právo zástavních věřitelů. C • • • • • • •• 336 

A. Nehle~ě ku sběh~ více práv zástavních. 1) Při zastavení věci. 338 
·a) PI~av,o k p~odeJI; &. 375. bl· Právo ku přiřkDutí. §. 376. c) Právo 
rete~cm pr;o JID~ pohledávky. §. 377. cl) Žaloby. d) Věcná žaloha 
z prava ~astavmho, . ~ . 3.78. fl) Interdictum Salvianum. §. 379. 
~( ?s~at~l ochranne ]lrostred~y zástavního věřitele. §. B80. c) Po-

· z:~am ~astavl' §. 38L 2) Ph zastavení jiných předmětů. &, il8~. 
B. Pn sbeh~ .. flce, prá,v ' zás~avDích §. 383. 1) StaDovení pi·ednosti. 350 

a) Dl~ ,stan prav zastavmch. §. 384. b) Zvláštní práva řednosti 
a) Pl'lV~legovaná p.ráva zástav Dí. .§. 385. (J) PředDosť veřej~ých prá~ 

· zastavmch_ §: 386 . 2~ .. ~rávo, predcházejícího zástavního věřitele. 
· §'. 387',3) .P;-3VO .pozdeJslho zasta vního věřitele. §. 388. 

IV. Zamk prava zastavDÍho. . 
A. Z dUvo,~u ,všeobecDých. §. 389. 390.. . . . . . . . 
B. Ze zv.lastmch ,důvodů plynoucích z práva zástavDího. 1) 'Záni'k 'zá- ~~~ 

· stavm pohledavky. §. 391:. 2) Prodej zástavy. §. 392. 

Kniha čtvrtá. 
o p orn ě 're c hro d i DO Ý c h. 

K a pit o I a p r v á. O maDželství. 

I. Pod~tata ~anžel~tví . Jeho vznik a záDik. §'. 393. 
II. O pUBobem manzelství na majetek. §. 394.. . . 

1 
3 
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A. Věno (dos) 1) O . 
§ 396 3) ' O •. p~Jmu věna. §. 395 'J) Kd' Strana 
§. 998' zrl':,ování věna. ti) sn' -: o povmen zříditi věno. 3 
4) O . ~) ~dy veno. se zřizuje. §. ~99 ve~)a.-../~. 3~?: -. b) Dotis datio. 
m • )ravmch pomerech věna. a) p " edleJsl umluvy §. 400. 

anze a. §. 401 403 fl) P á o cas manželství a) P -. 
čellém manželst~i V' ,r .va manželky. ~ 404 b) P krava 
§ 405 o p.' . racem vena a) Kd .' . O s on
hb . P), .red~ět restituce. aa') C 0 .• věn? . nazpět přijímá. 
§ )40~0 se tyce vecí vedlejších. '§. 40~ se tyce ve~1 hlavní. §. 406. 
I 'b .;:) Doba restituce. §. 409 ď)'O ~c) O narocích opačných 

B 00 ~ o v~no: §. 410. bb) Zaloby ~ěcné. § ~~l~bách. aa) Osobní ža~ 
. v astlllm Jmění manžel ,. " '. g Donati? propt~r nuptias. ~.n~13~Majetek parafernální.) §. 412 .. 
. Darovan~ , mezI manželi. §. 414 . . . . . . . . . . . 

~ g ~čr~d~zlch mezi manželi. §. 4iš . . . . . . - . . 
" u mClCh POZVOdll na' :. . . . . . . 
G. O následcích opětn 'h prava majetková. §. 416 . 
H Z I " " e o manželství ~ 417 .. 

. v astm úcinky předčaš 'h .. :;j' , " . . . . 
ne o veJltI v novE' manželství. 

§. 418 .. 
Kapi tola druh' O " 

a . pomeru mezi rod'" . 
I. O moci otcovské. · ICI a dětmi. §. 419.. . . ' . . 

40 
41 
42 
45 
46 
47 
49 

51 
A. !a~vzniká. 1) Narozením . . 'J . •• .-

Jetlm z~ vlastní (adoPtová~í~/§~' 4~2Leg[tlmováním.§. 421. 3) Při- 52 
B. Jak ~am,ká moc otcovská. §. 426. 427" 425. 
C. O prav~lm významu moci otcovsk' . ..• ....... .... 58 

co ,se tyče majetku. a) Právo ř' e. , 1) Vubec. §. 428. 2) Zvláště 
cul~um profectitium. §. 430. fI/~Sk~. §. 429. a) O tak zvaném pe- 61 
cu mm: §. 431. r) Bona adventit' as rense. vel quasi castrense e 
a~ventltia irregularia. §. 434. e la/~gu~a:la .. §' , 432. 433. ď) B(fn~ 

II tetem. §. 435. b) Dnešní platnos~ pr~~m)f)dua.m lOezi otcem a dí-
. O poměru rodičů k de'te Ob rala nmskeho. §. 436 

" m vu ec. . 
A. K d:tem vlastním. §. 437. . . 
B. K detem přisvojeným. §. 4S8 . . 

K a pit o I a tře t í. O poručenství. 
I. Pojem a druh I 

II O zákl d h Y poplčenství. ll. 439 441 . a ec porucenství ' . . . 

A. O spůso)Ji!osti k poruČenství. · § 
~. g pov?lam ~ poručenství. Delac~ 4t244!43. 446' . 

. pOVInnosti ku převzetí -." . . . . 
D. Zřízení poručníka. §. 448. ~o~llcenství. §. 417.. .. 

III. O ukončeni poručenství. §. 449. ~50 . . . . . . -. . . • ' . . 

IV. AO p~~vních poměrech poručenství. " . . . . . . . . . . . 

. Pece o osobu poručen ce II 4r. 
B. O spolupůsohení ". d', " ol. . . . . . . 
CO' " prl Je namch poručen ce. §. 452 . . . . . . . . 

. sprave poručencŮ. 1) O s '. . , .. ...... . 
o zachování majetku. § ~~~ve poruc~.nske nlbec. §. 453. 2) Pé' 
§. 455. 4) Předpisy v příči~ě ;ci~en3) . P,ec,e o rozmnožení majrtkc: 
5) O sp~ávě více poručníků. § 4-J Jmelll P?ruče~ského. §. 456:457: 
ručenske. a) Mezi č . D. 6) O zalobach ze správ 

. osoby vedlejší. §. 4~~~1l encem a poručníkem. §. 459. b) Žal~hy Pno~ 
V .. O protutorech. §. 461... 

VI. O ú. řadě nadporúčenském. ~. 462 .. 
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§. 463 ..... . 105 

- li a pit o I a p r v á. O posloupnosti dědické ve vlastním smyslu. 
, 1. Podstata a podmínky dědické · posloupnosti . 

A. Pojem a objem posloupnosti dědické. §. 464. 4R5. . . . . 106 
B. R::zdíl mezi dédickou posloupností civilní a praetorickou. §. 466.. 113 

468. 
C. Podmínky dědické posloupnosti. 1) Smrť osoby majetku schopné. 115 

§.469. 2) Dědické právo určité osoby. Povolání k dědictví. a) Spúsob 
povolání. §. 470. b) Spůsobilosť k dědictví. §. 471. 3) Nastoupení 
posloupnosti dědické. Nabytí dědictví. §. 472. 

II. O povolání k dědictví. 

A. O zákonné posloupnosti dědické. §. 473. 1) O řádné posloupnosti 12l 
dědické příbuzných. a) Právo příbuzných ku posloupnosti dědické. 
al O právu příbuzných ku posloupnosti dědické vůbec $. 474. 
(J) Na základě pi-íbuzenství adoptivního. §. 475. r) Na základě pří
buzenství nemanželského. §. 476. b) Pořad dědické posloupnosti 
pi·íbuzných . a) Rozvrh tříd. §. 477. (J) V jakém pořádku jdou za 
sebou rozličné ti-ídy a stupně . §. 478. c) Rozdělení posloupnosti 
dťdické mezi více nápadníků. §. 479. 2) Řádné dědické právo man-
ž,'lů. §. 480. 3) O mimořádné posloupnosti dědické. a) Dědické 
právo chudé vdovy. §. 481. b) Dědické právo dětí nemanželských 
a jich zploditele. §. 482 . 

B. O dědické posloupnosti testamentární. 1) Pojem závěti (trstainentu ). 137 
§. 483. 2) O spůsobilosti ku zřízení testamentu. §. 484. 3) O formě 
testamentu. a) Závěti soukromé. a) Řádná forma. g. 485. 486. 
(J) Mimořádná forma. aa) Za příčinou osoby testatorovy. 9. 487. 
bb) Za příčinou zvláštních okolností při zřizovánI testamentu. 9. 488. 
cc) Za příčinou ubsahu testamentu. §. 489. b) Závěti leřejné. §. 490. 
4) Obsah závěti . aj O obsahu závěti vůbec. §. 491. b) O ustano-
vení dědice zvláště. a) Spůsobilosť ustanoveného dědice. §.492. 
(J) O formě, v jaké děje se ustanovení dědice. !J. 493. r) Ustano-
vení vice dědiců. §. 494. ď) O doložkách 3 ustanovením dědice spo
jf'ných. §. 495. c) O substitucích. aa) Substituce obecná (vulgární). 
§. 496. bb) Substituce pupillarnf. §. 497. 498, cc) Substituce qU3si
pupillarní. §. 499. 5) Závěty společné a obapolné. §. 500.. bl Jak 
se poslední vůle zrušuje aj Vůlí . závětitele. §. 501. 502. b) Z ji-
ných důvodů. §. 503.7) Otevření a vykonání poslední vůle. §. 504 . 
8) O době, kdy se dědic testamentární povolává ku dědictví. §. 505. 

III. O nabývání dědictví. 

A. O způsobu, jak se nabývá dědictví. 1) Uvázáním se v dědictví. a) Spú- 173 
sobilost k činům, jimiž se natJ.ývá. §. 506. b) Pohnutka, z které 
osoba ustanm"enádědictví · se ujímá. §. 507. c) Prohlášení vúle. 
§. ·508. dl V které době sluší v dědictví se uvázati. §. ,509. e) Za
mítnutí dědictví. §. 510. 2) O nabývání dědictví bez vůle dědicovy. ' 
§. · 511. ď 

B. O ' nabývání dědictví osobou jinou než povolanou (delátem). §. 512. 184 
1)- Tak zv. trasmissio ex capite infantiae aneb ex iure patrio §.513. 
2) ' Tak i-eč. transmissio Theodosiana. §. 514. 3) Tak zv. transmis-

. sio Justinianea. §. 515.. 4) Tak zv. transmissio ex capite in inte-

. grum, restitutionis. §. 516. 
C. O ~předmětu nabytí. Právo přirostu. § . . 517. 518 .. 192 
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A. Pojem a druhy odkazů. §. 541.. . . . . . . . . . . . . . .. 229 
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§. 564. 565. 4) Kdy srážka nemá místa. 566. 567. 

II. O jednotlivých druzích singulárních odkazů zvláště. §. 568. 268 
A. Odkaz jednotlivých určitých věcí. §. 569. . . 268 
B. Odkaz věci hromadné. §. 570.. . . . . . . . 271 
C. Odkaz úhrnku neb množštví (kvantity) §. 571. 272 
n. Odkaz důchodu. §. 572. . . . . 272 
E. Odkaz doživotní výživy .. §. 573. . . . 273 
F. Odkaz věci druhové . . §. 574. . . . . 274 
G. Odkaz věcných práv. §. 575.. . . . . . . 275 
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gationenrecht als 1'heiÍ des heutigen romischen Rechts. Svaz. i. 2. 
1851. 1853. (ku sv. 1. Brinz krit. Blatter č . 3. a '1. Scheurl v Heidelb. 
krit: Ztschr. I. str. ,~9~ n~sl.). Srov. též Molitor, les obligations en 
drolt romalll avec lmdlCatlOn des rapports entre la législation romaine ' 
et le droit franr;ais, 3 tomes, Gand. 1851 .. 1853. Koch, das Recht 
der Forderungen nach preuss. Rechte, in Vergleichung mit dem ge
meinen, 3 sv. Vratislav 1836 .. 1843. 2. vyd. 1858. 1859. k tomu 
Forster preuss. Privat~. !. II. §. Hl: . 155. (před právy věc;lými, III. 
§. 156 .. 200.). Rugglen de obhgatlOnibus praelect. ad pand. Romae 
1872; [~er~burg, Preuss. Priv. R. 2. svaz. 1878; o tom Steiuleclmer 
ve Vldenske Ztschr. VI. str. 240 násl.J 

. 2 L. 3. pl'. D. h. t. Obligationum substantia non in eo consistit, 
ut ~hquod. corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut aIium 
nobls obstnngat ad ~andum. aliquid vel faciendum vel praestandum. O pojmu 
z~vazku. sr~. se splsovateh. v pozn. 1. uvedenými ještě zejmena Kuntze, 
dle ObhgatlOll uncl dle S1ngularsuccession. 180- 6 § 1 6 (D . 1-. . . '" vorza, 
v~ knt .. Ue?erschau IV. str. 47 násl.), Ziebarth, die Realexecutioll und 
dle O~hgatlOn, ~alle 1866. str. 23 nás1., Neuner, Rechlsverhaltnisse. 
Str. 63 nás1. Bnnz Pand. (1. vyd.) §. 88. 89. §. 124 .. 126. Windscheid 
Pand. §. 2?0·v 2~ 1. Sintenis 3. vyd. II. §. 82. Brinz, der Begriff Obli
gatlU, :,e Vldenske ZtsclIr. 1. 2. G. Hartmann, d. Obligation, Uuters. Uber 
Ihren Zweck un.d B~u, 1875. (o tom Bekker v Jen. Ltztg. 1875. Č. 
46. Scheurl, knL VJschr. XVIII. str. 481 nás1. Stcinlechner ve Vídeňské 
Ztschr. llL str. 715 ;lás1. [srv. též Thon, Rechtsnorm und subj. Recht 
st,r. ! 91 ~ás1. 300 nas1., Sohm, der Begriff des Forderungsrechts ve 
V1denské Ztschr. IV. str. 457 nás1., Dernburg n. m. u. §. 1. 2 R ck 
die Obligatio 1878.J ., y, 

a) O .r~zličném významu slova obligatio: srv. Hugo v civ. Mag. 
III. 20., Rle~el ta~že V. 3., Savigny n. u. m. I. §. 3. - Obligatio 
~n~mená take n) Jednání zavazující čili obligační udaj, na př. L. 1. 
§. · 3. D. de pact. 2. 14. L. 19. D. de V. S., b) úpis dluhu L. 7. Cod. 
de 1:on num. pec. 4. 30. (srv. §. 93. not., c.) c) zastavení věci a právní 
po~eľ z toho povstalý, pignoris obligatio jako protiva personalis obli
gatlO, L. ll. D. quib. mod. pign. solv. 20. 6. 

I 

B. Předmět. 

§. 202. 

1. Pod m í n k y vše o b e c n é. 

• •• v Předmětem :áv~z.~u ,jest ~ředevším jednání dlužníkovo, a) ať 
SI JIZ Jest to opatrem Jlsteho objektu majetlm aneb jiné činění neb 
opominut!; ,) neboť i opomenutí, jednání negativní, může býti před-
mětem zavazku. b) Jednání musí ale by 'ti 1 možny'm 2) a t . ---__ . , o nejen 

a) L. 3. pro D. h. t. rf. §. 201. not. b. b) L. 2. §. 5. L. 4. §. 1. L . 50. 
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po právu, c) nýbrž i přirozeně d) moznym; přes to však připustiti 
lze podmíněná zavazení se ku jednání tentokráte sice nemožnému 
pro případ, že později možným se stane; a) lze však též zavázati 
se platně ku jednání o sobě sice možnému, jehož však jen zava
zený z příčin individualných splniti nemůže, f) ano i za jistých pod
mínek ku jednání vůbec (objektivně) nemožnému g) potud, pokud 
za nemožnosť splnění jest dlužník zodpovědným. Jednání musí 2. 
býti dovoleným L) a 3. byť i samo sebou a přímo nezjednávalo opráv
něnému věřiteli prospěchu na majetku, nutno pi'ece, aby jisté ma
jetkové interesse bylo s tím spojeno, jehož poskytnutí může tvo-

- , i-iti pi"edmět soudního domáhání se a odsouzení dl\lžníkova. 3) 

Pozn. I) O rozdílu mezi Dare, Facere, Praestare (§. 201. p. 2.) 
srv. L. 13. §. 6. D. de act. emti. 19. I. L. 37. pl'. D. de op. lih. 38. 
I. Gai. IV. 2. In personam actio est, qua agimus cum aliquo, qui nobis 
vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est, cum intendimus: 
dare facere praestare oportere. Lex Rubl'. cap. :.:!2. "d(are) f(acere) 
p(raestare) restituereve oportere". - Marezoll v Liude-ově Ztschr. X. 
8. Puchta Inst. II. [8. vydání I.] §. 165. Huschke ve Ztschr. fUr gesch. 
Rtsw. XIII. str. 249 .. 254. srv. téhož iurispr. anteiust. ed. 3. ad h. L 
a Studemund Apographum Gaii ibid. 

2) 1,. 185. D. de R. J. Impossibilium nuIla obligatio est. O větě 
této: Ude v civ. Arch. XLVIII. 10. 14. srv. L. 31. eod. Quod enim 
impossibile est, neque pacto neque stipulatione potest comprehendi, nt 
utilem actionem aut factum efficere possit. Savigny n. U. m. §. 37. 
Mommsen Beitr. z. Obligationellfecht. Sv. I. 1853. Kap. I. II. Windscheid 
§. 315. Zimmermann v dogm. Jahrb. XIII. str. 381 násL Hartmann 
n. U. m. str. 166 násl. [Hesse v civ. Arch. LXI. str. 258 násL Dern
burg II. §. 23.] 

3) L. 9. §. 2. D. de statuIib. 40. 7. Ea enim in obligatione 
consistere, quae pecunia lui praestarique possunt; libertas autem pe
cunia lui non potest. Srv. L. 38. §. 17. L. 95. D. de V. O. 45. 1. L. 7. D. 
de praescript. verb. 19. 5. - L. 54. pro D. mand 17. 1. Quum servus 
extero se mandat emendum, nullum mandatum est. Sed si in hoc man-

• datum intercessit, ut servus manumitteretur, nec manumiserit, et pl'e
tium consequetur dominus ut venditor et affect~6s ratione mandati agetur; 
finge filium naturalem vel fratrem esse; placuit enim prudentioribus, 
affectus rationem in bonae fidei iud'iciis habendam. L. 7. D. de serv. 

pro L. 7L D. de V. O. 45. 1. L. 83. §. 5. L. 103. D. L c. L. 29. §. 1. L. 82. 
pro L. 98. pl'. D. eod. §; 22. J. de ínutíL stip. 3. 19. d) L. 35. pro L. 69. 97. 
pro D. L c. §. 5. J. de V. O. 3. ll. cf. L. 58. §. 1. D. locati. 19. 2 a) L 98. 
pr. D. de V. O. 45. 1. cf. L. 83. §. 5. eod. L. 34. §. 2. D. de coutrah. emt. 
18. 1. f) L . 28. D, 1. C. L. 34. 137. §. 4. 5. D. de V. O. 45. I. g) L 35, pro 
L. 83. §. 7. D. L C. L. 4. D. de contrah. emt. 18. 1. h) L. 26. 27. pro cf. L. 
35. §. L D. de V. O. 45. 1. L. 15. D. de cOl1d. instit. 28. 7. 
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export. 18. 7. (Pap. lib. 10. quaest.) Servus ea lege veniit, ne in Italia 
esset; quodsi alitel' factum esset, convenit c.itra stipulationem, ut poenam 
praestaret emtor. Vix est, ut eo nomine vindictae t'atione vellditor 
age,'e possit, acturus utiIiter, si nOll servata lege in poellam, quam I 
alii promisit, inciderit ... Quodsi ne poenae causa exportaretur (servus) , 
convenit, etiam ajfecfionis ratione agetur. L. 6. pl'. i. f. §. 1. (§. 1.) 
eod. (Pap. lib. 27. quaest.) Si quid emtor contra quam lege venrlitionis 
cautum est fecisset .. " Nobis (fecisset .. .. , nobis) aliquando pla
cebat, non alias ex vendito propter poenam homini irrogatam 
agi posse, quam si pecuniae ratione venditoris interesset : velu ti quod 
poenam promisisset; ceterum viro bono non convenire credere, vendi
toris interes se, quod animo saevientis satisfactum non fuisset. Sed in 
contrarium me vocat Sabini sententia, qui utiliter agi ideo arcitratus 
est, quoniam hoc minoris homo veniisse videatur. - V ustanoveních 
těchto jest předmětem pohledávky jediné interesse majetkové, jak 
v právu klasickém samo sebou z toho bylo zjevno, že v processu formu
larném zněla condemnatio povždy na peníze. Uznává se pouze, že ku 
založení bonae fidei actio pro porušení vedlejších ustanovení smlouvy 
dostačí affectionis ratio a že není potřebí vindictae ratio . Neodůvodněno 
jest obmezení, kteréž Puchta v §. 220. k tomu přip'Jjuje : "Na zájem 
zvláštní obliby (Affektionsinteresse) lze pohledávku založiti, jen když 
jest tato zároveň mravní povinností věřitelovou. Římané nepovažovali 
zajisté nikdy za mravní svou povinnosť, pečovati o to, aby prodaný 
otrok nepřišel z Italie. Nesprávně vysvptluje tato ustanovení Reyer, 
Abh. Gieszen 1841 Č. 1. a v Lindeově Ztschr. n. p. III. 1., aby do
kázal, že smlouva (nikoliv však dle ř. pr. stipulace) uzavřená ve pro
spěch osoby třetí jest sice účinnou, ale nikoliv na její ujmu. O tom 
srv. dole §. 233. pozn. 1. Z ustanovení těchto ale jde, že není roz
hodným, zdali splnění slibu způsobí osobě druhé prospěch majetkový, 
jen když z nesplnění závazku dovoditi lze právní nárok majetkovJT pro 
osobu druhou. Srv. Unger, der rev. Entw. eines b. G. B. fur Sachsen 
str. 52. a Arndts civ. Schl'. m. str. 448. Mommsen Beitr. II. str. 126. 
násl. Windscheid v Heidelb. Ztschr. II. str. 538 násl. Jiný nový náhled 
zní, že není vždycky interes se majetkové rozhodným, vždyť již dle práva 
Justinianova nebylo nutno, aby condemnatio zněla na peníze a vždyť 
nyní dovoleno vésti exekuci Ja základě rozsudku znějícího na facere 
prostředky, kteréž nepřímo ono facere vynucují. Srv. zejmena Wind
scheid Pand. §. 251. pozn. 3. Rudorff k Puchtovi §. 220. a Zierbatht 
n. 111. u. str. 29 násl. 170 násl. (Thon Rechtsnorm und subj. Rechs 
str. 189.) Proti tomu Neuner Rechtsvh. str. 64 násl. I tito ostatně 
uznávají, že riemusí se soudce říditi libovolným udáním stran, a zůsta
vují proto jediné uvážení soudcovu, aby nalezl, je-li tu " oprávněné 
interesse" veškerého i nepřímého interesse majetkového postrádající. 
Snad by bylo přece vhodnějším, aby na místo tak neurčité zásady, zů
staveno bylo stranám, zajistiti si splnění ujednáním pokuty (§. 211.), 
když slíbiti si dají něco, s jehož splněním není spojeno žádné patrné 
interesse majetkové. Srv. ' též Hartmann, iiber den . rechtl. Begriff de 
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Geldes str. 49 pozn. 1. Ostatně uznána jc~t. i v ř., p~. v ~is~ých o!~~ 
padech tohoto druhu právní povinnosť ~,u Jed?~llI, Je~uz I §p 2 O 
úi'adův se slibuje aby mohlo aspoň nepnmo bytr domozeno ( . .. ,7 .: 

ozn. 2 §. 7 4. n~t. k. §. 495. not. o.), avšak ,tyto př.ípad~ necI~aJI 
~e ku obligacím z téhož důvodu jako povil~nosť vydatr svedectvI a 
pod. Srv. Windscheid 4. vyd. n. u m. Hartmann n. u. m. str. 48 násl. 
(Dernburg n. u. m. II. §. 21.) 

§. 203. 

2. O určitosti předmětu. I) 

pY dmět závazku nesmí býti ani zcela neurčitým ani neurči-
re h' rb T va telným a) rovněž nesmí určení jeho býti ponec ano lOVU 1 z~ -

'ho'· neboť tento by pak mohl něco splniti, co ceny nema; b) 
zene , , v fb't' č ano 
předmět tento pak může menší neb větŠl presnos. 1 . Y 1 Ul' e~, ... ' 
i jenom opírati se spravedlivým úsudkem (arbltnum bOlU ~I~l) 

anebo pouze dobrým zdáním osoby jiné; ovše~ v p~sledněJšlm 
tomto případě jest však jsoucnosť obligace podmměna vyrokem to
hoto dobrého zdání. C) 

Zvláštním druhem obligací neurčitých jsou tak zv. obligac~ alter
nativní (protiva obligací jednoduchých), 2) totiž tako~é" ktere dov~ 
Jují, aby z několika jednání splněno bylo dle volby určltey o,soby to ~l
ono.d) Z pravidla vyvolí si dlužník sám, aj a y~okud dJuzmk plat~ym 

I , y dmět obll'gace neurčil g) sml věn tel pouze alternatIvně zvo emm pre , y, .. 
žalovati. f) Zvláštním ustanoyenÍm však, může volba pr!s~ušetI 1 vě: 

řiteli, h) a to bud' až do té doby, kdy o tom se ?l'ohlasl aaneb ta ke 
až do té doby, kdy pohledávky soudně domáh~tI p~č?e) I osobě 
třetí mohla by tato volba mezi několika plněmm by tl , prenechána, 
ale pak budiž vyjádření jeho o tom považováno podmlllkou pohle
dávky. i) 

a L 94 95 115 r D. de V. O. 45. 1. L. 69. §. 4. D. de iure ,dot 
) .,. ri d '1 P ' t I L 2 § 5 D de 1'0 quod certo loco. li>. 4· 

~3. 3. L. 71. pr'D 'de eV.ett. '45'. 1: cf i. 22 . §. 1. D. de R.. J . C) L. 22. §. 1,-

clt.\.1~8. J~l de ' dot. prom. 5. ~I~' toJ5 ~~r4. ~lr~) S~JOi21~' t: ~~ ~. Po: _ 
D. de coutrab. eI?t. 18. 1: L. . . . 9 f L 6 § 1 D de re iud. 42. 1. 
L 5 § ·2 D qUl et a qUlb. manum. 40. . C . . . . • . . 6 D de iure 
O)' L: 25. pro ·L. 34. ~. 6. D. de contrah. e'ť' ,18 \1 L· f ) 1§. ~'3 d. (§. 33.) J. 
dot. 2~. 3. cf. L. 100. D. de V. O. 45. 1. '." 45. e~ .. L. 21. § . . 6. D. de act. 
de actlOn. 4. 6. g) L. 138. §. i' D. t"· J- bO 12 6 L 84. §. 9. D. de legat. r. 
emti. 19. 1. L. 26. §. 13. D. e con . In e . Ii d le at I i) L. 141. §. 1. 

ri I(1'e 1;lrJ.r~Pi~~6~\?· t~· 11i .Lp/5~o~: t uit. Cod~ d~ c~ntrah. emt. 4. 38, 



· Pozn. 1) Y ř. pro má pojem obligací určitých význam zvláštní. 
"Cel'tum" nazývá se přcsuě určitý předmět jednostranné pobledávky 
(Clbligatio ad dandum), t. j. takové, jejíž účelem jest, poskytnouti vě 
řiteli buď určité množství přesně určených vě.cí zastupitelných, buď i 

individualně urČenou věc (species) aneb právo ku takové věci . V každém 
jiném případě jest předmět obligace "incertum." V tomto smyslu činěn 
přesný rozdíl mezi stipulatio certa a mezi stipulatio incerta, pl'. J . de 
V. O. 1> . 15. L. 68. 74. 75. D. eod. 45. l. cf Cod. Sl certum petatur 
4. 2. ; ano i alternativa stipulatio mohla býti certa, jen když mohl vo
liti stipulator, L. 75. §. 8. D. de V. O. Možno·li tak vykládati i ('011-

stractu~ certi a incerti v L. l. §. 6. D. de pecun. COl1st. 13. 5 ., 
dále constractus certus a incertus v L. 18. pro D. de acceptil. 46. -I . 
L. 9. pr D. de reb. cred. 12. 1.? Savigny System V. str. 58. Brinz 
J. vyd. str. 377. násl. Tato protiva byla ve spojení se zvláštnostmi 
starořímskébo systému žalobního; neboť jenom z obligac prvého drubu 
mohla. vzejíti condictio certi; ona nemá však v právu nynějším nijaké 
důležitosti; čí ll í-li se však materielní rozdíl mezi poměry obligačními, 
vedle toho, zdali obsahují dluh jedné strany určitou hodnotu majetku 
v sobě chovající (debitum, aes alienum), aneb obsahují-li jiná jednání, 
kteráž pouze eventualně na hodnotu majetkovou převésti lze, nelze po
příti, že lišení toto jest oprávněným a významným. Brinz str. 374 
násl. (Dernburg II. §. 22.) 

2) O .alternativních závazcích : Savigny Obl. Rt. §. 38. Fitting 
Correalobl. §. 25 .27. Vaugerov III. §. 569. Windscheid §. 255. Srv. 
Lindbeimer di:is. inang. de disiunctiva obligatione. Bero!. 1867. (Regels
bergcr, Altet·nat. Oblig. uud a tern o Ermachtigung des Glaubigers v dogm. 
Jah!b. XVI. 3. Bernstein Z. L. V. alternativen Willen und d. altem. 
Rechtsgeschaften. Odděl. 1. der altern. Wille und die altern. Obl. 1878.) 

3) Dle ř. pro může dlužník (not. g. i.), není-Ii mu zvláštním a 
výslovnf'm ustanovením propůjčeno právo volební, vykonanou volbu 
změniti až do té doby, kdy skutečně splní, věřitel pak, je-li mu právo 
volení výrazem: "utrum volet", nikoliv "utrum voluerit" propůjčeno, 
až do té doby, kdy se žalobou vystoupL Tvrdí se ale, že uvedené 
vztahuje se pouze na stipulac~ a na odkaz a že v jiných případech, 
jak 11Ie ř . pro tak i dle práva nynějšího, jest vůbec pravidlem, že musí 
dočasná neurčitost předmětu obligačního odstraněna býti tím, že k volbě 
oprávněllÝ prohlásí, co byl zvolil. Ihering v dogm . J~hrb . I. Str. 31. 
násl. Demelil1s v Lindeově Ztscbr. n. p. XVII. 2. Regelsberger v civ. 
Arch. XLIX. str. 20R násL, též Sintenis II. §. 83. pozn. 53 . Proti 
tomu Vangerov n. U. m. pozn. 1. č. 2. Windscheid §. 255. pozn. 9, 
Srv. též Lang, Entw, eines b. G. B. f. Bayern II. str. 139 násl. Arndts 
v !\rit. Vjschr. V. str. 338 (civ, Schl'. III. str. 532) násl. Seuft'ertův 
Arch. IV. 20. · Jde tu jediné o výklad vůle stran, při čemž zajisté nejsou 
rozhodnými mluvnické výklady římskýcb právní!,ů o tom jednající, zdali 
pou~e jediná volba má býti dovolena. Jestliže ale vykonaná volba 
byla oZllámena, může toto oznámení též variatio vyloučiti, a to jako 

I 
I 
~~ 

slib mlčky přij atý aneb jako mlčky přijaté vzdání se práva ku volbě . 

Srv. ještě Windscheid 4. vyd. §. 255. pozn. 9. (Dernburg II., §. 28. 29.) 

§. 204. 

3. O d ě l i t e l n O S tip ř e d \TI ě tu. 

Dle toho jaký jest předmět může plnění, a proto i obligace 
sama býti buď dělitelnou aneb nedělitelnou (obligatio dividua aneb 
individia l, může-li totiž plnění bez porušení své podstaty v částky 
býti rozloženo čili nic. 1) Obligace jest dělitelnou, směřuje-li ku 

- opatření předmětu majetkového, jejž právnicky lze děliti , jako 
' vlastnictví neb užívání určité věci; takto zejmena jsou bez výminky 
dělitelny veškeré pohledávky na poskytnutí jistého množství věcí 

zastupitelných . Z toho jde, že obligace dělitelná může z části za
niknouti bud' částečným splněním aneb jiným způsobem, a že roz
padá ve více závazků (partialních) , byvši na více dědicll věřite

lových neb dlužníkových převedena . Naproti tomu jest obligace 
nedělitelnou, jejíž předmětem jest nedělitelné právo majetkové, na 
př. služebnosť pozemková, - aneb pouhé čnění neb opomenutí, 
jež jeviti se má jako celek v dokonané skutečnosti positivní neb 
negativní, nečelící snad především pouze k tomu, aby nějaké děli

telné právo se stalo skutl<em. 2) Tu není možným ani částečná 

pohl edávka ani částečné splnění aneb jiné částečné zaniknutí a 
obligace se též nedělí nastoupí-li více subjektův, jako věřitelé 

neb jako dlužníci 

Jakýsi druh nedělitelnosti nastává však též, když by plnění 
částečn é, o sobě jsouc možné, přivodilo takovou změnu plnění, 

kteráž proti vůli věřitelově není dovolenou. Případ takový nastává 
při obligacích alternativních, majících za předmět rozličné věci 

dělitelnr, dále při obligaci směřující l\ll poskytnutí dělitelného 

práva na věci nezastupitelné jenom dle druhu určené , V Hitel má 
právo žádati jed n u věc celou ; tím, že splněna čásť tohoto před
mětu, nebyla pohledávka jeho proto ještě z části zrušena. 

Nedělitelná obligace může však přeměnit.i se v dělitelnou , 

nejde-li více o to, aby splněn byl původní její obsah, nýbrž jedná·li 
se pouze o zaplacení hodnoty předmětu v penězích, 

Pozn. I) Hlavní ustanovení o této nauce jsou: L . 2 . . 4. 72 , 85. 
D. de V. O. 45. 1. Srv. o tom mimo staršÍ výklady, zejmena Donellus 
jl, Cujacius: Rubo, Versuch einer ErkHtrung ' der Fragmente lex 2. 3. 



10 

4. 85. D. de V. O. (1822.) Ribbentrop, zur Lehre von den Correal
obligationen, 1831. str. 178 .. 241. Scheurl, comment. ad L. 2. 3. 4. 
72. 85. D. de V. o. Erlangae 1835. Vangerov III. §. 567. p. 2. 
Sintenis II. str. 42 .. 57. Windscheid . §. 253.; zejmena Savigny n. u. m. j 

1. §. 29 .. 36., dále: Ubbelohde, die Lehre von den untheilbaren Obli
gationen. 1862. [Steinlechner Juris Communio I. §. 19. 20. Dernburg 
II. §. 25.] Srv. §. 216. 

2) Obtíže působí tu L. 72. pro D. 1. C. kde fundum tra di vedle 
fossam fodiri, insulam fabricari a pod. jako nedělitelné faciendum jest 
uvedeno, kdežto přece i držení pro parte může býti převedeno. O různých 
pokusech vykládacích srv. Savigny n. U. m. str. 339 násl., kterýž pod
kládá "fundum tra di et, nisi traditus fuerit, centum dari", Ubbelohde 
n. U. m. §. 7., kterýž "fundum tradi" odvozuj e od převodu detence, 
mimo to asi na str. 40. pozn. 7. své podivení nad tím vyslovuje, že 
ještě nikdo neemendoval "fundum radi" místo "fundum tradi", pak 
Rudorff k Puchtovi 10. vyd. §. 222. pozn. b., kterýž vysvětluje ono 
ustanovení: "aus der Untheilbarkeit des Akts des Tradirens, namentlich 
nach der besondern okonomischen Natur der Gutsiibergabe (fundum 
tradi). " 

4. O jednotlivých zvláštních předmětech. 

§. 205. 

a) O placení penězi. 

Velice důležitým a často užívaným předmětem pohledávek 
jest placení penězi; neboť každá pohledávka může býti změněna 
v pohledávku peněžnou, nebyl-li vlastní její předmět splněn. Pohle
dávka peněžná neb dluh peněžný ve vlastním slova smyslu, jest 
tu tenkráte, záleží-li obsah závazku v tom, že se věřiteli vyplatiti 
má suma peněz, t. j. jakési množství všeobecného měřítka hodnoty, 
jakou mají věci tržebnÍ. Zřejmým zástupcem tohoto měřítka a spolu 
i prostředníkem, kterým pla,cení se děje, jsou ražené peníze (mince). 
Dluh peněžný může z pravidla každým v čas placení a na místě 
kde se platí uznaným druhem ražených (pravých) peněz býti za
praven, s tím však obmezením, že věřitel jen jistý obnos v drob
ných penězích přijati musÍ. Přes to však může při pohledávce 
pe něžné býti zvlášť ujednáno, že se má platiti určitými druhy 
peněz. Naproti tomu není podstatného rozdílu mezi pohledávkou, 
jejíž předmětem jsou jiné věci zastupitelné a mezi pohledávkou 
znějící na poskytnutí určitého množství peněz dle druhů určitých, 
pN tom předpokládá se ovšem, že peníze nebyly pouze proto jmeno
vány, aby se jimi určitá suma označila, nýbrž proto, aby označen 

11 

byl jimi dle druhu určený předmět. Tím méně lze mluviti o pohle
dávce peněžné, jsou-li předmětem závazku určité kusy peněz (jako 
species, certum corpus nummorum). 

Nastanou-li změny v mincích, když pohledávka již vzešla, 
jest pravidlem, že se má platiti penězi v čas placení platnými dle 
poměru hodnoty, jaký tehdy jest uznán, a to taková suma, která 
v době, kdy pohlEidávka vznikla dle tehdejších mincí, za předmět 
závazkú byla považována. Rozhodnou jest tu především hodnota 
peněz, jakou mince v tržbě slwtečně mají; hodnota tato řídí se 
z pravidla dle toho, jakému množství drahého kovu se rovnají. 

- Je-li poměr tento pochybným, budiž určen dle uznaného rázu mincí, 
. ač jestliže zákon něco jiného nestanovÍ. Dle pravidla tohoto dlužno 

se říditi i při pohledávkách, kteréž v jistých druzích peněz pla
titi dlužno, - s tím pouze rozdílem, že platiti se má, pokud možno, 
výlučně tímto druhem peněz. Jinak má se věc, je-li pl~edmětem po
hledávky pouze určitý počet mincí jistého druhu. 

Pozn. 1) Peníze razí se z drahých kovů, zejména ze zlata a ze 
stříbra, pouze s přísadou kovu sprostého. Tu dlužno rozeznávati: a) stříž 
a ",rno mince, t. j . váhu mincí a poměr, v jakém drahý kov se sprostým 
tu byl smísen; b) ráz či číslo mincovní, t. j. normalnS· poměr, kterým 
se určuje, kolik jednotek mincovních jistého druhu činí hodnotu urči

tého množství drahého kovu čistého. Dle stejného poměru může však 
mincovní jednotka býti take pouhou mincí početní a není třeba, aby 
skutečný peníz této hodnoty byl ražen. V Německu bylo ode dávna 
základem peněžnictví stříbro a normalným množstvím pro mince stříbrné 
byla hřivna čistého stříbra (feine Mark) = 16 lotů čistého stříbra. 
Mincovní jednotkou byl ",latý. Ku jednomu zlatému má se tolar jako 
2 : 3; proto tedy na př. 14tolarový" - aneb 21 zlatový ráz, 24ti a 
241/~zlatový ráz. Později nastoupila celní libra na místo hřivny; jedna 
libra celní rovná se 30 tolarům, aneb 45 rakouským zlatým aneb 
52 1/ 2 zlatým německé měny jihozápadní; c) hodnotu, a to: a) Hodnotu 
kovu (vnitřní hodnotu) mince. Tato řídí se dlé toho, mnoho-li čistého 
kovu mince obsahuje a lze ji poznati z rázu mincovníbo, ač byla-li při 
razení hodnota tato přesně šetřena a nepozbyl-li jednotlivý peníz své 
hodnoty buď upotřebením buď oříznutím. (3) Hodnotu noninalní, t. j. 
hodnotu, jakou ten, kdo mince vydává, jim dáti chtěl. To děje se buď 
že se hodnota na minci vyrazí aneb jiným způsobem, na př. zákonným 
ustanoven"ím. Tím stvrzuje se veřejně, že mince má hodnotu kovu, a při 
tom může býti nařízeno, aby mince v určené hodnotě byla přijímána, 
čímž stanoví se hodnota tato jako zákonní (nucený kurs dle hodnoty 
nominalní), kteráž platí, jak přirozeno, jenom v území dotyčné zákono
dárné moci pobrobeném. y) Hodnotu kurHu aneb tržební; dle toho; jak 
ve právním obchodu mince se cení . a v jaké hodnotě se skutečně při-



12 

jímaj,í. Hodnota tato muze se lišiti od hodnoty nominalní ano i od zá
k?nm následkem obyčeje hodnotu nominalní i zákonní měnícího. Roz
?,ll~ou od této hodnoty jest ď) hodnota směnná, kteráž dle toho se 
ndl, mnoho-li věcí za jistou cenu peněžitou dostati lze. d) Tak zvané I 

drobné peníze razí se buď celé ze sprostého kovu buď z drahého kovu 
avšak s menším zrnem. Účelem těchto peněz j~st označovati menš! 
~?d~oty, aneb pouhéy yzl~mky hodnot takových mincí, kteréž jsouce zrn~ 
CIStSlho na trhu peneznem ve velké míře se uŽivaJ'í (mince h ' b ' y. 

lkéh d h) v, á . . I U e Cl 
ve ? y ru u; UZl: .:h se drobných peněz jenom tak, jak uvedeno, 
má v~ltr~f hodnota JeJ.lch význam podřízený. Mimo tento případ řídí 
se trzebm hodnota huncí hlavně hodnotou kovu e) V Y.v, yy, b h ., , . nyneJslm pe-
nezmm o c odu maJl velky význam peníze papírové kteréž " '1 t y k ' , t ' maJl v as ne 
o~ove pyen!ze zas upov.ati. ,Nemoho?-li v~~k kdykoliv za kovové peníze 

byh v~meneny, p~k PUSObl nemale obtJze, zejmena mají-Ii též kurs 
nuc:ny. - ~rv. lIteraturu .ku §. 51. pozn. 3.; k tomu Ad. Wagner 
"Mun~wesen , ve BluntschlI-ovu Staatswiirterb. VII. str. 65 .. 106., a 
tamtéz str. 646 .. 680 "Papiergeld". Knies, Geld und Credit. 1. odd. 
das Geld:})ar!egun~ iI.er Grundlehren vom Gelde. V Berlíně 1873.
V noyv~, r,lsl nemeck~ .Jest mincovní jednotkou ve stříbře jedna marka 
obn.áseJlC! .1 00 .. pfe~lk~ = 1fa tolaru; tu jest však ustanoveno, že pla
cem peneZI stnbrnyml musí býti přijímáno pouze do obnosu 20 marek 
sumy větší musí placeny býti ve zlatě. Reichsmunzgesetz z r . 1873: 
(Dernburg Preuss. PI'. R. II. §. 31. 32.) 

2) O ' y 

vyznamu penez jako obecného prostředku směnného srv. 
L. I. pl'. D. de contrah. emt. 18. 1. Sed quia Ilon semper nec facile 
concurrebat, ut, cu~ tu haberes, quod ego desiderarem, invicem ha
berem, quod .tu ~cCI~ere vel~es, electa materia est, cuius publica ac 
perpet~a aestrmatlO dlf~cultatrbus permutationum aequalitate quantitatis 
subvemret; eaq~e matena forma publica percussa u,um dominiumque non 
tam e~ substantra quam ~x quantrtate; jako obecného prostředku placení: 
~. 9. S: ~. D. d~ ~tatul~b. (§. 202. A. 3.); O pojmu sumy peněz oproti 
JednotlIvym pen~zu~ Čl. kusům peněz (nulllmi): L. 94. §. 1. D. de. 
solut .46.? Sl~e l~ smguli~ nUlllmis cOlllmunionem pro indiviso quis 
esse mtelhgat, Slve m pecuma non corpora cogitet sed quantitatem. 
L. 65. §. l;y~ ' de Y. O. 45. 1. "eiusdem quantitates aureos". _ 
O dluhu pene~~em srv. ~. Hufeland, uber die rechtliche Natur der Geld
schulden (ne~dnve 1807, Jako dobré zdání vytištěno, znovu vydáno), Berlín 
1851 . S~vlgny Obl. I §. 42 násl. Hart.mann n. u. m. str. 67 násl. 
Goldschmldt Handelsrecht §. 105 násl. a Karlowa ve krit. Vjscb. XI. 
st:: 540 násl. Právě jmenovaní tři učenci odlišují jakožto dluhy pe
nezné v UZSlm smyslu na měnu zemskou znějící od ostatních. [Dern
burg n. §. 32. 33.] 

y. 3) Mince n~pravé, rázu pouze zdánlivého nikoliv skutečného, ve-
~eJného, aneb mmce za neplatné prohlášené neb co do obsahu zmen, . 
sené nemusí věřitel při~mouti. .L. ~4. §. I. D. de pign. act. 13. 7. Qui 
reprobos llUlllmos SOlvlt credlton ..• neque liberari posse, quia re-
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proba pecunlu non Hberat soiventem. t. 1. Cod. de vet. numismatis 
pot. ll. 10. Solidos veterum principum veneratione rorma,tos ... sus
cipi ... iubemus, ... modo ut debiti pOllderis si nt et. speciei probae. 

4) RA. z r. 1576. ustanovuje §. 76.: "dass Niemalld v.!n den 
Zahlungen uber 25 Gulden an halben Batzell (= 2 kr., dle nssk. m. 
Hdu z r. 1559 §. ll. "was unter den funf Kreutzerern ") @der andern 
kleinen Sorten fur Wehrschaft anzunehmen schuldig seye, . Hoch viel 
weniger von der Obrigkeit dasselbig gebilligt werden solI". (Suma 
25 zl. jest dle tehdejší říšské mince dle rázu 24z1atového skoro 
= 59 zl., tedy 2 kro asi - . 4 1/'1. kr.) - Správnější jest ustanovení 
německo-rakouské smlouvy o mincích, znějící: "že nikdo není povinen 

_ při}ímati drobných peněz v sumě rovnající se hodnotě nejmenší mince 
. hrubé". Dle německého říšsk. minc. zák. patří ku drobným penízům 

i stříbrné mince: pětimarka, dvoumarka, marka, půlmarka a pětinamarky; 
mince tyto obsahují totiž pouze 9/111 stříbra, jehož by dle hodnoty no
minalní míti měly. Srv. pozn. 1. ku k. Mince niklové a měděnllé musí 
býti přijímány pouze do obnosu jedné marky. 

5) Nezmění-li se obsah drahého kovu v mincích, nenastane též pod
statné změny v penězích samých. I změny hodnoty směnné nejsou rozhod
nými. To doznávají skutečně i ti, kteří by zrněně této přiložiti chtěli 
váhy při dluZÍch peněžných, nahlížejíce, že v praxi není lze toho pro
vésti. Vangerov §. 570. (str. 31. 32.7. vyd.) srv. naproti tomu Sin tenis 
§. 85. poz. 20. Důležito jest všák změní-li se ráz mincí aneb hodnota 
mincí. Náhledy o vlivu této změny jsou různé. a) Někteří mají za roz
hodnou pouze vnitřní hodnotu mincí, zneuznávajíce takto podstatu peněz 
a dluhu peněžného. Gluck díl XII. str. 67 násl. b) Jin)'m jest roz
hodným pouze ráz mincí, Puchta §. 38. a neuvažují, že může nastati 
změna v ražení peněz téhož rázu a změna co do skutečné platnosti 
mincí, aniž by platný ráz mincovní formalně byl zrušen, a dále, ž~ 
mohou mince různého obsahu nějaký čas se stejnou platností býtI 
v oběhu . c) Jiní považují za rozhodnou hodnotu nominalní jako hodnotu 
zákonnÍ. Pfeifer, praktische Ausfuhrungen 1. 7. Sintenis §. 85. d) S ná
hledem v textu obsažeuým souhlasí v podstatě m. j.: (Guden) Betrach
tun gen uber das Recht bei Bezahlung in veranderten Munzen. Brunšvík 
a Hildesheim 1764. Dietze, Versuch einer munzwissenschaftlichen Be
antwortung der Frage: wie ist eine Geldschuld abzutragen? a t. d. 
Frankfurt 179l. Fels (praeside Schradero), Diss. quid debito pecuniario 
contracto, praesertim mutationibus circa pecuniam interim factis, sol
vendum sit. Tubing. 1814. Srv. též Seuffert §. 239 Vysvětl. l. 10. 
a zejmena G. Hufeland n. u. m., pak Savigny n. U. m. S tím souhlasí 
výslovně Vangerov v 6. a 7. vyd. III. §. 570. V zásadě souhlasí s tímto 
náhledem i Windseheid §. 256., kterýž pouze při prakt. užívání po
někud od náhledu toho se odchyluje. - Proti náhledu tomu (a pro 
návrh uvedený pod c) vyslovuje se Souchay v Lindeově "Zeitsch. n. 
p. IX. 12. (srv. též Seuffert-ův Arch. XII. 133. Proti theorii Savigny-ho, 
zejmena co do dluhů peněžných dle měny zemské vystupují, s důmyslem 



14 

nyní Hartmann G Id h . 
. d ' ,o sc mldt a Karlowa 

~ Jed nothvostech často se rdzní. Srv. ještě nG ~d ~". ač mezi sebou 
an elsrecht XIII. str. 367 á I k § o sc mldt v Zeitschr. f 

4. vyd. §. 256. n s. a u . tomuto vůbec Windscheid 
I 

6) Prameny práva obecného v k ., 
a k tom~ nedostatečných výroků. ar tZUJI pro otázku tuto jen málo 
Prout qUldque contractum est ita ti . 80. pl'. D. de solut. 46. 3. 
tuum dedimus, ut retro pecu~iae tae t SOd VI debe~; . . . veluti cum mu
a L. 144. §. 1. D. de R. J In s~ un e~ ~OIVl debeat. Srv. pozn. 2. 
~~o. contrahimus. L. 8. pl'. Ď. mand pulatlOmbus . id tempus spectatur, 
ImtlUm spectandum et causam b) L 1;9 1. Umuscuiusque contractus 
tor~m (Flor. debitorem) non ~sse . d' D: de .solut. 46. 3. Credi-
~cclpere, si ex ea re damnum ?o~en um m aham formam nummos 
D; cap. 9~. (Heimb. IlI. p. 129. ah9~ld passu~us ,sit., Cf. Basi! XXVI 
'W7to.v vOftl(J"fux'UX }..afJó"iv, tav t" 't~V'l"OV fJ~a;Et(J"'l"1"/!: OV" ava'Y"ál;ó'tat &Uov 
n umlsm. pot. CP 3) cf N L . a7t'l"1"/ml. c) L. 1. Cod de vet 

. ., . ov. eoms 52 (G n ,f: ) • • 
omne genus, quod quidem formam . o WJr. ' " Numismatis 
~Ie~um pondus habeat, sive vetustio .mate~Ia~que non adulteratam et 
~lOns sit, aequalíter et aestimetur e~IS. CUlUsPlan,t principis sive recen-
26. X. de censib. 3 39 C l~ . repubhca tractetur. d) Cap 

. . um canOlllCIS '. . 
su~~am pecuniae pro pensione eccle . ~alOns . ecclesiae quandam 
e.t .1Idem summam illam ex inte 1'0 slae .tu~e debl tam ... persolveris, 
tJ~1 ~amus nostris literis in !alld~~i:ehon mone~a exigant sibi solvi. 
pnons peculliae vel SI' non "'t . ,ut canolllCOS iIlos solutiolle 
f . '~I !ll usu ae ť ť aCI~s manere contentos' a cap 20 'd S ~ma IOne pensionis antiquae 
clencos plebis Rupinae ~uper SY~lOd~t~O . Ohm causam, quam adversus 
et collegis suis commisimus ter' IdcO proponebas, Tudertino episeopo 
f ·t · mlI1an am' co 'b 

Ul proposltum, quod cum i 'd I' . ' ram qU! us ex parte tua 
festo r.ativitatis et tr~s in fel t e~ c enCl . pr.aedecessoribus tuis tres in 
solverint deuarios Papienses s o I esurrectlOllls dominicae pro synodatico 
de .. P . , nuuc tantum tres L 

. narus aplensibus persolvebant t ueenses pro singulis 
veleat sex Lucenses . .. Cum i iturCum amen unns denarius Papiensis 
synodatico solvebantur. " et sft le i~~nstet, quod Papienses olím pro 
censes, qui pro uno Papiensi post !or~e ~o~probatum, qnod tres Lu
~olve?antur, quinque vel sex Nalebant ,m'ltslUs~. (praedecessoris sc.) 
mtelhgentes ex hoc, quod er mo ex I. IS, . qUl hodie sunt in usu, 
ad tempu s tuum Lueen~es p dati tet~e t decllI1atIOnem acciderit, ut usque 
usu, procuratorem adversae part ' uerm Pb~o synodatico, sicut erallt in 
Pap' . IS . " tI I ad s 1 t ' . ' lenSlUm vel aestimationem eo' o u IOnem denariorum 
novellÍ má prnský L. R. 1. II § u~7" eondemnamus. Obšírné usta-
F2, 70rdr. 1. §. 6 .. 8. Savigny §. '46') ~: . 8tOé?· (srv. ~och, Recht der 

. dubna 1858 ~ 5 . . IZ z rak mme t d § . , . (j' ., hess. osnova IV 287 p,a. ze ne 
. 665 .. 672., bav. osnova II. 86 90 (Š . : 291., sasky zákonník 

z r. 1869 .. 72 a 1876 čl. 128. 129:) ' vyc. osnova o oblig. pr. 
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§. 206. 

b) O náhradě škody . 

Závazek ku náhradě škody záleží v tom, že ten, kdo osobě 
jiné skutečností, za jejíž následky jest zodpovědným, škodu na 
jmění způsobil, škodu tuto vyrovnati jest povinen. Rozdíl mezi 
jměním, jak toto jest, když již skutečnosť ona se udála, - nečí

tajíc do něho nárok na náhradu skutečností tou vzniklý, - a mezi 
tím, co by jmění ono obnášelo, kdyby skutečnosť ta vůbec nenastala, 

- nazývá se interesse (id quod interest se. actoris neb creditoris). 
'Při obligacích, které teprve z nějakého porušení vznikají, jest 
interesse vlastním jejich obsahem; jestliže ale závazek bud' nedo
statečně byl splněn, aneb vůbec splněn nebyl, tu přistoupí interesse 
ku původnímu obsahu závazku aneb zaujme celé jeho místo. t) 
Interesse nezahrnuje však pouze zmenšení jmění o částku dříve s ním 
sloučenou (damnum v užším smyslu, škoda positivní, t . zv. damnum 
emergens), nýbrž i zmaření toho, že jmění, kteréž by jinak zvět
šeno bylo, rozmnoženo nebylo (t. zv. lucrum cessans, neb inter
ceptum, ušlý zisk, škoda negativní); 2) dlužno tedy přihlížeti nejen 
ku škodě, kterouž byla událosť škodu způsobivší bezprostředně a 
přímo provázena, nýbrž i k ujmě, kteráž pouze nepřímo ze zvláštních 
okolností a poměrů poškozenému vzešla. 3) Výše ztráty takto po
vstalé a výše náhrady ztrátou se Í'Ídící určí se po zralém uvážení 
veškerých poměrů každého jednotlivého případu . Pravidlem vše
obeeným jest, že při určování ceny interesse čítati se má pouze 
ujma, a to ujma na majetku, o které jest dokázáno, že zmíněnou 

událostí byla způsobena, a takto že se má čítati také jenom zisk, 
jejž určitě očekávati bylo lze kdyby skutečnosť ona nenastala. Na 
možný jakýs zisk, který snad by nastal nes vzejíti mohl, nemožno 
bráti zřetele. 4) 

Z toho patrno, že interesse může se lišiti od hodnoty před
mětu, jehož zcizením neb zmenšením škoda způsobena byla, - čili 

jinak, od obnosu o který hodnota zmíněného předmětu byla zmen
šena. 5) Aby interesse nemohlo nepoměrně vysoko býti počítáno, 
jest nařízeno, že při závazcíeh, nemajících snad interesse za vlastní 
svůj eíl, nesmí interesse přesahovati dvojnásobnou cenu toho, co 
druhá strana má splniti, - aneb dvojnásobný obnos jinak určitě 
zjištěné hodnoty předmětu samého. 6) 



.. Pozn. 1). H1~vním dilem o nauce této jest: Fr. Mommsen, Bei-
tra?e zum Obhg~tIOnenrecht, díl 2. "zur Lehre von dem Interesse". 
18D5 (o tom Wmdscheid ve Heidelb. krit. Ztschr. II. str. 525 .. 563.). 
Sr:. Nuss.baumer, uber das Mass des Schadenersatzes. 1855. (o tdm 
WmdscheId n .. u. m. m. str. 72 násl.), Cohnfeldt, d. L. v. Interesse 
nach R. R. ,mlt Rucksicht auf neuere Gestzg. 1865. (o tom Baron ve 
S,chletter-ove Jahrb. XII. str. 106 .. 120.), též Unger, Fragmente aus 
emem System des osterr. Obligationenrechts, ve Haimerlově Vjschr. XIV. 
str. 111 násl. Windscheid 4. vyd. §. 257. 258. [Dernburg II. §. 74 . 78.J 

. 2) L. 13. pro D. rat. rem hab. 46. 8. "quantum mea interfuit 
Id est, quantum mihi abest quantumque lucrari potui" L 93 . ' f D d . . .". pro m 
. . ~. leg .. AqUlI. 9. 2. In lege enim Aquilia damnum consequimur, 

et amlSlsse dlc~mur, quod aut consequi potuimus aut erogare cogimur. 
~ .. 3~. D. 10catI. 19. 2. Tantum ei praestabis, quanti eius interfuerit 
frUl, m quo etiam.lucrum e.ius continebitur. L. 21. §. 2. D. quod met. 
causa. 4. 2. "aestlmatur en.lm quod restitui oportet, id est quod abest; 
(abcst) autem nuda possessIO cum suis fructibus" L 7 Cod b't t . . . . ar I r 
ut. ~. ,5 \; Quidquid .. . minores amiserint vel, curo possent, no~ 

quaeslermt . Sem nepatří Mommsenem na str. 134. pozn. 27. uvedená 
~. 2. §. 1~. D. ne quid i~ I.oco publ. 43. 8. "Damnum autem pati 
vldetur, qUl commodum amlttlt, quod ex publico consequebatur'" neboť 
srv: §. 12., ibid: "Proinde si cui prospectus, si cui aditus sit cteterior 
aut angustIOr,. mterdicto opus est". Srv. ale též RDA. z r. 1600. 
~. 139. "So .vlel n?n ... vor billig geachtet worden, wann der Schuldner 
m mora, restltueIl~l pecuniam mutuarn ist, dass er seinem Glaubigcr 
von del selben . zelthero ... das Interesse Zu entrichten nnd gut zu 
machen schuldlg seye, ... so ordnen und w@llen wir nachmals, dass 
s~lch lI~teresse a tempore mOl'ae erstattet, und derentwegen den Cre
dlto~n f.unf Giil~en von Hundert bezahlt werden, oder aber, da dem 
credlton solch fUnf Gulden nicht annehmlich, sondern er vermeynen 
wollte, tam ex lucro cessante quam dámno emergente ein mehl'er~ zu 
f?rdern', ?a~s. ihme alsdann sein gantz Interesse zu deducirn, gebiihr
hek. zu l~qU!dlrn und zu bescheinen ... unbenommen seyn soll". Tomu 
n~od~o~uJe: L. 26. D. de damno infecto 39. 2. " ... scilicet quianon debcat 
v~den lB damnum fa~ere, 4ui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, pro
hlbetur, ~ultumqu~ mteresse, utrum damnum quis faeiat, an lucro, quod 
adhue f~el~ba~, utl prohibeatur; ještě L. 71. §. 1. D. de furt. 47. 2. 
,,' .. qUla furtl .ager~ potest is, cuius interest, rem non surripi: in
teresse autem ems vldetur, qui damnum passurus cst non eius qui 
I ť t" " . ucrum ac urus ess(lt . Mommsen str. 137: " Jediný závěrek, jenž by 
8~1ad '4 .~. 7,1. §. !. de furtis mohl býti dovozován jest, že lze na ušlý 
zlsl~ Ol'atI zretele Jen tehdy, byl-li učiněn ex causa honesta. Toť však 
záverek, kterýž musil by býti uznán i kdyby dotčeného ustanovení 
nebylo." Srv. str. 188 násl. . 

3) L: 21. §. 2. D: ad l.eg. Aquil. 9. 2. Sed utrum corpus eius 
solum aestJmamus, quantJ fuent, quum occideretur (se. Se1'VUS) , an po-
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tius, quanti interfuit nostra, non esse occisum? Et hoc iure utimur, ut 
eius, quod interest, fiat aestimatio . L. 22. eod. Proinde si servum 
occidisti, quem sub poena tradendum promisi, utilitas venit in hoc 
iudicium. §. 1. Item causae corpori cohaerentes aestimantur, si quis ex 
comoedis aut symphoniacis aut gemellis aut quadriga aut ex pari mu
larum unum vel unam occiderit; non solum enim peremti corporis 
aestimatio facienda cst, sed et eius ratio haberi dehet, quo cetera cor
pora depretiata s Ul1t. - L. 13. pro D . de act. emti. 19. 1. . .. Qui 
pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, . .. si sciens reticuit et. 
emtorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emtione emtor traxerit, 
praestiturum ei. Si ve igitur aedes vití o tigni corruerunt, aedium aesti
mationem, sive pecora contagione morbosi pecoris perierunt, quod in-

1'.erfuit, idonee (idonea) veniisse, erit praestandum. Dle toho rozeznává 
se direktní interesse aneb bezprostřední škoda, utilitas neb damnum 
circa rem ipsam, a indirektní interesse neb škoda indirektní, utilitas 
neb damnum extra rem. Avšak ne vždycky spojovány s výrazy těmito 
tytéž pojmy a lišení těchto výrazů přikládány neodůvodněné praktické 
následky (srv. pozn 4.); proto bylo z důvodů platných zavrženo lV[omm
senem str. 265 násl. srv. Cohnfeldt str. 14 násl. 

4) Srv. a) L. 33. pl'. D. ad leg. Aquil. 9. 2. Si servum meum 
occidisti, non affectiones aestimandas e:lse puto, veluti si filium tuum 
naturalem quis occiderit, qaem tu magno emtum velles, sed quanti 
omnibus valeret. Sextus quoque Pedius ait, pretia rerum nOI1 ex affectione 
nec utilitate singulorum, sed communiter fungi. Itaque eum qui filium 
naturalem- possidet, non eo locupletiorem esse, quod eum plurimo, si 
alius possideret, redemturus fuit; nec illum qui filium alienum possideat, 
tantum habere , quanti eum patri ven dere posset, etc. v. A. 2. b) L. 29. 
§. 3. eod ... Sud ubi damni iniuria agitur ob retia, non piscium, qui 
ideo capti non sunt, fieri aestimationem, cum incertum fuerit, an cape
rentur. ldemque et in vcnatoribus et in aucupibus probandum. c) L. nIt. 
D. de periculo. 18. 6. Venditori si emtor in pretio solvendo moram 
fecerit, usuras dumtaxat praestabit, non omne omnino, quod venditor 
mora non facta consequi potuit, veluti si negotiat.or fuit et protio . so
luto ex mercibus plus quam ex usuris qnaerere potuit. d) L. 21. §. 3. D. de 
act. emti. 19. 1. Quum per venditorem steterit, quominus rem tl'adat, omnis 
utilitas emtoris in aestimationem vellit, quae modo circa ipsam rem con
sistit. N eque enim si potuit ex v' no, puta, negotiarí et lllcrem facere, id 
aestimandum est, non magis, quam si triticum emerit et ob eam rl;lm, quod 
non sit traditum, familia eius fame laboraverit; nam pretium tritici, 
non scrvorum fame llecatorum consequitur; nec maior fit obligatio, 
quod tardius agitur, quamvis (aestimatio) crescat, si vinum hodie 
pluris sit: merito, quia, sive datum esset, haberem emtor, sive non, 
(quoniam?) saltem hodie dandum est, quod iam olim dal'i oportuit. 
e) L. 2. §. 8. D. de eo quod certo loco. 13. 4. Itaque utilitas 
quoque actoris veniet. Quid enim? si traiectitiam pecuniam dederit, 
Ephesi recepturus, ubi sub poena debebat pecuniam vel sub pigno
ribus, et distracta pignora sunt vel poena commissa mora tua? 

Arndtsovy Pandekly. 2 
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vel fisco aliquid debebatur et res stipulatoris vilissimo distracta est? 
In hanc arbitrariam quod interfuit veniet, et quidem . ultra legitimum 
modum usurarum. Quid si merces solebat comparare, an et lucri ratio 
habeatur, non solius damni? Puto et lucri habendam rationem. _ I 

O rozdílu mezi t. zv. přímým (direktním) a nepřímým (in direktním) 
interesse aneb t. zv. damnum circa rem a extra rem, dále o tom, kdy 
toto či ono platiti dlužno, jsou různé náhledy: lX) interesse nepÍ'Ímé 
budiž placeno při obligacích, kteréž nevzešly z činů nedovolených (pře
činů) z pravidla pouze tenkráte, je-li prokázán zlý úmysl (dolus), pouhá 
culpa nestačí. (Goschen §. 396). Na náhledu tomto jest jen tolik pravdy, 
že v pi'ípadech tohoto druhu, kde totiž pouhá culpa jest dokázána, od
poručuje se mírnější určení škody, kterouž dlužníkovi lze přičítati. 
Unterholzner, Schuldverh. I. §. 131. not. f. g. Srv. Ihering, das Schuld
lItoment im Privatrechte str. 55 násL, oproti tomu však Windscheid 
Pand. §. 258. pozn. 14. (3) Jediné při určování interesse místního dlužno 
prý výminečně počítati každý dokázaný ušlý zisk, ve všech jiných pří
padech pouze zisk obecný z věci samé a její všeobecného určení ply
noucí (utilitas circa rem ipsam); kdežto ph škodě positivní má z pra
vidla každá nepřímá ujma býti uvážena. (Puchta §. 225. not. h .. k. 
Seuffert §. 236.) Tento náhled jest potud správným, že právě v pří
padě, kde určité místo placení bylo ujednáno, bude možno velmi snadno 
zjistiti, že ušlý zisk na zvláštních okolnostech závislý byl nutným následkem 
porušení závazku, z kterého dlužník vedle slušné úvahy jest zodpověden. 
Vangerow §. 571. pozn. 3. Sintenis §. 86. pozn. 21., též Seuffert 4. 
vyd. §. 236. pozn. 5. y) Dle L. ult. a L. 21. §. 3. cit. jest prý je
diné při koupi určení interesse zvlášť obmezeno (Hanel, Versuch einer 
Darstellung d. Lehre v. Schadensersatze [1823.J §. 83.), aneb 0') L. 
ult. cit. má prý pouze dluhy peněžné na zřeteli (Miihlenbruch §. 367. 
Madai, von der Mora str. 383 násL); obě tato obmezení nejsou odů
vodněna a zejmena poslednější odporuje RDA. z r. 1600. (pozn. 2.) 
Srv. vůbec ještě Vangerow, Sintenis, Seuffert n. u. m., M(lmmsen n. 
u. m. str. 137, násl. 255 násl. Cohnfcldt §. 12. 14. Windscheid Pand. 
§. 258. pozn. 10, násl. 18 Pieschel, de causarum rerumque nexu in 
computatione eius quod interest diss. Berol. 1869. 

5) L. 1. pl'. D. de act. emti. 19 1. Si res vendita non tradatur, 
in id quod interest agitur, hod est, quod rem habere interest emtoris: 
hoc autem interdum pretium egreditur, si pluris interest, quam res 
valet vel emta est. Srv. a) L. 193. D. de V. S. Haec verba quanti 
eam rem paret esse non ad quod interest, sed ad rei aestiDlationem 
referuntur. L. 4. §. ll. D. vi bon. rapt. 47. 8. Haec autem actio ... 
datur in duplum quanti ea l'es erit, quod ad pretium verum rei re
fertur. L. 1. §. 4. D. si quis ius dic. 2. 3. Hoc iudicium non ad id 
quod interest, sed quanti ea l"es est concluditur, et cum meram poenam 
contíneat, neque post annum neque in heredem datur. L. 9. §. 8. D. 
ad exhib. 10. 4. Et ideo N eratius ait utilitatem actoris venire in aesti
mationem, non quanti res sit: quae utilitas, inquit, interdum minoris 
erit quam res erit. Oproti tomu b) L. 68. D. de rei vind. 6. 1. Quanti 
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res est, id est, quanti adversarii interfuit. L. 3.~. ll. 1? uti po ss. 43. 
17. Quanti res est sic accipimus, quanti uni~sculUsque mterest,. posses
sionem retinere. L. 4. §. 7. D. de damno mf. 39. 2. Quant~ ea res 
est, cuius damni infecti nomine cautum non erit, iudicium datu~,. quod 
non ad quantitatem refertur, sed ad id quod interest, et ad utlhtatem 
venit, non ad poenam. Srv. O tom Savigny V. str. 4~1 .. 460 .. Pu~hta 
§. 224. not. b. Mommsen str. 45 násl., a o významu v.~ra:m aest~matw a 
pretium l'ei, které tak jako quanti res est, neznamenaJI vzdycky hodno~~ 
věci jaku protivu interes se (na př. L. 36. §. 2. D. d~ usufr .. 7, 1.), tyz 
str. 68 násl. - O vlivu místa a času na odcenění (quant·~ res fu~t, q. r. est, 
quanti res erit): L. 8. §. 1. D. de cond. furt. 13. 1. L. 3. 4. D. de 
cond. trit. 13. 3. L. 22. D. de reb. cred. 12. 1. L. 3. §. 2. D. com
mod. 13. 6. L. 37. D. mand. 17. 1. Savigny VI. str. 198 násl. Biiff, 

- iiber den Zeitpunkt der Schatzung beim Werthersatz, civ. Arch. XXXIII. 
5. 10. Mommsen str. 198 .. 231. Cohnfeldt §. 13. 20. 23. 

5) L. un. Cod. de sententiis, quae pro eo quod in~erest ~ro~e~u~tur. 
7. 47. Cum pro eo, quod interest, dubitationes ~ntrqu~e. m mimltum 
productae sunt, melius nobis visum est, h~iusm~dl prol~xltate~, prout 
possibile est, in angustum coarctare. Sanclmus ltaque. ~n omn~b.us. ca
sibus, qui certam habent quantitatem vel naturam, v~lutr m vendl~lOmbus 
et locationibus et omnibus contractibus, hoc, quod mterest, duplI qaun
titatem minime excedere. In aliis autem casibus, qui incerti ~s.se vi
dentur, iudices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtlhtatem 
requirere, ut (hoc), quod revere indu~itur d.a~num, ho~ :edda~ur, .et 
non ex quibusdam machinationibus et lllmodlcls perverslol1lbu~ Ul Clr
cuitus inextricabiles redigatur, ne, dum in infinitum computatlo redu
citur, pro sua impossibilitate cadat, cum scimus es~e natura~ congruum, 
eas tantummodo poenas exigi, quae cum competentl moderatlone (mode
ramine) proferuntur vel a legibus certo fine conclusae statuu~tur. Et 
hoc non solum in damno, sed etiam in lucro nostra amplectltur co~
stitutio, quia et ex eo veteres (id) quod interest statue.r~nt.. Et .Slt 
omnibus, secundum quod dictum est, finis antiquae prohxl~atrs hUlUS 
constitutionis recitatio. Srv. L. 43. in f. L. 44. D. de act. emtr. 19. 1. -
Spornou jest otázka: zdali toto obmezení zákonné platí též pÍ'i náhradě 
z činů nedovolených? Miillenbruch §. 370. Uornfeldt str. 46 ?ás!: 
205 násl. - aneb naopak, zdali zákonné toto obmezeni odpadá I pr~ 
zlomyslném porušení závazků? Seuffert Erortr. 1. str. 161 násl. OprotI 
tomu W. Sen Jahrb. 1. 5. (str . 183 násl.) a Wangerow §. 571. po~n. 
4. IV. Mommsenstr. 235 násl. Poslednější vyslovnje se spolu s platnym 
důvodem proti panujícímu nyní náhledu, že nemá býti ~oz~odnou cena 
předmětu, kteráž v plnění vzájemném jest vyslov.ena, ~ybrz pouze sku
tečná jeho hodnota. Oproti tomu ale Windscheld Heldelb. Ztschr. II. _ 
str. 559. srv. téhož Pand. §. 258. pozn. 9. Srv. vůbec ještě Kniep, 
die Mora des Schuldners II. §. 92 .. 95. Ude v civ. Arch. LVII. 2. -
O vlastním přísežném osenění interesse viz §. 155. Č. 3. Mommsen 
n. U. m. str. 259 násl. 

2* 
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C) O placení úroků. 

§. 207. 

Úrok, a) usurae, jest odměna, kteráž se za povolené aneb za
dl:žené už!vání nějaké kvantity zastupitelných věcí dle obnosu ji
stmy a delky času ve věcech téhož druhu vyměřuje. 1) Závazek 
úroku předpokládá hlavní dlub , jehož předmětem jsou věci zastu. 
pitelné b) hlavně p~níze 0) (caput, d) sors, e) kapitál, Hauptstock); 
úroky jsou právnickými plody f) hlavního dluhu a liší se od důchodu g) 
na př. od úroků t. zv. věčného dluhu, jemuž se pohledávky na 
sumu hlavní nedostává. 2) 

Z různých příčin může závazek úroku samostatně vzniknouti 
z blavn~ho dl~lhu,' s nímž předpisové právní závazek úrolm spojují, 
t. zv. zakonny zavazek úroku ; 3) týž mllže mimo to, pi edpokládajíc 
ovšem hlavní dluh, zakládati se na právním jednání, a to bud' na 
~osledním pořízení, b) aneb na smlouvě i), (úroky smluvené) .. 1') Závazek 
uroku může bud' i íormalně býti pouhou akcessorní částí hlavního 
dluhu, aneb také mimo hlavni dluh, ačkoliv v něm svůj vznik 
měl, jako samostatný závazek trvati. V případě prvním mohou 
úrok!, ,jako předmět vedlejší, jediné žalobou o hlavní dluh býti 
domv~ban~, k) pomine-li žaloba o dluh hlavní, mizí i žaloba o úroky; 
v pnpade drubém stává samostatné žaloby o placení splatných či 
propadlých úroků; 1) tu předpokládá se ovšem že závazek úroku 
měl svůj důvod v jednání právním. 5) , 

Pozn. 1) Srv. vůbec Heimbach v Rtslex. XV, str. 389 .. 462. 
Unge~ v Haimerlově Vjschr XIV. str. 117 násl. FOrster 1. §. 6S. 
[Permce, Labeo II. str. 263: .. "usura . . znamená .. odměnu za užívání".] 

,2). a) Jsou možné úroky nejsou-li věci zastupitelné předmětem 
hlavmho dluhu? a) L. 25 . Cod. h. t. Pro auro et ar"ento et veste 
facto chirographo licitas solvi vel promitti usuras iussim~ls. Cf. L. 3. 
§. 4., D. h. t. L. 8. Cod. si cert. pet. 4. 2. (V L. 25. cit. čtli by 
mnoz! - dle návrhu lheringa [dogm. Jahrb. XII. str. 338.] - na 

") Dig de usuris et fructibus. 22. 1. Cod. de usuris. 4. 32. b) L 23. 
L. 26. §. 2 (1). Cod. h t. oJ L. 121 D. de V. tl. srv. pom 2 dJ L. un o §. 2. 
Theod. Cod. de usur. rei iud . 4. J 9. e) L. 20. D. h. t. 4. Cod. depos. 4. 34. 
L. 58. §. 1. D. de adpl. 26. 7. a j . f) L. 121. cit. L. 34. D. h. t. §. 55. pOZll. 
3. 4. g) Dlg. de ~IlIlUlS lE'gatis 33. 1. b) L 3 § 6. D. 33 1. i) L. 17. §. 4. L. 
41. §. 2 D. h. t . L. 24. D. de pl'Ursen "t. verb . 19. 5. L. 1. 3. Cod. h. t. cf. L. 
4. 11 (12). eod L. 30 D. h. t k) L 49. § 1. D. de act. emti. 19. 1. L. 4. Cod 
djepos. 4. 34. L. 13. Cod. ? t. cf L. 23. D. de exc. rei iud. 44. 2. J) L. 1. Cod. 
(e md. 3. 1. cf. L. 23. Cit. 
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místo et veste raději recte; však i v Basil. XXIII. 4. cap. 73. nale
záme: ín8Q É(J{hl'r:o~. Oproti tomu lhering v dogm. Jahrb. XII. str. 337 
násl (3) L. 17. §. 8 . D. h. t. Si dies non sit ab his, qui statuas vel 
imagines ponendas legaverunt, praefinitus, a praeside tempu s statuendum 
est, et, nisi posuerint heredes, usuras reipublicae usque ad tertiam 
centesimae pendent. b) O propůj čení jinJ'ch prosp ěchů ve vicem usu
rarum: L. 14. 17. Cod. h. t . L. ll. §. 1. D. de pign. 20. 1. -
V nov. 72. cap. 6. označují se hlavní peníze slovy 'to rXexalov; Vulgata 
překládá ale 8nt 'tOll; rXQXaíotl; nemístně: in antiquis. 

3) Závazek úroku ze zákona nastává a) ze zdráhání se zaplatiti 
dluh peněžnJ', a to buď dle všeobecných pravidel o prodlení, L. 32. 

-. §. 2. D. h. t. (úroky z prodlení, §. 251.), buď dle zvláštních předpisů 
právních; tak zejmena: a) mohou fiscus a nezletilí, tito až do své 
zletilosti, z každé splatné pohledávky peněžné ihned úroky si počítati, 

(L. 17. §. 5. 6. L. 43. D. h. t. L . 3. Cod. in quib. caus. in int. 2. 
40. (41.) L. 87. §. 1. D. de legat. II., tím samým způsobem (3) i pro
dávající z kupní ceny, od té doby, kdy kupující nabyl držení věci kou
pené, L. 13. §. 20. 21. D. de act. emti. 19 1. L 5. Cod. eod. 4. 
49 . K tomu srv. §. 208. pOZ. 2; b) z neoprávněného užití peněz cizích 
ve vlastní prospěch. L. 1. §. 1. D. h t. L 10. §. 3. D. mand. 17. 
1. L 7. §. 10 .. 12. D. de adm. tuto 26. 7; c) vůbec ze závazku pla
titi intHesse, pokud v něm zahrnuty jsou úroky. V případech těchto 

nejde často ani tak o zvláštní závazek úroku, jako příbytek dluhu 
hlavního, jako spíše o vypočtění možného zisku na úrocích za tou pří
činou, aby určen býti mohl hlavní obsah obligace; tak na př. opome
ne li správce cizího jmění uložiti peníze na úroky a má-li proto pla
titi náhradu; takový závazek ku náhradě jest úplně téhož druhu jako 
ostatní možný obsah hlavní obligace, kteráž z vedení správy vzešla, 
a po případě může sám celý její obsab činiti. L. 17 . §. 7. D. h. t. 
L. 18. (19) §. 4. D de negot. gest. 3. 5. L. 7. §. 3. L. 15. D. de 
adm. 26. 7. Srv. Unterholzner I. str. 323 násl., oproti tomu ovšem 
Sin tenis §. 87. po zn. 19. 25. - Mimo to dlužno poznamenati: aa) L. 
17. §. 5 . D. h. t. Fiscus ex suis contractibus usuras non dat; ... 
cum autem in locum privati successit, etiam dare solet. O tom ple
nární snešcní Mnichovského vrch. app. soudu ze dne 5. června 1844. 
"Dieses Privilegium ist auf andere ObligationsverhiiJtnisse und auf an
dere als Verzugszinsen nicht auszudehnen". Seuffert §. 245. po zn. ll. 
bb) L. 22. D. de donat. 39. 5. Eum, qui donationis causa pecuniam ... 
promisit, de mora súlutionis pecuniae usuras non debere. Cf. L. 16. 
pro D. h. t. L. 1. pr. D. de pollicitat 50. 12. ce) L. 9. D. de mag. 
con. 27. 8. Constitutum est, poenarum usuras peti non posse. Cf. L 
1. Cod. de fiscalibus usuris. 10. 8. [Dernburg II. §. 37. 38.] 

4) Platí-li se po delší čas opětovaně úroky, nastává domněnka, 
že jest tu závazek úroku, L. 6. D. h. t., což omylem za vznik zá
vazku úroku z příčiny promlčení bylo považováno. Cf. L. 7. Cod. h. 
t. Heinbach n. U. m. str. 394 .. 413. 
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5) L. 49. §. 1. D. 19. 1. Pretii, sorte licet post moram soluta 
usurae peti non possunt, quum hae non sint in obligatione, sed offici~ 
iudicis praestentur. L. 60. (58). pr. D. ad Se. Treb. 36. 1: usurae J 

praeteriti temporis , quae in o bligatione vel in ifficio iudicis fuerunt· 
cf. L. 54. pr. D. locati. 19. 2. Usurae enim in bonae fidei iudiciis etsi 
non tam ex obligatione proficiscantur, quam officio iudicis applicentur etc. 
(srv. Girtanner v. d. Burgschaft II. str. 413.). L. 4. Cod. 4. 34. Sed si 
cum depositi actione expertu s es, tantummodo sortis faeta condemnati~ 
est, ultra non potes propter usuras experiri. Non enim duae sunt 
actiones, alia sortis alia usurarum, sed una, ex qua condemnatione 
facta iterata actio rei iudicatae exceptione repellitur. Oproti tomu L. 
1 Cod 3. 1 Iudicio coepto, usurarum stipulatio non est peremta. 
Superest igitur, ut debitorem eius temporis, quod non est in iudicium 
deductum, convenire possis. Avšak v případech, kde officio iudicis usu
rae praestantur, není bezvýminečně vyloučena žaloba znějící pouze na 
placení úroků, arg. L 23. D. 44. 2, nesprávně vysvětleno Miihlen
bruchem §. 371 pozn. 4, srv. Keller, Litiscontestatio, str. 536 násl. 
Savigny VI. str. 452. not. r str 160. Bekker, Consumtion str 240. 
Seufi'ertův Arch. VI. 321 a Arndts v krit. Vjschr. V. str. 181 (civ. 
Schr. III. str. 513) nás!. Unger n. m. U. str. 122. [pozn. 8.J Windscheid 
§. 259. pozn. 10. Westerburg, Einfluss der res iudicata auf nicht er
wahnte Zinsen, v prakt. Arch. n. p. IX. pojed. VII. [str. 225 nás!.] -
Výraz officio iudicis U. pro znamenal především, že musely úroky ná
sledkem hlavní žaloby soudcem býti přisouzeny i když ve formuli jako 
předmět žalobní nebyly uvedeny, a že bylo za to považováno, jako 
kdyby byly obsaženy v quanti ea res. est, aneb quidquid dare facere 
oportet, - což mohlo též býti účinkem zvláštního ujednání (nějakého 
pactum adjectum); tu předpokládá se ovšem, že formule ' nezněla na 
condemnatio certae pecuniae. Savigny VI. str. 128 nás!. Úro]<y, jež 
officio iudicius se přisuzují, musí však .vždy spočívati na právní povaze 
hlavní obligace, tedy opírati se o předpis právní. Naproti tomu není 
pojem úrokův ze zákona ten, že mohou býti domáhány pouze současně 
s hlv~vní pohledávkou, tedy jediné hlavní žalobou, o čemž zťjmena 
v pnpadu v pozn. 3. a. (3. ddvodně pochybovati dlužno. (Carus, die 
selbststandige Klagbarkeit der gesetzlichen Zinsen nach Rom., gem. 
Deutschen R. und d. neueren Gesetzgebung. Spis cenou poctěný. 1876. 
o . tom Regelsberger v krit. Vjschr. XIX. str. 303 násl. srv. ještě 
Glmmerthal, uber d. Officialzinsen v civ. Arch. LXI. str. 370 nás!.) 

§. 208. 

Výška úroků, 1) v mezech zákona (§. 209.), řídí se při zá
vazcích úroku na právním jednání založených dle dotčeného ujed
nání. Přijme-li kdo beze vší výhrady úroky nižší, nežli jaké byly 
ujednány, má se za to, že byly pro budoucnosť mlčky sní 
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ženy. a) Při úrocích zákonních jest výška úroků z části zákonem 
určena; ll) nestanovÍ-li ničeho zákon, řídí se dle toho, jakých úroků 
věi'itel dle obyčeje v zemi panujícího a spolu dle zákona získati 
mohl při zápůjčce peněžné . b) 

Pozn. 1) Míra úroková (Zinsfluss) jest poměr úroků, jež za určitou 
dobu zaplatiti dlužno, ku sumě hlavní (zákonná, v zemi obvyklá, smlu
vená míra úroková). Nyní označuje se obyčejně udáním ročních procent, 
u Římanů byla označována procenty měsíčnými; proto centesimae 
usurae = jedno ze sta za měsíc = 12 procent za rok, semisses usu
rae = polovice uvedených usurae centisimae, trientes usurae = 1/3 

- usurae centesimae = 4 procenta za rok, besses usurae = 1l/3 cente
. simae usurae = 8 procent v nynějším smyslu, atd. V době pozdější 
považovány centesimae usurae za l/S kapitálu, aneb 121/'1. procenta za 
rok, počítány totiž siIiquae (čtyřiadvacetiny) z každého solida kapitálu. 
Interpret. ad L. 2. Theod. Cod. de usur. 2. 23. cf. Nov. 32. cap. 1. 
Nov. 34. cap. 1. Jac. Gothofred. ad L . 1. 2. Theod. Cod. 1. C. 

ll) Pro ř. stanoví a) 12 procent za rok a} pro usurae rei iudicatae 
po uplynutí zákonné čtyřměsíčné lhůty platební, avšak pouze z kapitálu 
původního nikoliv z přisouzen}'ch též útrat. L. 2. 3. Cod. de usur. rei iud. 
7. 54. (3) pro úroky, jež nahraditi se musí spoluvlastníku domu za vy
daje na opravu. L. 4. Cod. de aedif. priv. 8. 10. (§. 133.) b) 4 pro
centa za rok a) v případě, o kterém jedná §. 207. pozn. 2. a. (3. 
(3) pro úroky z věna (dos) přislíbeného a z věna, kteréž navrátiti 
dlužno . L. 31. §. 5. (2.) Cod. de iure dot. 5. 12. L. uno §. 7 b) (7.) 
Cod. de rei ux. act. 5. 13. y) při odkazech pod výminkou vdovství. 
Nov. 22. cap. 44. §. 4. cf. Nov. 2. cap. 4. c) 3 procenta v jediném 
případě dle L . 12. §. 1. (pr) Cod. de pet. hered. 3. 31. d) pravidelný 
zákonní nejvyšší úrok (§. 209.) pro úroky, které správce jmění proto 
nahraditi má, že užil peněz . ve vlastní svůj prospěch. L. 37 (38) D. 
de neg gest. 3. 5. L 7. § 4. 10 D. de adm. tuto 26. 7 L . 1. Cod. 
de usuris pupiIlaribus. 5. 56. V těchto místech jsou maximae neb legi
timae usurae jmenovány a byly. v době, kdy ustanovení ta sepsána, 
jimi rozuměny centesimae usurae, dle práva Justinianova dlužno však 
(§. 209.) rozuměti tím 6 procent za rok, ačkoliv i zde, ač pouze vý
minecne, i centesimae ' usurae nalezáme. Puchta. §. 228. not. aa. 
Fisku přisuzuje se též 6 procent (semisses usurae). L. 17. §. 6. D. 
h. t. O tom, jak nyni těchto ustanovení se užívá srv. §. 210. 

a) L. 5. 8. Cod. h. t. b) L. 1. pro D h. t. L. 37. (38). D. de neg. gest. 
3. 5. L. 10. §. 3. D. mand. 17. 1. L. 7. §. 10. D. de adm. 26. 7. L. 39. §. 1. 
D. de legato 1. 
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§. 209. 

Závazky úroku jsou dle římského práva zákonem takto obme
zeny; 1. Ni dluhu peněžném nemá míra úroková z pravidla a) šest 

ze sta za rok přesahovati. 1) 2. Úroký z úrokú (usurae usurarum) 
nemají býti brány, b) a sice nesmí se ani propadlé úroky lm kapi- . 

tálu přiraziti (t. zv. anatocismus cuniunctus), ani jako zvláštní nový 
kapitál zúročiti (t. zv. anůtocismus separatus).2) 3. 'Suma úrokl! 

zadržených (propadlých) nesmí býti ultra alterum tantum, C) t. j. 
nesmí býti vyšší nežli hlavní kapitál sám. 3) 

Porušení těehto předpisú jest (nedovolená) lichva úroková; 
prá vní jednání předpisúm těmto zj evně neb skrytě d) odporující jsou 
neplatna a nemúže z nich žádné pohledávky vzejíti; e) zaplacení 

protizákonných úrokú zmenšuje samo sebou dluh hlavní, a j e -li 
hlavní dluh již zaplacen f) zakládá žalobu o vrácení. Aby nebylo 

možno zákon obejíti, jest zř'ejm ě za nedovolené prohlášeno, přijímati 
úroky tím způsobem, že se napřed ze zapůjčené sumy odečítají a 
dlužno jen onu sumu, která skutečně dána, či vyplacena byla, po-
važovati za kapitál. g) . 

Pozn. 1) Dle práva staršího byly llsurae centesimae nejvyšším 
úrokem, jaký z pravidla byl dovolen; Justinian snížil je o polovici, 
avšak s následujícími výminkami: a) Kupcům neb továrníkům mělo býti 
dovoleno 8 procent, naproti tomu b) osobám požívajícím hodnosť jako 
illustres. aneb hodnost vyšší jediné 4 procenta za rok, c) Při tak zv. 
foenus nauticium (Dig. 22. 2.), kteréž posud vůbec nijak nebylo obme
zeno, dále při zápůjčkách, majících fa předmět jiné věci nežli peníze 
(specierum foenori datiories), dovoleno 12 procent aneb jinak I/S kapi
tálu. Zrovna takové úroky byly j ako zákonné ještě v jednom případě 
(§. 208. pozn . 2. a. fl.) a později ještě v jiném případě lib id. IX.) do
voleny. Pro lid venkovský obmezil později Justinian úroky z dluhů 
peněžných na 4 procenta aneb; přesněji řečeno na 1 siliquu z každébo 
solida. Nov. 34. cap. l. 

2) Jestliže zaplacené úroky zase na úrok se zapůjčují , není to 
anatocismem, taktéž není to porušením 7.ákazu anatocismu, když 
správce jmění kterýž za někoho úroky vybral, z těchto úroků sám 
zase úroky nahraditi jest vázán. L. 10. §. 3. D. manel. 17. 1. L. 7. 
§. 12. D. de adm. tuto 26. 7. (§. 207. pozn. 3.). Spornou jest 
otázka: zda-li úroky následkem novace, ale jež nestala se in fraudem 

a) L. 26. §. 1 sqq. (§. 1.) Cod. h. t. b) L. 26. §. 1. D. de cont. indeb. 
12. 6. L. 27. D. de l'e iud. 42. 1. L. 29. D. h. t. L. 28. Cod b. t. C) L. 26. 
§. 1. D. cit. L. 10. 27. §. 1. Cod. h. t. d ) L. 44. D. h t . L. 13. §. 26. D. de 
act. ernt. 19. 1. e) L 9. pl'. L. 29. D. h t . L. 26. §. 1 L. 27. pl'. Cad. h. t. L. 
3. §. 6. D. de ann. leg. 33. 1 f) L. 26. pl'. §. 1.) D. de cou d. indeb. 12. 6. L. 
18. 26. §. 4. (§. 1.) Cod. h. t .. g) L. 26. §. 4. (§. 1.) Cod. 1. c. 
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legis, přestávají býti úroky a zdali mohou :lamy opět úroky. nés~i ? 
Puchta ~. 229. not. ii . přisvědčuje k této otázce. Tomu odpor~Je Frltz 
ErHiutr. III. str. 64 násl. Sintenis §. 87. pozn. 49. Seuffertuv Arch. 
II. 150. Heimbach n. U . m. str. 451 násl. arg. L. 28. §. 1. (L: 28.) 
Cod. h. t. "Nullo modo licere cuiq~am usuras praet~riti v.~,l futul'l tem' 
poris in sortem redigere et earum lterum usuras stlpulan . Cf. L. 3. 
Cod. de usur. rei iud. 7. 54. (§. 208. pozn . 2. IX.). Ve svém Cursus 
der Inst. III. §. 261. II not. cc. [8 . vyd. II. str. 315.J pra:í též P~chta, 
že Justinian chtěl zákaz anatocismu tím zostřiti, "že am novaCl ne
měly býti zadržené úroky uciněny způsobilými ku zúročení " . . 

3) Justinian nařídil též, - a nařízení toto postrádá rozumn ého 
- důvodu - že do alterum tantum mají počítány býti i úroky zapla

'cené: L. 29. 30. Cod. h. t Nov. 121. cap. 2. Nov 138. 160., avšak 
místa tato nejsou glossována srv. vůbec W. Sellův Jahrb. 1. 2. (str. 
15 násl.) Heimbach n. u. m. str. 428 . . 449. 

4) Zaplatiti úroky napřed. dříve nežli jsou splatny, není ostatn ě 
nedovoleno, L. 57. pl'. D. de pact. 2. 14. L . 2. §. 6. D. de doli ~xeept. 
44. 4., ač nemá-li tíIn snad býti zakryta li chva úroková. Srv. Sllltel1lS 
pozn. 55. 

§. 210. 

Právo kanonické zapovědělo vůbec vybírání úrokův a prohlá

silo obchody úrokové za neplatny. Tím nebyl ale vyloučen ani 
uárok na interesse (§. 206.) pro bezprávné opozděné placení dluhů 
peněžných aniž bylo tím zakázano koupiti si dúchod za hl~vllí 
jakous sumu, cenu kupní př·edstavující. 1) V Německu bylo stalou 

praxí jednotlivými říšskými zákony podporovanou opět uznáno , že 
obchody úrokové jsou dovolen y. Tím nabyli př'edpisové ř'ímského práva 
o úrocích vůbec zase své platnosti. Zákonná míra úroková byla ale 
na 5 ze sta za rok snížena, 2) a platí i tam, kde dle Í'Ímského 

práva výminkou více než 6 ze sta jest dovoleno. 3) 
Pozn. 1) O právu kanonickém srv. X. de usuris . 5. 19 ., v. 6to. 

5. 5., Clem. 5. 5. Bohmer, ius eccles. lib. V. tit. 19. [Funk, Geschlchte 
des kirehlichen Zinsverbots. 1876. (o tom Brinz v krit. Vjscbr. XVIII. 

\ str. 566 násl.)] 
2) Sem patřící ustanovení říšského zákona j sou a) RPO. z 1'. 

1577. Tit. 17. §. 9. "Dnd nachdem die Widerkaufs-Giilten allenthalben 
in Landen gemeiu seyn, so sol1eu mit llUndert Giilden Haupt-Gelds 
nicht mehr dann Fiiuff Giilden jahrlicher Giilten, wie gebrauchlich, ge
kauft werden". b) RPO. Tit. 20. §. 6. "Damit aber die Juden ihre 
Leibsnahrung haben mogen, so soll ihnen nicht mehr dann Fiinff vorn 
hundert zum Wucher Zll nehmen, erlaubt seyn" c) RDA. z r. 1600. 
§. 139. srv. §. 206. pozn. 2. d) JRA. z r. 1654. §. 174. .,Anreicheud. 
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d.i.e k.iinftige Zins uud I nteresse " (totiž z dluhů pocházejících z války 
tncetlleté) "sollen von nun all dieselbe, sie seyen aus wiederkauffiichen 
Zi~sen ?der vorgestreckten Anlehen herriihrig nnd versprochen,. .. I 

weIter :~Icht als FiiniI pro Cento alle nnd jede J ahre . .. bezahlet ... 
werden . Srv. Gerstlacherův Hdb. d. Reichsgesetze X. §. 83. 87. 91. 
92. Emminghaus, Corp. iur. germ . II. str. 92. 100. 197 násl. 349 
násl. !ritz Erlautr. III. str. 46 násl. Heimbach n. u. m. str. 423 násl. 
. ) Srv. § .. 208. pozn. 2. § 209. pozn. 1. Ayšak z toho vy jato 
Jest foenus nautIcum (§. ~83.) . Vyšší interesse čítati se též nevylučuje . 
(§. 206 . . pozn: 2.) NaprotI tomu přisoudí se i v případech §. 208. not. 
b. ~. z~ sta, J~l~ to RD~. z r~ 1600 §. 139. o úrocích z prodlení při 
penf'znych z áP.uJčkách. vyslovne ustanovuje: "der Vermuthung halben, 
dass der cr~dltor selU ~eld von solcher Zeit an anlegen und zuge
lassener Welse, zum wemgsten vom hundert fiiniI wohl haben miige" . 
Neprávem poplrá z tohoto důvodu Puchta §. 229. not. bb. že praxe 
se z~konem se srovnáv~, s~atřu~e~li. v tom zákonné určení úroků z pro
dlem, neboť RDA. proJevuJe zreJme úmydl: damit die Partheien in 
puncto liquidationis an unserm Kays. Cammer-'Gericht des langweiligen 
Pro~tlss entboben seyn mOchten, auch jetzt gemeldt Cammer-Gericht 
damI~ nicht iiberladen, ein gewisses loco interesse a tempore morae zu 
statUlren und zu set7:en", a nařizuje, domněnkou dotčenou veden: der
entwegen den Creditoren fiiniI Giilden von hundert bezahlt we~den" 
a t. ? Srv .. Gerstlacher n. u m. §. 87. V jiných případech snaží se 
mno~~ o~rotI stálé praxi udržeti zvláštní ustanovení římského práva 
o IDlre urokové. SeuiIert §. 233. Srv. Windscheid §. 260. pozn. 4 _ 
Zvláštní ustanovení má německý obchodní zákon čl. 287 .. 293. _ 
Obmezení míry úrokové (§. 209. poz. 1.) jest od r. 1867 . všude od
straněno (srv. Dernburg II. §. 36.). 

§. 211. 

d) O pokutě. 

Z porušení práva může vzejíti závazek poskytnouti poškoze
nému mimo jednoduchou náhradu ještě cosi, jako trest či pokutu 
(§. 98.). PlIkuta může ale také úmluvou tím způsobem býti určena 
(t. zv. pokuta l\Onventionalní, Strafgeding, 1) že se někdo smlouvou 
podrobí ujmě majetkové, ie totiž něco učiní neb učiniti opomine 
kdyby něco jiného bud' vůbec nesplnil aneb kdyby to nesplnil jak 
náleží: a) V ú~lu~ě takové spočívá podmíněný slib, při čemž pouze 
o to Jde: zdah sh? tohoto obsahu s touto určitou podmínkou jest 
dovol~nym a p~~tnym . b) Účelem slibu tohoto jest však, aby ono jiné 
plněm bylo zaJlstěno aneb aby jeho uskutečnění bylo podporováno. C) 

a) §. 7. J. de V. O. 3. 15. b) L. 61. 69. 123. 134. pro D. de V. O 45 
1. L. 13. §. 26. D. de act. emt. 19. 1. (§. 209. not. d.) Srv. §. 72. C) L. 7i. D: 
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Plnění toto může sice býti současně předmětem samostatné platné 
obligace, avšak nutným požadavkem to nikterak není. d) Pokuta může 
též k tomu směřovati, aby napomáhala nepřímo ku plnění, které 
bud' se žádným aneb aspoň ne tak snadno patrným právním 
interesse majetkovým spojeno nebývá aneb kterýmž z jiných 
důvodů pohledávky se nenabývá. e) Má-li ale pokutou zajistěno 
býti jiné obligační plnění, pak může způsobem různým s tímto 
souviseti . Úmluva může 1. pouze ku pokutě čeliti tak, že ne
hledíc ku pokutě hlavní závazek zůstává úplně platným. f) Účelem 

- její může ale také býti 2. určiti předem interesse věřitelovo, kteréž 
'pak později blíže dokazovati netřeba, ať již má svůj důvod v tom, 
že závazek vůbec splněn nebyl aneb že nebyl splněn jak náleží. 
V případu tomto nelze žádati pokutu a interesse, nýbrž bud' to 
neb ono a mimo to i obnos, o který pokuta interesse, po případě 
interesse pokutu převyšuje. g) Úmluva může zejmena míti i ten 
význam, 3. že dlužníkovi je na vůli ponecháno) zaplacením pokuty 
hlavního závazku se sprostiti (muleta poenitentialis, litkup, Wandel
poen). V př·ípadě tomto jest tu vlastně alternativní obligace h) Co 
v jednotlivém pf·ípadu má býti placeno, zdali pokuta či interes se, 
závisí na výkladu vůle. ll) Je-li to pochybným, budiž spíše placeno 
a přijímáno interesse,i) ovšem neodporuje-li tomu snad, že pokuta 
oproti interesse jest příliš nepatrnou. ll) 

Ujednáním pokuty může plnění pokutou zajištěné i když je 
o sobě dělitelné k) státi se jaksi nedělitelným a to potud, pokud 
pokuta propadá, když jenom čásť splněna nebyla. 3) 

Pozn. I) Srv. Savigny Obligationenrecht II. §. 80. Lang, Kritik 
des beyer. Entw. II str. 30 riásl. Randa, zur Lehre von uen Zinsen 
und der Conventionalstrafe 1869. [F Manns, v. d. COllv. Strafe, I. 
1876. (o tom Wendt Jen. Litztg. 1876. č. 21.) DernburgII. §. 39 .. 42.]
Ostatně může i posledním pořízením pdku,ta býti ustanovena . §. 491. 
pozn. 4. 

ll) Když blavní. obligací byla stipulace a potom teprve pokuta 
byla stipulována tu byla dle L . 44. §. 6. De de O. et A. 44. 7. větší 

de V. O. dl L. 115. D. de V. O. L. 16. D. de transact. 2. 15. e) L. 38. §. 17. 
D. de V. O. §. 19. 21. J. de inutil. stip. 3. 19. cf. L. 3. §. 1. D. de V. O. 45. 
1. L. 11. D. de stip . praet. 46. 5. f) L.115. §. 2. D. cit. L . 16. cit. g) L. 41. 42. 
71. pro D. pro socio. 17. 2. L . 28. 47. D de ad. emt. 19. 1. L . :13. pro D. de 
recept 4. 8. L. 12. ~. 2. D. de pact. dot. 23 . 4. L. 10. §. 1. D. de pact. 2 
14. L . 15. D. de transact. 2. 15. h) L. 115. cit. in f. ,) L . 34. D de R. J. 
(§. 75. not. k.) k) L. 25. §. 13. D. fam. erc. 10. 2. L. 47. D. de act. émt. 19. 
1. L . 5. §. 3 a (3) . 4. L. 85. §. 6. D. de V. O. 45. 1. cf. L. 2. §, 6. L . 3. §. l. 
eod. L . 9. §. 1. D. si quis caut. 2. ll. 
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náchylnosť, spatřovati v tom podmíněné zrušení slibu prvějšího (novace 
§. 268.); nikoliv při bonae fidei contractus dle not. g. Sr. ostatně 
Maxen, Beweislast str. 225 násl. Windscheid §. 285. 286. 

3) Srv. Ubbelobde, untheilb. Obl. §. 17. str. 221 násl. 

C. O subjektech závazku. 

§. 212. 

Ku každé obligaci jsou podstatně zapotřebí osoby dvě, věřitel 
a dlužník (§. 20l.) . Obligace v tom záležející, že pouze jedna 
osoba právo má žádati to, co druhá plniti jest vázána, nazývá se 
jednostranná, t. zv. obligatio unilateralis. Náleží však k podstatě 
jistých druhů závazků, že nabytí pohledávky jest spojeno s pi'e
vzetím závazku a že takto obě strany stanou se věřiteli a dluž
níky zároveň. Závazky tyto jmenují se dvojstranné, t. zv. obliga
tiones bilaterales. Od těchto sluší rozeznávati závazky, jichž pod
statným a předním účelem jest, aby pouze na jedné straně povinnosť 
založily a při nichž jenom následkem zvláštních poměrů vzniká též 
osobě, jež podstatně sama jest zavázána pohledávka vzájemná, t. 
zv. obligationes bilaterales inaequales. 

§. 213. 

Nejjednodušší případ závazku jest, když jed i n Ý věhtel má 
právo žádati to, co jed in Ý dlužník má plniti. Totéž plnění, t. j. 
plnění téhož materielního obsahu může ale býti předmětem po
hledávky aneb dluhu více osob. Každá jednotlivá osoba jest sama 
o sobě, t. j. bez všelikého poměru k ostatním oprávněna týž předmět 
žádati, resp. zavázána týž Ipředmět splniti; a) tu jest pak více 
samostatných na vzájem nezávislých obligací, kteréž jediné co do 
pi'edmětu jsou mezi sebou ve sporu. Dále může pohledávka neb 
dluh, již od počátku aneb pozdějšími skutečnostmi mezi více osob 
býti rozdělena tak, že každá jest oprávněna žádati, aneb povinna 
splniti, čásť předmětu, žádná však předmět celý. b) I tu jest více 
obligací a předmětem jednotlivé jest pouze čilsť jistého plnění. PÍ'i 
témž plnění může však súčastněno býti více věřitelů neb dlužníků 

a) L. uno §. II .. II d. (§. 11.) CDd. de cad. toll . 6. 51. L. 1. §. 9. L. 18. 
§. 2. D. de iniur. 47. 10. L. ll. §. 2. D. ad leg Aquil. 9. 2. L. 55. §. I. D 
de adm. 26. 7. b) L. ll. §. 1. 2. D. de duob. reis. 45. 2. L. 85. pl'. §. 1. D. 
de V. O. 45. 1. L. 31. §. 10. D. de aed. ed. 21. 1. L. 43. D. de re iud. 42. 1. 
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také tím způsobem, že každý jednotlivec má právo žádati celek resp. 
povinnosť splniti celek, avšak, že plnění toto jen vůbec jednou má 
nastati, že jeden věřitel obdrží, resp. jeden dlužník splní celý obsah 
závazku a že takto pohledávka více věřitelů aneb dluh více dlužníků 

, má úplně týž právnický obsah. Závazek takový nazývá se společný 
a nedílný (Gesammtschuldverháltnis), a vedle toho také pohledávka 
společná čt nedílná a dluh společný a nedílný (Gesammtfol'derung, 
Gesammtschuldvel'bindlichkeit). Důvod pohledávky společné a ne
dílné může ' býti, aby súčastněným věhtell'lm usnadněno bylo po
hledávku uskutečniti; neboť každy věřitel může proti dlužníkovi 
-samostatně vystoupiti a celé plnění od něho žádati. Dluh společný 
a' nedílný má dvojí účel, jednak usnadňuje věřiteli zjednati si 
právo, jednak zajišťuje též splnění; věřitel může se totiž držeti 
toho či onoho dlužníka, jak se mu to právě hodí, a jest proti ztrátě 
pojištěn , pnkliže i jen jediný dlužník ml'lže platiti. 1) Dle řím
skťho práva mohl závazek tento zejmena zakládati se na společné 
verbalné smlouvě,2) a sice vznikla pohledávka společná a nedílná, 
když na otázku více osobami položenou tázaný patřičnou odpovědí 
všem ku témuž plnění se zavázal; dluh společný a nedílný povstal 
pak, když více osob byvše jednou osobou tázáno, 'patřičnou odpo
vědí ku témuž plnění se zavázalo. 3) V případě prvém nazývají se 
věřitelé duo aneb plUl'es rei stipulandi, v případě druhém nazývají 
se dlužníci duo neb plures rei pl'omittendi. C) Stejným zvflsobem 
mohla i při jiných závazcích následkem zvláštního ustanovení na
stati společná a nedílná pohledávka aneb 8polečllÝ a nedílný dluh 
více osob. d)Též pří odkazu bylo to možným. pakliže vl'lle testatora ' 
k tomu směřovala. e) V širším tomto smyslu užívá se výrazu: duo rei 
credendi neb debendi f) a tomuto poslednějšímu rovná se též v širším 
smyslu : duo rei promittendi. g) Jedním slovem jmenuje se ale spo
lečný dlužník correus h) a dle toho nazvalo moderní názvosloví spo
lečný a nedílný závazek obligatio correalis, korrealný závazek (Correal
obligat.ion), a sice pohledávku activllím korrealllým závazkem, spo
lečný a nedílný dluh - passivním korrealným zavázkem. 4) 

L. 1. 2. Cod. si plur. una sent. 7.55. L.5. Cod. si certum pet. 4. 2. C) Inst. de 
cluobus reis stipulandi et promittendi 3. 16. Dig. de duo bu s reis constituendis. 
45. 2. Cod. de duolms reis stipulandi et r1uobus reis promittelHli 8. 39. (40). 
d) L. 9. pl'. D. h. t. L. 13 §. 9. D. locati. 19. 2. L . [1.] Cod. h. t. (u Kriigera 
not. ll). cf. L. 17. -§. 2. D. ad. Se. Vell. 16. 1. e) L. 9. pro cit. L. 8. §. 1. D. 
de legato J. L. :!5. pr. D. de legato ll!. - L. 16. D. de legato II. cf. L. 4. pl'. 
§. 1 . . 1 C. (§. 1). Cod. de V. S. 6, 38. fJ L. 34. pl'. D. de recept.. 4. 8. g) L. 
9. pl'. cit. b) L. 3 §. 3. D. de lib. leg. 34. 3. i) L. 2. 3. §. 1. L. 19. D. b. t. L. 16. 
D. de acceptilat. 46. 4. L . 71. pro D. de fideiuss. 46. 1. L. 14. D. ratam rem 
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Tak zv. korrealná obligace jest takto v celistvosti své jed n o u 
tožnou (identickou) obligací (una eademquo obligatio). i) Obsah její 
tvoř'í jedno a tože plnění, kteréž jen jednou se vykoná. Zároveň 
jest tu však více osob buď acti vně neb passivně, jako věřitelé neb .I 

jako dlužníci, subjekty obligace a potud lze o tom mluviti, že jest 
tu více obligací. k) Korrealná obligace jest objektivně jedna, obsahujíc 
v subjektivním smyslu více osob buď si jako věřitely neb jako dluž
níky.5) Nedá se popříti, že tato obligace jest též se závazkem alter
nativním jak~i spřízněna (§. 203.); při závazku posledněj ším má určitá 
osoba osobě jiné buď to buď ono splniti, zrovna tak má i při závazku 
korrealuém totéž jednomu (resp. od jednoho) neb druhému (resp. 
od druhého) býti splněno, korrealná obligace mohla by se nazývati 
subjektivně alternativní. 6) Každý jednotlivý věřitel má právo na 
celé plnění a muže o celé plnění (in solidum) žalovati; každý 
dlužník muže o celé plnění (in solidum) býti žalován. I) Splní-li 
se ale úplně jednomu věřiteli, resp. jedním dlužníkem zaniká. nutně 
pro všecky celý závazek. m) Týž účinek musí jeviti i jiné skuteč
nosti, kteréž rovnají se úplnému vypořádání se s jedním společným 
věhtelem aneb s jediným věřitelem. n) Jsou také naproti tomu sku
tečnosti, kteréž dotýkají se pouze obligace jednoho korrea, buď 
pohledávku pouze jednoho věřitele zrušujíce aneb jednoho pouze 
dlužníka závazku SPl'osťujíce,O) kdežto obligace ostatních dále trvá, 7) 
aneb P) kteréž obmezí pohledávku na určitou osobu a ostatní z ní 
vyloučí. 8) Též prvotní platnost pohledávky jednotlivého věřitele 
neb dluhu jednotlivého dlužníka není na tom závislou, aby obli
gace i co do ostatních osob byla po právu platnou, q) žádá se 
pouze, aby duvod neplatnosti nečelil snad proti objektivní jsouc
nosti obligace a takto proti veškerým účastník um ; při vzniku 
korrealného závazku mlIže tedy nastati případ, že jednotliví účastníci 
jsou vedlejšími ustanovenílIŮ ruzně vázáni. r) Právní poměr mezi 
spoluvěřiteli neb spoludlužníky nemá ale sám o sobě oproti věřiteli 
neb dlužníkovi obligace společné a nedílné významu; poměr tento 

hah. 46. 8. L. 62. pl'. D ad leg. Falcid. 35 2. cf. pr. §. 1. J. h. t. L. 9. §. 1. 
D. h. t. L. 1 16. D. de V. O. 45. 1. k) L. 3. )Jr L 9. §. 2. L. 13. D. h. t. L. 
5. D. de fideiuss . 46. 1. L. 93. §. 2. D. de solut. 46. 3. cf. L. 128. D. de V. 
O. 45. 1. I) §. 1. J . h. t. L. 2. J. §. 1. D. h. t. m) L :J . D. h. t. u) L. 13. §. 
12. L. 16. D. de accejJtilat. 46. 4. L. 31. §. 1. D. de novat.. 46. 2. cf. L. 28. 
pl'. §. 3. L. 42. §. 1. 2. D. de iureiul'. 12. 2. o) L. 19. D. h. t. L. 71. pl'. D. 
de fideiuss. 46. 1. L. 3. §. 3. D. de lih. leg. 34. 3. P) L. 16. D. h. t. L. 10. D. 
de pec. COI IS t. 13. 5. L. ll. §. lll. D. de legato III. cf. L. 28. Cod. de fideiuss. 
8. 40. (41.). q) L. 6. pr. §. 2. L. 8. 12. D. h, t. r) §. 2. J. h. t. L. 7. 9. §. 1. 
2. D. h. t. cf. L. 116. D. de V. O. 45. 1. 

'. ' 
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muže býti společenský (societas),8) avšak podstatnou náleř.itost;Í .t~ 

není a nerozumí se to také samo sebou. Na poměru tomto zaVlSI 
však zdali ten kdo vše obdržel, svým spoluvěřitelum nějakou čásť 

vydati musí, zda ·li ten, kdo vše zaplatil, od svých ~po~udlužníki'~ 
poměrnou náhradu požadovati jest oprávněn . t) ZaplatIl-h kdo ,cele 
pohledávání, muže - neodporují-li tomu zvláštní důvody -;- narok 
na náhradu proti spoludlužníkum tím si zajistiti, že si dříve nechá 
žalobu proti těmto postoupiti. u) Postup tento muže po případě V) na 

žalujícím věřiteli po právu býti domáhán; avšak i bez, postup~ ~lÍlže 
dlužníkovi, který zaplatil, příslušeti proti ostatmm dluzmkum 

_ utilis actio. 9) 

Pozn. 1) O tom pojednává velmi zdařile Savigny Obl. I. §. 22. 
Sintenis II. §. 89. pozn. ll. shledává, že při pohled~vce společné a 
nedílné převládá ohled na dlužníka, kterýž záva~~em tJ~to má usn~d~ 
něno placení; avšak účelu tohoto dosáhne se zajlsté sp~se, ustano;l-l~ 
se určitá osoba kteréž má býti placeno (§. 261.). Téz akcessorm Čl 
podpůrné zava;ení se jiných osob vedle hlavního d~užníka z~~išťujve 
splnění závazku, avšak o tomto zavazení se nejedna se v pl'lpade, 
o kterýž tu jde. Srv. §. 349 násl. 

'2) "Vzorný" tento případ obligace společné nedílné jest důkladně 
zpracován od Fritze v Lind. Zeitschr. n. p. XVIII. 18. XIX. Srv S~
vi!Zny Obl. I. str. 146 násl. O kontraktu literarním jako základu oblI
gace společné nedílné, zejmena u argentariů (L. q. pro D. de p~ct. 2. 
14. L. 34. pro D. de recept. 4. 8.) tamtéž str. 148 násl.; protI tomu 
ale Salpius, Novation \lnd Delegatiol1 str. 97 násl. 

3) Sporno jest, zdali se to mohlo státi jedi~ým pouze akt~m, 
spojením více otázek a odpovědí v jedno, aneb take od sebe oddel~: 
nými stipulacemi. Srv. Fritz n m. U. XVIII. str 363 .. 370., kteryz 
pro první náhled se rozhoduje, arg. pro J. h. t. L 12. pl'. D. h. t. 

4) Savigny str. 153 násl. Fritz v Lindeově Ztscbr. ~. p. X::CII, 
12. Windscheid §. 297. Všickni mají za to, že podstatne zapo~rebl 
jest aby vůle stran směřovala ku založení obligace společné a nedllné; 
je-Ii úmysl tento pochybným dlužno spíše za to míti, že pohl:dávk~ 
(resp. dluh) jest dělitelnou. L. ll. §. 1. D. h. t. (not. h.). V n,~mecke 
řeči užívá se k označení toho výrazův "sammt und sonders ane.b 

alle fiir einen und einer fiir alle" - ale mimo to též slova "solI· 
darisch" ačkoliv poslednější výraz nepřijat posud v ustálené názvoslov~. 
Brinz hit. Blatter č. 4. str. 39. Sambaber Z. L. V. d. CorrealoblI· 
gation str. 163 násl. Seufi'ertův Arch. X. 22. Jako základ ~orrealného 
závazku uvádí se též rozsudek soudní, arg. L. 1. Cod. Sl plur. una 

B) L. 71. pl'. cit. t) L I. (2). Cod. h. t. 8. 39. (40). L 62 pl'. D. ad. 
leg. Falcid. 35 . . 2. cf. L. 39. D. de fideiuss. 46. 1. L. ll. Cod. eod. 8; 40. (41 ,. 
U) L. 47. D. locati. 19. 2. L. 39. cit. V) Cf. not. S. t. L.H5. D. de eVlct. 21. 2. 
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sent. 7. 55. cf. L. 44. D. de re jud. 42. 1.; avšak toť správným je
diné v tom smyslu, že rozsudkem může sporná korrealita býti roz
hodnuta a dokázána. Savigny n. m. u. str. 158., srv. Brinz n. m. u. 
str. ll. Sin tenis §. 89. pozn. 42. Samhaber n. m. u. str. 169 násl. ' 

5) O tomto pojetí obligace korrealné zmiií.uje se Keller , Litis
contestation (str. 41 3 násl.) str. 443 násl. a dále jej rozvádí Rib ben
tropp, ZUl' L. v d. Correaloblig. Gottin gen 1831., a od této doby jest 
pojem tento stálým (srv. Savigny Obl. I. §. 16. násl. Vangerow III. 
§. 573.), později byl ovšem z mnoha stran popírán (Ruckert v Lin
deově Ztschr. n. p. XII. 1. Kuntze die Oblig. str 11 5 násl. , Helmolt 
cli e Correalobl. 1857. též Sintenis ve 2. a 3. vydání §. 89., tleuffert 
4. vyd. §. 228.), avšak opět hájen od Dworzaka v Irrit. Ue,berschau 
str. 57. násl. E. Zimmermann v Heidelb. krit. Ztschr. V. str. 146 
násl. , Windscheid v krit. Ueberschau VI. 11., Samhaber z. B. v. d. 
Correalobligation. 186 1. str. 83 nás l. , (když byl dříve podal obšírn); 
př'ehled nověj š í literatury o t éto nauce, stránka 5 .. 82.), Dworzak 
v Haimerlovč Vjschs. VIII. Lit. str. 41 násl. Windscheid v krit. Vjschr. 
III. str. 161 násl. srv. Windscheid Pand. §. 293 pozn. 1. - Brinz 
n. m. u. str. 18 násl. a v Pand. 1. vyd. str. 615 násl. vysvětluje 
jednotu obligace ze hlediska zastoupení, s tímž souhlasí Wirth v civ. 
Arch. XXXIX. Sl.r. 129 násl. Rudorff k Puchtovi §. 233. pozn. a.; 
a skutečně má se tak věc; neboť buď zastupuje někdo druh ého v zá
vazku, kterýž matel'ielně pouze poslednějšího se dotýká, aneb oba za
stupují se yzájemně, majíce vzájemně na závazku materielného podílu. 
Avšak charakteristickou známkou korrealné obligace jest právě, že toto 
zastupování strany druhé nevstupuje oproti ní v popl'edL nýhrž, že 
každá strana jest sama věřitelem neb sama dlužníkem. Toto llIaterielní 
zastoupení při obligaci korrealné nesmí se nikterak postaviti na roveií 
se zastoupením, jaké nastává následkem podpůrné či akcessorní obli
gace pro někoho jiného. Srv. Fritz n. m. u. XVIII. str. 361. 390. 
Windscheid v krit. Ueberschau n. m. u. str. 225 násl. Dle Behkera 
die process. Consumption str. 227 násl. jest korrealná obligace mate
rielně jedna (una oblig.) s více žalobami (plures obl. v tomto smyslu), 
proti tomu však sluší uvážiti, že korrealná obligace může co do 
jednotlivých účastníků trvati ;též jako pouhá naturalis oblig. (§. 217.) 
Fritz n. m. u. §. 7 .. 10. pnhlašuje, že stejně oprávn ěno jest pojetí 
kOlTealné obligace jako jediné a nedílné aneb jako více j ednotlivých 
obligací, z nichž jest složena, aniž by ' j edno neb druh é pojetí po
važoval za věc hlavni. O novou kon!ltrukci pokusil se Baron, Gesammt
rechtsverhiiJtnisse str. 205 . . 39 1., kterýž liší při každém poměru korre
alném tolik zvláštních obligací, kolik jest dlužníků neb věřitelů, Ilad 
těmito pak vznášející se jednotnou a jedinou obligaci všech, kteří jako 
Jedna osoba j sou subjektem této jediné obligace. Siebenhaar, Correalobl. 
nach rom. gemeinen und sachs. Recht., 1868. str. 26 uásl. shledává sice 
v korrealné obligaci více různých obligací, tyto j sou prý ale rovny " aequal" 
a proto vzdor tomu, že jest jich více pouze jedinou obligací. Srv. 
Windscheid Pand. §. 292. pozn. * a §. 293. pozn. l. na konci. _ 
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Bruns v Holtzendorffově Encyclop. 2. vyd. 1. str. 381 násl. - Brim:, 
. Zul' L. v. d. Correalobl. und den solidari schen Schuldvh . 1873 (slav

nostní dar ku narození Arndtsovu před 701ety, též v krit. Vjschr. 
XVI. str. 1 násl.) - Weibel, die Correalobl. im R. R. 1873 (o tom 
Bekk er v Jen. Ltztg. 1874. Č . 9.). - Czyhlarz, Beitr. z. L. v. d. 
Correalobl. ve Yídeúské Ztschr. III. str. 59 . . 139. [Steinlechner, Wesen 
der Juris Communio I. str. 11 8 násl. 165 násl. Dernbnrg II. §. 47. 
zejm. pozn. 7.J Vůbec pak srv. Windscheid 4. vyd. §. 292. pozn. * 
§. 293 . pozn. l. . 

6) Stanovisko toto jest zejmena vytknuto od Girtanner-a, dl~ 
Stipulation str. 252 násL, a dle toho sestavil celou theorii o korrealne 
obligaci Fitting, die Natur der Correalobl. 1859 ., kterýž považuje 

....J.wrrealnon obligaci, co do subj ektu, za n eu rčitou , kteráž teprve zvo
lením (electio) určitou se stává pro určitý subj ekt. Náhled tento 
sdíli úplně aneb v podstatné jeho části Goldsehmidt v Ztsch. fitr 
Handelsrecht III. str. 267 násl. a Stintzing v krit. Vjschr. I. str. 509 
násl. Proti tomu ale srv. Kuntze ve Schletterově Jahrbuch VI. str. 291 
násl. Sambaber ll . m. u. str. 71 .. 82. 92 . . 100. a lIejmena str. 125 
násl.Wind scll eid ve Vj schr. III. str. i 64 násl. Dworzak 11 . m. u. VIII. 
str . 53 násl. Fritz n. m. u. XVIII. str. 390 násl. XIX. str. 101., též 
W indscheid Pand. §. 293. pOZll. 1., kterýž nezneuznává, že v náh ledu 
tomto jest pravé jádro. 

7) L. 19. D. h. t . Cum duo eandem pecuniam debent, si unus 
capiti s deminutione exemtus est obligatione, alter non liberatur; multum 
enim interest utrum res ipsa solvatur an persona Iiberetul"; quum per
SO Ba liberatur, manente obligatione, alter dUl'at obligatus. L. 71. pr. 
D. 46. 1. "persona tantum exemta confusa obligatione". V tom shledal 
Keller n . m. u. [stl'. 447.J "zcela jednoduché pravidlo, že totiž vše, 
cokoli se stane a co objektivní jsoucnosti obligace se dot)"k á, oběma 
stranám prospívá, že však skutečno sti pouze na osobu strany jedné 
účinkující a podstaty obligace se nedot)' lmjícÍ, nej eví účinku i na osobu 
druhou." Srv. též Ribbentropp str. 23 násl. Náhledem tímto se říd ě, 
sestavil jednotlivé důvody zrušovací Vangerow III. §. 573. pozn. 5. 
Tu však podot)'ká trefně Savigny 1. str. 162. pozn. g. "Jako form alné 
pravidlo lze to sice připustiti, aviŠak tím nejsou odstraněny žádné obtíže, 
n eboť potom naskytují se nové pochybnosti o tom, kde dlužno spatřo
vati hranice obou těchto případll " , a tak opětovaly se od této doby 
pokusy, jež dle základních názorů svých často od se be se různily a 
k tomu směřoval y, důvody zrušovací jednoho i druh ého druhu od sebe 
li šiti a různé účinky ji ch vysvětlovati. Brinz krit. Bl. IV. str. 5. §. 29 násl., 
Helmolt, str. 135. a po něm Sin tenis 2 . vyd. §. 89. po zn. 17 .. 29., KUll tze 
die Oblig. str. 172 násl. Fitting §. 7 . . 22. 31 .. 36 Fritz ll. m. u. XIX. 
str. 67 .. 115. Baron n. 111. u. str. 233 násl. 301 násl. jest toho ná
hledu, že společná a nedílná obligace zaniká nntn ě splněním závazku, 
že může zaniknouti jednáním oprávněného, chce-li tomu totiž, že nemá 
ale jinak zánik a trvání jednotlivé obligace žádného vlivu na obligace 
ostatní. Srv. ostatně W indscheid Pand. §. 295. 

Arndtsovy Pandekty . 3 
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s~nt. 7. 55. cf. L. 44. D. de re jud. 42. 1.; avšak toť správným je
dmé v tom smyslu, že rozsudkem může sporná korrealit.a býti roz
hodnuta a dokázána. Savigny n. m. u. str. 158., srv. Brinz n. m. u. 
str. ll. Sintenis §. 89. pozn. 42. Samhaber n. m. u. str. 168 násl. } 

5) O tomto poj etí ob ligace korrealné zmiiíuje se Keller, Litis
contestation (str. 413 násl.) str. 443 násl. a dále jej rozvádí Ribben
tropp, zur L. v d. CorrealobJig. Giittingen 1831., a od této doby jest 
pojem tento stálým (srv. Savigny Obl. I. §. 16. násl. Vangerow III. 
§. 573.), později byl ovšem z mnoha stran popírán (Ruckert v Lin
deově Ztschr. n. p. XII. 1. Kuntze die Oblig. str 115 násl., Helmolt 
die Correalobl. 1857. též Sintenis ve 2. a 3. vYllání §. 89., tleuffert 
4. vyd. §. 228.), avšak opět hájen od Dworzaka v krit. U eberscbau 
str. 57. násl. E. Zimmermann v Heidelb. hit. Ztschr. V. 'str. 146 
násl., Windscheid v krit. Ueberschau VI. 11., Samhaber z. B. v. d. 
Correalobligation. 1861. str. 83 násl., (když byl dříve podal obšírn); 
přehled novější literatury o této nauce, stránka 5 .. 82.), Dworzak 
v Haimerlovč Vjschs. VIII. Lit. str. 41 násl. Windscheid v krit. Vjschr. 
III. str. 161 násl. srv. Windscheid Pand. §. 293 pozn. 1. - Brinz 
n. m. u. str. 18 násl. a v Pand. 1. vyd. str. 615 násl. vysvětluj e 
jednotu obligace ze hlediska zastoupení, s čímž souhlasí Wirth v civ. 
Arch. XXXIX. Sll'. 129 násl. Rudorff k Puchtovi §. 233. pozn. a.; 
a skutečně má se tak věc; neboť buď zastupuje někdo druhého v zá
vazku, kterýž materielně pouze poslednějšího se dotýká, aneb oba za
stupují se "zájemně, majíce vzájemně na závazku materielného podílu. 
Avšak charakteristickou známkou korrealné obligace jest právě, že toto 
zastupování strany druhé nevstupuje oproti ní v popředí, nýbrž, že 
každá strana jest sama věřitelem neb sama dluž níkem. Toto llIaterielní 
zastoupení při obligaci korrealné nesmí se nikterak postaviti na rove11 
se zastoupením, jaké nastává následkem podpůrné či akcessorní obli
gace pro někoho jiného. Srv. Fritz n. m. u. XVIII. str. 361. 390. 
Windscheid v luit. Ueberschau n. m. u. str. 225 násl. Dle Bekkera 
die process . Consumption str. 227 násl. jest korrealná obligace mate
rielně jedna (una oblig.) s více žalobami (plures obl. v tomto smyslu), 
proti tomu však sluší uvážiti, že korrealná obligace může co do 
je~notlivých účastníků trvati ,též jako pouhá naturalis oblig. (§. 217.) 
Fntz n. m. u. §. 7 .. 10. pnhlašuje, že stejně oprávněno jest pojetí 
kOlTealné obligace jako jediné a nedílné aneb jako více jednotlivých 
obligací, z nichž jest složena, aniž by ' jedno neb druhé pojetí po
važoval za věc hlavní. O novou konBtrukci pokusil se Baron, Gesammt
rechtsverhiiJtnisse str. 205 .. 391., I(terýž liší při každém poměru korre
alném tolik zvláštních obligací, ko lik jest dlužníků neb věřitelů llad 
těm i to pak vznášející se jednotnou a jedinou obligaci všech, kteří' jako 
Jedna osoba jsou subjektem této jediné obligace. Siebenhaar, Correalobl. 
nach riim. gemeinen und sachs. Recht., 1868. str. 26 lIásl. shledává sice 
v korrealné obligaci více různých obligací, tyto j sou prý ale rovny "aequal" 
a proto vzdor tomu, že jest jich více pouze jedinou obligací. Srv. 
Windscheid Pand. §. 292. pozn. * a §. 293. pozn. 1. na konci. _ 
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Bruns v Holtzendorffově Encyclop. 2. vyd. I. str. 381 násl. - Brin~, 
ZUl' L. V. d. Correalobl. und den solidarischen S(;huldvh. 1873 (slav
nostní dar lm narození Arndtsovu lJřed 70lety, též v krit. Vjschr. 
XVI. str. 1 násl.) - Weibel, die Correalobl. im R. R. 1873 (o tom 
Bekker v Jen. Ltztg. 1874. č. 9.). - Czyhlarz, Beitr. z. L. v. d. 
Correalobl. ve Yídel'íské Ztschr. III. str. 59 .. 139. [Steinlechner, Wesen 
der Juris Communio I. str. 118 násl. 165 násl. Dernbllrg II. §. 47. 
zejm. pozn. 7.] Vůbec pak srv. Windscheid 4. vyd. §. 292. pozn. * 
§. 293. lJozn. 1. . 

6) Stanovisko toto jest zejmena vytknuto od Girtanner-a, dle 
Stipu1ation str. 252 násl., a dle toho sestavil celou theorii o korrealné 
obligaci Fitting, die Natur der Correalobl. 1859., kterýž považuje 

-korrealnon obligaci, co do subjektu, za neurčitou, kteráž teprve zvo
lením (electio) určitou se stává pro určitý subjekt. Náhled tento 
sdílí úplně aneb v podstatné jeho části Goldsehmidt v Ztsch. fur 
Handelsrecht III. str. 267 násl. a Stintzing v krit. Vjschr. I. str. 509 
násl. Proti tomu ale srv. Kuntze ve Schletterově Jahrbucll VI. str. 291 
násl. Samhaber ll. m. u. str. 71 .. 82. 92 .. 100. a zejmena str. 125 
násl.Windscbeid ve Vjschr. III. str. i 64 násl. Dworzak ll. lll. u. VIII. 
str. 53 násl. Fritz n. lll. u. XVIII. str. 390 násl. XIX. str. 101., též 
Windscheid Pand. §. 293. pozn. 1., kterýž nezneuznává, že v náhledu 
tomto jest pravé jádro . 

') L. 19. D. h. t. Cum duo randem pecuniam debent, si unus 
capitis delllinutione exemtu3 est obligatione, alter non liberatur; lllultum 
enim interest utrum res ipsa solvatur an persona liberetur'; quum per
sona liberatur, manente obligatione, altor durat obligatus. L. 71. pl'. 
D. 46. 1. "persoua tantum exemta confusa obligatione". V tom shledal 
Keller n. m. u. [stl'. 447.J "zcela jednoduché pravidlo, že totiž vše, 
cokoli se stane a co objektivní jsoucnosti obligace se dotýká, oběma 
stranám prospívá, že však skutečnosti pouze na osobu strany jedné 
účinkující a podstaty obligace se nedotýkající, nejeví účinku i na osobu. 
druhou." Srv. též Ribbentropp str. 23 násl. Náhledem tímto se i'ídě, 
sestavil jednotlivé důvody zrušovací Vangerow III. S. 573. pozn. 5. 
Tu však podotýká trefně Savigny I. str. 162. pozn. g. "Jako formalnÉ' 
pravidlo lze to sice př'ipnstiti, avšak tím nejsou odstraněny žádné obtíže, 
neboť potom naskytují se nové pochybnosti o tom, kde dlužno spatřo
vati hranice obou těchto případů", a tak opětovaly se od této doby 
pokusy, jež dle základních názorů svých často od sebe se různí l y a 
k tomu směřovaly, důvody zrušovací jednoho i druhého druhu od sebe 
lišiti a různé účinky jich vysvětlovati. Brinz krit. Bl. IV. str. 5. §. 29 násL, 
Helmolt, str. 135. a po něm Sin tenis 2. vyd. §. 89. pozn. 17 .. 29., Kuntze 
die Oblig. str. 172 násl. Fitting §. 7 .. 22. 31 .. 36 Fritz n. 111. u. XIX. 
str. 67 .. 115. Baron n. m. u. str. 233 násl. 301 násl. jest toho ná
hlouu, že společná a nedílná obligace zaniká nutně splněním závazku, 
že může zaniknouti jednáním oprávněného, chce-li tomu totiž, že nemá 
ale jinak zánik a trvání jednotlivé obligace žádného vlivu na obligace 
ostatní. Srv. ostatně Windscheid Pand. §. 29G. 

Arndtsovy Pandekty. 3 
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. 8) T?,na~tane pří activni kotrealné obHgací, sl íbí-ll se zaplacení 
Jed~omu venteh (§. 240. pozn. 4.) aneb zahájí -li spor jeden věřitel 
(§ .. ~n l. pozn. 4.). Dle staršího práva zanikla i passivní korrealná 
o?l~gace pro ,ost~tní ,dlužní~y: byl-li spo.r. s jedním z nich zaháj en .l 
(htIscontestaC! s Jedmm dluzmkem). JustJl1Ian změn il ale toto ustano
vení ~. 28 .. cit. (not. p.) Windscheid §. 296. Srv. Serafíni , del consti
tuto dl d~bltO nelle obbl~gazioni correali . Saggio di interpretazione 
rlell e leggI 8. 9. 10. DIg. de pec. const. Bologna 1876. [O tom 
Schwanert v Jen. LIt. Ztg. 1877. č. 4. Josepb . v krit VJ' och ' X'XI 
str. 121 násl] . , 1. -" . 

9) O postihu, při obligacích Iwrrealných srv. zejmena Savigny I. 
§. 23 : . 25., ,kt~ryž poskytuje ~lužníků.m korrealným z pravidla právo 
na po,toupe~lI zaloby aneb nhlts actlO proti spoludlužníkům ; proti 
to~u Vangelow III. § 573. pozn. 3. a proti poslednějším zase Sin
tel11S §. R9: pozn. 52. Viz téi Windscheid v krit. Deber schau n. m. u. 
§~r'2~~: nasl. Samhaber n. m. u. str. 192 .. 200. Windscheid. Pand. 

§. 214. 

v .~) blig~ce s~01e61~á ~ nedílná záJ ež~ ve smyslu §. 213 . v tom, 
ze piavo Č l ~o,vInnost .. ~ I ce osob k~ temuž plněni Rtanoveno jest 
proJevenou vulI stran JIZ z pllvodu jako objektivně jedna obligace. 
Jsou vš~k po~ěr~, kt~ré ,s obligací společnou a nedílnou mají to 
spole~neho, ,ze v ~lce ruznych osob jest zavázáno k úplně témuž 
p~nělll, kt~l"e ventel p~uze. jednou smí žádati. I tu vzniká solidarný 
zava~e~r vIce. o~ob ,(obhgatlO plurium in solidum.) 1) Případ tento 
:laQtava, pakl~ ze Vlee osob ku stejné náhradě jest zavázano, protože 
Jako společn: původci buď právo nějaké porušili a) aneb jinou 
škodu bezpravně způsobili; h) závazek tento může ale zakládati 
se též ll epřímo na právním jednáni, více osob J'est tofž . ( , 
l"ť (v v I povmllo 

sp 1lI, I tyz ,vredmět, proto.že I :lčinily neb opomenuly něco, co pře -
vzate,mu o :avaz~u odporuJe, Jsouce 7. toho stejně právy. O) Ko
ne6 1~ e muz~ ~avazek tento původ svůj míti v tom, že více osob 
~ ~lce kazda zcela samostatně svou vůlí zpúsobila, že osoba 
Jma něco vykonala, co ji opravňuje žádati náhradu. cl) I v těchto 

a) L. 55. §. 1. D. de a dm. 26. 7. L. 7. §. 4. D. quod ť,tlso tut 27 6 
L. 14. §. 15. D. quod met. 4. 2. L. 17. pl'. D. de dolo. 4. 3 L I é d' I ' 
ton~ . fUJt . 4. 8. b) L .. 1. ~. 10. L. 2 .. 4. D. de his qlli cffud . 9. 3'. '0) l' 3(8e 
. ' e a m. 26. 7. L. 60. §. 2. D. malld. 17. I. L I. §. 43. J) de os lG 3' 
~. 5. §. 15 . . L 6. 7. D. commodo Vl. 6. a. j ., cf. L. J 16. D. cl~ V.p O: 45: l' 
) L.52. §', .~ . D. de fidell:ss. 46. 1. cf. 1,. 1. §. "/. 5. L. i. 3. D. de exercit acť 

14. 1. L. 13. §. 2. D. de lnstit. act. 14. 3. . . 

l 
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přÍpadech možno potud mluviti o jednom závazku, o závazku ne
dílném, pokud pouze jednou splnění jeho žádati lze, e) a proto 
podobají se závazky tyto obligacím korrealným. fJ Tu není však obli
gace jednotné jako při pravém korrealném závazku, kde vůle stran již 
původně ku jednotě této směřuje; tu jest pouze vice samostatných 
oblig,lcí, které tožností předmětu svého tím způ obem jsou slou
čeny, že všecky zanikají, bylo-li jednou spln ěno , že tedy zejména 
splnění j ednoho závazku má za ná -ledek zaniknutí všech ostatních, 
proto že předmětu svého pozbyly. 2) Zapraví-li ale jeden spolu
dJU Žl lÍk celý dluh, může i v případech vytčených žár/ati, aby mu 

-ostatní poměrllou náhradu zaplatili 3) fr může to žádati bud' ža
loboll od věř'itele mu postoupenou aneb t. zv. utilis actio. Pouze 
ten, kdo ze svého provinění (dolus) s osobami jinými ze škody jest 
práv, nemá nároku na náhradu. g) 

Pozn. 1) Srv. Windscheid §. 292. k. lL §. 298. TýŽ tvrdí, že 
bývá solidarní poměr též mezi věhteli a uznává aspoI1 jeden určitý 

případ, kde více věřitelů pouze solidarně jest oprávnéno, a sice v L. 
14. pl'. U. de noxal aet. 9. 4. uváděje slova : "ei itaque debetur, non 
qui pri or egit, sed qui prior ad sentelltiam pervenit". Avšak sem vlou
dilo se nedopatřením slovo debetur (i ve 4. vyd. bylo ponecháno) místo 
sprá"ného dedetur. Mí~to ono jedná o noxae deditio otroka, kterýž 
dopu;til se deliktu proti více osohám. N oxae deditio není ani in obli
gatioll c, nýbri j est pouze prostí'cdkem, kterým možno se vyhnouti ná· 
roku poškozeného Gi. 326.). 

~) Lišení těchto pi-ípadů, j ež dříve bez výminky pou l.e za jakýsi 
druh passivní korealllé ohligace hyly povúovány, od pravých obligací 
korrealu)·ch bylo teprve Ribbentropem (A bhandlung §. 213. pozn. 5.) určitě 
vytkn uto a ro~vedeno. Příčinu k tomu zavdalo pozorování, že při kore~ 
alll ém závazlm dle staršího práv" litiskontestace s jedním dlužníkem 
ostatní dlužníky závazku sprosťovala (§. 213. po zn. 8.), kdežto při jiné 
obligaci solidarn é účinku toho sepření se stran nemělo. Rozdíl tento byl 
ovšem v právu Justinianovu zrušen. Po Ribbentropovi bylo pak panující 
naulwu : st.avíti korea1né závazky proti jiným "pouze solidarným" jako 
protivy. Tak i Savigny OLL I. §. 16 . . . 27. kterýž protivu tu označnje vý
razy: "achtes" a "ull achtes Correalverhaltnis". Vývody jeho mají ale tu 
velkou zásluhu: "die gemeinsame prakti sche Bedeutung der hlos soli
darischen und der Correalobligationen : Erleichterung und Sicherung 
der Rechtsverfolgung, deren iiberwiegende Bedeutung man .. . iiber 
Ribbentrop's Dllterscheidung tlel' ach t en und unachten Correalschuld 
zu iilJer;ehen anfíng, \V i ede~' in den Vordergrund zu steHen." Rudorff 

e) L 38. D. cit L. 52. §. 3 cit. fJ L. 5. §. 15. cit. g) L. 29 (30). D. 
nrg. gest. 3. 5. L. 1. ~. 13. 14. D. cle tuto et rat. di,trah. 27 3. L . 2. Cod. de 
contr. jud. tu ' . 5. 58. L. 4 D. d ~ lli , qui effllcl . 9. 3. cf. §. 213. not. t . V. 
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ku Pucbtovi §. 233. pozn. a. Ruckert, Helmolt a Kuntzc n. m. u. po 
pírali ale zase oprávněno sť tohoto lišenÍ. Poslednější shledává v pří
padecb toboto §. jediné nedokonalou, zvláštními ohledy odůvodněnou 
solidaritu více ri:Jzličnf'cb obligací s touže látkou majetkovou ( Ver- I 

mogensstoff"); avšak tím uznává sám, že ř. pl'. při pravých l~'orre
alllých závazcích uznalo dokonalejší identitu obligací s touže látkou 
majetkovou. Oba prvější, ku kterým se též Sintenis ve 2. vyd. II. 
§. 89. pi'ipojujo, mají za to, že zvláštnosť korrealných závazků j est 
plodem zvláštních positivních právních ustanovení; tu dlužno však po
znamenati, že není až po Justiniana nikde ani stopy po tom, že by zákono
dárství vliv mělo na korrealné závazky, a že zvláštnosť ona byla vědou 
právnickou z věci samé vyvozena. Proti útokům těmto hájí uvedenou 
theorii z různého blediska opět Rudorff k Pucbtovi 9. vyd. §. 233. 
Fitting n. m. u. str. 228 násl. Samhaber n. m. u. str. 145 násl. a 
jinÍ. Srv. §. <l13. po zn. 5. 6. Naproti tomu pokusil se Fritz v Lin
deově Ztscbr. n. p. XXII. 12. dokázati, že nynější t. zv. "pouze soli
darná oblig~ce" před Ribbentropem ku korrealným obligacím počítaná, 
má podstatne stejnou korroalitu, jako v př'ípadě, kterýž nazval" vzornf'm" 
(§. 213. pOhll. 2.), a že zejmena různý účinek litiscontestace neodů
vodúuje lišcní dvou drubů solidarných závazldi; neboť dle L. 28. 
Cod. cit. mobl i při korrealných závazcích již napřed objektivní 
účinek litiskontestace b,Í'ti vyloučen. Proti tomu Windscbeid §. 298. 
pozn. 3. - Brinz z. L. v. d. Correalobl. shledává i !)ři závazcícb 
l;ouze, solidarnýcb jednotu obligace; proti tomu Windscbeid 4. vyd. 
S. 293. pozn. l. lL k. §. 298. pozn. 3. §. 154. - O nauce této 
v novějšílll zákonodárství viz Saviglly §. 27., pak Curyšský Gesetzb., 
§. 935 .. 948., Osnova bessenská IV. čl. 5 .. 13. Mot. str. 18 násl. 
(revid.) saská osnova §. 1049 .. 1068. Gstzb. 1019 .. 1038. Mot. 
str. 789 násl., bavorská osn. z r. 186l. II. čl. 220 .. 248. Mot. str. 
115. násl, a o tom Samhaber str. 202 násl. 246 násl. Unger o revid. 
osn. saské str. 87 násl. Lang Kritik des bayer. E ntw. II. str. 128 
násl. Arndts v krit. VjschI'. V. str. 334. (civ. Schr. III. str. 529) 
násl.; o pruském právu Forster I. §. 63. - Mages, d. Gesammt
scl.JUldverhaltnisse des osterreichischen Rechtes, 1872. (o tom Hamm 
ve Vídeúské Ztschr. I. str. 201 násl. Randa v krit. Vjschr. XVI. str. 
520 násl.). (Hasenobrl, d. osterr. Obl. R. I. §. i:) •• 1 I . Dernburg II. 
§. 47. 51.). 

3) O postihu zejmena Savigny n. m. u. §. 24. Sintenis §. 89. 
pozn. 02. Seuffertův Arch. VII. 158. srv. I. 331. Sasl,,Í' zákonník a 
bavorská osnova mají vůbec o společn,Í'ch a nedílných závazCÍch opačná 
pravidla; "Die Ausnahmen des erstern sind die Regel des letztern 
und umgekehrt" ale "beide Principien sind obwohl entO'eO"enO'esetzt 
f " ' /::) b b , 
alsch . Lang n. m. u. str. 130. 
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§. 215. 

Jak ph korrealných tak i ph jiných solidarných obligacích může 
věřitel pouze poměrnou čásť orl jednotlivého dlužníka přijati aneb 
žádati , a) ačkoliv jest oprávněn od každého celé plnění domáhati, 
ani:' by tím však pozbyl práva žádati od něho ještě čásť zbýva
jící. b) V ěřitel může však a nazvíce i proti své vúli ku rozdělení 
svého nároku býti donucen námitkou žalovaného dlužníka, aby 
i od ostatních ku placení sehopných dlužníků stejnou měrou za-

-placení žádal. Toto beneficium divisionis požívnlo nejdříve více ru
kojmí téže pohledávky, C) potom i více osob jinak solidarně zava
zených, d) konečně rozšířeno zejmena i na solidarné závazky. zakláda
jící se na výslovné úmluvě. e) Účinek dobrodiní toho jest, že celý dluh 
se rozdělí na všecky dlužníky, kteříž mohou platiti a kteříž tedy ' 
s úspěchem mohou býti žalováni, - že žalovaný jednotlivec jen 
ku placení svého dílu mť1že býti odsouzen, a že musí, zaplatil-li 
svůj díl, býti osvobozen, dále, že co do zbývajícího dílu není více 
za vázán, jestliže věř'itel ostatním tenkráte ku placení schopným 
věi'itelům popřál nové lhúty. f) Toto dobrodiní práva nemá ale 
místa, byl-li závazek solidarný založen činem trestnÝlll aneb spočí
vá-li na posledním pořízení, a dobrodiní to odpadá v případu 
vzdání se jeho. 

Pozn. Nov. 88 (not. e.) zavdala podnět ku nejrůznějším náhledům . 
Srv. o tom Vangerow III. §. 573. pozn. 4. Náhled do textu přijat)· 
má pro sebe autoritu většiny učenců a velice ustálenou praxi, mimo 
to neodporuje obsahu novelly a odpovídá ponenáhlému vývinu ř. pr:o 
této nauky. Pnchta §. 235. pozn. O. "Daher" praví Puchta Vorles. II. 
str. 37. (4. vyd. str. 41 násl.), věcně sice správně ač způsobem ne
místně opovržlivým ,, 1st kein Grund, von der gemeinen l\1einung ab
zugehen, die aueh hier richtiger den Geist des Gesetz'es getroffen hat, 
als die angstlichen geistlosen Worthelden", avšak k tomu na str. 36 
(40): "Docb muss man auch hier nocL diejenigen Correalschuldner, .... 
welche dies durch Testament ge\vorden sind, ausnehmen; hier ware die 
Exceptio gegen den Willen des Erblassers, welchem si ch clie Vel'pflich
teten nicht widersetzen diirfen"; naproti tomu připouští i tu analog. 

a) L. B. §. 1. L. 11. pr. D . h. t. b) L 8. §. 1. D. de legato 1. L. 16. 
Cod. de fideiL1s~. 8. 40. (41) . cf. L 51. §. 4. D. eod. 46. 1 c) §. 4. J de fidemss. 
3. 20. L. 26. D. eod. 46. I. cf. Gai. III. 121. J 21 a. 122. L. 3 Cod. de pec. constit. 
4. 18. d) L. 1. §. ll. 12. 14. D. de tuto act. 27. 3. cf. L. 7. D. de ll1ag. rollY. 
27. 8. L. 7. D. de tideiuss. tuto 27. 7. L 3. Cod. de mag. conv. 5. 75. cf. L. 
22. D. depos. 16. 3. L. 47. D. locati. 19. 2. e) Nov. 99. f) cf L. 39. §. 5. L 
41. 45. 53. D. cle aclm. 26. 7. 



k~ ~uchtovi §. 233. pozn. a. Ruckert, Helmolt a Ituntzc n. m. u. po . 
plrah ale zase oprávněnosť tohoto lišenÍ. Poslednější shledává v pří
pa~ech. toboto §. jediné nedokonalou, zvláštními ohledy odůvodněnou 
solIdantu v!,ce ro~ličnS'~h obligací s touže látkou majetkovou C" Ver- ! 

mo~ensstoff );. avsak tlm uznává sám, že ř. pr. ph pravých korre
alrrych závazclch uznalo dokonalejší identitu obligací s t.ou že látlwu 
majetkov~u. . ?ba pr.~ější, ku vkterým v se též Sintenis ve 2. vyd. II. 
§. 89. PlIPO~UJ?, maJl .. za, to, ze zvlástnosť korrealných závazků jest 
~lodem z."l~stl1Ich, P?SltlVI1IC~ právních ustanovení ; tu dlužno však po
z n ame~latJ.' ze ~ellI az po JustIIl1allU nikde ani stopy po tom, že by zákono
dárst~1 yllv mel? na korrealné závazky, a že zvláštnosť ona byla vědou 
právn.l.ckou o z ~ec I samé vyvozena. Proti útokům těmto hájí uvedenou 
t~e~rn z ruznebo blediska opět Rudorff k Puchtovi 9. vyd. §. 233 . 
F.lt,tmg n. m. U. str. 228 násl. Sambaber ll. m. U . str. 145 násl. a 
JIllI . vSrv. §. :H3. po zn. 5. 6. Naproti tomu pokusil se Fritz v Lin
deove Ztschr. II. p. XXII. 12. dokázati, že nynější t. zv pouze soli
darná oblig~ce" . před Ribbentropem ku korrealnýmoblig~c;~ počítaná 
má podstatn.e stejnou ko:reali~u, jako v případě, kterýž nazval" vzorným ,; 
(§. ?1.3 . p.~zu: 2.) , a ze zeJmena různý účinek litiscontestace neodů
vodnule. lIsem d~ou v.druhů solidarných závazlnl; neboť dle L. 28. 
?~.d. CIt:. mohl I pn ,l~orreal~ých závazcích již napřed objektivní 
uClll ek lItl skont~stace by tl vyloucen. Proti tomu Windscheid §. 298. 
poz:]. 3. ~ B,nnz . Z. L. V. d. CorrealobL shl edává i při závazcícb 
~ouze. solIdarnych Jednotu obligace; proti tomu Windscheid 4. vyd. 
8· 29~:vpozn. 1. k. k. §. 298. pozn. 3. §. 154. - O nauce této 
v noveJslln zákonodárství viz Saviguy §. 27., })ak Curyšský Gesetzb., 
§. 9.35 .. 948., Osnova hessenská IV. čl. 5 .. 13. Mot. str. 18 násl. 
(revld.) sa;,ká osnova §. 1049 .. 1068. Gstzb. 1019 .. 1038. Mot. 
str. 78~ nasL, bavorská osn. z r. 1861. II. čl. 220 .. 248. Mot. str. 
115. nasL, a o tom Samhaber str 202 násl 246 násl U 'd . . . ngel' o reVl . 
osn. saské str. 87 násl. Lang Kritik des bayer. Entw. II. str. 128 
násl. Arndts v, krit. Vjscbr. V. str. 334. (civ. Schl'. III. str. 529) 
násl.; o prusl~em právu Forster I. §. 63. - Mages, rl. Gesammt-
scbuldverhaltlllsse des osterreichischen Rechtes 1872 (o t H' 

V' d v k' , . om awm 
ve I ens e Ztschr. I. str. 20;1 násl. Randa v krit. Vjscbr. XVI. str. 
520 násl.). (Hasenohrl, d. osterr. Obl. R. I § u 1 ID· b II §. 47. 5 1.). . . o .. . elll urg . 

3) O postih~ zejmena Savigny n. m. U. §. 24. Sintenis §. 89. 
pozn. 02. Seuffertuv Arch. VII. 158. srv. I. 331. Saský zákonník a 
bavo.rsk~ osn~va mají vůbec o společných a nedílných závazcích opačná 
pravIdla, "Dle Ausnahmen des erstern sind die Reael des letztern 
und u,~gekebrt " ale " beide Principien sind, obwobl "entgegengesetzt, 
falsch . Lang n. m. u. str. 130. 

I. 
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§. 215. 

Jak při korrealných tak i při jiných solidarných obligacích může 

věřitel pouze poměrnou čásť orl jednotlivého dlužníka přij ati aneb 
žádati, a) ačkoliv jest oprávněn od kažc1rlto celé plnění domáhati , 
aniž by tím však pozbyl práva žádati ocl něho j eště čásť zbýva
jící. b) Věřitel může však a llazvÍce i proti své viBi ku rozděl ení 

svého nároku býti donucen námitkou žalovaného dlužníka, aby 
i od ostatních ku placení schopných dlužníků stejnou měrou za-

-placení žádal. Toto beneficium divisionis požívnlo nejdříve více ru
kojmí téže pohledávky, C) potom i více osob jinak solidarně zava
zených, d) konečně rozŠÍÍ'eno zejmena i na solidarné závazky.zaldáda
jící se na výslovné úmluvě. a) Účinek dobrodiní toho jest, že celý dluh 
se rozdělí na všecky dlužníky, kteříž mohou platiti a kteříž tedy · 
s úspěchem mohou býti žalováni, - že žalovaný jednotlivec jen 
ku placení svého dílu mllže býti odsouzen, a že musí, zaplatil-li 
SVtlj díl, býti osvobozen, dále, že co do zbývajícího dílu není více 
zavázán, jestliže věi'itel ostatním tenkráte ku placení schopným 
věř'itelům popřál nové lhůty. f) Toto dobrodiní práva nemá ale 
místa, byl-li závazek solidarný založen činem trestnÝlll aneb spočí
vá-li na posledním poi'ízení, a dobrodiní to odpadá v případu 
vzdání se jeho. 

Pozn. Nov. 80 (not. e.) zavdala podnět ku nejrůznějším náhledům . 
Srv. o tom Vangerow III. §. 573. pozn. 4. Náhled do textu přijat)'
má pro sebe autoritu většiny učenců a velice ustálenou praxi, mim o 
to neodporuje obsabu novelly a odpovídá ponenáhlému vývinu ř . pl:. 
této nauky. Puchta §. 235. pozn. O. "Daher " praví Puchta Vorles. II. 
str. 37. (4. vyd. str. 41 misl.), věcně sice správně ač způsobem ne
místně opovdliv)'m " ist kein Grund, von der gemeinen lVIeinung ab
zugeben, die anch hier richtiger den Geist des Gesetzes getroffen hat: 
als die tingstliche ll geistlosen Worthelden", avšak k tomu na str. 36 
(40): "Doch muss man anch hier noch diejenigen Correalsc?uldn~r, .... 
welche dies durch Testament geworden sind, ausnehmen; hler ware dle 
Exceptio gegen den WiIIen des Erb1assers, welcbem sich die Verpfl icb
teten nicbt widersetzen di.irfen "; naproti tomu př'iponští i tu analog. 

a) L. 3. §. 1. 1.. ll. pr. D. h. t. o) L 8. §. 1. D. de legato 1. L. 16. 
Cad. de fideiuss . 8. 40. (41). cf. L 51. §. 4. D. eod. 46. 1 c) §. 4. J cle fidelU~s. 
3. 20. L. 26. D. eod. 46 . J. cf. Gai. III. 121. 121 a. 122. L. 3 Cad. de pec. constlt. 
4. 18. d) L. 1. §. ll. 12. 14. D. de tuto act. 27. 3. cf. L. 7. D. de mag. rollY. 
27. 8. L. 7. D. de tideiuss. tuto 27. 7. L 3. Cod. de mag. com. 5. 75. cf. L. 
22. D. depos. 16 . 3. L. 47. D. locati. 19. 2. e) Nov. 99. f) cf L. 39. §. 5. L 
41. 45. 53. D. cle aclm. 26. 7. 
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užití novelly Riickert (de exceptionc quam vo callt divisionis; Gottingen 
1852 srv. týž v Lindeově Ztschr. ll. p. XlI. str. 55.) Savigny §. 26. 
hájí výklad jiný a sice lze prý novellu užiti jediné při korrealn.írch J 

dlužnících, kteříž zároyeň též na vzájem se zaručili (a.rg. Juliani cpit. 
1l0V. 92. cap. 348.), potom ovšem může spisovatel tvrditi (na str. 286), 
že zákon nemá zcela žádné praktické důležitosti, "protože velmi ZÍ"Ídka 
přihází se tak zapletené právní iednání, jak je zákon předpokládá " , 
ač přes to nelze upříti, 7,e takovéto vzájemné zaručení nebylo by bez 
11raktického účinku při korrealn.í·ch obligacích, co do náhrady následkem 
prodlení (mora) a dle náhledu některých i co do náhrady následkem 
provinění (cuIVa) (§. 250. 251. 354.). Proti tomu jest Brinz v krit. 
Blatter číslo 4. stránka 35 násl., touo náhledu, že takovéto sloučení 
korreality s rukojemstvím posud vůbec se nepřiuodilo a zejmena nikoli 
v L. ll. Pl'· D. h. t. (Pap. lib. ll. respons. Reos promittencli vice 
mutua fideiussores non inutiliter accipi cOllvenit; reus itaque stipu
landi aetionem suam dividere si velit - neque enim dividere co
gendus est - potest eundem ut principalem reum, item qui fideiu8sor 
pro altero extitit, in partes convenire, non secus ac si duos pro
mittendi reos divisis actionibus conveniret); neboť rei promittenrli na 
počátku věty této stoj ieí není tožn.Ym s výrazem duo promittendi 
rei na konci věty: cf. §. I. 2. ibirl. S tím souhlasÍ i Vangerow IlI. 
§. 573. pozn. 4. Dedekind v civ. Arcb. XL. str. 270 násl., posled
nější s touto emendací L. ll. cit. : Reos . . . convenit. Poterit itaque 
reus stipulandi ... cogendus est - non secus ac si duos promittendi 
reos divisis actionibus cO!1l'elliret: sed et poterit eUlldem ... in partes 
convenire. Brinz Pand. I. vycl. pl~ijal obecný náhled a odůvodúuje jej 
mimo to tím, že se dovolává byzantinského nářečÍ, Vallgerow však 
spatřuje v Nov. 99 pouze ustanovení, že dlužníci korrealní jediné ten
kráte molI ou společně býti žalo ' áni, jestliže měli II dluhu stejného pro
spěchu, přcdpokládajíc ovšem, že jsou mimo to přítomni a že mohou 
platiti, - Dedeldnd konečně Jest toho náhled ll, že ustanovení to platí 
pouze pro př·ípad, když více spoludlužlJíku, ktel'Íž korrealn.í·mi ale 
nejsou, vzájemně za sebe in solidum se zaručí. I Didekind nepokusil 
se ale o to, ahy odporoval praktické platnosti <>becného náhledu, lIa
opak připouští a dokazuje sáni (str. 265. 397 násl. ) : "že, byla-li ně
jaká kOlltroverse obecného práva praxí soudní odstrallěna, zajisté roz
hodnuta jest kontroverse o smyslu N ov. 99". S tím souhlasí i Sintenis 
§. 89. pozn. 47. kdežto Helmolt str. 110 .. 124. beze vší výhrady 
schvaluje výklad Dedekindův, jenž od té doby praxí též bylo uznán. 
Seufl'ertův Arch. XII. 13. Obecný náhled hájí ale opět dťlkladně 
Wiecling, Novella Justiniani XCIX. Berol. 1857., který proti Puchtovi 
ll. m. u. tvrdí, že beneficium dirisionis jest i při testamentární korrealné 
obligaci dovoleno (srv. Burchardi v krit. Vjschr. I. str. 285 násl.). 
Proti tomu ale opět Vangerow v 7. vyd. III. str. 78 násl. a s ním 
souhlasí Windscbeid §. 293. pozn . 10. Poslednějšímu nezdá sé býti 
praxe rozhodující v této "předem doktrinářské otázce" (proč ne jako 
obvyklý výklad?) j pro výklad Vangerowův jest prý nejen doslov no-
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cll ale i přiroz eno sť véd. Dl e toh o, pravÍ Wil~dsc~eicl~ . " postnupil Just.i~ 
~ial~ k tomu, že pi" i pass.,ivní kOITealn é obhg~~l , ~n~ecll , ku ~,I~tno.~~1 

. , , á' zá'da cl t éto oblirrace Cll1I CI, I proLI \eIltelt . maten alm pomer pr ym, ' b 'cl t 1 t áv 
T t 'hl d da se mně nepraktick ým : věřiteli uelU o o 1.0 o pr -

,8h·11 o na , eu nZI.čeho a on nemusí také o něm míti vědomostI. lU o pomer , 

§. 216. 

Zvláštní druh závazku solidamého muze nastati sám sebou, 
. I· děll· tAllyvm předmět. ku jehož plnění více osob ze společ-
]e- I ne OJ , " .§ 204) Tu 

'h .' 'ho důvodu J·est oprávněno aneb zavazano ( . . . ...ne o pravnl 'k .. , od ' 
dlužno rozeznávati: I. Byla-li nedělitelná , pohle?av a JIZ pu~o ~e 
více osohami společně vydobyta, aneb prešl~-h POSI0l1pnos~~1 de~ 
dickou na více osob, má každý jednotlivec pr~vo na cele ~e ene 
)lnění· a) jde-li však o plnění hodnoty neb I~teresse, na~ledk~m 
~alob/ jeclnotli vého spolu věi·itele: budiž žalovany !m. place~1 pO~,Ill: 
na Z' aluJ'íeího věhtele připadajíclho , ku zaplacel1l llltel es,;e pla~e 

( " . b r o dm neděh-tohoto věř'itele b) odsouzen; 1) jde-h však o to, a ) puvo,. . 
, I I ' t nu 'Í bud' bvtl učměno telný předmčt závazku sam by sp n~n , , l~ I t; J , 

možným, aby plněno bylo všem opravnenym spole,čně , , aneb cmus~ 
dlužníkovi proti nárokllln ostatních ~o~~ytnut<l, by tl za:'uka, ) ,:~ 
nespokojuje li plnění jednomu věhteh JIZ san:o. seb?u 1 ost,at?L , 
Ryl-li naproti tomu 2. závazek kll t é11 1UŽ ~edeht~lnerm~ ~lnem plO 
vk e osob společn ě založen aneb pi·e; el-h na VIce dedlců o~oby 
pihroclně zaV<1zené, pak jest práv č každá jedll~tlivá oso.ba po.vlllna 

lniti celek. Každý jednotlivec múže o splněm. celku, (lil ~ohd~m) 
~ýti žalován eJ a není-li tu více dlužného plnění, I I u, n,ahrade cele~o 
interesse věhtelova býti odsouzen. f) Tu pi"edpoklada se však, :e 

, 'I 'I ě a ani z části proto ze dlužník nesprostí se sveho zavaz {ll up n . . . ' \1 ..', r 
nemá lla tom viny, že pi·edmět závazku splmtl.n~můz.e. ) :lo,vml- I 
se více osob proti nedělitelnému závazku , vZlllk~ s~hdarn~ ~ava~ek 
ku placení interesse, g) jež vždy samo o sobe Jest, deht~lnYIl1. 
Jestliže ale' již vinou osoby původně zavazené na lmsto z~va~~~ 
nedělitelného, nastoupil závazek ku náhradě škody , tu prec a7.1 

---~-- . . b) L 25. §. 9. D. fam. ercisc. 10. 2. L. 
a) L 17. D. de selvltut. S. 1. . f L II s. 4 . D. de aqua 

' I L 54 Q 1 D de V O. 45. 1 c. . . ~ 
2. §. 6. L. 3. ~ . . <) • § <) llL 54 . § 1 D de V. O. L. 1 §. 36. L 14. pl'. D. 
plu\'. 39. 3. c)L:_ · ~·1.·D.·de · soiut.·46.3. dlL. ll: §. 1. D. deaqua 
dt'l)os. 16. 3. cf. L Sl. §. J) 1 R J L 17 1) dc. B' rVltut. S. 1. f) L. 25. ' 3{\ 3 c) L 1 <) ') pr . ce . . . . . L II 
plu v. <J. . . .~. L · 2 § 2 " L 72 pl' D. de V. O. 45. 1. . . 
§ 10. D. fam. tľC 10. 2. . .. <J . • l ' ll. u. 39. 1. cf. L. 6. §. 1. L. 
§. ~3 . 24. D. de legato III. L.21. §. ~. D. he ~e 1e at. II. g) §. 214. not. c. 
ll. §. 3. de aqna plnv. 39. 3. L, 49. s. 4. . g 
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tento jako dělitelný na každého jednotlivce dle poměru jeho po
dílu. ll) Stejným způsobem dlužno děliti ručení na placení interes se 

~~zi v~ce ,d~diců, směř?val-li závazek ,Je opominutí a byl-li po- I 

ll~s~n Jednal1lm ~sob~ puvorlně zavazene; závazky podmíněné jed
na~.lm ne? op?mrnu,tlJ~ , o sobě dělitelné, rozdělí se na jednotlivé 
věnt~.le, oJakmlle v~m!nka se splní, ať si již splnění kterýmkoli 
z věntelu bylo zavmeno. ,) Je-li ale účelem závazku více osob 

abyv něco o na pr?sto b~l? O?o~inuto , aby nikdo toho n f učinil, pal: 
?luz~o dusle?ne. tvrd.IÍl, ze Jest každý z celého interesse práv, 3) 
JakmIle J<terykoh z IIlch pJ~evzatý závazek poruší. V případech v'še 
uvedenýcl.1v může míti též průchodu dobrodiní práva o děl ení (§. 21~ .) , 
byl-h totlz někdo ocl více stejně oprávněný('h osob o zalJlac ; 

I 'h . e11l 
ce e o mteresse žalován, k) a múže dále tomu, kdo celek splnil 
vzniknouti nárok proti spoludll1žníku a to buď na poměrnou ná
hradu, pakliže oba nesou stejnou vinu, I) aneb i na náhradu úplnou m) 

pokud osoba druhá sama zavinila. 4) že dotčený nárok právní vznik~nl 

v, Po:,:n. 1) To vyslovuje pro případ, že pohledávání na víL:e d ě diců 
preslo L: 25 . . §. !J. D. fam. e~c . 10. 2. An. ea stipulatio, qua singuli 
here~es. I~ sol~du~ ha?ent actlOnem , vemat ln hoc iudicium , dubitatur; 
ve.lut! S.I IS qUl vlam, Iter, act-um stipulatus erat, decesserit; qui::ľ talis 
s~lpulatlO per legem XII. tabb. non dividi tur, quia nec potest. Sed ve
rIUS est,. non venir~ eam in iudicium, sed omnibus in solidum compe. 
ter~ actlOnem, et Sl non praestetur via, pro parte hereclitaria condem
~l.~tlOnem fien oportet ; s tím souhlasí i ostatní mí sta: v případě kde 
JIZ původně jest více věi"itelů uznává to L. 54. §. 1. D. de V. O. cf. 
L. 7. §. 6. D. de op. lib. 38. ]. Srv. Ubbelobde v. cl. untheiJb Obl 
str. 44 násL, 75 násL, 105. 233 násl. . . 

, . ,") To uznává při závazku na poskytnutí nedělitelné služebnosti 
zreJm~ L. 2~ . §. 10. ll. D. fam. erc. Contra si promissor viae de
c~ssent plun.bus heredibus iIfSt.itutis, nec dividitur obligatio, nec du
bmm est, qum du~·e.t , quo~iam. via~. prom.ittere et i s potest, qui fun
dum. 1l01l ?abet: Igltur qUla smguh m sohdum tenentur, officio iudicis 
c.autlOnes lIlterponi debere, ut si quis ex his conventus litis aestima
tlOnem praestiterit, id pro parte a ceteris consequatur. - Iclem dicen
dum ' est et si testa~or via.m ~e~~verit; a s tím souhlasí t éž L. 2. §. 2. 
D. de Y. O ... Et Ideo, Sl dlvlslOnem res promis sa nOn reci pit, veluti 

'l L h)§L. 7. §. 1. L . 9. D. c1epos. 16. 3. L. 3. ~. 3. D commoclati 13 6 
, .4 . . 1. L. 85. §. 3. D. cle V. 0 . 45. 1. L. 5. c ~. 4. L. 85. §. 5. 6' L i39' 
~)Od. ~. 25. §. 13. D. fam. ~rc . 10. 2. k) L. 22. D. c1rpos. 16. 3. §. 215. n~t. d: 

L~)_. §.') 2. D. cle V. 0 . 40. 1. L. 25. §. 10. D. fam. ercisc. 10. 2. §. 214. not. 
fg· L. ~. §. 5 L. 5. §. 4. D. de V. O. 45. 1. L. 25. §. 13. L . 44 § 5 D 
am. erc. 10. 2. cf. L . 4. §. 1. D. cle V. O. . . . . 
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via, heredes promissoris SiUgllli in solidum tenentl1r. Sed qUo casu 
unus ex heredibus soli dum praes tite riŤ, repetitionem habeLit a cohe
rede familiae erci scundae iurli eio. Při neuělitelné obligatio faciendi 
však zdá se, že bylo schvalováno rozhodnutí odchylující v L. 72. pl'. D. 
eod. Stipulationes Hon divic1untur earum rcrum, quae c1ivisionem non 
recipiunt, veluti viae, itineris, actus, aquaeductus ceterarumque servitutum. 
Idem puto, et si quis faciendum aliquid stipulatu8 sit, utputa fundum 
tradi vel fo ssa.m fodiri vel insulam fabricari vel operas vel quid hi s 
simile; horum enim divisio corrumpit stipulationem . Celsus tamen . 
refert, Tuberonern existimasse, ubi quid fieri stipulemur, si Ilon fuerit 
factum, pecuniam dari oportere, ideoque etiam in hoc genere dividi 

_ stipulationem: secundum quem Celsus ait posse diei, iusta aestimationc 
, facti (snacl lépe: iuxta aestimationem jeteti? aneb dle Huschke [Recht 

des N exum str. 170 nota 266.J: iusta aestima,tione jaeta?) c1andam 
esse petitionem. Zdá se totiž, že závěreční věta tu uvedená vyslovuje 
a mléky schvaluje náhled, aby při obligatio faciendi cOlldemnatio ku 
placení sumy peněžné vždy mezi víee dlužníků byla rozdělena.. To vy
světlují mnozí, tak zejmena Yangerow III. §. 567 . pozn. 2 v souhlasu 
se Scheurlovým Comment. ad L. 2. 3. 4. 7'2. et 85. D. de Y. O. pag. 
35. sq. pag. 93. 97. tím, že při závazcích znějících na dare dluhuje 
dlužník vždy předmět či object samý, naproti tomu směřuje prý dluh 
při stipulationes in faciendo, dle náhledu Římanů, ku hodnotě peněžné 
nesplněného fakta , není prý tedy toto · in obligatione nýbrž spíše in 
solutione. Protože odsouzení ad faciendum nyní se připouští, dovozo
váno z toho, že i při obligationes in faciendo musí jednotlivý dlužník, 
jako při závazku na poskytnutí služebnosti, in solidum býti od
souzen. V 6. vydání III. stránka ll. změnil ale Yangerow náhled 
svúj v ten smysl , že prý sotva jsme oprávněni důslednosť tuto dovozo
vati, a to proto , že dotč ená změna co do obl. faciendi již do nejno
vějšího ř. pl'. náležela, přes to ale L. 72. cit. do pandekt byla přijata: 
a to tím méně, an by jinak důslednosť ona byla spojena s přílišnou 

přísností. Zcela naopak vysvětlil Ribbentrop Correalobl. str. 233. roz
hodnutí L. 25. §. 10. cit. z přísného pojetí a výkladu žaloby s in
tenCÍ: dari se. servitutem oportere, kteráž dělení kondemnace na odpor 
se stavčla, kdežto při žalobě z obl. faciendi s intencí: quidquid dare 
facere oportet, děl ení kondemnace bylo dovoleno; z toho následuje (dle 
§. 100.), že dle práva nynějšího v každém případě má býti pravidlem 
dělení kondemnace, předpokládajíc, že není tu důvodu pro solidarné 
zavazení, že tu není na př. viny na tom, že naturalné plnění stalo se 
nemožn)ll11 , že ale dále v tom případě, když nastati má výkonu schopné 
odsouzení ku původnímu nedělitelnému plnění, každému spoludlužníku -
přísluší nyní právo žádati, aby odsouzení vztahovalo se společně na 
veškeré spoludlužníky. Y tomto smyslu byla zodpovídána tato otázka 
v této učební knize vyd. 1 .. 4. Srv. též Ribbentrop str 183. Sintenis 
II. §. 84. po zn 27. (3. vyd. str. 49 násl.). Helmolt Correalobl. str. 43. 
Naproti tomu uvedl Savigny, Obl. I . §. 34, že nejen dle nynějšího, 
nýbrž i dle ř, pl'. musí poměr více dlqžníků při každém nedělitelném 
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závazku považován býti "za pravý lwrrealný závazek v nrpřísnějším 
slova smyslu" (str. 367.), a že každý jednotlivý dlužník musí jako IJl'i 
zá~azku na poskytnutí služebnosti pozemkové dle L. 25. §. 10 cit. in 
s?hdum absolutně. bf·ti. odsouzen ; v poslední větě L. 72. pl'. cit. spa
troval S. pouze hlstoncké uvedení literarní lmriosity a v náhledu Tu
berově "zaniklou skoro zvláštnosť z dávné doby" (§. 365.). Dřívější 
náhl.ed ~yl v.šak, hledíc ku vývodům Brinze n. m. u. str. 45 násl. 
~~ ~lemuz se / Vangerow v 6. vyd. III. str. 11. připojil i do násled u
Jlclho v~' dá.lll . této k~ihy pojat. Avšak od té doby byl nejen tento ná
hled, nybrz I theone Vangerowova vyvrácena od Ubhclohde n m u 
str. 7? : ~5 .• I ?3. 238 násl. 250 .. 256. 274 .. 284. Spis. nes·p;tf.uj~ 
v ,zá~ereclll vete ~. 72. pro cit. odvolání pravidla dříve vy~loveného 
nyb~z. vyr?ZU~ívá. J~ pouze ten zvláštní případ, když závazek původně 
nede~Itelny, pre:n~mv , se v závaze.k na interesse, převeden byl passivně 
na ;'lce ~so~. dedlc~vI,m a ~.oJ:aznJe potom , v že by jinak nebylo dťlvodu, 
~roc ~y I pn. ocenem a pn mteresse nemel nastati soliclarný závazek, 
~e steJ~lOu m~r~u nelze dostatečně vysvě tliti výše uyedené rozdí ly a že 
I t~eon: dnesmho processu vede lm theorii oné (Wetzell Civi Jproc. 
§. DO. C. II. § .. 63. s.tr. 675 násl. I. str. 737. vyd. II.), yysiovuje se však 
(~ .. 265 násL). I protI náhledu Savigny-bo potud, pokud tento po važ uje ne
deh.teJnou obhgaci více dlužníků za pravou a vlastní korrealnou obli
gacI. S tím souhlasí tež Windscheid §. 299. pozn. 7 násl. Vangerow 
vyslovuje nad t<Jll v 7. vyd. III. str. II pou ze své podivení. ~ Proti 
Ubb~:ohde-~u jest též Baron, Gesammtreclltsverbaltnisse str. 2 12 násl., 
kteryz hledI odst.raniti odpor mezi L 72 pl' 't L ,):; ~ 10 ".' . , . . ., . ",-u.::;. . JIllym 
stroJenym vf'ldadem tohoto místa. 

,3) Ta~ u~nává i Savigny ll. m. U. v tomto pI'ípaclě soliclarné za
vazem (passlvm korrealný dluh), arg. L. 2. §. 5. L. O. pl'. §. 1. L. 
4. pro §. 1. L. 85. §. 3. L. 131. D. de V. O. 45. 1. L. 25. ~ . 12. 
L. ~4 . §. 5. D. fam . erc. Jinak učební knilla 5. a G. vyd., htel'Ú so u
hl~sl s U.bbelohdem str. 105. §. 14. pozn . 1. a . Proti tomu ale srv. 
~I?~scheld n. m. u . Novpjší spis: Camille Kl eye r des oblir.rations 
dlvlslbles et indivisibles. Bruxelles 1873. ' '" 

I 
4) O ueneficium divisionis a o postihu v případech tolloto §. srv. 

Ubbelohde str. 46 násl. 115 násl. 205 násl. 229 násl 237 na' I 
258 .. 274. . ' . s. 

§. 217. 

D. O žalovatelnosti obligací. 

Z pravidla nesmí věřitel patřící jemu plnění domáhati vlastní 
mocí (§. 04.), za účelem tím musí žádati za pomoc soudcovu. Pod
~ínkou obligace úplně platné tedy jest, aby byla žalovatelnou, t. 
J. aby dlužník žalobou (in personam actio, §. 97.) ku plnění mohl 

J 

.. 
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býti donucen; a) to co př'edevším v moci věřitele spočívá, jest právě , 
že může práva svého soud ně domáhati, že může žalovati. Z tohoto 
důvodu klade se často obl igatio a aet io vedle sebe, aneb mluví se 
často o žalobě na místo o obligaci b) a činí se j soucnosť pravého 
závazku závislou na tom, zdali účinná žaloba jest možnou. 0) Při 
dvojstranném závazku (§. 212.) jest právo žalobní stejnou měrou 
na obou stranách, jak to též odpovídá povaze dvojst.ranných pohle
dávek, jež pro každou stranu na závazku spočívají, kdežto při tak 
zvaném nestejně - dvojstranném závazku, především pouze straně 
jedné jak pohledávka tak i žaloba vzniká., straně druhé pak ná-

- sledkem pohledávky vzájemné vzejíti může též žaloba opačná 
,( contraria actio, §. 99.) 1) 

Obligace d ělí se j ako žaloby v civilps a honorariae d) dle 
toho, zdali k tomu, by v platnosť byly uvedeny, jest jim poskytnuta 

actio civi lis neb actio honoraria. 2) Římské právo uznává však v ně
kterých případech obligace, Hmž odepřeno jest účinné žaloby na 
výkon plnění obligace, při kterých žfllob? není, a které oproti 
jmenovaným dvěma druhům se nazývají naturalnými 3) naturales 
obligationes e) čili přesněji , ano tohoto označení výminkou i na žalo
vatelné obligace se užívá, g) tantum naturales obligationes. fJ V pří
padech těchto nedostává se sice věřiteli moci, ahy žalobou přiměl 

dlužníka lm plnění, věřitel nemůže soudně plnění žádati. to však přece 
jest uznáno. že dlužník věřiteli po právu jest dlužen, natura debet, ll) a 
že vykonané plnění j est splněním právního závazku, placením jakéhos 
natul'ale debitum i) nikoliv snad darováním; 4) proto k) vyloučeno 
jest žádati zpět sumu zaplacenou, což by jinak možným bylo z té 
příčiny, že tu schází závazek. 5) Že tu jest aneb že tu bylo I) byť 
i - přísně pojato - nikoliv pohledávky, 6) tož přece závazku , tomu 
může po případě i cestou soudní zjednáno býti platnosti, pokud 

a) L. 108. D. cl e V. S. b) Dig. cle oblig. et actiouihus. 44. 7. Cocl. 4. 10. 
c) L. 10 D cle V. S. L . 42. §. 1. D. b. t. cf. L. 16. § 4. D. de fideiuss. 46. 
1. L. 137. §. 4. D. cle V. 0.45. 1. d) §. 1. J. I. c. ~. 13. L. 5. pro D. cle pign. 20. 1. L. 
J. §. 1. D. cle llovat. 46.2. L. 1.~ . 24. D de exercJt. act. 14.1. L. 8. §. 4. D. de accep-
1iht. 46. 4. cf L. 41 (40) . pro D. acl Se. Treb. 36. 1. C) L. 1. §. 1. cit. L. 16. §. 3. 
4. D. cle fideiuss. 46. 1. f) L. 5. pro D. de pign. g) L. 12fi. §. 2. Ll de V. O. 45. 1. L. 5. pro 
D. de a uct. tuto 26. 8. cf. L. 84. §. 1. D. de ll. J . h) L. 6. D. de eompensat. 
16. 2. L. 101. ~. 1. D. cle solut. 46. 3. L. 10. D. de V. S. L. 41. D. de cond. 
incleb. 12 6. cf: L. 5. §. 2. D. cle solut. L. 26. § . 12. D. cle cond. indeb. i) L . 
95. §. 4. D. cle solut. L. 64. D. cle c. ind . 12. 6. L . 1. §. 7. D. de pec. const. 
13. 5. cf. L. 36. §. 2 Cocl. cle inoff. test. 3 28. L. uno pr o Cod. de impon. 
lucrat. clescript. 10. 36. (35). k) L . 10. D . b. t. 44. 7. L . 16. §. 4. D . de fideiuss . 
46. I. L. 13. 19. pl'. L . 64. D. cle cond. i ucleb. L. 94. §. 3. D. cle soluí.. I) L. 
10. D. de V. S. L. 16. §. 4. cit. cf. L . 41. D. cl e l' eelliio. 15. 1. 
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zapotřebí k tomu není žaloby; tak zejmena za účelem vyrovnam 
(compensatio).m) Závazek tento byť i nežalovateln}f, může zejmena 
nabyti důležitosti, je-li s ním spojen jiný žalobu zakládající poměr J 

právní, kterýž potřebí má ku vzniku svému sice závazku, avšak 
nikoli závazku žalovatelného. n) 

Že tyto nedokonalé, avšak přes to nikoliv úplně neplatné 
závazky uznány byly, spočívá v tom, že povážovány dle přirozeného 
pojetí práva, dle naturalis nl.tio i takové závazky za odúvodněny, 
při kterých z příčin práva positivního účinná žaloba byla vylou 
čena a že závazki'lm těmto propújčován význam, jaký mimo žalo
vatelnosť míti mohly, pokud ovšem se to nepříčilo pravidlu 
právnímu plnou jich účinnosť zamezujícímu. 7) Proto zovou se: 
urales obligationes a vyličují se jako vineulum aequitatis.O) Obli
gace tyto jsou však jenom výminkami, z pravidla rozumí se obli
gací žalovatelný závazek, P) ať si iiž dle vzniku svého na obecnénl 
právu (ius gentium) se zakládá aneb ve zvláštní právo Římanú (ius 
civile) náleží. O naturaJs obligatio nelze však mluv'iti, jestliže 
poměr za základ této obligaci sloužící není vúbec (nižádným zpi\.
sobem), ani dle zvláštního positivního m;tanovení, dle práva platným . 

Jednotlivé případy, kdy aturalní obligace ve smyslu uve
deném nastává,8) .isou velmi ri'lzné, mimo jiné též proto, že obligace 
tato nemá povždy ve všech uvedených ~měrech právního účinku. 9) 
Všeobecně budiž zde pouze poznamenáno, že vzniknouti múže ne
jen tenkráte, když dle práva civilního žalovatelného závazku tu 
buď vúbec není, aneb již více není, q) (iure civil i aneb ipso iuro 
nulla nob sublata obligatio), nýbrž i tehdy, když žaloba o sobě se 
závazkem spojená, vyvrácena jest námitkou, ať již tato hned z po

čátku odůvodněna jest aneb v pozdější skutečnosti se zakládá. 1') 
Námitkou a sice t. zv. perpetua exceptio, může ale závazek státi 

I 
se též úplně bezúčelným, a sice tak, že nezbude ani naturalis obli-
gatio. To stává se z pravidla, když námitkou Sitmou má býti platnosť 
zjednána pouze naturali aequitati oproti přísnému právu, když totiž 
námitka sama uvádí, že dle naturalis aequitatis není tu žádného 

m) L. 6. D. cle compells. 16. 2. L. 26. §. 9. D. cle concl. ind e/'. L. 8 
~. 1. D ratam rem hab. 46. 8. n) L. 16. §. 3. L. 60. D. de fideiuss. 46 . 1. L. 
5. pr. D. de pign. 20. 1. L. I. §. 7. D. de pec. const. 13.5. L. 1. §. 1. D. cl e llovat. 46. 
2 . O) L.95. §. 4. D. de solut. L . 84. §. 1. D. de R. J. L. 22. pr. L. 32. D. eod . SI'V. 

s L. 64. n. de concl. inrleb. L. 58 (:59). D. h. t. 44. 7. P) pl'. §. 1. J. de obl. 3. 13. 
L. 7.~. 4. D. de pact. 2. 14. g) L. 14. D. h. t. 44. 7. L. 38. D. de concl. in rleb . 12. 
6. - cf. L. 2. §. 2. D. cle cajl. min. 4. 5. L. 30. §. 1. D. ad leg. Aquil. 9. 2. 
srv. s Gai. IV. 104. '') L. 9. §. 4. D. de SC. Maced. 14. 6. L. 19. ]Jr. D. de 
cond. indeb. I'? 6. - L. 8. 0. D. eocl. - cf. L. 3. §. 7 D. quocl quisque iur 2. 2. 
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1· v 10) námitka na zvláštním positivním závazku; S) tože nastane, pak lze ( c č l' by pohledávku 
• v ' á avšak k tomu e 1, a 

~pri~~ír;r~~~:P~S~l~~~l~k?~I~~ně zá~azku ~prostila . t! v~ ptrřípadeclbl 
u v, 'h ' I . li) obligace Jest me ax ane těchto není . skutečně zadne u zavaz {ll, , b 't' 
.. . II (obligatio) W) a může pOI ,ze hm zase na y 1 mallIS, V) q U:1S1 nu a , , . . . . x) 
účinku, odpadne li závazku odporujlcl auxillum exeeptlOl1ls. 

1 U b r das Verhaltniss von .Actio zu Obligatio": I3ekker 
Pozn. ) " e e IX t 366 407. die Aktionen 1. str. v Ztschr. fur Rechtsgesch. . s r. . . , 

1 . . 17. . . 

2) Savigny 1. str. 37 tvrdí sice, že d.ělení žalolb, vh :~~~::: t~~ . e z nedbalosti na llIno lyC 
,vile s a actiones ho~on~e p~uz . ého názvosloví ale měla by se 
na obligace bylo pr,ene~en~, . ~le ~~ áv~~ a mělo by se vždy mluviti 
každá obligace nazyvatl. CI;lltS o t.lga I? 'lis aneb s actio honoraria. 
pouze o civilis obL spoJene ~l ~ ~~ l~lVl krit Zeitschrift 1. stl'. 504. 
~vša.k pr?t.i v~o~~ s:~'. ScheUl v e~ ero'zumelf též obL honoraria., tomu 
Ze právl1lcI nmstl ClVlltS obl. v s. fid' . 46 1 Důkazu neposkytuJe 

' dč' L 16 § 3 4 D de elUSS. . . . t 
nasve uJe . " . . . 2 11. L 5 § 1 D de praescnp . 
ale L. 7. §. 2. 4. D. c~e pact:.: '. . . l' ~oti 'Scheurl-ovi uve
verb . 19. 5., Windscheldem pn §. 287. ~vuz~. . Pá _ Římské právo 

. Hh' ovšem toto Itsel1I 11em . 
dená. Praktlc o vyzllam~, d' o • !alobami z obligací' zejmena 
činí ostatně jestě více dalsl~h roz .II~ ~ezl z bonae fidei actio:les a dle 

jest tu patrným ro~díl mez~ ~t::!Ctl I~IlSbl~o'atiol;es stricti juris a bonae 
toho mohlo by se I rozezn va I meZI o ~umění římského práva důle
fidei; avšak rozdíl tento pr~ sr:'áV~16 po;o. ádného přímého praktického 
žit}', nemá tak jako ostatl1l Jsem nym z 
významu. Srv. §. 100. Puchta §. 236. 

3) O tom: A. D. Weber, syst. Entwicklung de~ Lehre vS' :. l~~-
. d d o'erichtlicher '\Vlrkung. c welln ti.irlichen Verbinnlichkelt un . eren b • L hre v d naturalis obli-

1784 5. vyd. 1825. - Chnsttansen zm e . . . I § 5 14-
. . . . d b't' K' I 1844 - Savlgny ObL . . .. ., o'atio und condlctlO 111 e I 1. le. t. 50 1 násl. _ 

tj • k't Bl č 3 Scheurl n. m. u. s 1. 

~I;~ti~~m~b~n~~iIiS~~s~hen' und h~ndelsrechtlichen Inhalt.s, ,pře~!~~~su~'~: 
Utrecht 1852. č. 1. - Bekker v. Ja~rb. des ge~ell~en Rechts. 
13 - Schwanert, die NaturalobhgatlOn:n des lomls~;; násl] _ 

. . 1861 [O t Scheurl v krit. VJschr. VL str. '. . 
G6ttlngen . J ~~ VII 6 I ascowicz de vi ac natura obligatlOllls 
Scheurl v dogmat.. ar. .: ~ d ntibus Berol. 1870. 
natura.lis deque nonnullis quaestlOmbus ab ea pen e . 

'D' cl 1 r mali et met exc. 44. 4. t) L. 
s) L. 66. n. de R. J., na pr .. l~. cl~ ~~~d indeb. cf. ·L. 9. §. 4. D. de 

2. D. acl. S ~. Ve· 11. 16. 1. L. 40. pl. 66 U) L 3. §. 1. D. dt, pec const. 13. 
se. Macecl. 14. 6. - fra~m .. ~a~ ~'22 6 . cf L' 55 112. D. de R. J. v) L. 8. 
5 L 26. §. 3. D. cle con . Jl1 e .. d' 23' 3 'W) L 25 D. de V. O. 45. 1. §: 9. D. acl Sc. Vell. L 13. D. de lUrL ~~ §. 2' L 32. d~ pact. 2. 14. L.13. x) L. 95. §. 2. D. de solut. 46. 3. - . . . . . 
D. de lib. leg. 34. 3. 
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L Srv. j eště IIasenobrl , d. osten'. 0~)1. R. I. §. 2. Dernburg, Preuss. Pl'. 
R. II §. 3.] 

4) "Das naturale debitum ist cin zablbares, erfiillbares niebt ! 
klagbares, die naturalis obIigatio eine erfiiIlbare, nieht kla~bare". 
Sebwanert n. m. u. stl'. 222. dle Brinze n. m. u. str. 48. - Scheuer 
dogm. Jahrb. VII. str. 328 násl. lí č í vlastnosti naturalného ~ávazku 
Ilvádě~e, 7e)e~t to závazek, který může býti uznán ( "anerkennbal' ''). 
OprotI oboJlmu tomuto formulování Windscheid §. 288. pozn. 5. 

5) L . 16. §. 4. D. 46. ! . Naturales obligationes non eo solo 
aestim~ntur, si aetio aliqua earum nomine competit, verum etiam cum 
soluta pecuniú re.peti non potest (o tom Schwanert str. 83 násl.) L. 7. 
D. eod. Quod elllm solutum repeti nen potest, conveniens est huius 
I ~ atumlis obligat.ionis fideiussorem accipi posse. L. 64. D. 12. 6. Si 
qu~d dO~linu3 servo debuit, manumisso so lvit, .. . . r epetere non po
t en.t, qUla natur~le agnovit debitulll. L. 19. pl'. eod. " naturalis obli
gatlO manet, et ](1eo solutum repeti non potest ", proti tomu L. 41. 
eod. "repetitio est, quia nec natura debet " . - V tét.o soluti retentio 
, blodavány .~~araktel'istické ~.lIá?lky naturalis obl. a byly činěny i po
lmsy sestrOjItI dle tObo theo rn tecbto závazků. Tak zejmena Chri stinnsen 
ll. 111. u. Proti tomu Exleben, die conditiones sine causa. I. str. 11 8. 
násl. 149 násl. Schwanel't str. 117 násl. 189. Condictio indebiti může 
ex .aeqo et bono i ph indeLitum LSrti vyloučena. Tak dlužno vy svě tl iti 
L. 32. §. 2. D. de cond. indeb., aniž by tu naturalis oblio'atio musela 
i,ýti uznána. Mulier si in ea opinione sit, ut credat se pl'~ dote obli
gi.ltam, qnidquid dotis nomine dedel'it, non r epetit ; sublata enim falsa 
?ini~ne l'~l,io~uitur piLtatis ,causa, ex qua solutum repeti non potest. 
Ne.s~11 se CI~tl: "ex q;ta sOlUtum - rej10ti non potest "; vždyť fal sa 
"pll1wne solutum se predpoklád á, - a dlužno tedy čí sti : "ex qua _ 
~olutum repeti non potest ". 

6; L . j 6. §. 4. cit. (pozn. 4.) .... Nam licet minus proprie de
b~re dlcantul' .natura~es c1ebltol'e <, per abllsionem illtel ligi possunt de
bltores, et, qUI ah hls pecuniam recipiunt, debitull1 sibi re cepi sse. L. 
10. D. de V. S. Creditores ac,cipienclos e3se constat eos, quibus de 
betur ex quacuJnque aetione vel perseC' utiOll C, vel . iure civili , sine ulla 
(~xceptionis pCl'pctuae r0l110tione, vel IlOnorario , vel extraordinario 
sive pure, si ve in diem, vel sub c"nditione. Quodsi n.atura debeatur: 
Ilon sunt loco creditorum. 

7) Náhledy o pravé podstatě naturali s ohlig. j sou jin ak yelmi 
různé. a , liší se; avšak valná většilla a mez i jimi i ti, kteří nechtějí 
IIznatI, ze závazky naturalné jsou ve spojení s ius gentium (Brinz 11. 
1110' u), ~hodují se v tom, že jest to naturalis ratio allob aequitas, kteráž 
puso bl, ;e ,uz,nává se t~l11, kde žalovatelného závazku není , přes to dle 
pl'á~a ,dulezlte ~eLe,l' ~ . ~e mezi natura debere a ius gentium j es t jaké 
~poJel1l, ~yslovuJe zreJme L. 84. §. J. D. de R. J . ,,13 natl.lra debet, quem 
IUl'e gen tlUm dare oportet, cuius fidem secuti sumus" . Ustanovení toto 
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jest významným, :i když jako 13rinz str. 21, nota 28 e. dává se důraz 
na slovo natura, aneb když, jak Schwanert to činí (str. 7 ~ násl.) 
místo ono (dle mého zdání bez dost.atečných důvodů) v ten způsob se 
vy světluje, jako kdyby zde byl míněn závazek s určitým obsahem. 
Zrovna tak v}'znamným je3t znění L. 58. (59). D. de O. et A. 44.7. (not. o) : 
"pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne quidem iure natnrali obli
gatur", a dále, a6koliv dle L. 22. de R. J . " in personam se!'vilem 
Hulla cadit obligatio", protože dle L. 32. eod. "quod attinet ad jus 
civile servi pro nullis habentur ", též ustanovení L. 14. D. de O. et A. 
z nějící: "servi ... ex contractibus ... civiliter quidem non obligantur, 
sed naturaliter et obligantur et obligant" , kteréžto ustanovení vysvětluje 
L. 64. D. de cond. ind. 12. 6. tím "ut enim libertas naturali iure 

_ continetur (cf. L . 32. cit. "quod ad ius naturale attinet, omnes ho
.mines aequales sunt"), .. . ita debiti et. non debiti ratio in condictione 
naturalite!' intelligenda est". Srv. Scheurl v dogm. Jahrb. VII. str. 319 
násl. Jiný náhled uvádí ale Schwanert n. m. u. TýŽ pojí s naturaliter 
de bere trojí význam, rozeznávaje: l. žalovatelnou naturalis obligatio 
(not. g.). Tu vztahuje " naturaliter aneb natura debere " pouze specialně 
na vznik závazku ex numeratione aneb datione creditae pecuniae, ja
kožto realnou skutečnosť, - aneb na "pouhé faktické držení" ("das 
reine faktische Baben ") (str. 69 násl. str. 80.); 2. natul'aliter debere 
bez důvodu (causa) obligačního, "nikoli v právní, důvodu právního po
strádajicí debita " , "povillnosti, jež právo nezná, jež dle jiných zásad 
než právních povinnostmi jsou, a na které proto také .... pouze potud 
v právu . béře se zřetele, pokud právo nečiní námitek svých proti 
jsoucnosti debiti bylo-li toto splněno bez jeho (práva) přispění. (Str. 
94 násl.). Sem nále ží zejmena natllrale debitum liberta ku konání ope
rae officiales (L. 26. §. 12. D. de cond. indeb.), a !laturale debitum 
ex nudo pacto (L. 5. §. 2. D. de solut.); 3.obligatio tantum natu
ralis, naturalis obligatio v užším technickém smyslu, " nežalovatelná 
obligace, právní debere, o které žaloba poskytnuta není " (str. 155 
násl.) , kteráž na tyže causae civilis jako civile s obligationes (str. 67.) 
se opírajíc, na důvodu dluhu po právu uznaném, na obligačním jednání 
spo čívá, z kteréhož, stalo-li se platně dle práva, causa solvendi vzniká, byť 

by tu i podmínek žaloby nebylo (stl'. 240), a kteráž naturalis, tantum 
naturali s proto se nazývá "wei! sie eine Obl. eben nul' durch das 
Faktum des Obligationsakts sei" a "nur gel'ade, soweit dieser Obli
gationsal,t an sieh ein Rechtsverhiiltnis unter den Partien begriindet, 
ohne rechtliche Wirkung dieses Facti" (str. 231.). Tu dlužno pozname
nati: a) Není to pravděpodobným, že by týž výraz "natura neb natu
raliter debere " byl římskými právníky ve významu podstatně různém 
užíván . . b) Jest to pouhá náhoda, llenalezá-li se v našich pramenech 
pro příparly posle dnějšího druhu označení "naturalis obl."; neboť vL. 
25. §. ll. D. de bered. pet. jest »naturaliter obligare" totiž: ad re
munerandum, také užito, ačkoliv zde o právním závazku nejmeně lze 
mluviti (Scbwanert str. 102.), a v Pauli se nt. I l. §. 1. nalezá se 
též "pacti obligatio". e) Jestliže obligační jednání civiliter non obligat, 
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není učiněno platně iure civilí, a když tedy tam, kde iure civili nulla 
obligatio est přece naturaliter právní debere, naturalis obligatio jest 
uznána, pak nehe "naturaliter" pouze na factum obligačního jednání 
vztahovati, a poukazuje to spíše na jiné právní názory, nežli na kterých J 

ius civile spočívá, na názory, které v uvedených případech právní de
bere uznávají, totiž: "obecný zdroj práva římského (iu :! gentium, na
turalis aequit'ls)" (Puchta §. 237.) . d) Sem vrací se sám Schwanert, uzná
vaje na str. 230 nat: obl. za vinculum aequitatis, z toho důvodu , ~ e 
splnění jest ponecháno uvážení dlužníkovu, kteréž ale "durch die RUck
sicht auf einen objektiven Bestand gebunden ist, dessen Nichtbeachtung 
als eine inquitas sich darstellen mUsste"; za Vill culu111 uznává je proto : 
"weil und soweit Grunde der aequitas ZUl' solutio auft'ordern" . Winu
scheid § 287 staví oproti s obě názor právnický a pl~irozený, a r07;e
znává záva;;ky, "jež vedle obou názorů závazky jsou, a závazky jež 
jimi jsou pouze dle názoru přirozeného, nikoliv dle názoru práv
llickéiIo" " (pouze) přirozené závazky" (blos natilrliche Verbindlichkeiten). 
Poslednější dělí opět, a sice v závazky, na které právo vůbec zřetele 
nebéře a v záva;;ky, "jež právo byť i neúplně, přece v tom neb onom 
směru jako závazky uznává" , a jmenuje pak je ".iuristische (bl0 8-) 
J~atiirliche Vl'rbindlicbkeiten." 

8) Srv. o tom Savigny a Brinz ll. m. u. Keller §. 227. Schwanert 
str. 244 násl. se str. 94 násl. V právu nynějším odpadla sama sebou 
celá důležitá ř·ada případů, zaIdMajících se na právních jednání otroků 
(Schwanert str. 244 . . 299), př·ípady zalo žen é na právní jednání dětí 
(Schwanert str. 299 a~ 341.) byly již v novějším ř·. pl'. značně zmen
šeny (§. 435 .). Vůbec srv. o tom Savigny §. 14. Bekker v Jahrb. IV. 
str. 405 násl. WindscllCid §. 289. 

9) O tom viz zejmena Keller n. TO. u. Bekker str. 402 násl. 
Schwanert str. 188. 438. Windscheid §. 288. obzvláště pOZll. 4. 

1") Srv. L. 19. pl'. de cond. indeb. 12. 6. (Pompon.) Si poenae 
causa eius, cui debetur, debitor Iiberatus est, naturali , obligatio manet, 
et ideo solutum repeti non potest . L. 40. pl'. eod. (Marcian.) Qui 
exceptionem perpetuam babct, solutum p er errorem repetere potest. 
Sed hoc non est perpetuum; nwm si quidem eius causa exceptio datur, cum 
quo agitur, solutum repetere potest, ut accidit in senatusconsulto de 
illtercessionibus ; ubi vero in odium eius , cui debetur, exceptio datur, 
perperam SOIutulll non repetit .ur, veluti si filiusfamilias contra Mace
clonianum mutuam pecuniam acceperit et paterfamilias factus solverit, 
non repetit. L. 9. §. 4. D. de Sc. Maced. 14. 6. (Ulpian.) ... hi 
aemum solutum non repetunt, qui ob poenam creditorum actiolle libe
rantur, non qnoniam exonerare eos lex voluit. - Z míst těchto nelze 
vyvoditi zásadu, jež by rozhodnouti mohla otázku, zdali vzdor perpetua 
exceptio, přece ještě naturalis obligatio jest možnou. Savigny V. str. 
375 .. 379.; avšak místa tato vykazují přece výkladu zákona hledisko, 
s kteréhož poznati lze, zdali vedle úmyslu zákonodárcova mají ú činky 

naturalis oblig. i tam býti vyloučeny, kde obligace tato o sobě jest 
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uznána. Uhristiansen n. m. u. 102 . . 114. Srv. též Erxleben n. m. u. 
str. 130 . . 134. a Scheurl v Heidelb hit. Zeitschl'. 1. Str. 514 . kterýž 
praví: (Ptav)' výz nam pravidla) "scheint mil' darin zu bestehen, dass 
unterschieden winI , ob bei Einfli!Jrung einer peremtorischen exceptio -
clie ja natill'lich immer eben sowolJl einen N achtheil des GHiubígers 
als einen Vorthei i des Schuldners mít sich fUhrcn muss - jene oder 
di ese Wirkung in der Absicht des díe exceptio einfUhrenden Hechts
willen s li egt " . (Sn ·. ale též Sehenrl v dogm. J alil'b . VII. str. 343 . 353.) 
Se hwanert str. 342. 347. násl. Wincl scheid §. 289. pozn. 22. Schwing, 
trvá nat. obl. dl e obecného německého práva, byl-li nárok exceptione 
perpetua zrušen ? v civ. Arch. LVI. 8. 

II. Výlwll závazků. 

§. 218 . 

Právem věrit.elovým jest , aby závazek dlužníkúv byl splněn. 
Vymoci spln ě ní a je pújati, činí tudíi\ výkon práva pohledávky. 
Úplný výkon pohledávky ru ší pohledávku samu ; účelem obligace 
jest , aby uspokojením věřitele opět byla zničena (§. 92.), proto 
nelze mluviti pj'·i pohledávkách o držení (§. 129. pozn. 2.). Vě

řitel múže svého zaplacení, nedá- li se mu dobrovolně, domáhati 
žalobou, po př"ipadě námitkou (exceptio); možno vš ak jest, že 
přijde do kollise s ostatními věřiteli, není-li totiž dlužník s to, 
aby všecky uspokojil. 

Pozn. O tom, zdali a pokud lze u ~ iti pojmu držení na poměry 
obligační, Bruns, ReclJt des Besitzes str. 480 . . 48 3. Randa Besitz 
§. 24. (2 vyd . str. 4~ násl.) a o tom Arndts v !,rit. Vj8 chr. VlIL str. 
385 (civ. Schl'. Hr. stl'. 23 3) násl. Windscheid §. 464. ])ozn. 5 srv. 
zhora §. 9l. pOZll. 3. a. S euft'ertův Arch . XVI. 5. 

A. O splnění. 

§. 219. 

1. Pi'edmět s plnění. 

Předmět splnění jest určen pi'edmětem pohledávky (§. 202 násl.) ; 
v ě řitel nemusí jako splnění pi'·ijati ani dělené a) ani změněné b) 
plnění vlastního obsahu obligace, proto nemi1že býti také nucen, 

a) L. 41. §. 1. D. de usu!,. 22. 1. cf L. 21. D. dp reb. cred. 12.1. - L. 9. 
§. 1. D. de salut. 46. S. (§ . 204.). b) L . 2. §. 1. L. 3. D. de reb. cred. L. 98. 
§. 6. D. de sulut. L. l ij. Cad. eod. 8. 42 (43). cf. L. ll. §. 25. D. de legato III. (32) . 

ArudtBOVy Pandekty. 4 



aby přijal splnění od někoho jiného nežli od dlužníka, pokud osob
nosť plnícího není beze všeho vlivu C) na předmět plnění; zrovna 
tak nesmí však žádati něco jiného. Výsledkem soudního domahání 
nebývá ale povždy llskutečnění onoho plnění i když jest toto 
možným; končíť často vymožením peněžné jeho hodnoty z majetku 
odsouzeného dlužníka. 

Pozn. Dle práva staršího zněla condemnatio žalovaného povždy 
na placení penězi, ať již předmět zavazku byl jakýkoli; pouze ph 
arbitrariae actiones bylo ještě před tím možno rozkazem restitučním 

neb exhibičním, kterýž po případě byl i donucovacím, pokusiti se oto, 
aby dlužník určité splnění vykonal (§. 100. not. m. §. 115. not. o.) . 
Dle práva Justianova zní rozsudek soudcův ve všet:h případech především 
na pravý předmět závazku a nebylo-li dobrovolně splněno, vykoná se 
též tento rozsudek pokud možtno, vYjímajíc při faciendi obligationes 
(L. 13. §. 1. D. de re iud. 42. 1. srv. s L. 14. Cod. de sent. 7. 
49.). Bethmann = Hollweg Hdb. des Proc. (= Gerichtsvel'f. u. Process 
des sinkenden Rom. Reichs) 1. §. 29. 31. Dle práva nynějšíllO lze 
také v pHpadě posléz uvedeném pokusiti se o výkon proti odsouzenému, 
a teprve, když pokus se nezdař'í, možno na místo předmětu žádati uá
hradu v penězích. Bayer, Vortrage iiber den Civilprocess (8. vyd.) 
str. 1117. Wetzell, System des Civilproc. §. 46. 50. 

§. 220. 

2. Č a s s pln ě 11 í. 

Z pravidla miHe věřitel žfidati splnění ihned, jakmile závazek 
vzniknul , dlužník pak mllže plniti kdykoli chce, ovšem nesmí to 
býti v hodinu nepřiměřenou. a) Často jest to povaha plnění, která.ž 
sama sebou odročí splnění. b) Čas splnění může též zvlášť býti 
určen, na př. dnem, kdy splněno býti má, C) aneb lht'ltou, v které d) 
splniti se má. Takové určení časové může ovšem míti za účel pro
spěch věi'itelův; e) je-li to {šak pochybným, dlužno určení času vy
kládati jediné ve prospěch dlužníkův; diei adjectio pro reo est; ť) 
dlužník nesmí býti žalován dřive, než lhůta minula, dies nondum 
venit; g) může ale dříve (pi'ed časem) splniti. h) Př'edčasné splnění 

C) L. 31. D. de solnt. 46. 3. cf. L. 53. eod. 
a) L. 14. D. de R. J. cf L. 39. D. de solut. 46. 3. bl §. 27. J. de inutil. 

stip. 3. 19. L. 14. 60. 73. 98. ~. 1. L. 137. §. 2. D. de V. O. 45. 1. cf. L. 137. 
§. 4. eod. - L. 105. D. de solut. 46. 3. L. 2l. §. 1. D. de pec. const. 13. 5. 
c) L. 41. D. de V. O. 45. 1. d) L. 4·!. eod. L. 50. D. de O. et A. 44. 7. e) L. 
17. D. de R. J. cf. L. 15. D. de ann. 33. I. L. 43. §. 2. n. !.le legato II. fJ L. 
38. §. 16. L. 41. §. 1. L. 137. §. 2. D. de V. O. L. 70. D. de so lut. 11) L. 213. 
D. de V. S. (§. 73 p. 6. Je. k). 10) L. 70. cit. not. f. 
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může vě.ř'iteli posl,ytnouti prospěchu, 1) nabýváť užívání předmětu 
dlužného dÍ'Íve, než k tomu jest oprávněn; i) je-li předmět tento 
zúročitelný a byl-li dluh nezúročný , získá věř'itel a dlužník 
tratí úroky za mezidobí, počínající nastalým zaplacením až do doby, 
kdy pí'edmět splatným se stane, t. j. tak zv. intel'usurium. k) Může 
nastati případ , že musí věi"itel tento zisk jako bezprávný zase 
vrátiti. 1) Dlužník není ale nikterak oprávněn, platí-li proti Vlili 
věi"itelově pi'ed 6asem, odečísti ·od dlužné su my obnos rovnajíd se 
dotčeném 11 PľOSlJěchu. 2) 3) 4) 

Pozn. 1) Splní-li se jednání, jež teprve p\lzději nasLlti má, ihned 
-nazývá se to repl'aesentatio. L. 24. §. 2. D. sol. matl'. 24 3. L. 88. 

§. 5. D. de legato II., proto nazývá se prospěch, kterýž representat.io 
věřite li posl,ytuje comll1odum repl'esentationia, ~. 1. §. 10. D. ad leg. 
Falc. 35. 2. commodum quod sentit in rcpresent.atione, L. 10. §. 12. 
D. 42. 8.; prospěch, jejž v mezidobí předmět dlužný poskytuje aneb po
skytnouti lllfIže ať již později platícímu dlužní!m, aneb dříve zaplace
nému věl·iteli, jmenuje se vúbec cOlllmoclum temporis, medii temporis, 
L. 45. pl'. D. ad leg. Falc. 35. 2. L. 82. pr. D. de legat II., L. 24. 
§. 2. cit.; je-Ii předmět zúročitelným, má prospěch tento týž v.ýzi1am 
jako interusuriulll (not. lL), v Impecké řeči nynější: rabatt, di~conto. 

2) I v tom případě nikoli - jak Puchta §. 241. při po zn. í. 
tvrclí - bylo-li sice se svolením věhtele před časem placeno, jestliže 
ale věl·itel odměllu za interusurium nepovolil. O zvláštním pl'ípad f" jedná 
L. 24. §. 2. cit. Quotiens muliel'i satisdalldum est de solutione dotis 
post eertum tempus, si maritus sati:,dare non possit, tunc deducto 
commodo tempori;; condemnatio residui repraesentatur; serl si, quum 
mu-ritus satisdare posset, nollet, in solidun~ eum conclemnandum Mela 
ait, non llabita ratione commodi temporis. Iudicis igitur officio co 11-

venit, ut aut sati::luatione interposita absolvat maritum, aut habita ra
tione compensatitJnis (Hal. repraesentationis) rum condemnet, quod 
quidem hodie magis usurpatur. N ec ferenda est. mulier, si dicat., magis 
se velle dilationem pati, quam in repraesentatione deductionem. Srv. 
Vangerow III. §. 587. str. 182. Petzoldt v ZtSClll·. fiir Rechtspflege in 
Sachsen, n. p. XIX. 7. Str. 485 násl. 

3) I mimo případy v pozn~ 2. uvedené, mfIže z jiných příčin na
stati potřeba, aby bylo vypočítáno, kolik by věřitel při placení před časem 
více obdrže', nežli žádati může a kolik by dlužník více zaplatil, l1 em jest 
dlužen, a takto určiti obnos dluhu později sp latného pro dobu di-ívější. 
Toť úloha mathematická. Cílem její jest, jednak stanoviti sumu, l,teráž, 
plipočítají-li se 11: ní užitky úrokové v mezidobí možné, dá v čas splat
nosti kapitál, který'ž po tom zaplatiti by se měl, - jednak, stanoviti sumu, 

i) L. 10. §. 12. L. 17. §. 2. D. qnae in frand. cred. 42. 8. - L. 24 . ~. 
2. D. sol. matl'. 24. 3. k) L 9. §. 8. n. de pecu!. 15. 1. L. 66. 1'1'. D. ad leg. 
Falc. 35. 2. I) L. 10. §. 12. L. 17. §. 2. cit. not. i. 

4* 
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kteráž taktéž, připočítají - li se 11- ní užitky úrokové, jež v mezidobí 
nastati mohou, obnáší na konci doby platební tolik, kolik by dlužník 
z interusuria dlužné sumy, až posud mu přísl ušicí/lO, vytěžit.i mohl. Obě 
tyto sumy musí tím způsobem souhlasiti, že, odečte-li se suma jedna J 

od dlužného kapitálu, druhá suma zbývati musí a že obě sumy dohro
mady činiti ' musí dlužný kapitál. Pravé rozřešení této úlohy podává 
Leibnitzem (v jeho meditatio iuridico - mathematica de interusurio 
simplice ve spisu acta eruditorum Cp, 425 seqq,] 1683,) sestavené "y
počtění interusuria pomocí 10garithmQ, jež uvádí kapitál, kterýž s úroky 
a s úroky z úroků rovná se na konci doby platební sumě dlužné samé, 
Mathematickou správnosť výpočtu toho poznovu dokázal Oettinger v civ. 
Arch. XXIX . 2, kterýž mimo to uvádí nový způsob, jímž obě ony 
veličiny (jak pro dlužníka tak i pro věřiteltl) vypočteny býti mohou. 
Srv. též Keil, das Interusurium, Jena 1854. Jiný výpočet jest Hoffmannův 
(G. A. Hoffmann ve svém: "Klugheit Haus zu halten", Lipsko 1731.). 
Hoffmann vynalezl kapitál, kterýž připočtou-li se k němu jednoduché 
úroky na konci lhůty platební, rovná se dlužnému kapitálu. To postačí 

100 X k 
sice věř'iteli, skracuje však dlužníka. Formule tato zní : X - 100 + np , 

k znamená kapitál, n = počet roků, p = procenta; na příklad: 

100 X 1000 = 500. Vzdor tomu mají mnozí za to, že tento vý-
100 + 20 X 5 
počet jest právnicky jediné správný, na pl'. Schrader, Civ. Abh II. 2. 
F. Zahraria, Uber die richtige Berechnung des Interusurii nach Grund
satzen des Rechts. Greifswalde 1831. Rtslex. V. str. 640 násl. Tomu 
nelze však přisvědčiti. Puchta, Vorles. II. §, 241. Srv. Vangerow III. 
§. 587. (str 180 násl.): "Nejsprávnějším bylo by ovšem, kdyby ani 
jeden ani druhý způsob počítání o sobě nebyl užíván, nýbrž kombinace 
obou, konkretnímu případu odpovídající, k čemuž Keil n. m. u. str. 43 
násl. věcně poukazuje. Srv. též Windscheid §. 274. V Prusku uznána jest 
zákonem methoda Leibnitzova; zdali též v Sasku ? Oproti tomu Petzoldt 
n. m. u. Str. 505 .. 516. (B. G. Schmidt, Vorl. uber d. in ... Sachsen 
gelt. Priv. R. 1869. I . Str. 363 násl.) Zjevně nesprávným jest způsob 
výpočtu, jejž Carpzov (decis. III. num. 275.) po Pinckhard-ovi hájí a 
kterýž sumu jednoduchých úr~ků za mezidobí prostě od kapitálu odpo
čítává. Vedle způsobu tohoto byl by při pětiprocentní míře úrokové 
celý kapitál za dvacet let stráven ; proto mohlo by se způsobu toho 
užívati pouze při lhůtách kratších. 

4) Ze by v římském právu některý uvedený způsob byl užíván, 
nelze dokázati; důkaz tento byl by též nerozhodným. Puchta §. 241. 
not. g. srv. a) L. 88. § 3. D. ad leg. Falc. 35. 2. Qui ducenta in 
bonis relinquebat, lega vit mihi centum praesenti die, tibi aeque centum 
sub conditione ; post aliquantum temporis extitit cOllditio, ita tamen ut 
ex reditu eius summae, quae tibi relicta est, non amplius quam viginti 
quinquue reciperet: legis Falciuiae ratio ita habenda erit heredi , ut 
viginti quinque conferre ei debeamus et ampliu8 fructus quinquaginta 

medii tempori s, qu i verbi gratia effi cient quinque. Quum igitur tri ginta 
sint conferenda, quidam putant quina dena ab utroque nostrum confe
renda esse ; quod minime verum est. Licet enim eandem quantitatem 
a cceperimu3, manifestum tamen est, aliquanto uberius esse meum lega
tum. Quare statuendum erit, tanto minus in tuo legato e8se, quantum 
ex fructibus eius here8 perceperit . Secundnm quod in propositaspecic 
computationem ita iniri oportet, ut ex septem partibus ego quatuor, tu 
tres eOllferamus, quoniam quidem quarta pars amplius in meo quam in 
tuo legato est. Tomuto místu nerozuměl mathematik Oettinger ll. m. u. 
Str. 43 násl.; nevědělť, že dle lex Falcidia pro určení o bnosu (výše) 
jmění a i odkazů byla rozhodnou doba, kdy zůstavitel zemřel. b) L. 
3. §. 2. eod. Item si reipublicae in annos singulos leg-atum sit, quum 

- de lege Fulcidia quaeratur, Marcellus putat tantum videri legatum, 
quantum sufficiat sorti ad usuras trientes eius summae, quae legata est , 
colligenda~ . Zdá se že místo toto - kdyby vůbec mělo užito b)rti na 
otázku, o kterouž jde, za methodu Leibnitzovu se přimlouvá. Oettinger 
str. 45 . 50. 

§. 221. 

3. Mís t O S pln ě n í. I) 

Místo splnění může samo sebou býti určeno povahou plnění; 
případ tento nastává, směřuje-li obligace lm odevzdání určité věd 
nemovité aneb ku jiným jednáním přímo věcí nemovitých se tÝ7 
kajícím, jež poutána j sou na místo, kde věci léží. 2) Místo splnění 
mllže také býti určeno zvláštním ustanovením , a) též alternativně 
bud' zde neb onde b) Tu nemusí věřitel na jiném místě splnění 
přijati, C) dlužník pak nemusí na jiném místě plniti , d) ač není-Ii 
místo splnění udáno jediné ve prospěch věi"itelův neb jediné ve 
prospěch dlužníkův . 3) V ěř'iteli jest ale dovoleno žalovati i na jiném 
místě,4) aby dlužník splnil svůj závazek bud' na místě určeném aneb 
aby přihlížejíc k interesse, které je'dna i druhá strana o splnění 
na určitém místě má, splnil tam, kde žaloba byla podána. e) Není-I i 
m.ísto splnění zvláště ustanoveno a není-li též nutně zjevno z po
vahy plnění , dlužno přihlížeti zejmena k vMi stran, již z okolností 
seznati možno, dále ku povaze obligačního poměru a jeho předmětu , 

má-li býti určeno , kde dlužník může splnění po právu nabídnouti , 
kde věi'itel splnění po právu může žádati , zdali snad má věřitel 

a) L. 1. 5. D. de eo quod certo loco dari oportet. 13. 4. L. 4. D. de eom] 
trit. 13. 3. bl L , 2. §. 3. D. h. t. 13. 4. d. L 106. D. de V. O. 45. 1. cl L 
2. §. 7. L. 9. D, h. t . 13. 4. L. 122. pr. D. de V. O. 45 , 1. d) L. 1 ~o.d. el L 
2. et sqq. ,eod. L. un, Cod. ubi eonveniatur qui eerto loeo dare proIDlSIt. 3. 18. 



přijíti si pľo splnění Je dlužníkovi aneb má-li dlužník přinésti to, 
co splnit má věřiteli, jakož i kdo nese útraty a ne bezpečí spojené 
s dodáním pi'edmětu splnění. f) Je-li závazek vedle podstaty své } 
jediné ve prospěL'h věř'itehh, dlužno pi'i určování místa splnění 
z pravidla šetřiti zájmu dlužníkova a určiti takové místo splnění, 

kde dlužník bez další ujmy plniti může, g), ač nedopustil-Ii se 
nějakého zavinění; je-li však závazek podstatou svou jediné ve 
pľospěch dlužníkův, budiž ustanoveno tam místo splnění, kde věmel 
může bez ujmy splnění pI'ijati. h) Zní-li závazek pouze na vydání 
oboha~ení: nebudiž určením nepříznivého místa splněuí žádné další 
oběti od dlužníka žádáno; směřuje-li zavázek ku náhradě škody, 
nebudiž vM'iteli stenčována náhrada stížnostmi na místo splnění. 6) 
Na místě lm splnění zřejmě nevhodném, jakož i v nevhodnou dobu, 
nemusí dlužník platiti a nemusí věřitel splnění pi'·ijímati. i) Pokud 
zhora uvedenými ohledy není nic jiného stanoveno, mllže dlužník 
splniti kdekoli vM'itele zastihne, a Illusí tam splniti, k) I.de účinnou 
žalobou splnění se žádá. 7) 

Pozn. 1) Savig lly Obl. 1. §. 49. Stl' 508 .. 516. Reath, die Lebre 
vom Erflillungsort, Gieszen 1862. 

'2) Savigny stl'. 509 násl. a System VIII. str. 213 násl. Reatz 
str. 2 násl. 

3) Obmezení toto vytknul právem Reatz n. u . m. str. 15 násl., 
ačkoliv L. 137. §. 2. D. de V. O. verb. "vel quia ubique potest solvel'e" 
není žádnS7m jistS'm dihodem pro toto tVl'tení 

4) Žaloba z obligace t. zv. stricti iuris, znějíd na dare ul'6ité 
věci s určitým místem plnění, mohla dle římského práva jediné v místě 
p l nění býti podána, ač nešlo -Ii o (italský) pozemek, v kterémžto pří
padě místo podané žaloby ~ádné zlllěny co do plnění přivoditi ne
moblo j.iž proto, že dare tohoto splnění mohlo vykonáno býti na každém 
místě se stejným ú~inkem (n)ancipatio neb in jure cessio). Gai. 1. 121. 
n. 24. Aby pak dlužník i v onom pJ'ípadě soudně stí Mn býti mohl na 
místě jiném, ustanovena ediktem praetorsk.ým zvláštní arbitraria actio de 
eo quod certo loco dari oportet a na tuto žalobu vztahuje se Dig. h. 
t. (13. 4.). Při obligationes bonae fidei, ano i při obligationes stricti 
iuris neb incertae obligationes nebylo tohoto vS-pomocného ustanovení 

f) L. 38. 50. D. de iud. 5. 1. L.47. pl'. §. 1. L. 108. pl' D. de legat. I. -
L. ll. §. 1. D. ad exhib. 10. 4. L. 12. §. 1. D. depos. 16. 3. L. 3. §. 4. L. 9. D. de 
act. emti. 19. 1. L. 1. §. 3 L 4. §. 2. D. de perie . et comm. 18. 6. g) L . ll. 
§. 1. L. 12. §. 12. citL L. 4. §. 5. L. 6. pl'. D. de edendo. 2. 13. L. 17 §. 1. 
L 20. §. 2. D. de praescript. verb. Hl. 5. b) arg. L. 6'l (61). §. 5. de fnrtis. 
47. 2. L. 7. D. test. quemaclm. ap. D. 29. 3. - L. 10 §. 1 .. L. 12. 20. D. 
commodati 13. 6. i) L. 39. D. de solut. 46. 3. k) L. 4. D. de cond. trit. 13. 3. 
L. 22. D. de reb. cred. 12. 1. L. 1. D. de ano . leg. 33. 1. 

zapotřebí, neboť neurčité znční formule : quidquid dare fa cere opol'tet 
dovolovalo, aby bráno bylo zřetele na interesse, hledě k místu plnění 
L. 7. D b. t. Srv. Bethmann-Hollweg, Versuche str. 35 .. 50. (M. 
Cohn, die sog. a,ctio de eo quod certo loco. 1877. [O tom Lenel 
v Jen. Litztg. 1877. č. 50.). Lenel, Beitrage ZUl' Kunde des praet. 
Edikts 1878. Str. 55 násl. Knntze, Cursus 2. vyd. §. 640.). Co do 
actiones stricti iuris jest sice jinéLlO náhledu Puchbt Inst. §. 152. not. 
q. (8. vyd. I. str. 433) z důvodu L. 7. §. 1. D. I. C. Avšak srv. L . 
43. D. de iud. 5. 1. lL Betbmann-Hollweg stl'. 43. pozn. 97. (nyní též 
Cohn n. m. U. str. 70. násl.). Nyní pozbyla arbitraria actio úplně for
malný svůj význam; materielní ustanovení o tom mobou však bS'ti uží
vána. Srv. §. 206. pozn. 4. e. (Cobn n. m. u. stl'. 205 násl.). -

- ,Bylo-Ii místo plnění alternativně určeno, bylo při obl. stricti juris pra
vidlem, že mobl dlužník místo voliti až do té doby, kdy žaloba se 
podá, potom ale nikoli. L. 2. §. 3. D. h. t. Pravidlo toto neplatilo ale 
při obl. bonae fidei, L. 5. §. 1. D. depos. 16. 3., a nehodilo se více 
též ku uvedené arbitraria actio. Reatz str. 4. O kumulativním určení 
místa viz L. 2. §. 4 D. h. t. Si quis ita stipulatllr: Ephesi et Capuae, 
boc agit, ut Ephesi partem et Capuae partem petat .. 

5) Bavorská osnova II. čl. 98.: ,,1st der Ort deí- Leistung nicht 
ausdrucklich festgesetzt, so muss sie an demjenigen Orte geschehen, 
welcher der Beschaffenbeit und dem Zwecke des SchuldverbiiJtnisses, 
so wie der nach den Umstanden zu ermessenden Absicht der Parteien 
am meisten entspricht". Srv. Arndts v krit.. Vierteljahrsschr. V. Str. 174 
násl. Unger, uber den revid. sachs Entw. (1.) str. 62. tamtéž Replik. 
(II.) Dodatek Arndts str. 59. 81 násl. (civ. Schr. III. str. 454. 473. 
srv. též tam str. 507 násl.). 

6) Dle těchto z:ásad hledí Reatz n. m. U. blíže určiti místo plnění 
pro jednotlivé případy. Srv. též Ihering v dogm. Jabrb. IV. str. 366 
násl. 418 násl. - Pro obchody stanovi německS7 zákon obchodní pra
vidla v čl. 324. 325. 432. Srv. o tom Reatz n. m. U. str. 150 nás!. 

7) Dle římskélw práva bylo při certi obligationes pravidlem, aby 
místo žaloby bylo též místem plnění (not. k. poz 4.). Pravidlo toto 
bylo ale římskými právníky ve více směrech prolomeno a nemohlo při 
voln)'ch žalobách vůbec býti rozhodným (not. f. g. b.); ono nemůže 
takým býti nikde dle Justinianova a tím méně dle dnešního práva. 
Reatz n. m. u. str. 25 nás!. srv. stl'. 74 nás!. (též Dernburg, Preuss. 
Pro R. n. §. 57. 58.). O jin)7Ch náhledecb, zejmena o náhledu Savignyho 
n. m. U., a tal(é o náhledech této učební knihy ve vydáních dřívějších, 
srv. Reatz str. 21 nás!., Ir tomu Windscheid §. 282. 
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4. Z m ě II Y S pln ě n í. 

§. 222 . 

a) Změny co do pi·edmětu. 

Nemůže-li býti splněn vlastní předmět dluhu, budiž věřiteli, 

ovšem neodpadá-li celá jeho pohledávka, zaplacena hodnota pe
něžná (aestimatio), a sice hodnota obecná dle místa a času 

splnění, a) ač jestliže zaviněním dlužníka nebyly založeny jiné ná
roky (§. 206, 250 násl.). I) Naopak múže př'i dluhu peněžném, ne
Lylo-li dlužníku možno, aby si peněz opatřil, věřitel býti pl-inucen, 
aby místo peněz přijal jiné věci dlužníkovy, avšak jenom věci lepší 
a soudně odhadnuté. b) To jest tak zv. beneficium dationis in so
lutum.!2) Se svolením věřitele múže předmět kdykoliv takto býti 
zaměněn . C) Datio in solutul1l a) podobá se ostatně koupi , při které 
(dlužná) suma peněžitá jest lnlpní cenou. d) Kdyby z příčiny evikce 
vrácena býti musila věc místo placení přijatá,4) múže dlužné po
hledávání býti domaháno jako dosud platné. e) 

Pozn. 1) Proti tomuto pravidlu vyslovuje se Mommsen Beitr. II. 
str. 100 nás!., !rterfr žádá z pravidla, i !ldyž dlužník ničeho nezavinil, 
aby zaplacena byla nábrada interesse, jenom určité výminky připou
štěje. Avšak srv. oproti tomu Windscheid v Heidelb. krit. Ztschr. II. 
str. 530 násl. 

!2) Zvláštní právo propůjčil Justinian kostelům a dobro činným na
dáním; jestliže totiž ústavy tyto nemobly své dluhy zaplatiti zpeně

žením věcí movitýcb, mělo buďsi vlastnictví nemovitýcb věcí místo pla
cení věřiteli býti odevzdápo, nikoliv ale tak, aby "ěřitel sám vybrati 
si mohl a proti zaplacení odhadní hodlloty o 1/10 zvýšené aneb mohly 
věřite l i do držení a užívání bfrti dány pozemky k tomu se hodící, a by 
znenáhla zaplacena se učinili užitky : při tom byly ale úroky sníženy 
o 3 procenta za rok. N ov. 120. cap. 6. Antb. hoc ius porr'ectum Uod. 
de ss. eccles. 1. 2. Praxe vyvodila z toho pro dotčené osoby právnické 
vůbec právo na snížení závazku úroků pro případ, když značně byly 
zadluženy. 

3) Romer, die Leistung an Zahlungsstatt nacl! d. R. und gem. 
R. 1866. Srv. Witte v hit. Vj schs. VIII. str. 481 násl. (,,0 právním 
poměru kterýž vzniká, odevzdá-li se směnka [Tratte] místo placení": 

a) L. 71. §. 3 D. de legato I. L . 33. eod. b) Nov. 4. cap. 3. srv. JRA. 
§. 172. C) pro J. qllib . morl. toll. ohl. 3. 29. cf. Gai . III. 168. d) L 24-. pro D. 
de pigll. act. 13. 7. L. 4. Cod. cle evict. 8. 44 (45). - L . 10. 24. Cod. cle solnt. 
et lib. 8. 42 (43). - L. 4. in f. Cod. qni. bon. cecl. 7. 71. e) L. 46. D. d. solut. 
~6. S. 

r 
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Romer ve svém pojednání z ř. pl'. jakož i o směnečném a obchodním 
právu. Svazek 1. [1877.J Č. 2.; o tom Wendt v Jen. Litztg. 1878. 
číslo 14.). 

4) Různé o tom náhledy: Romer, Leist.g. au Zablungsstntt str. 
38 nás!. 54. násl. Witte 485 nás!. Windscbeid §. 342. pOZll. 14. 

b) Změuy co do času. 

§. 223. 

rtl Vynuceným sečkáním. 

Dlužníkovi mllže protivúli věi"itelově dána býti lhůta, ve 
které nesmí naň býti naleháno o zaplacení, ve l\teré tedy nelze 
na něho podati žaloby. To stává se: 1. snesením většiny věřit:lů: 
ať si již dúvodem sečkání jest prospěch věřitell'lv aneb šetrem 
dlužníka avšak nejdéle na pět let. Většina ta určuje se výší po
hledávek a je-li obnos pohledávek na obou stranách st.ejný, počtem 
osob, a) ~. resluiptem panovníkovým, kterýž ale předpoldádá .po
jistění věi'itelú, t. zv. příročí, moratorium (Indult, An~ta?dsbnef), 
litterae induciales neb respirationis a t. d.; lhllta trva 1 tu oby
čejně pět let, proto nazýván reskript tento též litt~r~e quin~ 
quenales. b ) Žalobám o vydání věcí , dlužníkovi ne~1~ležlty:h, n~m 
sečkání to na překážku. Po celou tuto (lobu nemuze take polna
čovati promlčení ž<110b z pohledávek, jichž sečkání to se týká. c) 

§. 224. 

P) Odstoupením jmění. 

Nezavinil-li toho dlužník, že nemúže platiti, může předejíti 
soudnímu stíhání svými věřiteli tím, že jim přepustí veškerý svúj 
statek (jmění) , bonis cedendo, prot.o název: cessio bonorum, od~ 
stoupení jmění či statkiL a) Následek toho jest, že múže pro~l 
veškerým žalobám z pohledávek vzniknuvších až do odstoupem, 
nikoliv však proti žalobám z pohledávek pozdějších , hájiti se ná
mitkou. b) Věřitelé, kteří neobdrželi zaplacení, mohou ale dlužníka 
ještě žalovati , kdyby později zase jmění nabyl. C) 

a) L. 8. COl. qui bon. ced. 7 . .11.. b) L. 2. 4. Cod. cle precib. 1. 19. ř. 
s. ř. z r . 1577. Tit. 23. §. 4. L. 8. CIt. !ll f. §. 110. not. c. 

a) Dig. cle cessione bOllorum 42. 3. Cod. qm boms ceclere possuut ? 71. 
b) L. 4. §. 1. D. h. t . L . 3. Cod. de bon. auct. iucl. poss. 7. 72. C) L. 3. CIt. L. 
1. Cod. h. t. L. 6. 7. D . h. t . 
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4. Z měn y s pln ě n í. 

§. 222. 

a) Změny co do pi·edmětu. 

Nemůže-li býti splněn vlastní předmět dluhu, budiž věřiteli, 
ovšem neodpadá-li celá jeho pohledávka, zaplacena hodnota pe
něžná (aestimatio), a sice hodnota obecná dle místa a času 
splnění, a) ač jestliže zaviněním dlužníka nebyly založeny jiné ná
roky (§. 206, 250 násl.). I) Naopak může pi'i dluhu peněžném , ne
bylo-li dlužníku možno, aby si peněz opatřil, věřitel býti přinucen, 
aby místo peněz přijal jiné věci dlužníkovy, avšak jenom věci lepší 
a soudně odhadnuté. b) To jest tak zv. beneficiurn dationis in 80-

lutum. '2) Se svolením věřitele mllže předmět kdykoliv takto býti 
zaměněn. C) Datio in solutum 3) podobá se ostatně koupi , pf' i které 
(dlužná) suma peněžitá jest kupní cenou. d) Kdyby z příčiny evikce 
vrácena býti musila věc místo placení přijatá, 4) může dlužné po
hledávání býti domaháno jako dosud platné. e) 

Pozn. 1) Proti tomuto pravidlu vyslovuje se Mommsen Beitr. II. 
str. 100 násl., který žádá z pravidla, i když dlužník ničellO nezavinil, 
aby zaplacena byla nábrada interesse, jenom určité výminky připou
štěje. Avšak srv. oproti tomu Windscbeid v Heidelb. krit. Ztscbr. ll. 
str. 530 násl. 

2) Zvláštní právo propůjčil Justinian kostelům a dobročinným na
dáním; jestliže totiž ústavy tyto nemohly své dluhy zaplatiti zpeně
žením věcí movitých, mělo buďsi vlastnictví nemovitS'ch věcí místo pla
cení věřiteli býti odevzdápo, nikoliv ale tak, aby "ěřitel sám vybrati 
si mobl a proti zaplacení odhadní bodlloty o lilO zvS'šené aneb moh ly 
věřite l i do držení a užívání býti dány pozemky k tomu se hodící, aby 
znenáhla zaplacena se učinil ; užitl,y: při tom byly ale úroky sníženy 
o 3 procenta za rok. N ov. 120. cap. 6. Anth. hoc ius porrectum Uod. 
de ss. eccIes. l. 2. Praxe vyvodila z toho pro dotčené osoby právnické 
vůbec právo na snížení závazku úroků pro případ, když z načně byly 
zadluženy. 

3) Rómer, die Leistung an Zahlungsstatt nach d. R. und gem. 
R. 1866. Srv. Witte v hit. Vj schs. VIII. str. 481 násl. ( ,, 0 právním 
poměru kterýž vzniká, odevzdá-li se směnka [TratteJ místo placení" : 

a) L. 71. §. 3 D. de legato 1. L. 33. eod. b) Nov. 4. cap. 3. srv. JRA. 
§. 172. C) pr. J. quib. moc!. tol!. obL 3. 29. cf. Gai. lIT. ] 68. d) L 24. pr. D. 
de pign. act. 13. 7. L. 4. Cod. de evict. 8. 44 (45). - L. 10. 24. Cod. de solnt. 
et lib. 8. 42 (43) . - L . 4. in f. Cod. qui. bon. ced. 7. 71. e) L. 46. D. d. soInt. 
• 6. 3. 
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RomeI' ve svém pojednání z ř. pl'. ja!wž i o směnečném a obchodním 
právu. Svazek 1. [1877.J č. 2.; o tom Wendt v Jen. Litztg. 1878. 
číslo 14.). 

4) Různé o tom náhledy: RomeI', Leis.t.g. an Zablungsstatt str. 
38 násl. 54. násl. Witte 485 násl. Windscheld §. 342. pozn. 14. 

b) Změny co do časll. 

§. 223. 

ul Vynuceným sečkáním. 

Dlužníkovi múže proti vůli věřitelově dána býti lhúta, ve 
které nesmí naň býti naleháno o zaplacení, ve l\teré tedy nelze 
na něho podati žaloby. To stává se: 1. snesením většiny věřit~lů; 
ať si již důvodem sečkání jest prospěch věřitelův aneb šetrem 
dlužníka avšak nejdéle na pět let. Většina ta určuje se výší po
hledávek, a je-li obnos pohledávek na obou stranách stejný, počtem 
osob, a) 2. reslu'iptem panovníkovým, kterýž ale předpoldádá .po
jistěnÍ věřitelů, t. zv. příročí, moratorium (lndult, An~ta.ndsbnef) , 
litterae induciales neb respirationis a t. d. ; lhúta trva I tu oby
čejně pět let, proto nazýván reskript tento též litterae quin
quenales. b) Žalobám o vydání věcí, dlužníkovi ne~1~ležit.ý:h , n~ní 
sečkání to na překážku. Po celou tuto (lobu nemuze take pokla
čovati promlčení žl1lob z pohledávek, jichž sečkání to se týká. c) 

§. 224. 

(1) Odstoupením jmění. 

Nezavinil-li toho dlužník, že nemůže platiti, muze předejíti 
soudnímu stíhání svými věřiteli tím, že jim přepu::;tí veškerý svůj 
statek (jmění) , bonis cedendo, proto název: cessio bonorum, od~ 
stoupení jmění či statkli. a) Následek toho jest, že múže pro~l 
veškerým žalobám z pohledávek vzniknu vších až do odstoupem, 
nikoliv však proti žalobám z pohledávek pozdějších, hájiti se ná
mitkou. b) Věřitelé, kteří neobdrželi zaplacení, mohou ale dlužníka 
ještě žalovati, kdyby později zase jmění nabyl. C) 

a) L. 8. Coj. qui bon. ced. 7 .. 71.. b) L. 2. 4. Cod. de llrecib . 1. 19. ř. 
s. ř . z r. 1577. Tit. 23. §. 4. L. 8. CIt. !ll f. §. 110. not. c. 

a) Dig. de cessione borlOl'um 42. 3. CDd. qm boms cedere possunt ? 71. 
b) L. 4. §. 1. D. h. t . L. 3. Cod. de bon. auct. iud. poss. 7. 72. C) L. 3. CIt. L. 
1. Cod. h. t. L. 6. 7. D. h. t . 
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P~zn. C~s s,jo bonorum zavedená lege Julia naz}'vá se beneficium 
pro~~~. ze ~br~1l1 dlužníka před jinými následky, jež by vzejíti mobl; 
z pncll1y, ze Jest k placcm nescbopným. L. 1. 8, Cod. b. t . L. ll. 
Cod. de caus. ex quib. infamie irrog. 2. ll. (12.) Heimbach v Rtslex. } 
1. ~t~. 873 .. 87. (Sonnenschmidt Prakt. Erort. str. 180 násl. O do
Illn:l:m (dle Nov. 135 cap. 1., ](teráž není glossována) tam se nale
za]lclm benefici um eiurationis bonae copiae (MUhlenbruclJ §. 154. 
not. ] 4. §. 170 . . not. 8.) srv. Betbmann-Hollweg rom . Civilproc. U . 
str. 666 násl. Hmmbacb n. m. u. str. 899 násl. Rudorff Zt8ClJr. fUr 
RcchtsgesclJ . IV. str. 5 I násl. 

§. 225. 

r) lJobl'odiní/ll výživy. J) 

V mnohých případech může dlužník žádati , aby byl odsouzen 
pouze lm zaplacení obnosu, jejž zaplatiti může dle stavu l:ivého 
jmění, a sice obnosu, kterýž zbude, odečítá-li se, co dlužník sám 
ku .výživě. sv.é nutně potřebuje (t. zv. dobrodiní výživy, compe
ten,tJ~), a) m. Id: quod facere potest. 2) Právo výživy lze v platnosť 
uvestl .protl zaloM o zaplacení pohledávky námitkou, kteráž 
ovšem .Jest obmezena jedině na osobu dlužníka k tomu oprávně
nél,lO, . ~{:eráž ale také dovolena jest b) proti attio iudicati. C) CO do 
ZbYV8]ICI nezaplacené části trvá obligace nejen jako naturalis obli
gat~o ,dále, d) ona s~ane i žalovatelnou, jakmile majetkové poměry 
dluzmkovy se zlepšl. e) Zdali vůbec a v jaké míře užiti lze dobro
diní výživy, jest závislým na tom, jaké jmění má dlužník v době 
kdy jest odsouzen, f) aniž by se ale, vyjímajíc jediný případ g) ode~ 
čítaly dluhy jiné. h) Dobrodiní výživy není dovoleno oproti talobám 
z činů trestních (ex delieto), a oproti nárokl1m z;akládajícím se na 
zavinění (dolus) dlužníkovu, i) není dále dovoleno potud. pokud 
z pNčiny zavinění jmění bylo zmenšeno ; k) dobrodiní v\'živy zaniká 
pak vzdáním se, a6 nenÍ·Ii ' to neslušným, vzdání toh~ se dovolá
vati. l

) ~ú~od, na kterém dobrodiní toto spočívá, jest bud' zvláštní 

.a) §. 37. 38. J de aet. 4. 6. L. 173. pl'. D. de R. J L. 16 .. 25. 30. D 
de re lUd. 42. 1. b) L. 23 .. 25. D. I. c.. L 7. pro D. ex!:"pt. 44. 1. L . 63. §.1: 
2. D. pro soc. 17. ~. L. 12 .. 15 ~. 1. D. sol matl'. 24. 3. Cl L 17 tl 2 D 
24. 3. L. 41. §. 2. D. de re iud. 4°2. 1. L. 33. pro D. de rlonat. 39. 5. 'L~' 5 . pr: 
D. quod cum eo. 14. 5. d) L. 8. 9. D. de cond. illdeb 12. 6. el [L. 8. Cod. sol. 
~atr. 5 18 J L. 63. §. 4. D pro soc. 17. 2. L. uu. §. 7 Cod. cle rei ux. act . 
. 13. cf. L. 47. §. 2. D. de peculio. 15. 1. f) L. 63. §. 6. D. I. c. L. 15. pro 

D. sol. ~a~. 24. 3. g) L. 19. §. 1. 1;. 49. 50. D. de iud. 42. 1. L. 54. D. 
soL matl. ) L. 16.19. pl': D: de re IUd . L. 63. §. 3. D. pro soc. 17. 2. i ) L. 
22. §. 1. L. 52. D. de re IIld L . 21. §. 6 D. ITl'. amot. 25. 2 L. 4. §. 1. 2. p. quod eum eo. 14. 5. k ) L. 63. pl'. §. 7. D. pro soc. L. 51. pr. D. de re iud. 
) L. 14. §. 1. D. sol. matL 24. 3. 

• 
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osobní poměr dlužníkúv lm věřiteli,3) l.mď povaha závazku, z něhož 
pohledávka vznikla, 4) aneb zvláštní postavení dlužníkovo, jež mu 
této výhody proti rúzným věřitelům poskytuje. 5) 

Pozn. 1) Vvrazu die Recbtswohlthat des Nothbedarfs " místo 
J " (( 

obvyklého "Rechtswobltbat der Competenz, beneficium competent.iae 
použil nejprve Windscbeid. 

2) Condemnare in ' id quod facere potest (reus) znamená, že od
souzení jest obmezeuo pouze na skutečné aktivní jmění dlužníkovo, L. 
82 D. ad . leg. Falc. 35. 2. (cf. §. 37. J. 4. 6. "quatenus jacel'e possit, 
id esi, quatenus facultates eius patiuntul' " , L 21. D. b. t. 42. 1, 

ut non ultm facultates damnetul'''). Později byla věta ona výhodněj. 
- ;ysvětlována dle L. 173. D. de R. J. Iu condemnatione rpersonarum 

. quae in id quod facere possunt damnnantur, non totum, quod babent, 
extorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda est, ne egeant. Cf. 
L. 19. ~. 1. D. b. t. 42. 1. (Paul. lib. VI. ad Plautium.) Is quoque, 
qui ex ~ausa donationis convenitur, in quantum facere potest c.ondem
natur, et. quidem is solus deducto aere alieno. Et inter eos, quibus ex 
simili causa pecunia debetur, occupantis potior erit causa. Immo, nec 
totum, quod habet, extorquendum ei puto, sed et ipsi (ipsins), ratio 
babenda est, ne egeat. - V době novější mělo se za to, že ve větě 

posléze citované nalezeno bylo zvláštní beneficium (executionis), jež 
od benelicia condemnationis, in- id quod facere potest se lišíc, s dobro
diním tímto ve všech případecb se nestýká (SchOman, Handb. II. 4), 
aneb, byť by i dle L. 173 cit. ve všech stejnýcb případech rovněž 
místa mělo, přece tím od dobrodiní výživy se liší, že pouze beneficium 
executionis (vyjímajíc několik málo případů: not. e.), nikoliv však be
neficium competentiae úplně sprosťuje dlnžníka od žaloby o zaplacení 
zbývající části. Vangerow I. §. 174. pozn. l. Heimbach v Rtslex. I. 
str. 878 násl. Srv. proti tomu Francke v civ. Arch. XXUI. 14. Unter
bolzner §. 181. 182. Pucbta§. 244. not. a. V 6. vyd. vzdal se ale i Vangerow 
svébo nahledu potud, pokud tento mohl míti praktický význam a nepřipouští 
v nižádném případě osvobození od částky zbývající. Naproti tomu přijal 
Brinz v 1. vyd. §. 544 násl. toto lišení v ten způsob, že má za nutno, aby 
při condemnatio in id, quod facere potest složena byla jistota (nuda pro
missio), má-li pohledávání části nezaplacené jako platné býti zachováno, 
kdežto při poubém obmezení exekuce ~ložení kauce samo sebou se rozumí· 

3) Z tohoto důvodu požívají dobrodiní výživy: a) rodiče (též 
nemanželské? srv. Sonnenscbmidt,' prakt. Erort. str. 100 násl.) oproti 
dětem a patroni oproti propuštěncům. L. 16. 17. D. , de re iud.; 
zdali též děti oproti rodičům? L. 30. in f. D. I. c.? §. 437. pozn . 
2.; dále b) manželé na vzájem proti sobě. L. 20. eod; c) tcbán -
oproti zeti co do slíbenébo věna, žádá-li se v době, kdy manželství 
trvá; L. 21. 22. pr. D. eod. L. 17. pr. D. sol. matl' 24. 3. L. 84~ 
D. de iure dot. 23. 3. ; konečně dle náhledu mnohýcb d) též souro
zenci (bratří a sestry), arg. L. 63. pr. D. pro soc. 17. 2. "cum so
cietas ius quodammodo fraternitatis in se babeat", srv. pozn. 4 . b. 



60 

4) Sem náleží tyto náll1itky nutné VyZl vy: a) námitka manžela, 
otce manželova a dětí manželových (nikoliv ostatních dčdiců) proti ža
lobě dotalní, nikoliv však proti žalobě na vrácení dos receptitia, L. 2l. 
23. 24. §. l. D. de re iud L. 12. et seqq. D. solut. matr. Ustanovení 
toto zaujímá z části stanovisko, vytčené v pozn. 3.; b) námitka dár
Cova proti pohledávce z darování, "eť quidem is solus deducto aere 
alieno" (not. g.); cf. L. 33. D. de iure dot. 23. 3. L. 84. eod. L. 
41. pl'. D. de rei iud. Meyerfeld vRh. Můs. VII. stl'. 111 násl.; 
c) námitka společníka proti žalobě z poměrn společenského, §. 38. J. 
de act.; zda přísluší však každému společníku (socius)? srv. L. 63. 
pr. D. pro soc. 17. 2. (DIp. lib. 31 ad edictum): Vel'um est, quod 
Sabino videtur, etiamsi non universorum bonorum socii sint, sed unius 
rei, attamen in id, quod ÍilCere possunt quodve dolo malo fecerint, 
quominus possint, condemnari oportere; cf. L. 03. §. 3. ibid. proti 
tomu L. lG. D. de re iud. (DIp. lib. 63. ad edict.um) " ... qui pro 
socio conveniuntur: socium autem omnium bonorum accipiendum est" 
(Hal. socius ... accipiendus est). Dodatek posléze uvedený byl prý 
"nejspíše kompilatory při ustavování pandekt z knihy jiného právníka, 
s náhledem uvedeným nesouhlasícího, vyilat a sem vsunut. Praktický 
účinek jest ten, že ustanovení toto odpadá, obmezuje-li se na jistý 
druh společenství, a to proto, že obě zmíněná místa sobě odporují". 
Pucbta §. 245. not. p. srv. Windscheid §. 267. pOZ. 9. Jiného náhledu 
jest Vangerow n. m. u. pozn. 2. č. 7. "Při societas unius rei připouští 
se ovšem též benefici um, avšak jen tehdy, lze-li dovoditi z předchozí 
causae cognitio, že mezi oběma socii jest skutečně blízl{ý a důvěrný 
poměr"; arg. L. 22. §. l. D. eod. Quod antem de sociis dictum est ... 
causa cognita se facturum praetor edicit; však: causae cognitio autem 
in hoc erit, ut neganti se socium esse aut ex dali clausula obligato 
non succurratur. Proti tomu Marezoll v Lindeově Ztschr. XIV. 9. 
O sloučení obou náhledů pokusil se Reuter v témž časopise n. p. XXI. l.
Sem nenáleží funeraria actio proti manželovi dle L. 27. §. 2. L 28. 
D. de religiosis ll. 7. (Vangerow pozn. 2. č. 5.), neboť při žalobě 
této jest pohledávka suma obmezena na id quod facere potest. Puchtu 
§. 245. not. aa. 

5) Z důvodu tohoto požívají dobrodiní výživy: a) vojínové oproti 
všem pohledávkám, L. 6 pl'. L. 18. D. de re iud. (nikoliv ale též tak 
zv. milites Christi neb Justiniani); b) osoby, kteréž před dohou ne
?ávnou byly propuštěny z moci otcovské, co do dluhů, jež učinily jsouce 
Ještě moci otcovské .podrobeny, ač jestliže nenabyly smrtí otcOYOU značného 
jmění; L. 49 D. de re iud. L. 2 .. 5. D. quod cum eo 14. 5.; c) dlužník, 
kterýž odstoupiv statek svůj, potom zase jmění nabyl !§. 224.), co do po
hledávek všech svých tehdejších věl~itelů; §. 40. J de act. 4. 6 L. 4. 
pl'. D. de cess. bon. 42. 3. cf. L. 3. Cod. de bon. auct. iud. po ss. 7. 
72. Náhled, vedle kterého toto beneficium platnosti míti má i oproti 
pohledávkám později vzniknuvším (srv. Thibaut Civ. Abh č. 16), není 
odůvodněn v L. 4. §. 1. cit (Sabinus et Cassius putabant, eum, qui 
bonis cessit, ne quidem ab aliis, quibus debet, posse inquietari), a 
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nehledíc ani Jr dl1vodům vnitřním jest vyvrácen v §. 40 J. rit "ex 
integro ... creditores cum eo experiuntur," L. 3. Cad. cit. Ex con
tractu, qui cessionem re~'U'ln antecessit, debitorem contra iuris rationem 
convenies etc. Srv. Windscheid §. 267. pozn. 8. 

6) Námitka nutné výživy může míti též základ svůj ve smlouvě. 
L. 49. D. de pact. 2. 14. Neodůvodněným jest ale t.. zv. beneficium 
competentiae ex iure tertii (Thibaut Syst. 8. vyd. §. 662.), jež by na 
př. pj"'íslušeti mělo osobě, kteráž povinna jest poskytovati výživu dluž
níkov:. Pucbtu §. 245. k. k, Vungerow §. 174. k. k. 

B. O kollisi při výkolUt více pohledávek. 

§. 226. 

Pohledávky více věí'iteli'l mohou býti mezi sebou ve sporu 
(mohou kollidovati) z příčiny, že předmět všech jest tentýž; tu 
zaplatí dlužník tomu neb onomu věřiteli jakožto odbytné hodnotu pe
něžnou toho, co měl splniti.a) Kollise (spor) ve výkonu vice pohledávek 
nastane, žádá. li zároveň více věí'iteli'l zaplacení ze jmění dlužníkova 
a nemá-li jmění dlužníkovo ku zaplacení všech dostatečné hodnoty 
peněžné, není-li tedy dlužník s to, aby platil, jinak, je-li insolventním. 
Tento COllcursus creditorum jest příčinou zvláštního řízení (řízení 
konkursní, Konkmsverfahren, Gantverfahren), směi'ujícího k tomu, aby 
ěvř'itelé pokud možno řádně zaplaceni byli dle svých nárokú z celého 
jmění dlužníkova. Řízení toto zahajuje se, - či jinak konkurs věi'itelú 
stanoví se formalně dekretem soudcóvým bud' na základě vlastního 
prohlášení dlužníkova (postoupením statků, §. 224.) aneb k návrhu 

. věÍ'itelúv, opírajícímu se o pravděpodobnost, že dlužník jest in
solventním. b) Uvalením (vyhlášením) konkursu pozbývá dlužník 
(cridar) práva nakládati se svým jměním (konkursní podstata, Kon
kursmasse); pro jmění toto z:Í'Ídí se správce (curator bOnOl'llln, 
správce podstaty konkursní, Massaverwalter) a contradictor, kterýž 
má povinnost hájiti zájmy dlužníkovy a spolu i zá.jmy ve~kerých 
věfitelů proti nárokúm jednotlivého věřitele. Jakmile byl konkurs 
uvalen, mohou věřitelé žádati zaplacení z dotčeného jmění jen 
potud, pokud súčastnÍ se v čas tohoto řízení, C) ovšem trvají a jsou 
platny i pohledávky věřitelů, kteÍ'Í řízení tohoto se nesúčastnÍ. d) 

a) L. 33. D. de legato I. (§. 222.) cf. L. 26. D. locati. 19. 2. b) Dig. de 
rebus auctoritate iudicis possidpndis seu vendundis. 42. 5. de eura! ore bonis 
dando. 42 7. Cod. de honis auctoritate illd 'eis possideudis seu vellumdandis et. 
de separationilllls (bollorum). 7. 72. C) L. 6 §. 7. D. ql1ae ill frand. cred. 42. S. 
d) L. 3 Cod. I. C. 7. 72. (§. 224.). 
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Ze zvláštních příč in může však určitá čásť ze jmění k zaplacení 
jistých věřitelů býti vyloučena a m(lže na toto jmění zvláštní konkurs 
býti uvalen. e) Účelem celého ř'Ízení konkursuiho jest: jednak, aby 
veškeré dlužníku náležité předměty majetkové byly vypátrány a 
zpeněženy, jednak, aby veškeré nároky na toto jmění dle své 
hodnoty peněžné byly zjištěny a vedle poměJ'U svýc.h obnosů v po
řadí jim př'íslušícím zaplaceny. 

Pozn. (Srv. Dernbul'g, Preuss. Priv. R. II. § 111 .. 122.). Kon
kursní řízení nynější liší se od římského ve více směrech. Bližší do
klady toho náleží do nauky proccesualné. Srv. Bayer, Theorie des 
Conlmrsprocesses nach gem. R., 4. vyd. Mnichov 1850. (2. otisk, 
1868 - C. Fuchs, der delltsche Concursprocess 1877.). 

§. 227. 

Z úhrnného jmění dlužníkova dlužno pí'edevšÍm uhradit 
útraty spojené se správou jmění fl nárOKY založené Uzením kon
ImrsnÍm, totiž pohledávky t. zv. věí'itelův konkursllÍ podstaty a 
útraty soudní a správní. a) Útraty a lJohled<ivky tyto n1E'nší kon
kur'snÍ podstatu. Čásť zbývající činí pí'edmět určený ku zaplacení 
konkurujících věři telů. Z pravidla jsou věřitelé na roveú sobě po
staveni, aniž by se bralo zřetele k tomu, kdy pohledávky jejich 
vznikly; věř'itelé mají tedy stejný nárok na zaplacení vedle po
měrných obllosů svých pohled;iyek, pokud jmění stačí. L) Pohledávky 
z poh tl) musí zaujímati ale místo za všemi ostatními. C) Dále 
požívají mnohé pohledávky zvláštní právo přednosti, nárok na 
zaplac.enÍ př'ede všemi ostatními pohlellávkami d) (privilegium 
exigendi).2) Právo toto má buď za účel prospěch určitého věřitele 
(privilegium personae),3) aneb jest spojeno samo o sobě s pohle
dávkou (privilegium causae)!. 4) Mezi pobledávkami požívajícími 
práva př'ednosti mají některé 5) zase př'edllosť př'ed ostatními; e) 
ostatně jest i zde rovllosť pravidlem. f) V ěř'itelé, kteř'íž na věci ma
jetku dlužníkova nabyli práva zástavního, mohou dle římského práva 
právo své realisovati, uniž by konkursu se súčaStnili; g) dnešní 

e) Dig. de separatíonibus. 42. 6 00<1. I. c. 
aj L . 8. D. depos. 16. 3 L. 72. D. ad leg. Falc. 35. 2. bl L. 6. § 1. 

(L . 6.) Cod. h. t. cf L. 32. D. h. t. 42. 5. c) L. 17. 37. D. de iure fisci 49 
14. L. Ull. Oor1. poellis fi- ca libus creditores praeferri 10. 7. cf L. 48. §. 1 D. 
I. c. d) L. 16. el, sfJq D. h. t 42. 5. (ill edit. Vulgo pt Hal "Tit VI. de pj'ivi
legiis crerlitoni/n") e) L. 34. D. h. t. L. 45. D. de re lig. ll. 7. f) L . 32. D. 
h. t. g) L. 6. 10. pr. Ood. h. t. cf. L. 74. D. de iu re dot. 23. 3. L. 9. Ood. qui 
pot. 8. 17 (18). 

praxe žádá, aby i tito věřitelé brali na konkursll podílu zrovna 
tak, jako ostatní (t. zv. věřitelé chirografaričtí); avšak věř'itelé zá· 
stavní mohou žádati . zaplacení před ostatními věí'iteli, dle poř'ftdÍ 

svého zástavního práva z hodnoty peněžné věcí zastavených. Je
diné některým pohledávkám, - které proto pohledávky ousolutně 
privilegované se nazývají - přísluší př'ednosť i před pohledávkami 
ze zústavního práva. 6) Takto rozeznáváme patero tř'íd věhteh':J, kteř'í 

v konkursu súČltstněni býti mohou, a to: 1. věřitelé absolutně 

privilegovaní, 2. věřitelé zástavní privilegovaní, 3. věř'itelé zástavní 
nepri \'ilegovaní, 4. věřitelé chirografaričtí privilegovaní a 5. věřitelé 

-chil'ografaričtí neprivilegovaní. Ku chirogl'afarickÝll1 (a sice bud' 
ľ)rivilegovanÝll1 bud' neprivilegovaným) věl'itelúm dlužno počítati 

i zástavní věřitele, pokud jsou i osobními věř'iteli cridarovými a 
pokud neobdrželi zaplacení v druhé neb tl'etí tř'ídě. 

Pozn. I) Pravidlo toto vyslovuje L. uno cit. (not. c.): "Rem suam 
persequentibus poenae exactio postponitur", a užívá pravid a to ho ihned 
na trest fiskální Sicut itaque in sortis quantitative fisci persecutio potior 
est (srv. p. 3.), ita in triplo, quod poenae nomine adiectum est, propria 
forma sel'vanda est; v souhlasu s 1. 17. cit. In summa sciendum est, 
omnium fiscalium poenarum petitionem creditol'ibus postponi. Tomu zdá 
se odporovati L. 37. cit. (Papinian.): Quod })lacuit, fisco non esse 
poenam petendam, nisi creditores suum recuperaverint, eo portinet, ut 
privilegium in poena contra creditores non oxerceatur, non ut ius 
commune privatorum fiscus amittat. "Sie kónnte so verstanden werden: 
er wird in Beziehung auf die Strafe wie ein Privatus behandelt, er 
steht nicbt schlechter, als .. der Privatus, welcher ebenfalls eine Straf
fordel'ung hat". Puchta Vorles.II. §. 248 k. k. Proti tomu však 
Windscheid §. 270. pozn. 5. Vangerow §. 594. pozn 1. 1. - PraC 

vidla toho nelze však užiti na pokuty konventionalné (§. 211). Sem 
nepatří věta, že nárol,y spočívající z propůjčených práv pro pHpad 
smrti zaujímají místo až za nároky ostatními; nároky ty jsou ne
platny, nezůstal o-li po zemřelém dostatečného jmění po odečtení dluhů. 
L. 4·. §. 1. L. 6. pl'. D. de separat. 42. 6 L. 17. D. de lil. C. 
donat 39. 6. Srv. Arndts v Rtslex. IV. str. 21. násl. (civ. Schl'. II. 
str. 22 násl.) 

2) Asher, disquisit. de font. iur. rom. (Heidelberg 1865.) pag. 
19. snaží se dokázati, že privilegium exigendi znamená privilegované 
právo zástavní a že privilegium in concursu cl'editorum jinak se na
zývá jen privilegium in bonis. Proti tomu Windscheid §. 270. pozn . 4. 

3) Privilegium personae (srv. §. 23. pozn. 4.) požívají: a) FisCllS. 
L. 34. D. h. t L. 10. pl'. D. de pact. 2. 14. cf. Pauli sentt. V. 12. 
§. 10. (po;;;n. 1.) b) panovník a jeho choť. L. 6 §. 1. D. de iure 
fisci. 49. 14. c) města. L 38. §. l. D. h. t. 42. 5. cf. L. 10. D. ad 



64 

munic. 50. 1. a dle náhledu mnohých. d) kostely, což ale není odů
vodněno žádným zákonem, zejmena nikoliv L. 23. Cod., de ss. ecclesia 
1. 2. e) choť neb nevěsta co do své pohledávl,y dotalm. L. uno Cod. 
de privilegio dot. 7. 74. L. 17. ~. ,1. L. 19 . . ·pr. D .• h. ~. 42. 5: I 

j) poručenci co do pohledávek vZl1lklych z pomeru porucenskeho proti 
poručníkům aneb domnělým poručníkům, též i proti jednatelům. L. 19. 
§. 1. L. 23. D. h. t. L. 42. 44. §. 1. D. de adm. tuto 26 7. 

4) Privilegium causae jest vyhraženo pro násle,duj.íc~ pohled.ávky; 
a) útraty pohřbu a sice nejen pohřbu dlužníkova, nybrz I toho, Jemuz 
pohřeb vystrojiti dlužník byl vázán. L. 17. pro D. ~. t. L. 45. ~ . de 
religios. ll. 7., s ustanovením tímto srovnává se ~ praxe, b) u.t~·.aty 
nemoce na kterou dlužník zemřel; c) mzdu čele de ; d) ze zápuJcek 
peněžných, kteréž dány a upotřebeny byly k opětn~mu vystavení 
domu, L. 24. §. 1. D. h. t. L. 25. D. de reb. cred. 1~ ,1.; d) pr? 
poměrnou náhradu za útraty spojené s opravami spolecneho stavem, 
L. 52. §. 10. D. pro soc. 17. 2 (§. 133. not. g.); f) pro pohledávku, 
jež kontrahována byla za příčinou opatření, vystavení aneb vypravení 
lodě, aneb jež byla nabyta prodejem lodě, L. 26 .. 34. D. h. ,t.; ~) pro 
pohledávku na vrácení peněz u bankéře (argentanlls) bez uroku ulo
žených, L. 24. §. 2 D. h. t. cf. L. 7. §. 2. D depos. 16. 3. , dle 
praxe ale h) zajisté též vůbec pro a:~!o depositi d~recta. - Kdo dal 
peněz ku zaplacení p~'ivi,legovanéh~ ven~~:e, nastoupl co do. pohledávky, 
jež tím vzniká, v poradl zaplaceneho ven tele L. 24. §. 3. D. h. t. 
L. 2. D. de cess. bon. 42 3. 

5) Dle ŤÍmskéllO práva zaujímají první místo útrat~ pohřbu (pozn. 
.4. a.), potom pohlecHwky uvedené v pozn. 4. g., bylo-II smluveno vrá
cení týchž penízll, vedle těchto pohledávky uved~n~ v pozn. 3: a. b. a 
obyčejně i pohledávky uvedené v pozn. e, za tenllto pohledavk! ~ve
dené v pozn. 4. f. (proti tomu Puchta §. 248 . not .. v.), konecl~e za 
všemi pohledávky uvedené v pozn. 4. g. bylo-ll depOSitum t. zvane de
positum irregulare. Srv. Puchta Vorles II. §. 24~. č. 3. b: Se,uffert 
§. 254. Windscheid §. 271. pozn. 17 násl. neuznavá, - n1lmo utraty 
pohřební všem ostatním pohle~~:kám pře~c~~zejícÍ, mimo, pohle~ávky 
fisku a pohledávky proti bal)ken "pokud Jeste deponovanych penez. ~u 
jest", - nižádného pořadí ~ezi p,:i~ile~ien:i konkursu a pOy~'~vá P~lVl~ 
legiu dotis pouze přednosť pred prlVllegleml z doby pozdeJsl. Z cástl 
jinak má se věc dle dnešního práva; neboť 

6) absolutně privilegovanými pohledávkami jsou: přede všemi 
útraty pohřební, potom s těmito stejně oprávněné útraty nemoce (4. b.), 
mzdy čeledě (4. c.) a zadržené veřejné dávky. Srv. Miihlenbruch I. 
§. 173. Sintenis §. 94. při pOZIl. 25 násl. Vangerow § 594. 

7) Výraz chil'ographarii creditores (neb debit?res) jest již v ř. 
pl'. často užíván: L. 4. Cod. h. t. L. 10. Cod. qUl pot. 8. 1~. (18). 
L. 7. Cod. dé novat. 8 . 41. (42). L. 38 §. 1. D. h. t. PaulI sentt. 
V. 26. §. 4. Věřitelé privilegovaní nazývají se privilegiarii creditores. 
L. 24. §. 3. D. h. t. 

§. 228. 

Pokud nebyl konkurs vyhlášen, má dlužník právo volné na
kládati se svým jměním a jednotlivý věřitel m11že právem domá
hati se zaplacení své pohledávky, byť by i dlužník již skutečně byl 
insolventním.a) Jestliže ale dlužník jakýmkoli způsobem jmění své 
zmenší v úmyslu nepoctivém, v úmyslu, aby věřitele své aneb 
jen jednoho z nich zkrátil, mohou věřitelé tím zkrácení proti 
tomu, kdo věda o úmyslu dlužníkovu, z jmění jeho něco obdržel, 

_tomuto zcizení odporovati jako bezprávnému b) (alienatio in frandem 
Greditorum facta) a mohou žalovati 1) o vrácení všeho, co dotčená 
osoba obdržela, všeho i s pi'íslušenstvím, pokud toho potř'ebují C) 
ku svému zaplacení. Naproti tomu nemůže ale žalovaný žádati, 
aby mu vráceno bylo, co sám na vzájem byl splnil, (I) ač nalezá-li 
se předmět vZcijemného tohoto plnění posud v majetku dlužníkově. 
Uplynul-li rok od zcizení (annus utilis),2) možno jen potud žalo
vati, pokud žalovaný jest obohacen ;e) stejným způsobem obmezenajest 
žaloba na dědice příjemcovy; f) osoby nedospělé však a osoby, jež 
bezplatně něco obdržely, mohou býti o vrácení žalovány, i když 
podvodného úmyslu dlužníkova neznaly, pokud jsou obohaceny. g) 
Z téhož důvodu může i vHitel, l\terý obdržel zaplacení vědomě 
ku škodě ostatních věřitelů, žalován býti o vrácení a sice nejen 
obdržel-Ii zaplacení v době, když konkurs již byl vyhlášen, h) nýbrž 
i obdržel-li před vyhlášením konkursu, z příčiny, že pi'ed časem 
bylo placeno, více než žádati mohl i) (commodum representationis 
§. 220.) aneb něco jiného od jeho pohledávky se lišícího, k) ni
koliv však obdržel-li pouze zaplacení své pohledávky, I) byť by za
placením dostalo se mu výhody pl~ed jinými a byť by to i věděl. 3) 

Ostatně lze tuto žalobu podati i proti taktéž nepoetivému singular
nímu suceessoru původního nabývatele pohledávky,4) podvodný 
dlužník může též sám věřiteli býti žalován. ll) Kontrahoval-li dlužník 

a) L. 6. §. 7. D. quae in fraud. crecl. 42. 8. b) Dig. quae in fraudem 
creditorum facta sunt, ut restituantur. 42. 8. Cod. de r evocandis his , quae per 
(in) frauclem (creclitorum) alienata sunt. 7. 75. c) L . 1. pl'. L. 6. §. 8. L. 9. 10. 
\§. 2 .. 5. L. 25. §. 1. D. h. t. cf. L. 45. }ll'. D. de iure fi sci. 49. 14. d) L. 7. 
8. D. h. t . e) L. 6. §. 14. L. 10. §. 18. 24. D. h. t. fJ L . 10. §. nit. L . ll. D. 
h. t (§. 104. pozn 2.) g) L. 6. §. 10. ll. L. 25. pl'. D. h. t. L. 5. Cod. h. t. 
b) L. 6. §. 7. L. 10. §. 16. D. h . t. i) L . 10. §. 12. L. 17. §. 2. D. h. t. k) arg. 
L. nIt. D. quib. ex caus. il! poss. 42 . 4. cf. L. 6 in f. L. 10. §. 13. L. 22. D. 
h. t. I) L. 6. §. G. 7. D. h. t. cf. L. 129. ]Jr. D. de R J. m) L. 1. pro in f. L. 
25. §. 7. D. h. t. cf. L 10. §. 24. eod. 

Arndtsovy Pandekty; 5 
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v témž nepoctivém úmyslu se svolením strany druhé ještě nějaké 
závazky, nejsou tyto žalovatelny. n) 

Pozn, 1) Žaloba, jež za účelem tímto byla dána, nazývána posud dle J 

L. 38. §. 4. de usur. 22. 1. z pravidla Pauliana actio a považována 
jako osobní in factum actio; mimo tuto žalobu bylo však v ř. pro ještě 
interdictum fraudatorium od prvnější žaloby pouze formalně se lišící a vedle 
tohoto dle §. 6. J. de act. též rescissoria in rem actio co do věcí zci
zených, kterou Theophilus ad §. 6. cit. též nazývá Pauliana actio. N a
proti tomu uvádí Huschke v Lindeově Ztschr. n. p. XIV. 1., že ř. pro 
poskytovalo za příčinou uvedenou tré v mnohem směru různících se pro
stř'edků opravných, a to: a) (starší) Pauliana actio (L. l. pro D. h. t. §. 6. J. 
cit.), čelící proti podvodnému zcizení, universalis (fictitia) in rem actio, 
kterouž možno před prodejem i po prodeji majetku dlužníkova užiti a kterou 
považováno býti mělo zcizení, jako kdyby se nestalo a věc zcizená, 
jako kdyby ve jmění dlužníkovu (in bonis fraudatoris) byla zůstala, 
b) interdictum fraudatorium; čelící proti veškerému ~e svolením strany 
druhé dlužníkem předsevzatému zmenšení jmění; prostředku tohoto bylo 
lze užiti před prodejem majetku dlužníkova a účelem jeho bylo: zci
zené bez prodlení opatřiti, s ostatním jměním ještě prodati a jmění do
plniti, c) personalis in factum actio arbitraria, kteráž nastala teprve 
po prodeji majetku dlužníkova ostatně totéž co interdictum obsahovala 
a mimo to na osobu třetí o podvodu nevědoucí a na dlužníka (fraudator) 
vznesena býti mohla. Tu dlužno př'ipomenouti, že uvedená věcná povaha 
žaloby nejpJ;'ve jmenované ve zmíněném rozsahu nikterak není ustálena 
a že aspoň ve právu Justinianovu ji nelze shledati, kdež objevuje se 
z pravidla spíše jako osobní žaloba z činů nedovolených; mimo to bylo 
též materielnf lišení dotčených tří žalob. jak Huschkem uvedeny byly, 
značně ' bráno v pochybnosť, formelní lišení ale nebylo do dnešního práva 
pojato a proto mají lišení tato pouze historický význam. Srv. Brinz Pand. 
1. vyd. §. 123. Keller Pand. §. 370. Srv. dále co do stránky histo
rické: Rudorff iiber die Rutilische Concursordnung uud das fraudato 
rische Interdikt v Zeitschr. fúr Rechtsgesch. VIII. str. 62 .. 99 . . a 
oproti tomu Huschke tamže IX. str. 329 .. 366.; o právu dnešním: 
Gimmerthal, iiber die heut. ,A.nwendbarkeit der Pauliana actio, v prakt. 
Arch. n. p. III. str. 225 násl. Fitting: "Ist die actio Pauliana durch 
vorausgehende Concurs6fľnung bedingt"? v civ. Arch. XLIX. 13. (srv. 
Sonnenschmidt, Prakt. Er6rt. č. I.) a vůbec Windscheid II. §. 463. 
Yangero\\' §. 697. Holzschuher (3. vyd.) III. str. 1159 násl. Místo 
interdictum fraudatorium zavedeno ve dnešním právu stručné řízení za 
tím účelem, aby p{'edměty podvodně zcizené prozatím na základě pou
hého průkazu (nikoliv důkaw) byly do konkursní podstat.y zahrnuty. 

2) Dle Huschke (XIV. str. 64 násl.) počíná touto dobou annus 
utilis jediné při in factum actio (pozn. 1. c.), důkazem tobo jest prý 
1.. lO. §.18. D. h. t. ("ex die venditionis bonorum"l; IHležto při Pauliana 

n) L. 25. D. de reb. auet. iud . 42. 5. 
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actio a interdictum fraudatorium (pozn. 1. a. b.) pocma prý aunus 
utilis dnem bezprávného zcizenÍ. (L. 6. §. 14. D. h. t. "ex die factae 
venditionis " , cf. L. l. pl'. L. 10. pro eod.). Proti tomu Brinz str. 533. 
Windscheid pozn. 21. 

3) O tom panují velmi různé náhledy, a sice: a) Lze prý odpo
rovati veškerým platům insolventního dlužníka, l,teréž staly se před 

vyhlášením konkursu a jež směřují ku poskytnutí jakés výhody jednomu 
věřiteli (pel' gratificationem). Tato dříve velmi obvyklá t. zv. gratifikační 
theorie jest dle not. 1. rozhodně nesprávná. Francke v civ. Arch. 
XYI. 5. 10. b) Uvedené má prý aspoú potud míti platnosti, pokud 
věřitel, jenž zaplacení obdržel měl conscientiam fraudis; Laspeyres 

.]Y civ. Arch. XXI. 2., arg. L. 6. S. 1. 2. D. 42. 5. L. 24. 25. §. l. 
D. h. t. L. 96. pr. D. de solut. 46. 3.; c) avšak zaplacení nějaké na-
tnralis obligatio může býti předmětem Pauliana actio: Francke str. 
269.; d) ano i datio in solutulll nemůže býti bráno v odpor: Puchta 
§. 380. pozn. C. a přednášky jeho ll. §. 380. Č. 3. C. Brinz str. 531. 
e) Zaplatí-li se dluh před časem a spadá-li splatnosť jebo v dobu kon
kursní, možno prý odporovati nejen commodum repraesantionis, nýbrž ce
lému zaplacenému obnosu, od l,terébož sluší odpočítati pouze to, co by 
věřitel též v konkursu obdržel: Francke str. 266 násl. Laspeyres str. 75 
násl. Petzoldt v sachs. Ztschr. fúr Rechtspfl.ege n. p. XIX. str. 481. -
Zřízení zástavy může nade vší pochybnosť býti základem žaloby (not. k.) 
srv. vůbec Vangerow n. m. ll. Sintenis II. §. 124. II. G. Windscheid 
n. m. U. pozn. 30 násl. 

4) L. 9, D. h. t. Is, qui a debitore, cuius bona possessa sunt, 
sciens rem emit, iterum alii bona fide ementi vendidit :quaesitum est, 
an secundus emtor conveniri potest? Sed verior est Sabini sententia, 
bona fide emtorem non teneri, quia dolus .ei duntaxat nocel'e debeat, 
qui eUln admisit; quemadmodum diximus, non teneri eUlU, si ab ipso 
debitol'e ignorans emerit; is autem qui dolo mal9 emit, bona fide autem 
ementi vendidit, in solidum pretium rei, quod accepit, tenebitur. 
Argumentum a contrario z ustanovení tohoto v neprospěch nepocti
vého třetího nabyvatele, zavrhuje Huschke stránka 58. a s Huschkem 
i Windscheid poznámka 23., s náhledem našim srovnává se Brinz 
stránka 531. Sintenis n. m. U. pozn. 34. (Sonnenschmidt, n. m. U. 

Č. 2. str. 16 násl.) Novější literatura k tomuto §.: Reiuhart, die An
fechtungsklage wegeu Verkiirzung der G1aubiger. 1871 (o tom Czyhlarz 
a Brinz v krit. Vjschr. XV. str. 83 násl.) . Ziircher, cl. actio Pauliana 
nach gem. Recht U. d. neueren Codificationen. 1872. O. Sch6nemanl1, 
d. Pauliauische Kl. gegen Verausserungen zahlungsunfahiger Schuldner. 
1873. Hasenbalg, Z. L. V. d. Paulianische Klage, insbesondere: unter 
welchen Voraussetzungen kann ein vom Schulduer bestelltes Pfand
recht erfolgreich mittels der geclachten Klage angegriffen werden? 1874. 
(o tom Eck v d. Jen. Litztg. 1874. Č. 38). A. Maierini, della revoca 
degli atti fraudulenti fatti in preiudicio dei creditori. Firenze 1874. 
O. Fischer, Anwendbarkeit der actio Pauliana auf Zahluog, Hingabe an 

5* 
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Zahlungsstatt und Pfandbestellung. 1875. Windscheid Pand. 4. vyd. 
§. 463. Struckmann, liber d. Anfechtbarkeit der datio in solutum 
mittelst der actio Pauliana, v dogm. Jahrb. XII. str. 277 .. 312. (Schey, 
Zur Gesch. der act. Paul. und des int. fraud. v Ztschr. f. Rechtsgesch. J 

XIII. str. 120 násl. West, welchem tirtlichen Recht sind Veraus se
run gen zur Benachtheiligung der Glaubiger untenvorfen? Civ. Arch. 
LX. 8.) . 

III. Jak vZllilmjí závazlry. 

§. 229. 

Dl1vody vzniku záva:7.l(fl jsou následující: 1. právní jednání 
(§. 58. 63.), a sice zejmena: a) právní jednání směřující dle srov
nalé vflle obou stran (strany, jež má býti oprávněnou a strany, 
kteráž převzíti má závazek) ku založení obligace, t. j. smlouvy, smlouvy 
obligační (§. ti3.), bl jednostranné prohlášení vůle strany zavazující 
se směřující úmyslně ku pi'evzetí závazku, slib (pollicitatio), kterýž 
jenom výminkou obligaci zakl~dá, c) jednání, jež majíc sice za účel 
SVl1j (§. 63.), aby právní účinek jevilo, pi'es to podstatou SVOll ku zalo
žení obligace nesměi'uje, vzdor tomu ale tutéž vyvolává. Jednání ta
kové možno nazvati quasicontractus; 2. činy nedovolené (§. 84.); 
3. okolnosti, nahodilé skutečnosti, z nichž dle předpisův právních 
obligace povstává, aniž by musilo předcházeti jednání jedné neb druhé 
strany. Tu naskytuje se ještě otázka, zdali a jak pflsobí závazky 
i na osoby, jichž dúvod obligační se netýká. 

Pozn. O ro~dělení římském srv.: a) Gai. III. 88. Omnis ... obl i
gatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. b) L. 1. D . de O. et 
A. 44. 7. (Gai. lib. 2. aureor.): Obligationes aut ex contractu nas
cuntur., aut ex maleficio, auý proprio quodam iure ex variis causarum 
figuris. c) §. 2. J. de obl. 3. 13. Sequens divisio (obligationum) in 
quatuor species deducitur: aut enim ex contractu sunt, aut quasi ex 
contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio. Cf. J. 3. 27. de 
obligationibus quasi ex contr-actu. J. 4. 5. de obligationibus, quae quasi 
ex delicto nascuntur. L. 5. D. 1. c. 44. 7. (Gai. lib. 3. aureor.) -
"Velice zmatené roztl'ídění podává Modestin" vL. 52. pl' . eod.: Obli
gamur aut re, aut verbis, aut simul utroque, aut consensu, aut lege, 
aut iure honorario, aut neccssitate, aut ex peccato. Puchta §. 249 . 
pozn. d. srv. Sintenis §. 95. O nauce celé viz Savigny Obl. II. §. 51 
a 85. (Dernburg Preusi. Pl'. R. II. §. 10.) 

I 
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A. Právní jednání. 

§. 230. 

Pi'ihlíží-li , e ku právním jednáním, jako dúvodúm, z nichž 
obligace vznikají, tu dlužno užiti všeobecných pravidel o jednání 
právním a o jednání vúbec (§. 59 .. 79). Vedle pravidel těchto 

nemohou zvláště právní činy, zejmena smlouvy osob, jimž nedo
stává se způsobilosti k činům, býti důvodem vzniku platného zá
vazku těchto osob. a) Avšak, přHoupí-li lm dotčenému dflvodu ještě 
ji.ný důvod, ex re, b) zejmena z obohacení, c) může i pro osoby tyto 
nepÍ'Ímo vzejíti úplně platný závazek. Potud může zejmena osoba 
nedospělá, právním jednáním vykonaným bez auktority tutorovy, 
zcela platně se zavázati, d) kdežto jednání toto přímo a samo 
o sobě podobného účinku postrádá. e) 

Pozn. Starou spornou otázkou jest, kontrahuje-li pupillus in
fantia maior právním svým jednáním naturalis obligatio, i mimo případ 
obohacení (not. d.), v kterémž poslednějším případě existuje žalovatelný zá
vazek, označen)' jako naturalis obligatio pouze svým základem? Místa 
v not. e. zavrhují obligaci pupilla buď absolutně (nulla obligatio est, 
non obligcwi pupillum) , buď iure ci vili (neb more nostrae civitatis). 
Avšak a) na dvou místech popírá se výslomě i naturalis obligatio: 
L. 58 (59). D. de O. et A. 44. 7. Pupillus pecuniam mutuam acci
piendo ne quiclem iure naturali obligatur. L. 41. D. de cond. indeb. 
12. 6. Quod (Si quod?) pupillus sine tutoris auctoritate stipulandi pro
miserit. solverit, repetitio est, q~tia nec natuj'a debet, srv. též L. 16 . 
pl'. D. de minor. 4. 4. Naproti tomu b) jest na jiných místech natu
ralis obligatio uznána a t.o ve sm č ru rllzném: lX) L. 1. §. 1. D. de 
novat. 46. 2. cf. Gai. III. 119. ~) L. 42. pl'. D. de iureiur. 12. 2. 
L. 44. 95. §. 4. D. de solut. 46. 3. cf. L. 127. D. de V. O. 45. 1. 
L. 35 . D. de recept. 4. 8. y) L. 19. §. 4. D. de donat. 39. 5. L. 
95. cit. §. 2. 4. L. 21 pl'. D. ad leg. Falc. 35. 2. L. 25. §. 1. D. 
quando dies. 36. 2. o) L. 66. (64). pl'. D. ad Se. Trebell. 36. 1. Srv. 
též ještě L. 3. §. 4. in f. D. de neg. gest. 3. 5. Různá o tom mínění 
jsou tedy hlavně následující: 1. Bez obohacení, jehož existence však 
v různých případech se supponuje, nevzniká nikdy naturalis obligatio 
osoby nedospělé (pupilla) aneb vzniká sice, avšak jediné ve smyslu pra-

a) L. 5. D. de R. J. L. 1. §. 12. 13. D. de O. et A. 44. 7. (§. 59.). b) L. 
4,6. D. 1. c. c) L. 1. §. 2 .. L. 3. pl'. commodo 13. 6. L. 14. D. de cond. indeb. 
12. 6. d) L. 5. pl'. §. 1. D. de auct. tuto 26. 8. L. 3. §. 4. D. de neg. gest. 3. 
5. L. 1. § 15. D. depos. 16. 3. cf. L. 4. §. 4. D. de doli exc. 44. 4. L. 13. §. 
1. L . 14. D. cle concl. indeb. 12. 6. 0) §. 3. J. quib. mocl. obl. toll. 3. 29 .. L. 9 . . 
pl'. D. cle 11tH(.. 26. H. L. 8. §. 15. D. acl Se. Vell. 16. 1. L. 1. C~d. de lllutll. 
otijl . 8. 38 (39) cf L. 43. D. cle O. et A. 44. 7. L. 8 pl'. D. de adqUlr. her. 29 2. 
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zvláštním, ryze faktickém. Tak vykládá Puchta §. 237. not. h (srT. 
Holzschuher 3. vyd. III. str. 8 násl.) místa ona, dílem ovšem ducha
plně , avšak dílem též nesprávně aneb nuceně, zejmena pod pí sm. IX . (1. 
2. Dlužno prý lišiti mezi infantiae a pubertati proximi. Donell. lib. ! 

XII. cap. 22. §. 13. 3. Naturalis obligatio se všemi pravidelnými 
svými účinky vzniká vždycky, na př. Goschen §. 428. Rudorff Vor
mundsch II. str. 279 násl. Savigny Obl. I str. 61 násl. (ačkoliv 
uznává odpor mezi místy a.) b.) a Scheurl v Heidelb. Ztschr. I. str. 
506 násl. (kterýž pokusil se o to , aby dotčen)' odpor odstranil); avšak 
pouze s Um obmezením , že pr)- může býti nazpět žádána suma, kterouž 
pupillus zaplatil bez svolení tutuková. Buchel Civilr. Erorter. II. (Ver
pfandung fur nicht vollgilt. Obl.) str. 68 násl. Vangerow I. §. 279. 
Schultze de naturali pupillorum obligatione. Gryphiae 1853; a že oproti 
tomu jest vyloučena i kompensace (což ovšem se stanoviska praktického 
jest velmi povážlivým): Christiansen , znl' Lehre von der nat. obl. str. 
120. (proti tomu Goldschmidt v civ. Arch . XXXIX. 17.). 4. Vzniká 
sice naturalis obligatio, ta však postrádá proti pupillovi samému pravi
delných svých účinků . Brandis v Lindeově Ztschr. VII. str. 149 násl. 
Srv. též Weber nat. Vel'bindl. §. 71. Rosshirt ve své Ztschr. I. 2. str. 
130 násl. Unterholzner I. §. 78. Srv. též ještě Brinz krit. BI. III. str. 
15 násl. 57. Pand. 1. vyd. str. 572. 575. Novější náhledy o této 
otázce, Keller v Bekkerově Jahrb. IV. 12. a Schwanert Naturalobl. 
str. 363 .. 392 .. kteříž uvažujíce právem důvody, z kterých neplatným 
jest nalezeno zavazení se osoby nedospělé bez poručníka a kteříž ve 
věci hlavní s náhledem pod č. 4. uvedeným souhlasíce, docházejí 
k tomu výsledku, že zavazení ono především pupilla nikterak neváže, 
že však přece zakládá naturalis o bligatio, kteráž poskytuje dosti zá
kladu pro platné placení, expl'omissi, rukojemství a právo zástavní osob 
třetích ano i poručence se svolením poručníka (pupillus cum tutore) neb 
pGručence za zletilého prohlášeného (pupillus pubes factus) a kteréž 
vůbec jakožto naturale debitum nabývá právního významu, pokud ne
odporuje ratio legis, aby totiž pupillus chráněn byl proti škodě z pře
vzatých závazků. Srv. též Bekl,er v Jahrb. IV. str. 404. Tiktin de na
tura bilat. contractuum diss . pag. 69 . sq. annot. 1. Právem namítá se 
však proti Schwallertovi, že liz e odporovati placení aneb vůbec uznání 
dluhu, jež z pouhého omylu učinil poručník aneb dorostlý poručenec 
aneb jeho dědicové. Windscheid §. 289. pozn. II .. 16. 

1. Smlouvy. 

a) Uzavír ání smlouv obliga čních. 

§. 231. 

a) Prohlášeni vůle. ') 

Smlouva obligační jest srovnalá vůle různých osob, vzájemně 
prohlášená, k tornu směřující, ' aby založen byl závazek jedné strany 

• 
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neb obou stran ku obligačnímu plnění. Podstatnou podmínkou smlouvy 
obligační jest tedy slib strany jedné a přijetí (acceptatio) slibu 
stranou druhou (jednostranná smlouva obligační), aneb vzájemný 
slib obou stran a přijetí jeho oběma stranama (dvojstranná, obou
stranná smlouva obligační). Smlouva jest učiněna, je-li srovnalá 
vůle jednajících stran (paciscenti , kontrahenti) o všech podstatných 
článcích prohlášena a) V úmyslu, zavázati se (a v patřičné formě 
§. 232). Závaznými nejsou tedy: 1. jednostranná vyzvání aneb ~a: 
bídnutí (proposice) ku smlouvě, byť i zahalena byla ve skutecny 
slib, pokud nebylo stranou druhou prohlášeno, že je přijímá; při-

-jetí nemá ale účinb, stalo-li se, když nabídnutí, bud' výslovně 
aneb mlčky, bylo již odvoláno ; ll) 2. přípravná jednání obou stran 
ku smlouvě, kterou učiniti obmýšlejí (traktaty), pokud není sku
tečně docíleno vůle srovnalé a pokud není vůle tato prohlášena. 
Přes t.o může výsledek jednání těchto již pojat býti v závaznou 
smlouvu (pacta praeparatoria) a mllže takto zejmena býti napřed 
ustanoveno, že určitá Rmlouva má býti učiněna, pacta de contra
hendo, z čehož může vzejíti nárok na zaplacení interesse z pří
činy, že dohodnutá smlouva se nečinÍ. b) Tak zv. písemní punktace 
t. j . předchozí sepsání vespolně smluvených hlavních článkú smlouvy, 
kteráž ale teprve ve formě zvláštní má býti učiněna, mohou býti 
bud' dokonalou již smlouvou, neb · mohou míti význam pactum de 
contrahendo neb pouhých traktatů dle toho, jaký byl úmysl kontra
hentův a jaký má význam a jakou má povahu forma, kteréž se tu 
posud nedostává (§. 232). a) 

Pozn. 1) Srv. vůbec Regelsberger, Civilrechtl. Erort. svazek 1. 
Die Vorverhandlungen bei Vertragen." 1868. (O tom Schletterův 

Jahrb. XIII. str. 89 násl. Windscheid v krit. Vjschr. X. str. 152 násl. 
(Exner tamže XI. str. 337 násl.) Vangerow §. 603 . po zn. 1. (7 . :yd. 
III. str. 2J8 násl.). Sintenis (3. vyd.) II. §. 96. str. 248 násl. Wllld
scheid Pand. II. §. 306 . . 310. Holzschuher (3. vyd.) III. §. 236. str. 
303 násl. Schlossmann, Der Vertrag. 1876. 

2) Velmi nesnadným jest častá rozhodnouti otázku, zda-li a kdy 
prohlášení vůle obou stran jest dokoná~o a takt? smlouva }iž učiněna: 
zdali a kdy není dovoleno jednostranne odvolat! to, co Jednostranne 
bylo prohlášeno? Tu dlužno poznamenati: 

a) Prohlášeni, že slib se přijímá, můž e slibu předcházeti ve formě 
žádosti neb otázky, jako při římské stipulaci. 

a) L. 1. §. 1 . . 3. D. de pact. 2. 14. cf. L. 9. D. de contl'ah. emt. 18. 1. 
b) cf L. 6H. D. de V. O. 45. 1. 
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b) Mezi prohlášením vůle obou stran může uplynouti jakási doba. 
Jak dlouho může proposice býti považována za dosud trvající , visí na 
okolnostech. L. 1. §. 1. D. de V. O. 45. l. (cf. L. 12. pr. D. de 
duob. reis . 45. 2.), kteráž na římslwu stipulaci se odvolává, nestanoví 
žádného všeobecneho pravidla. 

c) Mezi přítomnými jest prohlášení vůle j edné strany potud bez 
účinku, pokud nenabyla o ní vědomo sti strana druhá. §. l. J . de V. O. 
3. 15. L . 1. pr. D. de V. O. 45. 1. L. 1. §. 15. L. 48. D. de O. et 
A. 44. 7. 

cl) Velmi spornou otázkou jest, jak se věc má, má-li učiněna býti 
smlouvu mezi osobami nepřítomnými, kteréž vzájemnou svou vůli vyjevují 
prostředníky (posly) aneb listy. L . 2. pro D. de pact. 2. 14. L. l. pl' .. 
§. 2. D. mand . 17. 1. Mno zí jsou toho náhledu, že i v tomto případě 
prohlášená vůle stran teprve tenkráte účinkuje jako srovnalá vůle, na
byla-li též strana druhá o ní vědomosti, a mají tedy za to, že smlouva 
jest teprve učiněna, když i navrhovateli bylo oznámeno, že návrh byl 
přijat . Viz zejmena Hasse v Rhein. Mus. II. str. 371 násl., potom 
Bekker v Jahrb. U. ll. III. str. 11 6 násl. , obzvláště Regelsberger n. 
m. U. str. 23 násl. a li: tomu Vangerow n. m. U. Jiní mají za to, ~e 
projev vůle, že návrh se přijímá, jest rozhodným j eště před ohlá
šením jeho navrhovateli ; zastanci náhledu toho rů zní se ale značně 
od sebe, jednajíce o tom, co vše strana návrh přijímající za příčinou 
zpravení navrhovatele učiniti musí, aby vyloučeno bylo odvolání uči 
něného návrhu. Wening v civ. Arch. II. 25. str. 267 násl. Scheur!. 
Beitr. I. str. 301 násl a (jinak) v dogm. Jabrb. II. 5. Emminghaus 
v prakt. Arch . n. p. VI. 3. srv. Pu chta §. 251. Sintenis a Holz
schuher n. m. U. Dahn v Zeitscbr. flir Hallclelsrt. IX. str. 503 násl. 
(proti dřívějšímu svému náhledu ve 3. vyd. Blntschli-ova d. Privatrecht 
str. 457.). Thol Handelsrecht 4 . vyd 1. §. 57. Ku označení dotčených 
dvou opačných hlavních náble dů navdena j sou tato pojmenování" Ver
nehmungstheorie " a "Auszerungstheorie" (Regelsberger), aneb theorie 
rescisní (odvozeno z rescisso) a theori e d eklarační (Dahn) , aneb 
theorie rekogniční a theorie agnice (Vangerow) . O spro s tředlmjící 
theorii pokusil se Windscheid n. m. U. (ve vyd . 2. jinak nežli ve vyd. 
I .). Windscheid má totiž za tOl že přijetí návrhu jest tím okam žikem 
dokonáno jako navrhovateli zaslané, j akmile přijímající užil pro středku, 
jejž si byl k tomu zvolil, aby prohlášení vůle jeho bylo s navrhova
telem sděleno, avšak považuj e přij e tí potud za odvolatelné, pokud ne
došlo navrhovateli, a rozeznává tedy vedle toho mezi pi'ijetím pro
hlášené vůle věřitelovy a mezi přij etím prohlášené vůle dlužníkovy, 
dále, jde-li o návrh k učinění smlouvy dvoj stranné, mezi prohlášením 
vůle věřitelovy a vůle dlužníkovy. Náhled tento jest duchaplný, ale ?? -
Jako theorie, tak kolisá též u věci této praxe Pro obchody stanoví 
o tom německý zákon obchodní některá pravidla v §. 317 . . 323. , 
vedle kterých návrh k uzavření smlouvy v jisté míře již za závazný 
se uznává; ku ustanovením těmto připojuje se sask)' zák. (sachs. 
Gstzb.) v §. 814 . . 8 1 8. a osnova bavorská II. čl. 7 . . 15 ., srv. Bekker 

t 
I 
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n. m. U. II. str. 385 násl. Arndts v krit. Vjscbr. V. str. 163 (civ. 
Schr. III. str. 497) násl. O právu pruském viz Landr. I. 5. §. 90 
násl. 96 nás!. Forster I. §. 77. str. 418 násl 423 násl. (a Deruburg 
I. §. 107. II. §. ll . 56.). O novějším zákonodárství vůbec Regelsberger 
n. m. U . str. 43 násl. - Koeppen, der obligatorische Vertrag unter 
Abwesenden v dogm. Jahrb. XI. 2. Brinz Pand. 1. vyd §. 361 násl. 
str. 1578 násl. Sohm v Ztscbr. flir Handelsrt. XVII. str. 16 do 107 . 
H. Schott, der obl. Vertrag unter Abwesenden. 1873. Prakt. Arch. n. 
p. IX. S. 324 násl. H. Siegel, das Versprechen als Verpflichtungs
grund . 1873. str. 11 násl. 20 násl. 53 . . 75., k tomu Unger ve Ví
deĎské Ztschr. I. 12. str. 357 násl. Fr. Hofmann, die Entstehungs
grlinde der ObL , insbesondere der Vertrag. 1874. I. str. 1 . . 49 . II. 

- ,stl'. 72 násl. (a Stobbe, Reurecht und Vertragsschluss nach tUterem 
deutschen Recht v Ztschr. f. Rechtsgesch . XIII. str. 209 násl.) Wind
scheid 4. vyd. §. 306. 307. (Klihn, Vertragsschluss unter Abwesenden 
v dogm. Jahrb. XVI. 1.). 

e) Byť by i navržená smlouva vedle odst. cl) učiněna nebyla, může 
přes to vzniknouti nárok na náhradu škody oproti osobě odstoupivší. 
Zcela jistě vzniká nárok ten, je-li odůvodněna předhůzka, že offerent 
způsobem lstivým straně druhé škodu způsobil (actio doli), dále i 
když návrh k uzavření smlouvy dlužno v ten rozum vykládati, že 
osoba druhá (které návrh jest učiněn) vykonati má ihned jednání, 
návrhu odpovídající, když tedy v návrhu spočívá zmocnění ku dotče
nému jednání; tu musí navrhovatel uznati závazným vše, co vedle 
návrhu dříve se stalo, než odvolání jeho straně druhé bylo ozná
meno ; arg. L. 1. §. 2. L. 15. 26. §. 1. D. mand. 17. 1. Dnešní věda 
právní kloní se ku náhledu, aby vůbec ten, kdož v osobě jiné vzbudil 
jistou důvěru, že smlouva stane se skutkem, v případě, když přes to 
smlouva se neučinila aneb z jiných důvodů byla neplatnou, nahradil 
tak zv. negativní interesse smlouvy (negatives Vertragsinteresse) t. j. 
yše to, co by strana druhá měla, kdyby jí uskutečnění smlouvy vůbec 
nebylo slíbeno. Ihering, " Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei 
nichtigen oder nicht ZUl' Perfection gelangten Vertragen" v dOl!m. 
Jahrb . IV. 1 ., srv. téhož " Schuldmoment im rom. Privatr." str. 3R. 
pozn . 73. Vangerow (7. vyd .) I. §. 109. III. str. 352. Windscheid §. 
307. pozn. 5 Scheurl v dogm. Jahrb. II. str. 273 násl. Bekker 
v Jrhrb. II. str. 364 násl. a IV. 5. Regelsberger str. 32 násl. (Dern
burg II. §. 16 .) a j . O založení a přesném určení této povinnosti 
ku nábradě, jakož i o podmínkách její · nebylo až posud žádné shody 
docíleno. Srv. Sintenis (3 . vyd.) II. §. 96. pozn. 18 a. Windscheid n. 
m. U. 4. vyd . 

f) Jednají-li mezi sebou osoby nepřítomné , může se státi , že 
prostředník vůli jedné strany ne správně oznámí straně druhé. Jaké 
jsou toho následky? Otázka tato jest velmi důležitou obzvláště nyní, 
užívá-li se telegrafu ku výměně vzájemných prohlášení vůle . I tu 
jsou různé náhlerly. Srv. mimo spisovatele sub. e. uvedené ještě Reyscber 
y Ztsch f. deutsches Recht XIX. str. 286 násl. 456 násl. Fuchs v civ. 



Arch. XLIII. 5. Busch tamže XLV. 1. Mittermaier tamže XLVI. 1. 
XLVII. ll. Bahr v dogm. Jabrb. VI. 5. a zejmena Serafini, il telegrafo in 
relazione aHa giurispr)ldenza civili et commerciale. Pavia 1862. (do 
němčiny přeložil L. Roncali 1865.), dále nejnovější Meili, das Telegraphen
recht. 1871. (2. vyd. 1873.); tento jest přívržencem t. zv. Vernebmungs
theorie, onen "Aeusserungstheorie" . (nr. d.); srv. Regelsberger v krit. 
Vjschr. XIII. str. 543 násl. Windscheid 4. vyd. §. 309. pozn 5 .. 8. 

3) O tom Regelsberger Civilr. Erort. str. 129 násl. Windscheid 
§. 310. Degenkolb, der Begriff des Vorvertrags. 1871. o tom Goppert 
v krit. Vjschr. XIV. str. 400 násl. 

4) Zvláštním úvodem k učinění smlouvy jest dražba, kter:í.ž 
v tom zálež.í, že proponuje strana jedna učiniti smlouvu o určitém 
plnění s tím, kdo nejpříznivější podmínky proponentovi učiní (kdo 
nejvíce podá aneb kdo nejméně požádá); při prodejích nazývá se 
dražba auctio neb subhastatio, kteráž pro mnohé případy zákonem 
jest předepsána: a) L. 2. 3. Cod. de execut. rei iud. 7. 53. L. 2. 
Cod si in causa iud. pign. 8. 22 (23). b) L. 2. Cod. de :lide et 
iure hastae fiscalis . 10. 3. c) Nov. 120. cap. 6. §. 2. d) L. 3. Cod. 
de locat. praed. civ. ll. 71 (70). O různém pojetí právního tohoto 
jednání srv. Gliick XVI. str. 267 násl. Puchta Lehrbuch a Vorles. 
§. 252. Sintenis II. §. 96. po zn. 19 . . 23. Keller Pand. §. 223 k. k. 
Holzschuher (3. vyd.) III. str. 748 násl. Kindervater v dogm. Jahrb . 
VII. 1. 7. Ihering tamže VII. 4. 8. Unger tamže VIII. 5. Regelsberger 
n. m. U. str. 162 násl. Reuling v dogm. Jahrb. X. 6. Siegel n. m. U. 

§. 10. str. 82 .. 90. Windscheid 4. vyd. §. 308. pozn. 10 . . 18. (Stobbe, 
Handb. III. §. 169.) Od sebe různí se též saský zák. §. 819., hess. 
osnova IV. čl. 83. a bav. osnova II. čl. 16. Srv. Lang Kritik des 
bayer. Entw. II. str. 17 násl. - Jest platným slib za tím účelem uči
něný, aby někdo při dražbě nepodával? Seuffertův Arch. XII. 16. (srv. 
Dernburg II. str. 28 násL). 

§. 232. 

{J) O formě smluv. 

Jako při právních jedn~ních vúbec (§. 64.), múže i při uza
vírání smluv obligačních vyhledávati se, aby zachována byla určitá 
forma, ať si již proto, aby byl moř-ným neb usnadněn dúkaz, že 
smlouva se stala, - aneb proto, aby žalovatelnost neb platnost 
smluv byla založena. 1) Forem, na kterýchž by závisela pouze prú
vodnost smluv obligačních (aby mohly býti dokázány), nezná 
obecné právo vúbee;~) formy, jimiž vedle předpisu zákonního 
platnost smluv jest podmíněna, stanoví obecné právo pouze vý
minkou. &) Je-li ale vúlí stran stanovena zvláštní forma smlouvy, 

lL) na př. L. 34. ,36, Cod. de donat. 8, 53 (54). (§. 81.). Nov. 120. ap. 
6. §. 2. (§. 198. not. c. d,). 
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zejmena listina,. na pf. listi na o smlouvě kupní, budiž zachování 
této formy, - k čemu ž ph listině náleží i podpis (munda, čisto
pisu) obou stran, - je-li to pochybným, považováno podmínkou 
závaznosti smlouvy. 3) takže, pokud podmínka tato splněna nebyla, 
nevzniká žádný závazek, ba ani závazek ku uzavření smlouvy. b) 
Též žalovatelnost smluv není dle dnešního obecného práva závislou 
na zachovávání určité formy, ačkoliv právě za tímto účelem římsM 
právo žádalo ve velké míře jistých forem , a ačkoliv základem soustavy 
práva římského o smlouvách bylo pravidlo, C) že ze smlouvy jedno
duché, formy prosté, vyjímajíc málo však důležitých případů, a ne-

- přihlížejíc ku lúční, jež snad jedna strana již vykonala, nevzniká 
. žalovatelná pohleclávka .\4) 

Po zn. 1) Ku porovnání římsk6ho práva s novějším zákonodárstvím 
v 10mto směru vi:!: Arndts, iiber schriftliche A bfassung der Vertrage 
v Ullrichově N eues Arch. fiir preuss. Rt. I. str. 132. (civ. Schl'. Ul. 
str. 188 násL). Srv. též Arndts v krit. U eberschau I. str. 138 násl. 
a v krit . Vtjschr. V. str. 9 násl. 166 násl. (civ. Schl'. III. str. 393 
násl. 482 násl. 500 násl.). Keller Pand. §. 221. 222. Regelsbcrger 
n. m. U. str. 134 násl. Windscheid §. 312. (Stobbe III. §. 173.). 

2) Dle pravidel processualných sluší rozhodnouti otázku, zdali 
a pokud zavedení zvláštního Í'Ízení (řízení exekuční) ku dobytí po
hledávky jest na tOll). závislým, aby pohledávka zvláštními listinami 
byla prokázána. Význam takový má forma též př'i pohledávce směnečné 
(proto řízení směnečné), o čemž srv. německé právo soukromé, zejmena 
německý směnečný řád (čl. 4.). 

3) O motivech předpisu tohoto: Keller §. 222., kterýž jde ale 
příliš daleko } tvrdí-li, že není v tom rozdílu, bylo-li úmyslem kontr.a
hentů zavázati se již ústním dohodnutím aneb písemními punktacemi. 

4) L. 7. §. 4. de pact. Nuda pactio obligationem nOll parit, sed 
parit exceptionem. L . 15. D. de praescript. verb. 19. 5. "ex pacto 
action'em non oriri." Padum neb pactio nazývá se vůbec pouhé jakkoliv 
prohlášené dohodnutí. Pactum zakládá dle ř. pl'. soukromoprávnou, 
žalovatelnou obligaci a stává se kontraktem jen za jistých podmínek, 
a to : a) re, t . j. tím, že strana jedna něco dá neb splní oproti zá
vazku strany druhé, znějícímu buď na vrácení toho, co dáno bylo aneb na 

b) L. 17. Cod. de fide instrum. 4. 21. (Justinian.). pl'. J . de emt. venrl. 3 
23. cf. L . 4. D. de fide instrum. 22. 4. C) L, 7. pl'. , §, 2. 4 , D. de pactis. 2, 
14. L. 13. 28. Cad, de pactis. 2. 3 L . 1. §. 2. D. de permnt.. 19. 4. L. 3. 4, 
Cod, de rel', permut. 4. 64. cf. Inst. quibus modis re contrabitur obligatio , 3· 
a .. de verbortlm obligatione. 3. 15. et sqq., de litterarum obligatione . 3, 2L 
de consensu obligatione 3, 22. - Dig. de verborum obligationibus. 45 , 1. Cod. 
de contrabenda et committenda stipulatione. 8. 37 (38). - Dig, de praescriptis 
verbis et in factum actionibus. 19. 5. Cod. de rerum peJ'lllutatione et de prae, 
acriptis verbis actione. 4. 64. 
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splnění vzájemné. Smlouvy tyto nazývají se smlouvy realné ; mezi smlou
vami těmito jsou čtyři pojmenované, jež poskytují zvláštní žaloby : 
mutuum, commodatnm, depositum, pignus (Ubbelohde, ZUl' Geschichte 
der benannten Realkontrakte auf Rilckgabe derselben Species. 1870.); 
ostatní smlouvy realné, nepojmenované, poskytují žalobu, kteráž vůbec 
není přesněji určena, in factum civilis aneb praescriptionis verbis 
actio a kteráž teprve později ve vědě právnické se vyvinula, kdežto 
dříve mohlo se pouze žádati vrácení toho, co dáno bylo. (Karlowa Reehtsg. 
str. 245 násl.) b) ve1'bis, t. j. určitou ústní otázkou a odpovědí na 
tuto otázku, stipulace, proto smlouva verbalná; smlouva tato jest ne
gotium stI-ieti iuris, jimž mohly býti založeny jednostranné žalovatelné 
ohligace jakéhokoliv vůbec možného obsahll a do něhož zahaleny 
mohly býti veškeré druhy závazkův, též oboustranné, tím způsobem, 

že rozděl eny byly formalně ve více jednostranných závazkú. c) litteris, 
t. j. slovy v jisté formě napsanými, proto kontrakt litteralný, kterýž 
v právu Justinianově není více praktickým. V některých případech nastal 
dotčený účinek; d) consensu, t . j. nudo neb solo consensu, prot.o kontrakty 
konsensualné: emtio venditio, locatio conductio (též eontractlls emphy
teuticarius), societas, mandatum. Oproti těmto čtyřem druhům závazkúm 
ze smlouvy (contractus) nazývány ostatní mlouvy dle obyčejné římské 
mluvy pacta, též nuda pacta neb nudae pactae sive conventiones;, ony 
neposkytovaly žádné žaloby a jest velice sporno, zdali mohly vúbec založiti 
jenom i naturalis obligatio (Savigny Obl. I. §. 9. Brinz krit. Bl. ~. 3. str. 16 
násl. Scheur!. Heidelb. Ztschr. I. str. 516. Schwanert Natllrobl. str. 123 
násL). Přes to byly mimo ony kontrakty výminkou žalovatelny ještě ně
které smlouvy (t. :,Iv. pacta vestita) buď vedle práva praetorského (t. zv. 
pacta praetoria, zejmena slib placení, constitutum debiti), bud' vedle konsti 
tucí (t. zv. pacta legitima, zejmena slib darovací, §. 279., a slib dotalní 
(§. 397.). Srv. vůbec Savigny Obl. II. §. 72 .. 75., a obzvláště Liebe, die 
Stipulation und das einfache Versprechen. Brunšvik 1840. Gneist, die 
formellen Vertrage des neueren R. Obl.-Rechts. Berlín 1845. Girtanner, 
die Stipulation und ihr Verbaltnis zum Wesen der Vertragsobligation. 
Kiel 1859. - Do praktického práva doby novější nepřešel ale římsl,ý 
kontrakt formalný (stipulace); vedle všeobecného práva obyčejového 
stalo se pravidlem, že veškeré smtouvy jsou žalovatelny pokud jsou platny 
a tím odpadly dúslednosti z pravidla L. 7. §. 4. cit. Srv. o tom Sa
vigny ll. §. 76 .. 78. Liebe 11. m. u. a Pfordten liber díe Klagbarkeit 
der Vertrage nach ram. und heut. ReclJt v pojednání Č. 3, Heimbach 
v Lindeově Zlschr. ll. p. XIII. 3. Sintenis II. §. 96. p0zn. 3. - Tím 
staly se veškeré smlouvy vlastně kontrakty konsensualnými. Ovšem 
nelze mluviti - jak samo se rozumí - o závazlm ku vrácení, 
nebylo-li před tím přijato to, co vrátiti se má, a lze i nyní o kon
traktech realných mluviti, zejmena pokud před odevzdáním a přijetím 
neexistuje zádné ohligace, aspoú nikoli obligace toho, kdo přijati má, 
neboť teprve res initium obligationi praebet. Srv. Demelins, Realcon
tracte im heutigen Recht v dogm. Jahrb . III. 5. Unger tamže VIII. 
I. Se zvláštním zřetelem na právo rakouské : Habietinek v Haimerlově 
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Vjschr. V. 3. Avšak o žádném římském realném kontraktu nemůže na
prosto býti tvrzeno, že jest kontraktem realn)'m v uvedeném právě 
smyslu, to nemo žno tvrditi ani, jak Unger se domnívá, o nezlÍročitelné 
zápůjčce a naopak nelze zase o depositu a zápůjčce zúročitelné tvrditi, 
že kontrakty realn)'mi nejsou. V~dy jest rozhodným "zdali strany 
teprve tím, že bylo dáno a přijato, obmJ'šlely závazek založiti", (Winc1-
scheid §. 312. po zn. 5.) a to státi se může jak při depositu tak i pí'i 
zúročitelné zápůjčce, naproti tomu alé nikoli při záptljčce nezúročitelné. 
Mluví-li se přes to v dnešním právu často o kontraktech formalných, 
nesmí se tomu rozuměti snad, jako by žalovatelnosť smlouvy byla dle 
zákona na určitou formu vázána nýbrž má to ~ pouze význam proces
sualný (§. 233. pozn. 8.). (Karlowa Rechtsgesch. str. 227 násl.). 

b) Obsah mluv oblig·učních. 

§. 233. 

Účelem smlouvy obligační jest, aby vznikla obligace. Obsah 
smlouvy musí tudíž býti takovým, aby z něho obligace vzniknouti 
mohla (§. 202.). Slib osoby tl'etí neb slib ve prospěch osoby třetí 

zakládá tedy ovšem závazek neb pohledávku jednoho neb druhého 
kontrahenta, pokud i tento něco nabíZÍ, a) aneb pokud (po případě) 
má nějaké interesse na tom, že osobě třetí se plní; h) smlouva múže 
však též založiti závazek neb pohledávku této Uetí osoby. I) Jako 
při každé úmyslné změně majetkových poměrll dlužno i při uzaví
rání smlouvy obligační mimo to vždy předpokládati jistý právní 
úmysl, jakýsi dúvod, z kteréhož v závazek se vchází (causa obli
gandi, důvod závazku 2) a kterým spolu blíže se určuje právnÍcká 
povaha právního jednání. 3) Možno zavázati se v čirý prospěch 

osoby jiné (z liberality), zejména v úmyslu, aby osobě této byl 
poskytnut bezúplatně zisk majetkový (darování, donandi causa), 
aneb v úmyslu, aby zadosť bylo učiněno existujícímu nároku práv
nímu (solvendi causa) , aneb aby usnadněno a zabezpečeno bylo bu
doucí jeho dobývánÍ, 4) aneb aby za splnění jedné strany bylo po
skytnuto vzájemné plnění strany druhé, aby za závazek strany jedné 
byl převzat závazek vzájemný (credendi causa), C) aneb též proto, 
aby i bez vzájemného plnění aspoú. nepi"Ímo, slibem, docíleno bylo 

a) §. 3 ~ 1. J. de inutil. stip.3. 19. L. 38. pr. §. 1. 2. L. 81. pr. L. 83. pl'. D. 
de V. O. 46. 1. L. 5. D. de duob. reis. 45. 2 L. 18. 19. D. rat. rem hab. 46. 8. 
cf. Nov. 115. cap. 6. b) §. 4 19. 20. J. 1. C. L. 38. §. 17. 20 .. 23. D. de V. 
O. 45. 1. cf. L. 110. pl'. eod. c) L. 2. §. 3. D d2 dOllat. 39. 5. L. 3. §.. 10. D. 
Llp. dOll. illt. v. et u. 24. 1. L. 2 31. D. de no vat. 46. 2. L. l. §. 1. D. de reb. 
(Oml. 12. 1. L. 1. §. 1. D. de cond. sine causa. 12. 7. §. 2. J. de except. 4. 13. 
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jednání neb opominutí něčeho osobou druhou, aneb aby dosažen 
byl jiný právní účel, 5) na př. conditionis implendae neb dotis 
constituendae causa. d) Bez tohoto úmyslu a bez tohoto dinódu 
není možnou opravdová vůle zavázati se; je-li vůle ona patrna a 
není-li lze vypátrati jiného dúvodu závazku, musí vůle spočívati 
na liberalitě, na úmyslu někoho obdarovati. 6) Smlouva muže se 
ovšem též zakládati na tom či ·onom úmyslu, a.lternativně aneb 
eventualně. 7) Úmysl může býti příčinou, že slib dluhu, jehož zá
kladem jest tento úmysl, jest absolutně neplatným právním jed
náním, na pí'. jako neplatné darování. e) Mimo to lze pro vady dů

vodu závazku právnímu jednání odporovati a muže též nastalý zá
vazek pozbyti účinku námitkou, pokud pohledávkou a splněním 
její strana druhá bezprávně jest obohacena. f) Ostatně jest to vule 
přijetím slibu zjevená (prohlášená), vůle zavázati se, z kteréž obli
gace vzniká. Jinou velice spornou otázkou jest, zdali a pokud ža
lobu o zaplacení pohledávky založiti lze na pouhý slib plnění, aniž 
by důvod slibu blíže byl určen. 8) 

Pozn. 1) O tom srv. níže §. 245 .. 248. a o smlouvách ve pro
spěch osob třetích Gi. 246. pozn. 3.) zejmena Busch, Doktrín und 
Praxi s uber die Gultigkeit von Vertragen zu Gunsten Dritter. 1860. 
Bahr v dogm. Jahrb. VI. 3. Zaun v prakt. Arch. n. p. I. str. 42 násl. 
Unger v dogm. Jahrb. X. 1. a k tomu Regelsberger v krit. Ztschr. 
XI. str. 559 násl. s Windscheidem §. 316., též Platner v civ. Arcb. 
L . str. 220 násl. - Babr, ein Wort z. L. v. d. Vertragen zu Gunsten 
Dritter v dogm. Jahrb. XI. str. 394 násl. Brinz 1. vyd. 8. 374. 375. 
Gareis, d. Vertrage zu Gunsten Dritter. H17 3. (o tom Pfaff ve Ví
deňské Ztschr. I. str. 212 násl. Stobbe v Ztschr. fur. Handelsrt. XIX. 
str. 300 násl.) Siegel n. m. u. str. 142 .. 159. "das Schuldversprechen 
zu fremden Handen", k tomu Hofmanu n. m. str. 45 násl. Windscbeid 
4. vyd. §. 316. 316 a. Knaus, die sog. Vertrage zu Gunsten Dritter 
nach R. R. Kolín 1875. (Del1nburg Preuss. PI'. R. II. §. 18 .. 20. 
E. Zimmermann stellv. neg. gest. §. 2. Stobbe, Handb. 111. §. 172.) 

2) O causa oblígandi srv. vubec Meyerfeld, die L. v. d. Schen
kungen. §. 3. 12. Lírbe, uber Wesen und Eíntheilung der materiellen 
Contracte des R. R. v Lindeově Ztschr. XV. 3. 10. Gneist, die for
mellen Vertrage str. 113 násl. Windscheid, die Lehre des R. Rechts 
von der Voraussetzung, Dusseldorf 1850. str. 88 násl. Savigny Obl. 
ll. §. 78. Erxleben, die condíctíones sine causa I. str. 32 násl. Voigt, 
uber die condictiones ob causam od.er uber causa und titulu s im Allge-

<1) Cod. de dotis prommiss. 5. 11. e) L. 3. §. 10. D. de donat. iut. v. et 
u. 2.1.. 1, cf. L . 5. §. 3 .. 5. eod. f) L. 2. §. 3. D. de doli exc. 44. 4. L. 15. D. 
de fideiuss. 46. 1. L. 1. 3. D. de cond. sine causa. 12. 7. L. 5. §. 1. D. de act. 
emti 19. 1. 
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meinen. Lipsko 1862, obzvláště O rtlzném významu pojmu causa str. 
1 .. 51., o causae obligationum str. 96 .. 114. 454 násl. 491 násl. Dle 
Voigta jest causa = titulus obligationis především právní duvod obli
gace, t. j. skutečností, kteráž jako modus obligandi závazek přímo za
kládá. Voigt seznav pak, že s obligací touto může nepřímo souviseti 
jiný právní tvar obligační, shledává v tom organickou souvislosť dvou 
modi obligandi, kteréž stojí vedle sebe v poměru jako důvod a ná
sledek, z nichi povždy jeden jest sekundarní eausa obligace, přímo 

z druhého vzniknuvší, a tak prý může též i tertierní causa a. t. d. býti 
vypátrána. Spisovatel má ale za to, že muže takto více obligací souvi
seti pouze: placením (solutio) obnovou (novatio) a sesílením jedné obli
gace druhou. Tím odstraňuje Voigt pojem causa obligandi ve smyslu 

- pohnůtky jako nezávažný a považuje causam obligationis (primární, 
. sekundární a t. d.) pouze za skutečnosť, závazek zakládající. Řídě se 
t.ímto nál.Jledem, musí nejen v nudum pactum ř. pl'. a v přípravném 
ještě nezávazném smlouvání se, nýbrž i v pouhé ještě nijak neusku
tečněné donatio, ano i ve stauovení výminky spatřovati obligační poměr, 
neboť i k těmto jednáním může nová obligace se připojiti solucí, no
vací neb konfirmací. To dostačuje, aby dokázáno bylo, že vývody 
Voigtovy se nezdařily. Kdo bez slibu předchoziho věc nějakou dává 
aneb slibuje donandi animo, nebyl před tím nijak zavázán; zrovna tak 
není zavázán i ten, jemuž věc nějaká byla odkázána aneb slíbena 
pod výminkou, že něco slíbí neb učiní, a pakliže nyní něco slíbí 
miplendae conditionis causa, činí t.eprve nyní obligaci, kteráž není 
v žádném kausalném spojení s ohligací dříve existující. Kdo donandi 
neb implendae conditionis causa se zaručuje aneb expromittuje činí 
obligaci, jež ovšem s obligací jinou způsobem novace neb konfirmace 
souvisí, avšak nesouvisí nikteral, s obligací jeho vlastní, kteráž již dříve 
existovala, a považuje-li se ona konfirmovaná aneb obnovená obligace 
za sekundarní důvod (causa) obligace nové, shledáváme vedle tOllOtO 
důvodu ještě causam donandi neb implendae cQnditionis a to nikoliv jako 
kausu tertierní nýbrž jako pohnutku, z které bylo adpromittováno neb 
exprornittováno. Srv. H. Witte v Schletterově Jahrb. X. str. 6 násl. 
Esmarch v krit. Vjtschr. V. str. 523 násl. - Schlossmann z. L. v. 
d. Causa obl. Vertrage. 1868., kterýž na str. 28 násl. causa obl. vy
světluje jako účel (účel majetkový - Vermogenszweck) jednání vůle. 
Lotmar, uber causa in R. R. (srv. §. 63. pozn. 1.) 

:I) Voigt n. m.· u. str. 498. neschvaluje tuto větu, protože prý 
římskému právu odporuje; pro podstatu stipulace jest prý naprosto lho
stejno, nastala-li donandi neb solvendi aneb credendi causa. Avšak jest 
to též lllOstejným pravnímu jednání stipulaci vznikajícímu? Stipulace 
muže býti neplatnou proto, že stala se donandi causa, byla by ale 
úplně platnou, kdyby se udála solvendi causa a t. d. 

') Bahr, d. Anerkennung als Verpflichtungsgrund. Kassel 1855. 
(2. vyd. 1867.). O tom Arndts v krit. Ueberschau IV. str. 1 násl. 
2.19 násl. (civ. Schr. 1. 23) a k tomu zase Bahr ,. dogm. J ahrb. II. 6. 8. 
Regelsberger, d. rechtl. Natur d. Abrechnungsgeschaftes v civ. Arch. XLVII. 
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8. Unger z. L. v. Anerkennungsvertrag v uogm. Jahrb. VIII. 7. Willd
scheid §. 412 a. 412 b. Srv. Schlossmann ll. m. u. str. 66 násl. 85 
násl. Stahl, ob und in wie weit die Anerkennung einen Verpflichtullgs
grund bilde? v civ. Arch. LIV. 16. Buhl, Beitr. z. L. v. Anerkennullgs- J 

vertrag, 1875. (o tom Regelsberger v Jen. Litztg. 1876. č. 1. Bahr. 
v krit. Vjschr. XVIII. str. 334 násl.) (Griinhut, das Recht des Conto
correntverkebrs ve své (Vídeúské) Ztschr. III. 9. obzvl. str. 508 násl. 
Stahl, z. L. vom Anerkennungsvertrage, v civ. Arch. LXI. 3. str. 141 
násl. Stobbe, Handb. III. 79 násl.) 

5) Srv. Windscheid a Erxleben n. m. u. Oproti tomu Sin tenis JI. 
§. 96. pozn. 25., kterýž s hlavní větou jinak souhlasí, avšak nechce 
vedle solvere, credere, donare i čtvrtou alternativu: "aneb, aby nějaký 
právní účel byl dosažen" uznati jako důvod závazku uváděje, ovšem 
způsobem nuceným a nedostatečnf'm, že i při dotem cOllstituere při 
conditionem implere slouží za základ solutio aneb donatio. Schlossmann 
n. m. u. str. 38. 

6) I proti větě této vyslovuje se Voigt n. m. u. st.r. 496. (srv. 
str. 580 násl.) a Sintellis n. m. u. pozn. 3. k. k., avšak, jak se zdá, 
z nedorozumění. 

7) Tak na pi'. lze slib činiti i platiti z příčiny dluhu, a pro 
})řípad, že dluhu více není, z příčiny darování. Srv. Schlossmann 
str. 36. 

s) Římská stipulace neměla ku formalnému svému vzniku zapo
třebí causam promittendi a mohla takto žaloba býti podána přímo ze 
stipulace, ačkoliv posud jest sporným, zdali přes to nemohl žalující 
exceptione doli býti přinucen, aby důvod závazku udal a prokázal. 
Gneist ll. m. u. str. 180 násl. a ve svém comment. de causae proba- . 
tione stipulatoris. Berlín 1858. Dernburg v Heidelb. krit. Zeitschr. III. 
str. 504 násl. Processualní praxe obecného práva klonila se ku ná
hledu, aby žalo ba opírající se pouze slibem ku plnění, bez bližšího 
označení poměru smlouvy, byla zavržena jako nedostatečně odůvodněná, 
a tak stanoví mnozí za pravidlo pro dnešní právo, že pohledávka může 
založena býti pouze smlouvou obligační materielně individualisovanou, 
z kteréhož pravidla vyjaty jsou pouze jisté formalné kontrakty dnešního 
práva (směnka, poukázka, papíry majetníku svědčící). Heimbach v Lin
deově Ztschr. n. 1). XIII. 3. Sin tenis n. m. u. Schlesinger, ZUl' Lehre 
von den Formalcontracten und d. quer. non num. pecun. Lipsko 1858. ; 
jinak Schlossmann n. m. u. st.r. 21 násl. 42 násl. 87 násl. Jiní však 
uznávají vůbec za možny jednostranné sliby dluhu, kteréž bez causa 
obligandi učiněny, žalobu o zaplacení dluhu přímo zakládají a určují 

takto nový pojem kontraktů formalných (" formelních", "negativně for
mellních kontraktů) oproti t. zv. smlouvám materielním, l'adíce k nim 
obzvláště uznání dluhu. Babr die Anerkennung obzvl. §. 40 násl. Bri~z 
1. vyd. str. 421. Windscheid v krit. Vjschr. I. str. 105 násl., srv. též 
bav. osnovu II. 61. 21. Proti tomu byly z různých stran činěny ná
mitky, obzvláště co do významu uznání dluhu: Schlesinger (str. 129 násl. 
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291 násl.), Voigt n. m. u. str. 509 násl. Bruns v Ztschr. fiir Rechts
geschichte I. str. 11 O násl. též Hesse, liber das Wesen und die Arten 
d. Vertrage des heut. R. R. Ein Versuch zu Widerlegung der Lehrr, 
dass es im heut. R. R. 1I0ch formelle Vertrage gebe. Jena 1868. 
(Schletterův Jabrb. XIII. str. 99 násl. Bechmann v I,rit. Vjschr. XI. 
str. 133 násl.: "vědecké ... beze všeho významu"). Schlossmann str. 
73 násl. Ostatně není opravdu žádného důvodu, když římská stipulace 
byla odstraněna, proč by ku za'ožení obligace neměla stačiti tak jako 
stipulace i prostě prohlášená vůle, že někdo chce býti dlužníkem, byťby 
i zůstalo možným odporovati smlouvě proto, 7.e causa má vady. Sa
vigny Obl. II. §. 77. 78. Arndts n. m. u. str. 223. 237 násl. (civ. 
Schl'. I. str. 362. 375 násl.). Rudorff k Puchtovi §. 257. pozn. g. Srv. 

-též Witte, die Bereicherungsldagen str. 248 násl. Co do důkazu, na
lezena v L. 25. §. 4. D. de prob. 22. 3. (srv. s tím L. 13. Cod. de 

. nun num. pec. 4. 30.) věta, že listina o slibu, důvodu závazku neobsa
hující, k důkazu nestačí (cautio quae indiscl'ete loquitur, t. zv. cáutio 
indiscreta). A však věta tato ma na zřeteli pouze příparl, odporuje-li 
kdo ' slibu, listinou prokázanému z příčiny, že byl učiněn indebite; věta 
ona nevylučuje také průvodní moc doznání se ke dluhu, všeobecně 

znějícího a neudporuje, aby slib zaplacení s doznáním tímto souvisící 
aneb v něm spočívající zůstal účinným ohledně závazku takto uznaného. 
Schlesinger n. m. u. str. 47 násl. 136 násl. Windscheid n. m. u. str. 
189 násl. a Pand. §. 318. 319. srv. s §. 412 b. pozn. 2. Bruns n. 
m. u. str. 128 násl. Unger n. m. u. str. 209 násl. Srv. též nový po
kus o vysvětlení L. 25. § 4. cit. Schlossmann str. 3 .. 21., vůbec ale 
k tomu H. Witte "Die bindende Kraft des Willens u. s. w." v krit. 
Vjschr. VI. str. 330 násl. srv. s pojednáním téhož spisovatele "die 
bindende Kraft des Willens im a1tdeutschen Obligationenrecht" v Ztschr. 
fiir Rechtsgescb. VI. str. 448 násl. též Plattner v civ. Arch. L. str. 
2 14 násl. Spaltensteirr, das specifiscb juristische Geschaft im romischen 
ObligationenrecLt . . 1876. (o tom Eisele v luit. Vjschr. XX. str. 8 
násl. - Karlowa Rechtsgescbaft str. 227 násl. 232 násl. 254 násl. 
Stobbe, Handbuch III. §. 167. Karsten, clie Becleutung der Foml im 
Obl. R. 1. Die rom. Lehre v. d. Stipulation 1878. (o tom SchwanCrt 
v Jen. Litztg. 1879. č. 6.1 Dernburg, Preuss. Pl'. R. II. §. 15.). 

§. 234. 

Dle toho, je-li uíkladem smlouvy úmysl, aby za poskytnutí 
prospěchu dána byla stranou druhou odplata, neb zakládá-li se smlouva 
jediné na úmyslu poskytnouti prospěch bez odplaty rozeznáváme 
smlouvy úplatné či onerosní a smlouvy bezúplatné či lukrativní. 
I smlouva jednostranná, závazek jedné pouze strany zakládajícÍ, 
může býti úplatnou, na př. zúročitelná zápůjčka a ona může býti 
bezúplatnou, přihlížíme·li k ní se stanoviska opačného tomu, z něhož 

ArndtBovy l'andekty. 6 
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jest právě jednostrannOIl, na př. zúročitelná zápľtjčka aneb commo
datum. Smlouvy dvojstranné jsou zároveň smlouvami podstatně 

úplatnými. Ony směřují podstatou svou k tomu, aby součastně J 

pro obě strany pohledávku a závazek založily a obsahují takto rlva 
na vzájem př'ijaté a sobě odpovídající sliby. 1) Dvojstrannou smlouvou 
zakládá se tedy již o sobé dvoustranný závazek. Avšak obojí 
tento závazek směřuje ku plnění pouze proti plnění vzájemnému 
a žádá-li J(do splnění strany druhé, musí dříve též sám Spllllti 

. aneb ku splnění hotov býti; a) jinak lze mu namítati, že žádost 
jeho jest neoprávněnou, dol i exceptio, b) tak zv. exceptio non 
adimvleti contl'actus aneb nOll rite adimpleti contractus, ač ne
bylo-li výslovně ujednáno aneb vedle zvláštního obsahu smlouvy 
stanoveno, že jedna strana má plniti pozděii nežli strana druhá; C) 
v pÍ'Ípadě tomto náleží žalujícímu, aby dokázal, že bylo splněno 
(dle §. 114.), pokud ovšem není sporu o tom, že pohledávka jeho 
vzešla ze smlouvy, z které žaluje. 2) Dvojstranná smlouva může 
ostatně býti pro jednu stranu ještě nezávaznou proto, · že strana 
tato není způsobilou zavázati 8e/) aneb z důvodů objektivních,") přes 
to může ale býti úVlně závaznou pro stranu druhou (t. zv. negotium 
claudicans).3) Avšak i tu nemůže strana prvá domáhati práv svých 
ze smlouvy potud, pokud neuzná i svůj závazek, a takto visí účinnost 
a bytí smlouvy na rozhodnutí kontrahenta, kterýž není zavázán. 4) 
Stejný poměr nastane, učiní-li se dvojstranná smlouva pod tou 
výminkou, že jedna strana sice se zavazuje, druhá strana však zá
vaznou moc smlouvy a tedy dokončení její činí závislým ještě na 
konečném svém prohlášení, j( ž třeba ve lhůtě určité podati má
vedle toho jest smlouva pro obě strany závaznou a bezvýminečně 

uzavřenou, jakmile prohlášení se stane, bez tohoto prohlášení roz
padá se ale celá v nivec. 5); 

Pozn. 1) Causa promittendi obou těchto slibů jest tu slib vzá
jemný. Ovšem může nzavření dvoustranné smlouvy míti důvod svůj mimo 
totéž v kause mimo smlollvu ležící, jejíž vady mohou míti vlivu na účinnosť 
smlouvy. L. 49. §. 8. 9. L. 66. D. de legato I. L. 5. §. 1. D. de act. 
emti. 19. 1. 

2) O této otázce jest velmi obsáhlá, jalová literatura. Srv. Gliick 
XVII. str. 228. násl. Heerwart v civ. Arch. VII. 18. XIV. 9. XVIII. 

a) L. 13. §. 8. D. de aet. emti. 19. 1. b) L. 25 . D. I. C. L . ·5. §. 4. D. 
de doli exe. 44. 4 L. 5. Cod. de evict. 8. H. (45). ff. Gai. IV. 126 a. c) L. 
24. §. 2. D. loeati. 19. 2. d) pro J. de ~uet. tuto 1. 21. L 5. §. 1. D: de auct. 
tuto 26. 8. L. 13. §. 29. D. de act. emtl. 19. 1 L . 7. §. I. D. rescllld. velld. 
18. 5. e) L. 34. §. 3. D. de contrah. emt. 18. 1. 

.. 
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15. Schenck tamže. XVII. 4. 9. xx. ] 5. Treitschke tamže XXII. 11. 
Sintenis v Lindeově Ztschr. XVI. 7. XHI. 5. Holzschuher III. §. 243. 
str. 357 násl. "Kdyby hleděno -bylo spíše na věc, nežli na vynalezená 
pojmenování (exc. non impleti a niln rite impleti contracius), byla by 
naše literatura ušetřena od hojného počtu spisů neužitečných". Puchta 
Vorles. II. §. 232. lL lL, srv. Vangerow S. 607. Proti tomu zase 
Keller v Bekkerovč Jahrb. IV ll. PJnd. §. 243., s ním Til,tiu de na
tura bilateralium obligationum . BeroJ. 18G7. §. 5. 6., protí němu W. 
A. Puchta v Bekkerově Jallrb . V~ 5. a Bekker tamže V. 6. Windscbeid 
§. 231. pO hn. 2 . . 7. Srv. též je š tě H. Gerber, z. Lehre · v. Klaggrunde 
und der B eweislast. Jena 1858., a o tom krit .. rjscllr. 1. str. 130 násl. 
Unger, iiber den r evid. sachs . Entwllrf stl'. 72. O praxi: Seuffertův 
Arch . 1. 39. 199. II. 276 . III. 153. V. 8. 147. 308. VL 169. VII. 
115. 295. IX. 216. X . 107. XI. 103. 146. XII. 141. XIV. 129. XV. 
14. 213. Busch str. 11 8 násl. prakt. Arch. V. str. 286 násl. 427 
násl. - F . Zimmermann, iiber d. Statthaftigkeit der sog. Einrede des 
nicht erfiillten Vertrages gegen die actio pro socio, v civ. Arch . LIV. 
12 (Bruck, Beweislast hill:iicLtlieh der Beschaffenheit des Kaufgegen
stnndes. 1874. o tom Regelsberger v krit. VjscLr. XVII. str. 115 násl. 
Srv. ještě Dernburg Preuss . Pro R. II. §. 46. 150. č. 1. b. 

3) L. 13. §. 29. D . 19. l. Si quis a pupillo sine tutoris aucto
ritate emerit, ex uno lutere constat contractus ; nam qui emit, obli
gutus est pupillo, pupillum sibi Ilon obligat. pl'. J . 1. 21 Uude in 
his causis, ex quibus obligatiolles mutuae nascuntur . . . . si tutori8 
auctoritas non interveniat, ipsi quidem, qui cum his contrahunt, obli
gantur, at invicem pupil1i Ilon obligantur. L . 5. §. 1. D. :ol 6. 8. Pu
]>ilIus vendendo sille tutoris allctoritate non obligatur, sed nec in 
emendo, nisi in qualltum locupletior factus est. 

4y L. 34. § 3. D. 18. 1. Si emtor so·us scit (rem furtivam 
csse), nOIl obligab itur venclitor, nec tamen ex vendito quidquam conse
quitur, llisi uItro quoel convenerit praestet. L. 7. §. 1. D . 18. 5. 
" ... an perinele sít, atque si ab initio sine tutori~ auctoritate emisset, 
ut scilicet ipse non teneatur, sed agente eo retentiones competant". 
Srv. Brandis v Lineleově Ztschr. VII. str 149 násl. Vangerow I. §. 279. 
Dernburg Compensation §. 10. Nesprávným jest se Savignym ~e srov
návající první vydání III. str. 40. IV. str. 541. a Puchta §. 67. not. 
d. §. 232 not. a.: "Jsoucnosť (existence) smlouvy visí na rozhodnutí 
kontrahenta, jenž není vázán; smlouva ta jest pouze podmínečně (re la
tivně) neplatnou". Proti kontrahentovi, jenž není vázán, neposkytuje 
římské právo nikterak žalobu z kOlltraktu. Srv. ale opět Mommsell 
Deitr. III. str. 419 násl. ; proti tomu však Keller n. m. u stl'. 352. 
358 násl. Tiktill 1. C. §. 12 . . 16. Wind3cheicl Pand. §. 93. pOZIl . 1. 
§. 321. pozn . 22. 23 . - Siegel, das Versprechen als Verpfliclltungs
gl'und, §. 9. "das sog. hinkende Geschaft", str. 75 .. 81. Hofmann, 
Enstebgsgrde. str. 37. 

5) Dle dnešního práva není o tom pocllyby, že strana jedna za
vázati se může, na př. ku prodeji neb ku propachtování za určitých 

6* 
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podmínek, kdežto ponecháno jest ještě libovůli strany drubé, zda jednání 
definitivně se uskuteční. Smlouva taková musila by aspoií míti účinek 
jako pactum de contrabendo, tak jako v římském právu k tomu smě
řující stipulace (§. 231. 232. pozn. 4.). Avšak již římské pl'. uznává! 
smlouvu tuto též bez stipulace, a sice jako konsensualn)' kontrakt pod 
výminkou učiněný; §. 4. J. de emt. vend. 3. 23.; dlužno setrvati na 
stanovisku: že včasným· problášením kontrahenta z počátku nezaváza
ného, nezakládá se teprv nárok ua uzavření kontraktu, nýbrž ihned 
bezvyminečný kontrakt sám. Srv. Windscheid n. m. u. a Iberil;g v dogm. 
Jahrb. VII. str. 178., ale též níže §. 301. pozn. 5. 

§. 235. 

Jest celá l'ada smluv obligačních, jichž podstatu a obsah ozna
čuje všeobecně určitý právnický pojem s určitým názvem, smlouvy, 
jichž účinek všeobecnými pravidly právními se řídí a zvlášť po
jmenovanými žalobami v platnosť uvádí, byť i odthylky pravidla 
byly dovoleny (§. 65.). Jsou však mimo to i smlouvy, obsahu ne
obmezeně rúzného, jež nelze nikterak v určitý pojem zahrnouti. 
Bezejmené tyto dosud kontraldy a žaloby z nich možno nazývati 
praescriptis verbis actio. Avšak na kontrakty tyto nehodí se nyní 
theorie římského práva o contractus innominati. Veškeré tyto 
smlouvy zaldádají spíše ihned, jal{mile obě strany jsou srozuměny, 
jako Í'Ímské kontrakty konsensualné, dvojstranné žalovatelné zá
vazky ku smluvenému plnění a vylučují libovolnou změnu smlouvy 
neb libovolné odstollpení od smlouvy, pokud zvláštní obsah smlouvy 
nezakládá ve směru tomto zvláštních práv. 

Pozn. O spisu novějším, sem patřícím: Accarias ' théorie de con
trats innommés et explication du titre de praesciptis verbis. Paříž 
1866. podává zprávu A. Pernice v hrit. Vjschr. X. str. 68 .. 123.
Co do obsahu kontraktů bezejmených ve smyslu nynějším, ale zrovna 
tak i co do obsahu všech I smluv úplatných lze i nyní ještě roze
znávati dle L. 5. pl'. D. de praescr. verb. 19. 5.: Aut do tibi ut 
des, aut do ut facias, aut facio ut des. aut facio ut facias. Avšak dle 
řím. pr. vzniká teprvé skutečným dare neb facere strany jedné žalova
telná pohledávka na dare neb facere strany druhé. Mimo to má ten, 
qui dedit neb fecit, nesplnila·li na vzájem strana druhá, místo aby 
žalovat.i muselo splnění, též právo žádati, aby to, co sám splnil, bylo mu 
vráceno, pokud vrácení jest možným, a to tak zvanou condictio causa 
data causa non secuta, L. 5. §. 1. D. I. c. cf. L. 7. eod. a sice, 
aspoli v jistých případech, dle náhledu dříve běžného i z pravidla, 
ano i v tom případě, když strana druhá se Splněním ještě bezprávně 

neprodlévá (vedle ius poenitendi); L. 3. §. 2. L . 5. D. de cond. causa 
data. 12. 4. Vangerow III. §. 599. Erxleben, die Conditiones sine 

8~ 

causa II. stránka str. II násl. Voigt, die cond. ob (~ausam str. 681 
násl. 736 násl. Pernice n. m. U. stránka 118. (Wendt, Reurecht und 
Gebundenheit bei Rechtsgeschaften. Heft I. 'Die cond. ex poeni
tentia . 1878. obzláště §. 4. o tom Eck v Jen. Lit. Zeitg. 1878 
č. 31. Regelsberger v krit. Vjschr. XX. str 409 násl.). Uvedené od
padá z pra.vidla dle dnešního práva (§. 232.), jakmile obě strany 
obmf'šlely ku určitému plnění platně se zavázati. Přes to tvrdí mnozí, 
že právo ono trvá dosud a že se užívá jak nejprve bylo uvedeno, 
ano někteří tvrdí, že trvá v právu dnešním jakožto ius poenitendi, 
na pJ'íklad Scbmitthenner, iiber Vertrage, insbesondere das Reurecht, 
Giessen 1831. st.r. 155 násl. Mejer ku Schweppeovu Handb. III. 
§. 496. Srv. proti tomu m. j . Vallgerow §. 599. k. k. Wachter, 

-doctrina. de condictione causa data causa non secuta in contractibus 
innominatis. Tiibing. 1822. Ovšem nn(,že i nyní ještě plnění a 
i závazek lm plnění sám ten smysl míti, že děje se jediné za pří
činou plnění vzájemného, anižby tot.o poslednější plnění bylo zá
vazkem žalovatelll)'Ill, že děje se tedy jako datum ob causam futuram, 
jež eausa non secuta zpčt žádáno býti může . Nemá-li smluvené vzá
jemné plnění jil, od počátku žádného zájmu pro jednoho kontrahenta, 
dlužno plnění tohoto kontrabenta považovati za takovéto datum ob 
causam a možno v tomto případě použiti ustanovení L. 7. D. 19. 5.: 
Si tibi decem dedero, nt Stichum manumittas, et cessaveris, confestim 
agam praescl'iptis verbis, ut solvas, qUllnti mea interest, aut si nihil 
interest, condicam tibi, ut decem reddas. Srv. též Windscheid, Vorauss. 
str. 164. Pand. §. 231. pozn. 12. Erxleben n. m. U. str. 473 
násl. Římské theorii o kontraktech bezejmených, vyjímajíc ius poeni
tendi, připojuje se obecná zásada Cod. Nap. čl. 1184: La condition 
résolutoil'e est toujours sous-entendue dans les contrats synallagma· 
tiques, pour le cas, oú l'ulle des deux parties ne satisfera point a son 
engagement. Srv. bav. osn. II čl. 138. 139. a o tom Al'ndts v kl'. 
Vjsch. V. str. 178 (civ. Scbr. III. str. 511) násl. 

§. 236. 

Obsah smlouvy múže býti též taký, že jest nejisto, či že to 
V1S1 na skutečnosteth nejistých, zdali smlonva bude na újmu neb 
na prospěch jednomu kontrahentovi. Smlouva taková nazývá se 
smlouvou odvážnou (aleatorní, gewagter Vertrag, GHtcksvertrag). 
Odvážnou stává se smlouva: 1. je·li nejistým předmět, kterýž 8li
buje se kontrahentovi jako plnění vzájemné za plnění určité, na př. 
při emtio spei aneb l't'i spel'atae ; a) 2. je-li nejistým uelaj, na kterém 
vzájemné plnění za plnění bezvýmillečné závislým jest, na př. při 

aj L. 8. pl'. §. 1. D. cle contrah. emt. 18. 1. L. 7. ll. D. de hered. vel 
act. vend. 18. 4. L. ll . iu f. L. ll. V . de act. emti. 19 . 1. 
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t. zv. dání do výhry; 3. zaváže-Ii strana jedna pod výminkou 
na náhodě závislou ku plnění poměrně obtížněj šímu za plnění 

jisté menšího významu; sem náležejí t. zv. smlouvy poji šťovací; J 

4. zavazují-li se obě strany ku poskytnutí zisku pod výminkou, 
o kteréž jest. nejisto, zdali rozhodne ve prospěch této neb oné 
strany; sem náležejí hry odvážné (Iudi aleatorii) a sázky (sponsiones) . 
Sázky jsou závazny, ač nezakrývají-li jednání nedovoleného aneb 
něčeho nemra vného. b) Smlouvy herní však nezakládají dle i"imského 
práva žaloby; naopak zaplacený dluh herní může býti žádán zpět; 
vyjaty jsou pouze hry s mírnými sázkami, čelící lm cvičení se ve 
zmužilosti a v tělesné obratnosti. c) 

Pozn. 1) Pucbta problašuje ' v § 25'-) nejen hry, nýbrž i sázky 
za nezávalny, proto, že prý bry nejsou nic jinébo, než více souvisících 
sázek. Proti tornu Vangel'ow III. § 673. Windsebeid II. §. 322. 419. 
420. srv Wilda v Ztschr. fur deut5ches Recbt. VlIL 8. (str. 200 násl.) 
[Stobbe Handb. III. §. 193 násl.] Arndt, v rak . Gericbtszeitung roč. 
1861. č. 101. 102. (civ. Scbr. I. 24.) [Kriigelstein , uber den hegriffl. 
Unterschietl v. Spiel und Wette. 1869. Dernburg Preuss. Priv. R. JI. 
§. 158 násl. Heinzerling v prakt. Arch. n. p. XI. str. 109 násl.) 

2) L. 1 . . 3. Cod. 3. 43. nejsou glossovány, přes to uvedeny jsou 
jako kdyby jich bylo lze užiti, protože nezávaznosť her odvážných i v di
gestech jest uznána Rozšit'uje-li se zásada tato též na zvláštní dobu 
promlčecí 50 let ohledně práva, žádati nazpět zaplacené berní dluhy (L. 3. 
Cod. cit. srv. §. 108. pozn. 1. lL k), nelze proto nalézti dokladů 
v ustálené praxi soudní. Nehledíc k uvedenému rů zní se velice od sebe 
náhledy o tom, pokud lze ustanovení Hmsk. pr. nyní ještě užívati. Srv. 
Pbilipp~ deutsches Privatrecbt §. 81. Wilda n m. U. II. 6. (str. 133 
násl.) Holzschuher (3 vyd.) III. str. 39. 326. 965 násl. Gerber deutscbes 
Privatrecht §. 193. vedle kterébož platí prý zásada, aby zaplacený dluh 
herní nebyl navrácen, aby ale naproti tornu také žaloba o zaplacení 
dubu llerníllO uyla vylouč. ena. Tak jest tornu vedle rak. ob. zlL §. 1271. 
1272. II dle prusk. Ldr. 1. ll. §. 577. 578. Srv. bess. osnovu IV. 2. 
čl. 560 násl. saský zák. §. 11480 násl. bav. osnova II. čl 768 násl. 
(nyní též Schuster, das Spiel, seine Eritwicldung und Bedeutung im 
deutscben Recbt. Vídeň 1878.) 

c O mdostafcích ville pi'j smlouvách . 

§. 237. 

Srovnalou vůlí kontrahujících stran určuje se, zdali smlouva 
nastati a co obsahovati má. Především zapotřebí tudíž jest oprav-

b) L. 17. §. 5. D. de praescript. verb. 19. 5. cf. § 6. J . de V. O. 3. 15. 
c) L . 2. §. 1 .. L. 4. D. de 8leatoribu.s. ll. 5. cf. L. 2. § 1. D. guar. rel'. actio 
non datur. 44. 5. L. 1 . . 3. Cod. de aleatoribus. 3. 43. 
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dové a skutečné vlile obou stran. ") Smlouva na oko uzavřená či 

simulovaná není proto žádnou skutečnou b) smlouvou, aneb aspoň 
nikoli smlouvou, která zdánlivě byla uzavřena, C) ačkoliv jedno
stranné pi'edstíl'ání simulace, kterouž nebylo lze seanati, nemliže 
býti na úkor účinku , jaký má prohlášená vlile opravdová. Byla-li 
vlile jednoho kontrahenta vynucena, trvá sice smlouva) avšak· kdo 
byl donucen - ať si donucení vycházelo od kohokoli d) - může po
važovati smlouvu za neúčinnou a mliže vše, co z opravdového 
strachu dal, nazpět obdržeti. e) Zrovna tak mllže pro neplatnost 
smlouvě odporovati, kdo k uzavření její byl sveden g) podvodem 

-( dolus) druhého kontrahenta. f) A však podvedený kontrahent mliže 
též a to nejen v tomto případě, nýbrž i když vada jenom z části 
obsahu smlouvy se dotýká, obmeziti nárok svůj na pouhou náhradu 
aniž by celou smlouvu rušiti musil. h) Prostředky opravné, jež mu 
za tímto účelem pi'Ísluší, jsou dle toho, o jaký jde případ: aetio 
neb exceptio quod metus causa, exceptio doli aneb žaloba z kon
traktu. Omyl v pohnůtce nemá - vyjímajíc případ podvodu -
žádného vlivu na účinnosť smlouvy, i) pokud nedotýká se důvodu 
ávazku samého (§. 233 .). Avšak omyl jednoho kontrahenta aneb 
obou kontrahentů múže býti takým, že vylučuje vlili, učiniti 

smlouvu na straně jedné neb na straně druhé, aneb srovnalosť 

vúle obou stran a proto existenci skutečné smlouvy. k) 

Pozn. O běžných náhledech co do zrušovacího účinku, jaký má 
dolus neu metus (causam dans) při contractus bonae fidei srv. Savigny 
III. §. 114 115 . Puchta §. 56. 57VangeroIV III. § 605. pozn. 1 2. 
Windscheid 1. §. 78. 80. (Schliemann, L. von Zwange. §. 17.) 

a) L . 5. Cod . plus valere quod ag. 4 22 . b) L 3. §. 2. L. 54. D. de O. 
et A. 44.7. L. 55. D. de contrab . emt. 18. 1. C) L 36. D. 1 c. L. 2. 3. Cod. 1. C. (§. 60.). 
d) L. 14. §. 3 D. quod met .. 4. 2. L. 4. §. 33. D. de dol i m. et met. exc. 44. 
4. cf. L. 9. §. 1. in f. D. qnod met. 4. 2. e) L. 3 . . 5. 7. 8 12. eod. cf. L. 10. 
Cod. de his quae vi . 2. Hl (20). L. 13: pr. §. 1. (L. 13. ) Cod. de tr:msact. 2. 
4. L . 1. 8. Cod . de r0scind. vend. 4. 44. cf. L . 116 pl'. D. de R J. f) L. 7. 
§. 10. L. 8. D. de dolu. 4. 3. g) L. ll. §. 5. L. 13. §. 27. D. de act. e~ti. 19. 
1. L. 23. D. locati. Hl. 2. L. 5. 8. 10. Cod 1. c. 4. 4+. L . 10. Dod. de dlstract. 
pigll. 8. 27 (28) . L. 19. D. de novat. 46 . 2. cf. a) L. 7. pl'. D. de dolo. 4. 3. 
L. 3 ~. 3. lJ. pro socio . 17. 2. (J) L. 34. §. 3 L. 57. §. 3. D. de contrah. emt. 
18. 1. "L. 36. D. de dolo. 4. 3. L . 4. § 13. D. Je doli exc. 44. 4. L . 154. D. de 
R. J b) L. 43. § 2 L . 68. §. 1. 2. D. de contrab emt. 18. 1. L. 4. pr. L. 6. 
~. 9. L. 13. § 4. 5. D. de act.. emti. 19 1. L. 9. ]Jr. D. cle dolo 4. 3. (§. 62. 
not. f.l . i) L. 65 . § 2. [J . de cond. indeb. 12. 6. L. 3. §. 7. D. de cond. causa 
data 12 4. k) L. 57. D. de O. ct A. 44. 7. 
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§. 238. 

Nedostatky srovnalé ville, jež předpokládají nedorozumění 
stran smlouvu uzavírajícíeh, činí smlouvu lIeplatnou: 1. má-li stl ana } 
jedna na mysli právní jednání druhu jiného, nežli strana druhá; a) 
kdo . však chtěl darovati, nemůže žádati nazpět to, co strana druhá, 
právní toto jednání jinak pojímajíc, přijala, je-li věc darovaná již 
sužita; b) 2. nesměřuje-li vůle obou stran k témuž předmětu (enor 
in corpore), ať si již měly strany na mysli různé věci individualné c) 
aneb nlzné druhy aneb různá množství věcí téhož druhu; d) smlouva 
není ale neplatnou, různí-li se mínění stran co do pojmenování e) 
aneb co do pfíslušenství téže věci hla vnU) Je-li mezi stra nami 
nedorozumění ohledně sumy neb ohledně množství, jest jedno
stranný slib povždy platným co do menšího obnosu, g) smlouva 
dvojstranná platí pouze tenkráte, chce-li strana plnění vzájemné 
slibující onen menší obnos přijati. h) 

§. 239. 

Omyli) jednoho kontrahenta neb kontrahentů obou (omyl 
jednostranný neb dvojstranný) jest v těchto případech podstatným 
a mllže účinnosti smlouvy býti na překážku: 1. dotýká-li se osoby 
druhého kontrahenta, pakliže bylo obmýšleno smlouvu učiniti je
diné s osobou, za kterou byl lwntrahent považován; a) 2. spo
čívá li omyl v tom, že byla předpokládána taková vlastnosť před
mětu smlouvy, která by předmět dle běžných pojmů řadila ku 
vě~em jiného druhu, nežli kam ve skutečnosti náleží; 2) tu však 
jest rozhodným, zdali vlastnosť ona i pro stranu v omylu se na
lezajíeí byla příčinou, že smlouvu učinila tak, jak jest, na př. při 
slibu jednostranném, považ9val··li slibující věc slíbenou za méně 
cennou, při smlouvě dvojstranné, měl-li příjemce 7.a to, že věc jest 
hodnoty vyšší aneb měla-li strana druhá (odevzdávajíeí) za to, že věc 
jest hodnoty menší; b) 3. Domnívají-li se strany, že věc, kterouž 

a) L. 9 pl', D. de contrah. emt. 18.1. L. 18, D, de reb, cred, 12. 1. b) L, 
18. cit. C) L, 9 pl'. §. 2. D. de contrah, emt. 18 1. L. 83. §. 1. L, 137. §. 1. 
D. de V. O. 45 1. §. 23. J. de illlltil. stip. 3. 19, (§, 145. not. h,), d) L. 52. 
D, locati. 19.:1 cJ L, 9. §. 1. cit, L, 32, D. de V. 0 , fJ L, 34. pl', D, de contl'ah. 
emti, 18. 1. g ) L, 1. §. 4. D. de V. 0, h) L. 52 cit. 

a) L, 32. D. de reb. cred, 12, L cf. L . 52 §. 21 L. 67 (66). §. 4. D. 
de furtis. 41. 2. - L. 25, D de donat. 39, 5. b) L. 9. §. 2. L. 10, ll, § ]. 
L. 14. 41. §. 1. L. 45. D. de cOll trab. emt 18. 1. cf. L. 58. eod. L. 21. §. 2. 
D. de act. emti. 19. 1. - L. 22. D. de V. O. 45. 1. L. 1. §. 2. D. de pign. 
act. 13. 7. 

\ 
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ph smlouvě dvojstranné jedna strana splniti má, jest neporušena , 
kdežto ve skutel':nosti jest již z větší části zničena; v případě 
tomto není totiž strana, kteráž věc onu obdržeti má, smlouvou vá
zána; naproti tomu jest smlouva sama sebou neplatnou, je-li věc 
ta úplně zničena a nebylo-li o tom stranálll ničeho známo; neboť 
pak postrádá smlouva svého př~dmětu. C) Mimo to může omyl do
týkající se vlastností neb objemu pi'edmětu smlouvy aneb ne
poctivosť jednoho kontl'ahentfl, dle toho jaký jest případ, založiti 
nárok buď na poměrné zmenšení plnění vzájemného, buď na zru
šení smlouvy buď na zaplacení intel'esse. d) 

POZll. 1) Vůbec srv. Richelmann, der Einfllls des Irthums auf 
Vertrage. 1837, zejmena ale Savigny III. § 135.139. a Vangero~v 
§. 604. Windscheid I. §. 76. 77. Wachter II. §. 102. srv. zhora §, 
62. O omylech v kontrahování v. Bahr. v dogm. Jahrb. XIV. 9. 

'2) Příklady, nalezající se v pramenech, jsou: omyl v pohlaví 
otroka, směnění octa za víno, brunce za zlato, olova neb jiného spro
stého kovu za stříbro. Srv. místa v not. b, (,bzvláště a) L. 9. §. 2. 
D. 18. 1. (Ulp,) Inde quaeritur, si in ipso corpore non erratur, sed 
in substantia error sit, ut,puta, si acetum pro vino veneat, aes pro 
arlro vel plmnhum pro argento, vel quid aliud argento simile all 
emtio et venditio sit? lVIarcellus scripsit... emtionem csse et vcn-, 
ditionem, quia in corpus consensum est, etsi in matel'Ía sit erratum; 
ego in vino quidem consentio, quia eadem prope oV(Jía est, si. ~nodo 
vinum acuit; ceterum si vinum non ncuit sed ah initio acetum fUlt, ut 
embamma (cum ego cmebam ?), aliucl pro alio, venisse videtur; in ce
teris autem nnllam esse venditionem puto, quotiens in materia erratur. 
L. 10. eod . (Paul.) Aliter atque si aurum quidem fuerit, deterius 
autem, quam emtor existimaret; tunc enim emtio valet. L . . 14. eod. 
(Ulp.) ... utputa coheredes viriolam, quae amea dicehatur, pretio ex
quisito uni heredi vendidissent, eaque inventa esset magna ex parte 
aenea? Venditionem esse constat ideo, quia auri aliquid habuit; Ham 
si inauratum aliquid sit, licet ego aureum put.em, valet venditio; si 
autem aes pro auro veneat, non valet. L. 41. §. 1. eod. (Julian.) 
Mensam argento coopertam milá ignoranti pro soli dll, vendidisti im
prudens: nulla est emtio pecuniaque eo nomine data condicetur .. b) L. 
45. eod. (Marcian.) Laheo ... scribit, si vestimenta interpola qms pro 
novis emerit, Trebatio placere, ita emtori praestandum quod interest, 
si ignorans interpola emcrit, quam sententiam et Pomponius probat, in 
qua et Julianus est, qui ait., si quidem ignorabat vend tor, ipsin s rei nomine 
teneri, si sciebat, etiam damni, quod ex eo contingit, quamadmodum 
si (vas ?) aurichalcum pro auro vendiclisset ignorans, tenetul'. ut aur um 

c) L. 1 §, 9. D, de O. et A. 44. í L, 57. 58. n. de cOlltl'ah. emt, 18. 
1. cf. L. 44. eod . L. 34 .. 36, 38. §. 13. 14. D. de aedil. ed. 21. 1. d) L. 57. 
cit. L. 62. §. 1. D. eod. cf. Dig de aeJiL ed. 21. 1. 
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quod vendidit praestet. c) L. 21. §. 2. D. 19. l. (PaU1.). Quamvis 
5upra diximus, quum in corpore consentiamus, de qualitate autem 
dissentiamus, pmtionpm esse (non esse ?), tamen venditor teneri debet, 
quanti interest non esse deceptum, etsi venditor quoque nesciat, velu ti 
si mell3as quasi citreas emat, quae non sunt. d) L. 22. D. 45. 1. 
(Paul.). Si id, quod aurum putabam, quum aes esset, stipulatus de te 
fuero, teneberis milli aeris nomine, quoniam in corpore consenserimus; 
sed ex doli mali clausula tecum agam, si sciens me fefelleris. - Sa
vigny a Vangerow n. m. U. 

3) O tom, zdali v případech v tomto §. uvedených rozhoduje, že 
omyl lze omluviti, sv. Savigny str. 263. 264, " Die unabsicbtliche Er
kllirung ohne Willen beruht darauf, dass der Randelnde ein giiltiges 
RechtsgescbMt einzugeben glauh t, in der Tbat aber dasjenige, was zu 
einem solchen niitbig wlire, rricbt will .. Es folgt daraus . dass hier 
der lrrende frei von jeder Verbindlicllkeit bleibt, ohne Unterschied, ob 
er diesen lrrthum leicht vermeiden konnte oder nicht". Srv. Windscheid 
Pand. I. §. 76. pozn 1 .. 3. Seuffertův Arcb. Vll. 19. IX. 141. Jinou 
otázkou jest, zdali zavinění nezakládá v tomto směru závazku na ná
hradu škody, kteráž straně druhé způsobena jest neplatným právním 
jednáním? Srv. zbora §. 231. pOZ1L 2. e. f. 

§. 240. 

d) ľtvrzení smluv. 

Smlouvu lze zvlášť utvrditi: 

1. přísahou (§. 115.). Dle římského práva nepropůjčuje sice 
přísaha smlouvě žádné větší moci právnické, a) až na to, že přísaha 

dospělého múže vyloučiti restituci pro nezletilosť. h) Avšak vedle 
nařízení Bedřicha 1. C) nelze odporovati ani o sobě neplatným 
smlouvám o zcizení, jsou-li stvrzeny př'ísahou,1) a dle zásad práva 
kanoniekého dlužno smlouvy, kteréž neobsahujíce nic opovržlivého 
neb proti právu d) pouze dle Ipos\tivního pravidla právního neplat
nými jsou, považovati vůbec za účinné,e) potvrdí-li je platnou pří

sahou ten, jemuž neplatnosť smlouvy jest ve prospěch; 2) 
2. závclavkem (arrha, Handgeld, Daraufgabe), jímž rozuměti 

sluší to, co dáno bylo za znamení smlouvy uzavřené aneb smlouvy, 

a) L. 7. §. 16. D. de pactis. 2. 14. L. 5. §. 2 (1) . Cod de legib . I. 14. 
Nov. 51 praef. ·Nov. 82. cap. 11. cf. a) L. 41. Cod. de transact. 2. 4. fl ) L. 7. 
pro §. 1. 2. D. de op. lib. 38. 1. L. 36. D. de manumiss. test. 40 4. 
b) L. 1. Cod. si adv. vend. 2. 27. (28). (§. 119. not. i. ). Cl Auth. sacramenta 
puberum ad L. 1. Cod. 1. C . . d ) cap. 1. 6. 8. 18. 20. 33. X. ue iureiur. 2. 24. 
cap. 58 . . de reg. iur. in 6to. 5. 12. e) cap. 8. 9. 15. 28. X. 1. C. 2. 24. cap. 2. 
de iureillr. in 6to. 2. ll. cap. 2. cle pactis in 6to. 1. 18. 
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která se llzavř'íti má. Z pravidla má závdavek význam nejprv 
llvedenýf) a jPst takto arrha confirmatoria. V př'ípadu tomto dluž ne 
závdavek vrátiti, nejen když smlouva skutkem se stala, g) nýbrž 
i když zase zrušena byla, b) ač nebylo-li mlčky 3) neb výslovně smlu
veno něco jiného. i) Byl li nívdavek dán za znamení smlouvy, která 
se teprve uzavříti má (arrha contractu imperfeeto data), ztrád 
závdavek strana, jež se zdráhá smlouvu učiniti a je-li zdráhající 
se stranou, kdo závdavek přijal, musí jej vrátiti v dvojnásobném 
obnosu. k) Dále lze: 

3. Uzavřený závazek utvrditi aneb splnění jeho zabezpečiti 

- smlouvou jinou; zejl1Jena slibem pokuty (§. 211.) a tak zv. slibem 
,.;aplacení (l'onstitutum),4) ,.; něhož vzniká actio de peeunia consti
tu ta aneb constitutoria. 1) 

Pozn. 1) V L. l. Cod. 2. 27 (28). předpisuje Alexander Severus: 
Si minor unni:; viginti qtiinque emtori praedii eavisti, nullam de eetero 
te esse co ntroversiam facturum, idque etiam iureiuralldo corporaliter 
)lraestito servarc confirma:;ti, neque perfidiae neque periurii me auctorem 
futurum sperare tibi debuisf,i. Spor glossatorů Bulgara (Bulgarus) a 
Martina (Martinus) o tom, zdali resluipt onen vztahuje se též na ne
platllé 2cizellÍ statkův poručensl'.í' ch sine dpcreto magistratus, jak Mar
tinus tvrdil, zavdal příčinu ku rozhodnutí Bedřicha Barbarossy, kteréž 
za authentický v};klad bylo uznáno. Rozhodnutí ono zní : Sacramenta 
puherum sponte facta super contractibus rcrum suarum non retractandis 
inviolabiliter custodiantllr. Per vim autem vel per iustum metum ex
torta etiam a maioribus, maxime ne querimoniam meleficiorum commis
sorum' faciant, nullius esse rÍ10mellti iubemus: o kterémž ovšem , nejsa 
uspokojen, pravi i Azo: Durabit, quantum Deo placebit. Savigny Gesch. 
des ' R. Recllts v MA. IV. stl'. 162 násl. Haenel, dissensiones domi
norum pag. 52 sq. 98. 583. O v.í'kladu jeho srv. Sintenis II. §. 99. 
pO:ln. 1. 

2) Co do otázky, jaký má dosah tato zásada kanonická a platí-li 
i nyní , mají mnozí za to, že zásada ta jest úplně odstraněna zrušením 
soudnictví hěžsl,ébo, Keller §. 226., aneb chtějí ji zachovati pouze na 
případy v.í'slovně rozbodnuté (svolí-li přísežně manželka ku zcizení po
zemku, jejž věnem obdržela a vzdá-Ii se dcera, kteráž věno obdržela, 
přísežně práva na budoucí dědictví otcovo), na př·. Puchta §. 253 ll: k. 
Sintenis n. m. u. Windscbeid §. 83 a. 324. srv. Miihlenbruch v:pokra
čování Gliickovýcb Pand. Svazek 38. str. 191 násl. Ji:lak nábled 

f) ]ll'. J. de emt. velld. 3. 23. L. 35. pl'. D. de cOlltrah. emt 18. 1. ll) L. 
ll. §. 6. D. de act. emti. 19, 1. L. 5. §, 15. D. de instit.. ad 14 S hl L. ll. 
§ 6. cit. L. 2. Cod. qllanr]u li ceat ab emt . rrceclere 4. 45. ,) L. Ii pl'. L. 8. 
D. de lege commis. 18. 3. L. 1. C"d. de Vact. int. emt. ef. vend. /±. 54. k) pro 
J . cit. L. 17. Cod. de fide instrum. 4. 21. L. 3. Cod. de act. emti. J. 49. I) Dig. 
de pecullia constitllta. 13. 5. Cod. de constituta pecllnia. 4. 18. 
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obecný: Vangerow 1. §. 170. Seuffert §. 93. - Seuffertův Arch. XI. 
209., odchyluje se ale i proti pozn. 1. Seuffertův Arch. II. 261., proti 
tomu III. 53. Srv. níže §. 361. č . 7. 

3) Při lex commissoria předpokládá se, že jest mlčky smluveno, 
aby prodávající přijat)r závazek podržel, ruší-li smlouvu proto, že ku
pující se zaplacením prodlévá. L. 6. pro D. 18. 3. Mnozí jsou ještě 
toho náhledu, že má závdavek povahu polmty konventionalné dle not. 
k též při smlouvách, jež sine scriptis byly zúplna uzavřeny. Savigny 
Obl. II. §. 79 Závdavek (arrha) může míti též význam litkupu (Reu
geld), jehož zřeknutí se dovoluje osobě litlmp zřídivší od smlouvy od
stoupiti (t. zv. arrha poenitentialis) . Srv. vůbec Kronecker, quaestiones 
quaedam dé natura arrhae in iure rom., diss. inaug. Berol. 1874 (a 
Jagemann, die Daraufgabe (arrha). Vergleicbende Rechtsstudie 1873, 
o tom však Wendt v Jen. Litztg. 1874 č. 1. O lišícím se pojetí zá
vdavlm ve právu německém, jež nezůstalo beze všebo vlivu na moderní 
zákonodárství, srv. Dernburg, Preuss. Priv. R. II.§. 17. a tamže pozn. 
6 z počátku). 

4) Constitutum jest vůbec slib (kterýž není žádnou zvláštní formou 
vázán), že bude placeno za stávající obligaci (civilis nebo naturalis), 
ať si již za obligaci vlastní (t. zv. constitum debiti proprii) , aneb za 
obligaci cizou (t. zv. constitum debiti alieni). Constitutum bylo zprvu 
jenom vedle praetorského ediktu v určitýcb mezícb žalovatelným, dle 
práva Justinianova stalo se ale žalovatelným vůbec. Srovnej o tom 
níže §. 351. a o tak zv. constitum debiti proprii obzvláště Kuntze, 
die Obl. str. 196 násl. a Ballr, die Anerkennung als Verpflichtungs
grund, str. 110 násl. 170 násl. 2 I 9 (2 . vyd. str. 118 násl. 185 násl. 
236.), proti tomu ale Scblesinger, von den Formalcontracten str. 141 
násl. Fucbs v civ. Arcll. XLII. 9., a zejmena Bruns v Ztschr. f. Recbtsg. 
I. str. 28 .. 130. Constitum neruší obligaci, jejíž trvání předpokládá, ono 
klade vedle této obligaci novou, jejíž splnění ruší i obligaci dřívějši. 

Avšak dlužník, kterýž konstituu.ie (slibuje zaplacení) jednomu svému 
korrealnému věřiteli jest tím tomuto věřiteli ku zaplacení zavázán a 
musí tudíž proti žalobám ostatních věřitelů býti cbráněn, jako kdyby 
dotčenému věřiteli již skutečně zaplatil. L. 8 .. 10. D. h. t. 13. 5. 
Srv. Bruns n. m. u str. 82 n:ísl. Fritz v Lindeově Ztscbr. n. p. XIX. 
str. II O násl. - proti Savignymu Obl. 1. str. 167 násl., kterýž L. 10. 
cit. úplně zavrhuje jako místo nedopatřením přijaté a proti Kuntzemu 
n. m. U. , kterýž přikládá konstitutu účinek a moc novace v. nyní ještě 
Serafini, ciel constituto di debito nelle obligazioni correali 1877. (zbora 
§. 213. po zn 8.) - Ostatně upírají mnozí konstitutu pro dnešní právo, 
kde zásada všeobecné žalovatelnosti smluv jest uZnlina, veškerébo vý
znamu. Bahr n. m. u. stránka 171 (186). Brinz Pand. 1. vyd. str. 
431. Náhled tento jest pouze potud správným, že v právu dnešním 
nemá constitutum více onoho zvláštního význarilU, jaký mělo v římské 
theorii právní jako t. zv. pactum praetorium, ano, že lze, i kdyby 
constitutuDl v římsko právu vůbec nebylo, slibem zaplacení dnešního · 
dne zrovna tak účinnou obligaci založiti, jako v římském právu stipu-

. , 
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lací t éhož obsahu, akcessorní stipulaci totiž, bez animus novandi 
(§. 268.) Tlleorie jmenovanýcll učenců je;t ale nesprávnou, pokud chtějí 
na místo slibu placení postaviti úpis o dluhu (dlužní úpis), jako kon
trakt formalný, a pokud se domnívají , že llesrovnalostem, kteréž z tobo 
vzniknouti mohou, předejdou tím, že nutí žalovatele o lleurčitý úpis dlužní 
nárok svůj opírajícího, aby dí·íve dokázal jsouGnosť dlullu a udal materielní 
jebo causnl1l. Dlužní úpis má účinek závilZný a poskytuje S:1m ostatný 
základ k žalobě jen potud, pokud obsailuje výslovně neb impIicite slib 
placení; prokázallý slib placení však, ať si písemní neb ústní, jest do
st~tečným základem žaloby o splnění, aniž by žalovatel dokazov~ti musil 
jsoucnosť dluhu, jehož zaplacení bylo slíbeno, ovšem pokud slibující 
dluh uznává a takto jako prokázaný proti sobě platit nechati musí, 

- ač že by byl sám s to, odporovati uznání dluhu. Srv. Scblesinger a 
. Fucbs n. m. u. a obzvláště Bruns ll. m. u. str. 121 .. 130., též Arndts 
v krit. Ueberschau IV. str. 239 násl 245 násl. a krit . Vjsehr. V: str. 168 
násl. (civ. Schl'. 1. str. 376 násl. 381 násl. III. str. 502 násl.), k tomu 
však Unger v dogm. Jallrb. VIII. str. 209 násl. (kterýt právem staví 
oproti sobě jako podstatně rozdílné slib zaplacení dluhu a smlouvu 
o uznání, kteráž v přiznání se k dlubu může býti obsažena), též Scblossman 
z. L. v. d. Causa str. 78 uásl. (Karlowa, Rechtsgescbaft str. 262 násl.). 
O praxi novější: Busch str. 166 .. 181. Seuffertův Arch. 1. 216. VII . 
246. 302. IX. 149. 150 151. XIII. 247 . XIV. 16. 17. 47. xv. 24. 
114. - Windscheid 4. vyd. §. 412 a. 412 b. (Romer, Abbandl. aus 
dem R. R. 1. [1877]. č. 1.). 

§. 241. 

2. P o II i cit a t i o. a) 

Pollicitatio jest v užším smyslu I) jednostranný slib, kterýž 
zakládá závazek. aniž by musil druhou stranou býti přijat. Účinku 
tohoto má však; 1 slib ve prospěch městské obce, ll) učiněný ze 
zvláštního důvodu C) (oh iustam causam); 2) nedostatek důvodu lze 
nahraditi tím, že počne se prováděti, co vedle slibu státi se má d) 
(coeptum opml). Byl-li slib učiněn pouze v úmyslu darovati, může polli
citant, kdyby schudl, vykoupiti se ze závazku pětinou svého jmění; 
zrovna tak i jeho dědicové; jsou-li však dědici děti, mohou vykoupiti 
se desetinou zůstalosti; e) 2. slib ve prospěch církve aneb vůbec slib 
ku dobročinnému neb náboženskému účelu, votum (Geli.i.bde). f) V týž 
pojem lze dle nynějšího práva zahrnouti též 3. t. zv. vyhlášku 
(Auslobung), t. j . veřejně ohlášený slib neurčité osolJě pro pi"ípad, 

a) Dig. de pollicitatiollibus. 50. 12. b) L. 1. pro L. 3. §. 1. D. h. t. C) L. 
1. §. 1. L. 4. (j. §. 2. L. 7. L. 11 . 12. §. 1. L. 13. pro eod. d) L. 1. §. 2 .. 5. L. 
3. pro L. 6. §. 1. eod. e) L. 6. pro L. 9. 14. 15. eod. fJ L. 2. D. h. t . Cal'. Hl. 
X. de censibus 3. 39. 
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že tato něco učiní. Slib tento stane se závazným, pakli dříve ještě , 
než byl odvolán, určitá osoba f'ádně pi'ed::;evzala jednálJí, jímž slib jest 
podmíněn, aneb jeho aspoI1 výkon opravdově pi"ipravila, t. j. pakliže 
se již něco stalo za tímto účelem, se zřetelem na učiněný slib. 3) 

Pozn. t) L. 3. pl' D. h. t. 50. 12. Pactum est duorum con
sensus atque conventio; pollicitatio vel'O offel'entis solius pJ'omissum. 
Cf. L. 19. § 2. D. de aed. ed. 21. 1. Dictum a pJ'omísso sic discer
nitur: dictum accipimus quod verbotenus pronuntiatum est nudoque 
sermone finitur; promissum autem potest refel'l'i et ad nudam promis
sionem sive pollicitationem vel ad sponsum. L. 5. Cod. de contra!J 
stip. 8. 37. (38). Nuda pollicitatione .. . ad praestauc1a, quae promi
serat, urgeri quemquam non semper, iura permittunt. Verum quoniam 
praeterea, si contra pachun fecerit, quanti ea res est, dari tibi stipu
lanti adversarium tuum promisisse proponas ... petitioni locum factum 
es se convenit. L. 43. §. 1. D. de conti'ah. emt. 18. 1. Qllaedall1 etiam 
pollicitationes venditorem non obligant, ... veluti si quis hominem lu
minibus effossis emat et de sanitate stipuletur . .. L. 10. pro D de 
his quae ut indign. 34. 9. "sive chirographllm eo nomine dederit, sive 
nuda pollicitatione repromiserit". 

2) L. 1. §. 1. D. h. t. Si quidem ob honorem promiserit decretum 
sibi vel decernendum, vel ob aliam iustam CUllsam, tenebitur ex polli
citatione. L 4. eod. Propter incendium vel terrae motum vel aliquam 
ruinam, quae reipublicae contingit, si quis promiserit, tenetur. (Karlown, 
RechtsgeschiiJt str. 272 násl.). 

3) Z římského práva nelze dovoditi , že by v případech t8chto 
vzniknouti mohl ~alovatelný závazek, pokud nepřistuupí k tomu smlouva 
s osobou určitou; srv. L. 4. §. 4. D. de cond. ob turp. V. iniust. cam. 
12. 5. L. 43. §. 8. 9. D. de furt. 47. 2. L. 15. D. de praescript. verb. 
19 . 5.; a takto popírá také ještě Savigny Obl. II. str. 90 násl., kterýž 
vyhlášku jako smlouvu s neurčitou osobou posuzuje, že žalovatelnosť její 
v obecném právu odůvodněna jest, a připouští pouze žalobu na nálJradu 
škody ex dolo. Běžným náhledem jest, že dle nynějšího právního vědomí 
nelze slibům těmto upírati moci závazné. Avšak o tum různí se náhledy 
učencův, jak toto právní jednánI pojati a jak povahu a objem závazku 
právním tímto jednáním založeného určiti dlužno. S učební touto knihou 
?ouhlasí Puchta §. 259. Sintenis II. §. 96. po zn. 58. Kuntze ku HolzsclJu
herovi 3. vyd. III. str. 297 násl. Většina učenců novějších považuje 
naproti tomu vyhlášku za nabídnutí ku smlouvě, lrteráž nastalým 
splněním stává se skutkem, avšak i tito liší se opět od sebe př'i roz
hodování otázky, zdali možno vyhlášku odvolati a jaké jsou toho ná
sledkv. Bi-How Abh. uber einz. Materien cl. rom. biirg. Rts. I. str. 271 
násl. . Muhlenbruch §. 347. Unterholzner I. str . 53 SclJiH.ze v Bekke· 
rově Jahrb. V. 2. Ihering v dogm. Jahrb. IV. str 93 násl. Regels
berger n. m. U. str. 196 .. 227. Vangerow 7. vyd. III. §. 603. pozn. 2. 
Windscheid §. 308. a v krit. Vjschr. X. str. 156 násl. Exnel', ZUl' 
Theorie der Auslobung, tamže XI. str. 337 .. 361. Srv. mimo to pruský 
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Landr. 1. ll. §. 988 násl. (Forster J. 2. vyd. str. 426 násl.), hess. 
osnova IV. 1. čl. 198 .. 205., sask)' zk. §. 771., bavorská osnova ll. 
čl. 753 .. 761. - O praxi: Sellffertův Arch. IX. 275. 276. Xl. 217. 
218. Tzschirner, de iudole ae natura promissionis popularis "Auslobung" 
quam vocant. Bero!. 1869. Sobm v Ztschr. f. Handelsrt. XVII. str. 56 
násl. Siegel, das Versprechen als Verpflicbtungsgrund str. 91 .. 108., 
k tomu Hofmann, Enstehungsgriinde der Obl. str. 38 . . 45. Willll:;cheid 
Pand. §. 308. pozn. 1 .. 9. (Karlowa str. 274 násl. Deruburg Preuss. 
Pl'. R. II. str. 23. 122.) 

4) Jako vyhlášku posuzuje Savign)' n. m. U. §. 61 .. 70. též pa
píry majiteli svědčící, zvláštní to zařízeuí právní nynějšího obchodu, 
jehož theorie však posud velmi jest spornou Srv. das deutsche Handel3-

-gesetzb. čl. 307 .. 312. TMl Handelsrecht 4. vyd. I. §. 54 a .. 56 a. 
(5. vyd. §. 222 .. 232.), o literatuře tamže str. 317. (ll. str. 70 násl.) 
Siegel n. m. U. str 108 .. 1:28. (Dernburg n. m. u. §. 88. násl. Stobbe 
Handb. III. §. 171. (str. 106 násl.) §. 179 násL). 

§. 242. 

3. Q u a s i k o nt r a k t y. 

Jsou právní jednání, kteráž zakládají obligaci, ačkoliv úmysl 
stran k ní nesměřuje, kteráž ale přes to se smlouvami jaksi 
jsou spřízněna a o nichž proto se Pl aví: quasi ex contractu nasci 
obligationem. a) Sem náleží jednání nepřikázané (negotiorum gestio), 
správa poručníkova, s kterou z příčiny veřejného příkazu i jiné 
případy jednání souvisejí, konečně uvázání se v dědictVÍ, pokud 
toto spojeno jest se závazkem platiti odkazy. V římském právu 
řadí se ku pÍ'Ípadům, v kterých quasi . ex contractu nascitur obli-. 
gatio, mimo již uvedené, ještě případ, zaplatí-li kdo dluh neexistu
jící, b) tu však rozhodnou jt'st skutečnosť, že příjemce bezdůvodllě 
jest obohacen, - dále poměr spoludědiců a spoluvlastníků mezi 
sebou, c) kterýž však již sám svou existencí zvláštní závazky zakládá. 

§. 243. 

B. Ciny nedovolené, 

Jednání, jež nehledíc na stávající již poměr obligační sama 
o sobě jsou bezprávná, tedy nedovolená - delikty totiž (§. 84.) - 
mohou zakládati obligace ,zvláštní buď na náhradu škody (§. :!Ofi.), 

a) lnst. de obligationibus quasi ex cOlltractu. 3. 27. L. 5. pl'. §. I .. 3. 
D. de O. et A. 44. 7. b) §. 6. 7. J. 1. C. L. 5. §. 3. cit. cf. Gai. III. ~. 91. 
C) §. 3 4. J. 1. C. 

I 

II 
I 
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bud' na placení pokuty (§. 211.) , obligationes ex delicto. a) V něko
JiI,a obdobných případech vzniká v ~ak obligace i bez opravdového 
deliktu, aneb aspoií bez deliktu dlužníkova, proto obligatio quasi 
ex clelicto. b) Náhrada škody jest vždy týmž obj ektem právnickým ; 
proto nemůže poškozený, jakmile aneb pokud náhradu utrpené 
škody obdržel, činiti žádných dalších nárokú na náhradu, jir.ými 
žalobami, jež po případě ještě jemu přísluš í. Naproti tomu jest 
možno, že jeden čin, pozoruje-li se z rúzného stanoviska stížen 
jest pokutami riíznými, jež vesměs mohou býti žádány. Tu zdá se 
však, že Í"Ímské právo stanoví pravidlo, že totéž jednání v celist
vosti své jako jeden delikt se zračící nesmí více pokutami stí
háno býti, že tudíž v těchto případech , tak jako při žalobách o ná
hradu, nelze dobývati jinou žalobou zase pokutu tutéž aneb pokutu 
menší (§. 105.). V právu dnešním neužívá se ale skoro nikdy více 
žalob o zaplacení pokut SOUluOlllých a proto pozbyla otázka tato 
se stanoviska práva soukromého praktického svého významu. 

Pozn. Srv. Savigny Obligationenrecht II. §. 82 .. 84. 

§. 244. 

C. Okolnosti jalcožto dúvody závuzlců. 

Okolnosti či poměry, jež závazek zakládají jsou: na př· . spo
lečné vlastnictví neb dědictVÍ, bezdLlvorlné obohacení SB, pi'íbu 
zenství a j. Protože jednání není zde dllvodem závazku (ex re venit 
obligatio) , mohou okolnost}lli přímo a zcela platně býti zavázány 
i osoby k činúm nezpůsobilé .. a) 

Pozn. Ku §. 242 . 244. srv. s §. 232. , Hofmann Enstehungsgr. 
str. 55 .. 64. 

I 

D. Zastoupení při vzniku obligac. 

§. 245 . 

Skutečnosti, jež vúbec jsou zpúsobilými, aby obligaci založily, 
utvoi"Í z pravidla pohledávku neb závazek pi"edevším pouze pro 
osoby, jimiž byly vyvolány. To platí též obzvláště o právních jed-

a) Jnst. de obligationibus, qllae ex de!icto nascuntur 4. I . cf. In st. 4. 
2 .. 4. Dig. de privatis delictis. 47. 1. b) Inst. de oiJligutiollibus, qllae qllasi ex 
tlel ic!o nascuntllr. 4. 5. . 

a) L. 46. D. tle O. et A. 44. 7. (§. 230. nOt. b. c. cl. ). 
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náních, ") což však nevylučuje, aby společným působením osoby třetí 
bud' jako dohazovače (proxeneta) anebo jako pouhého posla, který 
prohlášení vůle sděluje (nuntius), sprotMedkováno bylo b) uskuteč
nění obligačního jednání. Poměr zastoupení (§. 76., 77.) může však 
býti pi"íčinou, že obligační skutečnost působí i na osoby, které 
přímo nejednají. Tu dlužno lišiti od Rebe nabytí pohledávek oso
bami jinými a zavazenÍ se těmito osobami. 

Pozn. Srv. vůbee Savigny Syst. III. §. 113. Obligationenreeht II. 
§. 54 až 60. s Buehkou, d. L. v. d. Stellvertretung bei EingellUng 
von Vertragen 1852. Brinz ](rit. BI. číslo 2. Dernhurg v Heitlelb. 
hit. Ztsebr. 1. str. 1 . . 21. 2D6 násl. Seheurl v krit. Ucberschau l. 

.,4 ( ~tr. 315 násl.) lbering Jahrb. f. Dogmat. 1. 7. II 3. Schcurl 
tamžc II. 1. (shora 9.76. pozn. I .. 3.). Keller Pand. §. 61. 231 až 239 . 
Sintenis II. §. 102. I. Windseheid §. 73. 74. 313. Vangerow §. 608. 
Tho1 Handelsrecht (4. vyd.) J. §. 24. 25. pozn. 1. 2. (5 . vyd. §. 59 . . 72, 
obzvl. §. 70 násl.) Laband, die Stellvertretung bei d. Abscbluss v. 
Redltsgcsebiiften naeh d. d. Handelsgstzb . v Ztschr. f. Handebrt. X. 
poj. 4. str. 183 .. 241. Srv. též Platncr v civ. Arch. L. str. 229 
násl. - Brinz 1. vyd . §. 366 .. 373. Marcus, diss. per procuratorem 
quomodo et illre rom3no et hoJierno obligat.iones eontrabantur. Berol. 
187~. Cllrtius, Stellvertretllng hei Eingebllng von Vertragen, v civ. 
Arcli. LVIII. 2. (E. Zimmermann ) stellvertetende neg. gestio. §. 1 násl.). 

§. 246. 

1. Nabytí pohledávek osobami jinými. 

Ze zásady práva starého, že děti podrobené moci otcovské 
tak, jako otroci, nutně pro otce nabývaly (§. 76.), tolik ještě zacho
váno jest v nejnověj ším právu, že osoby ty nejen v případech · 

určitých pohledávek nlltně pro otce též nabývají,a) nýbrž, že mimo to 
i dobrovoině vždy nabyvati mohou, přijímají-li slib přímo pro otce.b) 

Naproti tomu platí ještě v právu Justinianově C) o nepodaných zá
stupcích pravidlo, že tito jednáním svým pohledávek pÍ"Ímo pro 
sebe nabyvati mohou a že proto také právní jednání předevSÍm 
vztahovati se musí na nč samy, jak osoby, které vlastně jednají. J) 
Avšak uzavi'·el-li kdo právní jednání jako zmocněnec za osobu 

a) L . 73. §. 4. D. de R. J. L. ll . D. de O. et A. 44. 7. h) L . 15. D. 
de const. pec. 13. 5. L. 1. §. ll. D. dep os. 16 3. L . 1. §. 1. D. mand. 17. 1. 
Dig. de proxeneticis. 50. 14. 

a} Inst. per quas personas nobis obligatio acqlliritllr 3. 28. cf Inst. de 
stiplllatiolle servorum. 3. 17. b) §. 4 J. de inutil. stip. 3. 19. L. 38. §. 17. L. 
45. pro D. de V O. 45. 1. cf L. 40. eod. - L. 12. D. de contrab. emt. 18. 1. 
L. 16. §. 3. (§. 3. 4.) D. ?e lib. causa. 40. 12. C) L. lL D. cit. (§. 245. not. 
a.) cf. L . 1. pro D. quod lUSSU. 15. 4. L. 5 §. 6. 7. 9. D. de pec. COU~t. 13. 5. 

Arndtsovy Pandekty. 7 
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jinou ve jménu její, může poslednější žádati, d) aby žalobu o za
placení pohledávky z toho vznikající, byla jemu postoupena aneb 
může pohledávku dobyvati žalobou t. 'lV. utilis actio; e) a mohou 
potom beze všeho nastati účinky, kteréž s postupem pohledávl{y 
dlužníkovi řádně ohlášeném spojeny jsou (§. 256 .), tak že zejmena 
druhý kontrahent pouze zmocniteli aneb zástupci jeho ku přijetí 

zmocněnému plniti má f) a že nelze činiti i žádných námitek osoby 
zmocněnce se týkajících, leč že by již na uzavřeném jednání samém 
spočívaly. 2) Takto jest pi'es to již v římském právo uznáno pravé 
nabývání pohledávky pro zmocnitele. 3) Dnešní náhled právní ne
klade nejen žádných tomu překážek, aby smlouva přímo na jméno 
zmocnitele učiněna byla, ano náhled ten považuje zmocnitele - pokud 
pouze jeho jménem smlouva byla uzavřena - za př'ímého a výlučného 
nabývatele pohledávky z právního jednání za něho uzavřeného. 4) 
To platí též, bylo-li právní jednání uzavřeno pro osobu jinou bez 
její příkazu, pakliže tato osoba jednání ono později výslovně neb 
mlčky schválí. Stejný poměr nastává také dále, když přednostové 
osob právnických za tyto, když pornčníkové za své poručen ce smlouvy 
uzavírají, g) ačkoliv ovšem osoby ony, jako zástupcové, pokud úfad je
jich trvá, oprávněni jsou vykonávati pohledávek, jež nabyly. Pohle· 
dávky, které docíleny byly jměním poručence , připadají vždy poru
čenci, i kdyby poručník ani vůle neměl, pro něho kontrahovati. h) 

Pozn. 1) Savigny (Obl. R. II. §. 56. násl.) tvrdí, že tento obme
zující starší právní náhled již v ř. pl'. byl zavržen při všech natu
ralných t. j. nikoli formaln}'ch obligačních jednáních a že sám sebou 
úplně vymizel, jakmile stipulace do dnešního práva přijata nebyla : arg. 
L. 53. D. de acquir. dom. ,J 1. I. (Modestin . lib . 14. ad Qu . Muc.?) 
Ea, quae civiliter acquiruntur, per eos, qui in potestate nostra sunt, 
acquirimus, veluti stipulationem; quod naturaliter acquiritur, 'sicuti est 
possesgio, per quemlibet volentibus nobis possidere (volentern nobis 
possidere?) acquirimus. Proti I tomu jsou všickni ku §. 245 . uvedení 
spisovatelé a dále zejména Ruhstl'at, liber Savigny's Lehre v. d. Stell
vertretung, Oldenburg 1854. Srv. však Rudorff k Puchtovi §. 273. 
pozn. a. 

2) O tom, v jakém poměru stojí zástupce k uzavřenému práv
nímu jednání, obzvláště jaký vliv má znalosť či neznalosť jeho tam, kde to 
jest rozhodným, srv. a) L. 12.' 13. D. de cOlltrah. emt. 18. 1. In 

d) L. 8. §. 10. L. 45. pl'. in f. D. mand. 17. 1. el L. 27. in f. L. 28. D. 
de pl'ocurat. 3. 3. L. 13. §. 25. D. de act. emti. 19. 1 fJ L. 28. D. cit. g) L. 
2. 4. Cod. quando ex facto tuturis vel curatoris miuores agere vel conveniri 
possunt. 5. 39. L. 6. D. eod. 26. 9. L. 2. pr. D. de adm. tuto 26. 7. L. 5. §. 
7. 9. D. de const. pec. 13. 5. h) L. 2. D. h. t. 26. 9. cf. L. 5. Cod. 1. c. 
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huiusmodi autem quaestionibus personae ementium et vendentium spectari 
debent, non eorum, quibus acquiritur ex eo contractu actio; nam si 
servu s meus vel filius, qui in mea potestate est, me praesente suo no
mine emat, non est quaerendum, quid ego existimem, sed quid ille, qui 
contrahit. - Sed si servo meo, vel ei, cui mandavero, vendas sciens 
fugitivum, illo ignorante, me scienté, non teneri te ex emto verum est. 
b) L. 51. pro D. de aed . ed . 21. I. Quum mancipium morbosum vel 
vitiosum servus emat et redhibitoria vel ex emto dominus experiatur, 
omnimodo scientiam servi, non domini, spectai:tdam esse . . . sed si 
servus mandatu domini hominem emerit, quem dominus vitiosum esse 
sciret, non teneter venditor §. 1. Circa procuratoris personam, quum qui
dem ipse scierit, rnorbosum vitiosum esse, non dubitandum, quin, quamvis' 
ipse domino mandati vel negotiorum gestorum actiolle sit obstrictus, 

. l\ihilomagis eo Homilie agere possit; at quum ipse ignorans, essě viti
csum, mandatu domilli, qui ir! sciret, emerit ed rer!hibitoria agat, ex 
pClrsona domini utilem exceptionem ei Ilon putabat opponendam. c) L. 16. 
§. 2. D. de lib. causa 40. 12. Tunc habet emtor hanc actionem, quum 
lil-erum esse nesciret . .. §. 3. Quare si filiusfamilias emit, si quidem 
ipse scit, pat er igll0l'avit, nOIl acquisiit patri actionem; hoc si pecu· 
lial i nomine egerit (Vulg. emerit); ceterum si patre mandante, hic 
quaeritur, an filii scientia noceat? Et puto adhuc nocere: quaemad
modum procuratoris nocet. . (§. 4 .) Plane si filius ignoravit, pater scit, 
adhuc dico repellendum patrem, etiamsi peculiari nomine filius emit, si 
modo pater praesens fuit potuitque filium emere prohibere. L. 22. §. 5. 
eod. ~;; ed si per procuratorem scientem quis emerit, ei noe-et, sicuti tu
toris 1uoque scientiam nocere Labeo putat. L . 17. eod. III servo et in 
eo, qlli mandHto nostro emit, tale est, ut si certum hominem manda
vero emi, sciens liberum esse, licet is, eui man datum est, ignoret, 
idem sit; et non competet ei actio ; contra autem, si ego ignoravi, 
procul'<\tor scit, non cst mihi deneganda. Miihlenbruch, von der Cession 
der Forderungsrechte. §. 13. Puchta §. 275. Srv. Bucbka n. m. U. 

str. 15 násl. 58 násl. Dernburg n. m u. str. 18. Sintenis n. m. U. 

pozn. 21 .. 23. 27. 28. Vangerow n. m. u. pozn. IV. str. 298 násl. 
Windsclieid §. 73 . pozn. 17 .. 19. 

3) V jistých případech poskytuje již římské právo - aniž by 
vyžadovalo zmocnění aneb opriwnění ku zastoupení - osobě třetí ža
lobu ze smlouvy ve prospěch její uzavřené. Tak zejmena : a) manželce 
a její d~tem, jímž stipuluje ascendent vrácení věna, jejž sám zřídil, 
L. 45. D. sol. matl'. 24. 0. L. 7. Cod. de pact. conv. 5. 14. cf. L. 4. 
Cod. eod. L. 26. Cod de iure dot. 5. 12.; b) vlastníkovi, jehož věc · 
kdosi osobě jiné půjčil aneb do uschování dal s příkazem, aby ji 
vlastníkovi vrátila, L. 8. §. 1. (L. 8.) Cod. ad exbib. 3. 42.; c) jemuž 
vedle příkazu dárcova při darování učiněného, obdařený věc darovanou 
vydati má, L . 3. Cod. de donat. sub modů 8. 54. (55); d) dlužníkovi, 
jemuž věřitel zástavní při prodeji zástavy vyhradil právo, že může pro
danou zástavu zase vyplatiti, L. 13. pl'. D. de pign. act. 13. 7. L 7. 
§. l. D. de distr. pign. 20. 5. Srv. Puchta §. 276. Vangerow III. 

7* 
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§. 608. Ihering n, m. u. n. str. 110. vyslovuje k tomu tuto všeobecnou 
zásadu: "Ueberall, wo auf Grund eines dare eine Verpfiichtung zur 
Zuriickgabe entsteht, bii.ngt es von dem Geber ab, durch Vornahme des 
dare auf den N amen eines AuJeren Letzterem die Forderung zu er
werben", arg. L. 9. §. 8. D. de reb. cred. 1~. 1. L. 4. Cod. si cert. 
pec. 4. 2. L. 35. §. :2 . de donat. 39. 5. L. 126. §. 2. D. de V. O. 
45. 1. L. 3. (2.) Cod. per quas. pers. 4. 27. Srv. Vangerow pozn. 1. 
2. str. 289 násl. Mnozí novější spisovatelé jdou mnohem dále (srv. 
citáty v pozn. 1. ku §. 233.), ale různí se ve více směrech . 

4) O různých náhledech, jak tento nynější náhled spojiti možno 
s ř. pr., srv. Scheurl v luit. Ueberschau 1. str. 329 násl. Vangerow 7. 
vyd. str. 292 násl., Kuntze die Obl. st.r. 275 . násl, Thol n. m. u. 
§. 24. pozn. II .. 14. §. 25. pozn. 1. 2. (5. vyd. §. 70.) Winscheid 
§. 73. pozn. 14. 16.; o vývinu tohoto pravidla obzvláště Buchka 
§. 15 násl. V kanonickém právu zračí se moderní nábled v tom, že 
užívá se jeho v jednotlivých případech a označuje se všeobecnými vý
roky: "Potest quis per alium quod potest facere per se ipsum", a "qui 
facit per alium est perinde ac si faciat per se ipsum", . cap. 68. 72. 
de reg. iur. in 6to. 5. 12. Buchka. §. 17. O různém posuzování pří
padu, když zmocněnec jménem zmocnitele nekontrahuje (kontrahuje-li 
tedy jako t. zv. náhradník, tichý zástupce, §. 76), srv. Ihering I. str. 
345 násl. Scheurl tamže II. str. 28 násl. 32 násl. Příliš daleko jde 
Sintenis §. 102. lm pozn. 20. 25. 36. 37., prohlašuje-Ii, že okolnosť 
tato jest ohledně nabývání pohledávky lhostejnou. Srv. též Keller §. 61. 
k. k. a Zaun v prakt. Arch. n. p. 1. str. 32 násl. Thol n. m. u. 
Windscheid 1. §. ' 73 pozn. 15. 

2. Z a v á z á n í s e z á s tup c i. 

§. 247. 

a) Osobami podanými. 
I 

Jednání osob podrobených moci osoby JIne nejsou o sobě 

pro tuto a) závazna. Ze zvláštních však důvodů může jednáním 
' dotčených osob býti zavázán i ten, jehož moci osoby ty podro
beny jsou, tak otec z jednání synova, jako v římském právu pán 
z jednání otrol,a; a sice buď na celý obnos uzavřeného závazku 
(in solidum), buď jenom s ' jistým obmezenÍm. b) 

a) L. 1. Cod. ne filius pro patre. 4. 13. L . 5. 6. 12. Cod. quod cum eo, 
qtii in aliena polestate est, negotium gestum esse dicetur. 4. 26. b) Inst. quod 
com eo, qui in aliella potestate est, negotium gestum esse dicitur. 4. 7. Dig. 
14. 5. Cod. 4. 26. 
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Důvody tyto jsou: 

1. příkaz aneb zmocnění otcovo, aby právní jednání předse
vzal syn, aneb aby se synem bylo předsevzat~, C) s uvedeným má 
týž účinek dodatečné schválení předsevzatého jednání; d) otec jest 
práv z celého obnosu, žalobou t. zv. actio quod iussu; 

2. ustanovení syna ku řízení živnosti, jako správce (institor, 
factor, při plavbě lodní magister navis). V ustanovení tomto spočívá 
zmocnění ku právním jednáním, kteráž ku provozování oné živnosti 
náležejí. e) Otec jako majitel živnosti (při plavbě lodní, exereitor 

. navis, Schiffsrheder) jest proto i zde práv z celého obnosu, žalobou 
t. zv. actio institoria, f) po případě actio exercitoria; g) 

3. dá-li otec synovi peculium, jež, jsouc zároveú zvláštním 
jměním tohoto - ač po právu otci náleží - poskytuje jemu oproti 
jiným úvěru, aby s ním právní jednání předsevzíti mohli. Otec jest 
proto práv, žalobou t. zv. actio de peculio,h) ze závazků synem kontra
hovaných,ID) nikoliv však ze závazků, jež povstaly z činů nedovolených 
(z deliktů), i) aneb z pouhého darování, k) a nikoliv jako paterfamilias 
co do peculia castrense neb quasi canstrense. 1) Otec ručí dále po
tud, pokud peculium stačí,O) ovšem nut!lo jest odečísti dříve, co sám 
z něho požadovati má,O) a připočísti, co jeho zaviněním (dolus) 
schází; P) avšak za scházející tento obnos jakož i po zrušení 
moci otcovské ručí otec pouze jeden rok t. zv. utilis annus. q) 
Bylo-li s vědomím otcovým peculium dáno buď zcela neb z části 
ku provozování obchodu, jsou věřitelé, jichž pohledávky povstaly 
na základě tohoto obchodu, oprávněni žádati zaplacení ze jmění 
obchodního aniž by otci co do jeho pohledávky příslušelo právo 
přednosti, a jest jim lm zachování práv těchto proti otci po
skytnuta zvláštní tributoria actio; r) 

c) §. 1. J. h. t. Dig. quod iussu. 15. 4. cf L. 13. Cod.!. c. L. 7. D. de 
tuto 26. 1. L 21. D. de a.dm. 26. 7 dlL. 1. §. 6. D. h. t. 15. 4. e) §. 8. in 
f. J. 1. c. L 29. D. de reb. cred. 12. 1. f) Dig. de institoria actioue. 14. -3. 
g) Dig. de exercitoria actione. 14. 1. Cod. de exercitoria et institoria actione. 
4. 25. cf. §. 2. J. I. c. h) Dig. de pecu1io. 15. 1. §. 4. J. 1. c. i) L. 3. §. ll. 
12. D. I. C. 15. 1. cf. L. 1. §. 7. D. de his qui effud. 9. 3. L. 58. D. de R. J. 
k) L. 7 D. de donat. 39 5 cf. L. 28. §. 2. D. dl' pact. 2. 14. I) L. 18 §, 5. 
D. de castro pec. 49. 17. cf. L. 47. §. 1. D. h. t. 15. 1. m) L. 3. §. 5. sqq. D. 
h. t. 15. 1. L. 49. D. de O. et A. 4.1,. 7. L. 13 (14) D. de neg. gest. 3. 5. L. 
7. D. de tuto 26. 1. 0) L. 4. pl'. § 1. 2. L. 30. pl'. ~. 4. L 47. §. 2. n. h. t. 
15: 1 cf. L . ll. D. de cond. indt'b. 12 6. 0) L . 9 ll. pr. . . §. 6: L . 52. Pf:. 
D. h. t. cf. L. 41. eod. P) L. 21. eod. q) Dig. quanclo cle peculio actio aniIalis 
sit. 15. 2. r) Dig. de tributoria actiolle. 14. 4. §. 3. J. 1. c. 
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4. skutečnost, že právní jednání synovo bylo ve prospěch 

otcův a že se jím do~talo otci prospěchu majetkového, ať si již 
prospěch tento záleží v přímém zisku aneb v uhražení výdaji'l, 
kteréř. by otec platiti musil. Tu ručí otecř.alobou actio de in rem 
verso S), pokud stačí prospěch, jenž mu zjednán byl (quantum in 
rem patris versum est). 

Veškeré tyto žaloby zakládají se na obligaci syno\'ě , modifikují 
se však směřujíce proti otci, jako actiones adiectitiae qualitatis dle 
různého základu, z něhož proti tomuto vznikají. 1) Žaloby tyto kon
kurují nejen mezi sebou, pokud totiž v určitém případě sejdou se 
současně podmínky rt'1zných žalob, ony konkurují i se žalobou proti 
synovi. t) Syn může ale sprostiti se nároku věřitelova, U) uzavře-li 

smlouv!l výslovně jediné jako zmocněnec otcův v jeho jménu, aniž 
by se sám vlastním jměním za splnění 7.aručil; tu ručí syn pouze 
za to, že jednal jako skutečný zmocněnec v mezech své plné moci. 2) 

Než mimo to lze i více těchto žalob 3) v jedno sloučiti ''). Pakliř.e 

ale věřitel třeba jen jednou z těchto žalob proti synovi neb otci 
zaplacení obdržel, odpadají žaloby ostatní, protože směřují k témuž 
předmětu. W) Poměr actio de peculio ku actio tributol'ia jest, že 
zvolením jedné jest druhá vyloučena. X) 

Pozn. ') O žalobách t. zv. adjectitiae qualitatis vůbec srv Buchka 
n. m. u. §. 3 .. 5. Savigny Obl. II. §. 54. Windscheid Pand. §. 482 .. 484. 
(pod nadpisem: "Haftung fiir Verbil1dlichkeiten Anderer", nach der L . 
v. d. Biirgschaft §. 476 .. 481 ); (Mandry, d. gem. Familiengiiterrecht _ 
II. 1876. 3. kniha: "Die Haftung des Hausvaters fiir das Hauskínd." 
1. Kap. "Haftung . . . fiir Geschaftsschulden." §. 71 .. 101. (srv. dole 
§. 429. pozn. 1.) též Kuntze, Cursus. 2 . vyd. §. 610.), o actio quod 
iussu ohzvláště Chambon Beitr. z. Obligationenrecht. Sv. 1. Jena 1851. 
str. 175 .. 268., (Drechsler, actió quod iussu. 1877. o tom Hellmann 
v hit. Vjschr. XX. str. 606 n~sl.), o actio de in 1'em verso: Leist 
civ. Studien II. str. 61 .. 102. Witte, die Bereicherungsldagen st.r. 256 
násl. Lowenfeld, die selbstandige actio de in rem veno. 1873. (o tom 
BernbOft v Jen. Ltztg. 1874. Č. 33. Lotmar v krit. Vjschr. XVII. str. 
550 násl.) Ruhstrat, zur L. v. d. actio de in rem verso, v dogm. J. XV. 6. 

2) Thol n. m. u. 4. vyd. §. 26. pozn. 6 . . 9. 
3) O poměr'u různých žalob adjectitiae qualitatis k sobě, srv. 

zejmena §. 5. J. h. t. 4 . 7. Ccterum dubium non est, quin is quoque, 

s) Dig. de in rem verso. 15. 3. §. 4 .. 4 b. (§. 4.) J. 1 c. t) §. 5. J. 1. c. 
L. 1. §. 17. L. 5. §. 1. D. de exercit. act. 14. 1. L. 3. § 4. D de minor. 4.4. 
U) L. 4. Cod. h. t. 4. 26. L. 20. D. de instit. act. 14. 3. V) §. 4 b. (§. 4.) 5. J. 
1. c. w) cf. L. 1. §. 24. D. de exercit. act. 14. 1 L. 13. pl'. D. instit. act. 14. 
3. L. 4. §. 5. D. quod tum eo. 14. 5. L. 30. §. 4. OL 32. D. de pecul. 15. 1. 
(§. 105.) x) L. 9. §. 1. D. de tribut act. 14. 4. 
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qUl lUSSU domini (vel patris) contraxerit, cuique institoria vel exerci
toria actio competit, de peculio dtJque eo, quod in rem domini ver
sum est, agere possit. Sed erit stultissimus, si omissa actione, qua 
facillime solidum ex contractu consequi possit, se ad difficultatem 
perducat prJ) bandi, in rem domini versum esse, vel habere servum pe
culium et tantum habere, ut solidum sibi solvi possit. (§. 5. a.) 18 
quoque , cui tributoria actio competit, aeque de peculio et in rem verso 
agere potest; sed sane huic modo tributoria expedit agere, modo de 
peculio et in rem verso. Tributoria ideo expedit agere, quia in ea do
mini conditio praecipua non est, id est, quod domino debetur, non de
ducitur, sed eiusdem iuris est dominus, cuius et ceteri cl'editores; at 

_in actione de peculio ante deducitur, quod domino debetur, et in id, 
quod reliquum est, creuitori dominus condem llatur. Rursus de peculio 
ideo expedit agere, qqod in hac actione totius peculii ratio habetur, 
:1 t in tri butoria eius ta:ntum, quod (quo) negotiatur ... Prout ergo ex
pedit, ita quisque vel ~anc actionem vel illam eligere debet; certe qui 
potest probare, in rem domini versum esse, de in rem verso agere 
dehet. Cf. Gai. IV. §. 74 a. in f.: "si potest adprobari, id quod (de
derit is qui cum filio servove) contraxit [Krueg. Studem.], in rem 
patriR dominive versum esse, ad hanc actionem transire debet; nam, 
ut supra diximus, eadem formula et de peculio et de in rem verso 
agitur".1.. 16. 17. §. 1. 1.. 19.D.deinl'emverso. 15.3.-Poněvadž 
ve starším právu obě žaloby na jedné a (materielně) tétéž obligaci se 
r.akládaly působila litiscontestatio následkem jedné žaloby, že konsumována 
byla mloba druhá (9. 113.), taktéž konsumovala i litiscontestatio proti sy
novi žalobu na otce a naopak, čemuž však po případě bylo lze odpomoci 
(not. v.); srv. Keller Litiscontestation str. 4 19 násl. 544 násl. Bekker proc. 
Consumtion str. 173 nás!. Dietzel v Bekkerově Jahrb . II. 12., proti 
němu ale Keller tamže III. 6. (Mandry II. str. 265 nás!.). O právu 
novějším: Francke v civ. Arch. XXIII. str. 418 nás!. Wachter, Erorter. 
III. str. 20 násl. str. 60., a o tom, jak podoben jest tento poměr obli
gacím korrealným: Savigny Ob!. 1. §. 21.; avšak k tomu Fritz v Lindeově 
Ztschr. n. p. XVII. str. 167. k. k. Samhaber Correalobl. .str. 176 
nás!. Baron Gesammtrechtsvh. str. 268 násl. (Mandry II. sír. 288 nás!.) . 

4) 1 žaloba civilní (condictio) U'lnána jest za způsobilou, aby se 
žalobami t. zv. adjectitiae qualitatis konkurovala, a sice v §. 8. J. h. 
t . lllud in summa admonendi sumus, id quod iussu patris dominive 
contractum fuerit quodque in rem eius versum erit, directo quoque 
posse a patre dominove condici, tamquam (si) principaliter cum ipso 
negotium gestum esset Ei quoque, qui vel exercitoria vel 'institoria 
actione tenetur, directo posse condici placet, quia huius quoque iussu 
contr~ctum intelligitur. Srv. L . 29. D. de reb. cred. 12. 1. L . 17. §. 
4. 5. D. de instit. act. 14. ° 3. L . 5. pl'. D. quod iussu. 15. 4. Tomu 
není tak při actio de peculio: §. 10. J. de act. 4. 6. O vysvětlení 
této žaloby civilní v. Schrader ad §. 8 . J . cit. kterýž ji dává 
nejširší rozsah a Savigny Obl. II. str. 34., kterýž ji vztahuje pouze 
na zápůjčku; se Savignym souhlasí Chambon n. m. ll . str. 257 násl. 
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Helmolt Corrcalobligat. stránl,a 96. (Opět jinak Mand!') II. stránka 
326 násl.). 

§. 248. 

b) Zástupci nepodanými. 

Actio exercitoria a institoria (§. 247. 2.) poskytována byla již 
dle edikhl praetorsliého za podmínek ostatně stejných i proti tomu, 
kdo osobu moci své nepodanou ustanovil a) za magistra navis aneb 
za institora. 1) Dle téhož hlediska propůjčuje se však vůbec z práv
ního jednání, jež z pi"íka,zu buď všeobecného, buď zvláštního předse
vzato bylo jinou osobou, žaloba oproti tomu, l,do příkaz onen dal, 
quasi institoria actio aneb utilis actio ad exemplum institoriae. b) 
Takto jest tedy právním jednáním zmocněncovým nepřímo zavázán 
i zmocnitel, po ud jednání s příkazem se shoduje; C) avšak kontra
hoval-li zmocněnec výslovně jako zástupťe zmocnitelův, může há
jiti se oproti pohledávce druhého kontrahenta námitkou, d) ač ne
bylo-li smluveno, že přes to i on sám osobně ručiti e) má aneb 
neobstarává-li ještě poslJd jednání zmocnitelovy. f) I v právu nynějším 
panuje náhled, že z je'dnání předsevzatých jménem zmoťllitelovým 
jest zmocnitel zavázán, jako by sám byl kontrahentem, a že jej tudiž za 
přímo a jediné zavázána považovati sluší.2) To platí též o řádných 
právních jednáních poručníkův za poručence, g) jednatelů osoh práv
nických za tyto. h I Také dodatečné čj pozdější schválení s týmž 
účinkem spojeno jest, jako příkaz jednání tomu předchčízejí. i) Avšak 
i bez pozdějšího schválení jest ten , za něhož a v jehož jménu osoba 
nezmocněná právní jednání s osobou třetí předsevzala, této zavázán,k) 
pokud uznati musí, že právní jednání jest mu prospěšným, 3) a zrovna 
tak má se věc, jedná-li zmocněný zástupce proti svému oprávnem 
aneb překročí-li ineze jeho! a je-li i přes to toto jednání ve 

a) §. 2 a. (§. 2.) J. 1. c. 4. 7. Gai. IV. 71. cf. L 1. §. 4. D. de exercit. 
act. 14. 1. L. 1. sqq. D. cle instit act. 14. 3. b) L. 16. 19. Vr. D. de instit. 14. 
3. L 5. 6. Cod. eod. 4 25. ~. 10. §. 5. cf. L 45. pl'. D. mand. 17. 1. L. 13. 
§. 25. D. de act emti. 19. 1. cf. L. 30. (31). pl'. D. de neg. gest. 3. 5. C) L. 5. 
§. 11. 12. D. de instit. 14. 3. d, L. 20. D. !. c. L. 5. §. 3. (L. 6. §. 1.)' D. de 
neg. gest. 3 5. cf. L. 4. Cod. quod cum eo: 4. 26. e) L. 67. D. de vrocurat. 
3. 3. L. 45. §. 2. D. malld. 17. 1. cf. L 13. Cod. si cert. pP-to 4 . 2. L. 4. pl' 
D. de re iu·1. 42. 1. f) arg. L. 67. D. cit g) L. 5. §. 7. 8. D. de pec. const. 
13. 5. cf. L. 4. Cod. si tuto 2. 24 (25). L. 3. V. quando ex facto tuto 26.9. L.I. 
Cod. eod. 5. 39 L 2. pl'. D de adm. tuto 26. 7. L. 4. § 1. D. de re iud. 42. 
1. h) L. 4. §. '!. D. L C. cf L. 27. D. d(~ reb. cred. 12. 1. Nov. 120. cap 6. 
§. 3. ') L. 7 §. 3 (§. 1). in f Cod. quod cum eo 4. 26. k) L. 7. §. 3 (1). Cod. 
quod cum eo. 4 26. cf. L. 3. §. 2 . . 10. D. rl ,· in rem verso. 15. 3 L. 9 (10). 
D. de !leg. gest. 3. 5. - L. 38. D. de evict. 21. 2. 
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prospěch zmocnitelllv. 1) Nikterak nelze však tvrditi, že proti každému, 
kdo něčeho nabyl aneb obdržel nepřímo právním jednáním osoby 

jiné, již proto poskytnuta jest žaloba. ID) 

Pozn. 1) O nauce co do institora dle římského a nynějšího práva 
srv. zejmena Thobův Handelsrecht (4. vyd .) 1. §. 20 .. 33. Buchka 
Stellvertretung str. 37 násl. 

2) Srv. §. 246. pozn. 1. 4. i tu dle pl'. ř. , nikoliv však dle práv~ 
nynějšího, Thol §. 26. pozn. 6 násl. a str. 154 násl. Vedle toho nem 
vlastně více zapotřebí, aby actio qnod iussu, exercitoria a institoria 
vypomáhala, neboť veškeré tyto žaloby mají svůj základ ve zvláštním 

_ aneb v mnohem širším příkazu; přes to však může theorie římská 
. o těchto žalobách i pro právo praktické býti užita, pokud jde o to, 

aby dotčené právní poměry byly materielně blíže určeny a nejedná-li 
se o pouhé důslednosti obmezených zásad o zastoupení. Savigny Obl. 
R. II. str. 51 násl. Thol n. m. U. Bluntschideutsches Prwatl'. §. 136. 
(Stobbe Handb. III. §. 170. Rozhodnutí otázky, zdali actio de peculio 
a tributoria actill mají posuď praktického v)'znamu, záleží na tom, zda 
vůbec vyskytuje se ještě peculium ve smyslu práva římského 

3) L. 7. §. 3. (1) . Coď . 4. 26. Alioquin si cum libero rem eius 
agente, cuius precibus meministi, contractum habuisti et eius personam 
elegisti, penides, contra dominum nullam te habuisse actionem: nisi 
vel in rem ehts pecunia processit, vel hunc contractum ratum habuit. 
Z místa tohoto dovozuje se t. zv. utilis de in rem verso actio obdobná 
žalobě quasi institoria. Tak ještě Chambon, die Negotiorum Gestio str. 
193 násl. Nelze ovšem též popírati, že obdoby mezi těmito dvěma ža
lobami jest. Ve skutečnosti však není quasi institoria actio (not. b.) 
nic jiného, nežli postoupená mandati actio contraria zmocněncova a 
dlužno takto žalobu v L. 7. §. 3 (1). cit.. (per argumentum a contrario) 
uznanou, považovati za utilis (sc. tanquam cessa) negotiorum gestorum 
contl'aria actio, al'g. L. 38. D. 21. 2. ; pravá de in rem verso actio 
má naopak nahraditi tuto žalobu tak, jako actio quod iussu nahraditi 
má mandati contraria actio, je-li jednatel osobou nesamostatnou (§ . 247. 
4.), arg. L. 3. §. 2. D. 15. 3. Et regulariter dicimus, toties de in 
rem verso esse actionem, quibus easibus procurator mandati', vel, qui 
negotia gessit, negotiorum gestorum haberet actionem (se. contra
riam). Savigny n. m. U. str. 31 násl. sr. Ihering n. m. U. I. str. 
342 násl., též Zaun v prakt. Arch. n. p. 1. str. 39. pozn. 40. a 
Witte n. m. U. str. 265 násL, ještě však Windscheid §. 483. pozn. 2. 
5. (Mandry II. str. 472 násl.). - O jiném případu jedná L. 5. §. 3. 
(L. 6. §. 1) D. de !leg. gest. 3. 5. Item si procuratori tuo mutuam -

1) L. 3. D. quando ex facto tuto 26. 9. L. 15. pr. D. de dolo. 4. 3. L 
13. §. 7. D. de act. emti. 19. 1. cf. L. 9. 10. D. de instit. act 14. 3. L . 82. D. 
pro socio. 17. 2. m) L. 15. Cod. si cert. pet. 4. 2. L. 13. Cod. de O. et A.. 
4. 10. L. 8. Cod. depos. 4. 34. cf. L. 14. 49. D. de cond. indeb. 12. 6. cf. L . 
33. eod. 
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pecuni~m dedero tui conternvlatione, ut creditorem tuum vel pignus 
tuum h.beret, . ad~er~us te negotiorum gestorum habebo actionem (též 
contranam, mkoh vsak utilem) adversus eum, cum quo contraxi, nullam. 
Srv. L. ~O (31). pro D. de neg. gest. L. 13. Cod .. si cert. pet. 4. 2. 
Eum, qUl ~utuam ~u~sit pecuniam, licet in res alienas, creditore non 
contern:platwne domm't rerum eam foenori dante, principaliter obligatum 
obnoxlUm remanere oportet. Witte n. m. U. str. 271. násl. Schletterův 
Jahrb. XII. str. 17. 

v. v 4) Utilis. de in rem verso actio byla dříve často nepřiměřeně roz
slrována. ProtI tomu a o různých ná hledech srv.: Kammerer v Lindeově 
Zts~hr. YIlI. 8. str. 349 násl. Witte n. m. U. str. 267 násl. (Ude 
v CIV. Arch. L. 18.) Seuf!erWv Arch. I. 211. IV. 221. VI. 192 XIV. 
238. XVI. 44. Srv. osta~l~ě jv:ště Biif! v prakt. Arch. VIII. 7. 13. (str. 
209 násl. ~17 násl.) "Pnslusl okradenému osobní žaloba oproti tomu 
jemuž zlodej ukradené věci půjčil? " ' 

IV. O změně stávajících obligací. 

§. 249. 

1. Ú m I u v ou. 

Závazek muze časem doznati změny svého obsahu. To 
stává se především úmluvou, kteráž ku hlavnímu obsahu závazku 
jest phpojena (pactulll adiectum). Tu dlužno obzvláště zmíniti se 
o smlouvách vedlejších, které mohou založiti právo, aby smlouva 
hlavní i se svými účinky opět byla zrušena. Vedlejší smlouvou ta
kovou jest zejme na: 

i. úmluva, že jeden kontrahent má právo, dle své libovůle 
p:áv~í je?nání zru~i~i a) ("si displicllel'it",I) proto tak zv. pactulll 
dlsphcentlae); nem-1I smlouvou stanoveno , v jaké době právo toto 
vykonati sluší, jest v jednom přjpadě tohoto druhu h) pro to určena 
lhůta 60 dnů; z čehož neprávem učiněno všeobecné pravidlo; 2) 

2. úmluva, vedle které dovoleno jest jednomu kontrahentu 
aneb též oběma smlouvu zrušiti, pro případ, že najde se v určité 
době kontrahent jiný, který zaváže se ku témuž právnímu jednání 
za podmínek oprávněnému prospěšnějších, t. j. in diem addictio. C) 
Ku splnění této podmínky jest zapotřebí, aby oprávněnému kontra
~~ntov!_ ~kutečně učiněn byl d) návrh prospěšnější a aby byl jím též 

a) L. 3. D. de contrah. emt. 18. 1. L. 6. D. de rescind. vend. 18. 5. L. 
2. §. 5. D. pro emt. 41. 4. L. ll. § .. 13. D. qu?d vi aut clam. 43. 24. b) L. 3l. 
§. 22. 24. D. de aed. ed. 21. 1. e) DIg. de 111 dlem addictione. 18.:l. d) L 4 
ll · 6. L. 5. D. 1. C. L. 10. 14. pl'. §. 5. L. 15. eod. - L. ll. pl'. eod. . 

107 

přijat; 0) avšak i tehdy m,t z pravidla ještě na vůli kontrahent druhý, 
zdali za těchže podmínek právní jednání pro sebe udržeti chce 
v platnosti; f) 

3. úmluva, vedle které jest kontrahent oprávněn považovati 
právní jednání za neuzavřené, pakli kontrahent druhy závazek svůj 

z tohoto jednání v pravý čas nesplní, g) t . j. lex comissoria. Na
stane-li tento případ, k čemuž není potřebí upomínky, h) Zllstaveno 
jest vůli oprávněného, chce-li jednání ono zrušiti; i) přijme-li však 
později k) aneb zažaluje-li později I) bud' celé plnění aneb čásť jeho, 

_vzdává se tím tohoto svého práva. 

Vedlejší tyto úmluvy, o nichž v pramenech pouze při koupi 
zmínka se činí, jež ale zrovna tak i při jiných oboustranných smlou
vách možny jsou, mají účinek výminek rozvazovacích, m) kdekoliv 
se jich užije. Kontrahenti jsou ale tímto právním jednáním zároveú 
osobně zavázáni, vrátiti si na vzájem vše, co z tohoto právního 
jednání obdrželi - věc hlavní i vedlejší. n) Podle lex comissoria ne
obdrží ale lIknavý kontrahent z pravidla, 3) co závdavkem dal 
aneb co jako část svého závazku splnil, 0) on může však za toto čá

stečné splnění ponechati si užitky, jichž mezi tím dobyl z věcí, 
kterou vrátiti má. P) Zvláštní úmluvou může býti též práv ze škody, 
kteráž odpůrci zrušením smlouvy povstala. q) 

Podobné vedlejší úmluvy mohou ostatně, ovšem jenom ve 
směru opáčném, též vyskytnouti se jako výminky odkládací pl~i 

smlouvě; r) úmysl stran může v jednotlivém případu býti pochybným; 
rozhodnutí o tom záleží na výkladu vůle obou stran. 

Pozn. 1) Výrazu tohoto užívá se v pramenech o zboží při koupi 
("si res displicuerit", nikoliv "si erntio displicuerit"); srv. níže §. 301. 

2) Proti tomu Windsclleid §. 323. pozn. 14. s Goldschmidtem 
v Ztschr. fiir Handelsrt. I. str. 125 násl. Fitting tamže II. str. 272 
násl. (Srv. však Czyhlarz, z. L. v. d. Resol. Bed. str. 43 násl.). 

3) O pravidlu v not. O. p. různí se náhledy, protože L. 8. a L. 
1. citt. o tom jedná, když ztráta závdavku výslovně byla umluvena 

e) L. 9. ll. §. 1 . . L 13. 14. §. 2. D. eod. cf. L. 13. §. 1. L. 14. §. 3. 
L. 18. eod. f) L. 6. §. 1. L. 7. 8. f'od . g) Dig. de lege commissori>t 18. 3. b) L. 
4 §. 4. D. 1. c. cf. L. 8. eod. L. 7. Cod. de pact. iut. emt. rt vend. 4. 54. 
i) L. 2. 3. L. 4. §. 2. D. h. t. k) L. 6. §. 2 eod. I) L. 7. eod. L. 4. Cod. I. C. 
m) §. 71. p. 5.6. n) L. 4. §. 4. L. 6. pl". L. 16. cf. L. 20. D. de in diem add. L. 4. pl'. 
L. 5. D. de lege commiss . .L. 6. D de rescind. vend. 18. 5. L. 4. pl'. Cod. de 
aed. act. 4. 51;. 0) L. 6 pl'. D. de lege commiss. cf. L. 8. eod. L. 1. Cod. de 
pact. int. emt. et vend. 4. 54. P) L. 4. §. l. D. de leg. com. 18. 3. q) L. 4. 
§. 3. eod. r) §. 67. p. 2. cf. §. 4. J . de emt vend. 3. 23. L. 20. Ir. §. 1. D. de 
praescript. verb. 19. 5. 
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a protože L. 4. §. 1. cit. ztrátu ' s části zaplacené ceny jenom za možnou (když 
výslovně byla smluvena) považuje. Srv. Gliickův Comment. XVI. str. 289 
nlÍs!. Avšak proti tomu L. 6. pro cit. De lege commissoria interrogatus ita ! 

respondit: si per emtorem factum sit, quominus legi pareretur, et ea lege uti 
venditor velit, fundos inemtos fore, et id, quod a1'rhae 1'el alio nomine 
dalum esset, apud venditoreni remansurum. L. 4. §. 1. cit. Sed quod 
ait Neratius, habet ratiouem, ut interdum fructus ellltor lucretur, quum 
pretium, quod numeravit, perdidit. 19itur sententia Nemtii tunc habet 
locum. quae est humana, quando emtol' aliquam partem pretii dedl:t. 
Sem nenáleží L. 6. Cod. 4. 54. Cum te fundum tuum, certae rei con
templatione inter vos habita, exigno pretio ill aIium transtulisse com
memoras, poterit ea res tibi Ilon esse fraudi: quando non impleta pro
missi fide dominii tui ius in suam causam reverti conveniat. Et ideo 
aditus competens iudex fundum ... restitui tibi cum fl'uctibus suis ... 
perficiet: praesertim cum (et) diversa pars receptis nummis suis nullam 
passa videri possit iniul'iam. Však zdá se, že reskript tento nejedná, 
jak Sintenis §. 101. pozn. 31. se domnívá, o smluveném zrušení koupě, 
nýbrž spíše o neprospěšném prodeji, kterýž byv ob causam uzavřen, 
non impleta promissi fide, tedy causa non secuta, dle všeobecných zásad 
(Dig. 12. 4.) zrušen býti může. Srv. o podobném případu L . 5 . §. 1. 
D. de uct. emti. 19. 1. Savigny Obl. II. str. 264. - O lex commissoria 
vůbec: Burckhard v civ. Arch. LI. 12. 17. (a li celému tomuto §. 
Wendt, Reurecht und Gebundenheit. 2 svazek. Die Reuvertrage. 1879.) 

2. Por u š e ním. 

§. 250. 

a) Zaviněním dlužníka. Dolus a culpa. 

Učiní-li dlužník splnění svého závazku buď zcela aneb z části 
nemožným (§. 85 ., 86.) tím , že s úmyslem jedná bezprávně (dolus) 
aneb že nevynaloží pozornosti a péče závazku svému přiměřené 
(culpa), jest z toho věřiteli práv. Věřitel může od dlužníka žádati, 
aby mu nahradil interesse, a sice žalobou z obligace, kteráž byla 
porušena a jejíž obsah tedy byl změněn. 

Za dolus jest dlužník vžrly odpověden a nemůže této povin
nosti ani zvláštní úmluvou již napřed býti sprostěn; a) sejde-li se 
však dolu s strany jedné s dolem strany druhé, ruší se oba na 
vzájem. b) Dolu rovná se však z pravidla hrubá nedbalosť (lata 

a) L. 21. D. de R. J. L. 27. § 3. 4 D. de pact. 2·. 14. L. 17. pro D. 
commodo 13. 6. L. 1. §. 7. D. dep os. 16. 3. L 18. §. 3. D. de donat. 39. 5. 
b) L. 57. §. 3. D. de contrab. emt. 18. 1. cf. L . 3. §. 3. D. de eo per quem 
factum. 2. tO. L. 36. D. de dolo. 4. 3. 

109 

cul pa), C) a takto sluší rozuměti Imlpou oproti rlolu pouze obyčejno~ 
vinu (Ievis culpa). d) Z nedbalosti posléz uvedeného drubu nem 
dlužník z pravidla práv, nemá-li ze závazku prospěchu; 1) mimo 
tento případ jest z pravidla odpověden za každou nedbalosť (za 
omnis culpa, tedy i za levis culpa). e) I když dlužník žádného plO
spěchu ze závazku nemá, nastane přes to přísnější odpovědno~ť jeho., 
pakliže ku dotčenému jednání právnímu se vetřel aneb nab?dnul-h 
se k němu, nebyv ani vyzván, f) dále směřuje-li závazek Jeho ku 
obstarání záležitostí cizích, kteréř. dle povahy své vYladuje veškeré 
péče g) (ex actam diligentiam diligentis patľis familias). Naproti 
-tomu jest dlužník v některých případech, ačkoliv ze závazku 
má prospěch, přes to jenom z hrubé viny ll) práv. V jistých ~o

nečně případech obou druhů, jest sice dlužník i za menší VIDU 

odpověden, avšak přes to nikdy za více než, že nevynaložil péče 
obyř.ejné, jakou vlastní své věci obstarává 2) (diligentia quam suis 
rebus adhibel'e solet). i) 

Jaká podle toho musí býti péče dlužn íkova ve směru zvláštním, 
zejmena co do opatrování věcí, aby pľoti odcizení a poškození byly 
chráněny, podmíněno jest tím, co závazek ve směru tomto zvlášť 

obsahuje a jaký jest jeho předmět. k) 

Byť i odpovědnosť dlužníkova vedle uvedených pravidel byla 
obmezena. není přes to dlužník chráněn proti nároku na náhradu 
z nedopaÚení (Versehen) na předmětu dluhu z něhož by práv byl 
i kdyby ku zvláštnímu závazku přihlíženo nebylo 1) (culpa in fa
ciendo, culpa Aquiliova, §. 85.), ač ovšem při rozhodování otázky, 
zdali porušení předmětu dlužníkovi za vinu tohoto druhu přičítati 
dlužno, ID) též závažným býti může onen zvláštní poměr, v jakém 
z příčiny závazku dlužník ku poškozené · věci se nalézá. 3) 

C) L . 1. §. 1. D. si mensor. ll. 6. L. 226. D. de V. S. (§. 86. not. e. 
f. g. L). d) ~ . 86. not. i. e) L 108. §. 12. D. de legat I. L. 5. § 2, 3 (2). L. 
18. pr. D. commodo 13. 6. cf L. 23. cit. f) L. 1. §. 35. D. depos. Hi. 3. L. 54 
(53) . § 3. D. de furt . 47. 2. g) L ll. 13. 21: Cod. ma~d. 4. 35. L. 10 (ll). ~ . 
de neg. gest. 3. 5. L . 8 (6). D de adm. rel'. CIV. 50. 8 ) L. 8. §. 3. I~. de ple
cario. 43. 26. - L. 1. §. 1. D. si mcnsor. ll. 6. ') L. 72. D. pro SOCIO. 17. 2. 
L . 25. §. 16. D. fam. erc. 10. 2. cf. L. 23 (22). 3. D. ad Se. Trebell 36. 1. . 
L. 17. pro D. de iure dot. 23. 3. L. ll. §. 4. (L. ll .) Cod. d.e pact. conv. supel. 
dote. 5. 14. _ . L. 1. pro D. de tuto act. 27. 3. k) §. 2. J. qUlb. mocI. re contra h. 
obl. 3. 14. L. 10. §. 1. D. commodo 13. 6. L. 52. §. 3. D. pro soc. 17. 2. L. 12 
pro L. 14. pl'. §. 1. D. de furt. 47 . 2. cf. § 3 a. (3) J. de emt vencl. 3 2;1. 
L. ~l. D. de rei vind. 6. 1. 1) L. 18. §. 1. 1). commodo 13. 6. L. 10. ]Jr. lJ. 
comm. div. 10. 3. cf. L. 12. §. 6. L. 13. pl'. D . de lib. caus. 40. 12. m) cf. L. 
54. §. 2. D. de acquir. dom. 41. 1. 
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Mimu to mu ze ve všech případech bud' zvláštní úmluvou, tl) 
bud' prodlením (§. 251.), pravidelná míra odpovědnosti býti zmen
šena aneb zvětšena, ano i tak rozšÍl~ena, že dll1žnÍk práv jest I 

i z pouhé náhody. O) . 
Mají-li vinu strany obě, ruší se vespolné nároky na náhradu 

škody, pokud jsou stejny P) a takto zmírní ano i zruší se povinnosť 
ku náhradě pro tu osobu, kteráž svým zaviněním (dolus jest tu však 
vyloučen) škodu nejdříve učinila, pakli následky zavinění toho 
vznikly aneb zvětšeny byly nepřímo vlastním zaviněllím poškoze
ného; kdežto v jiných zase pHpadech pflvodce poškození jest i všeho 
zavinění prost r) a vlastní příčina poškození v jednání poškozeného 
samém spočívá. 4) 

Důkaz,5) že nemohl závazek splniti pro skutečnosti, z nichž 
není práv, tedy bez své viny, musí zj"íditi dlužník, kterýž žalován 
jest z obligace prokázané; S) zakládá-li však žalující na zaviněllí od
půrcovo nárok nový, o sobě ze závazku neplynoucí, tu musí přede
vším on sám toto zavinění jako podmínku svého !I,ÍJ'oku prokázati. t) 

Při obligacú:h korealných jsou ze zavinění jednoho dlužníka 
práv i i dlužníci ostatní. 6) 7) 

Pozn. 1) Jako pravidlo jest to vysloveno zejmena co do bonae 
fidei obiigationes na místech v not. e. uvedenýcb. a) L. 108. §. 12. 
D. de leg. 1. cit. Quum tibi legatum fidcive (Hal. fideique) tuae com
missum sit, ut mibi restituas, si quidem nihi! praeterea ex testal11ento 
<.:apias, dolum malum duntaxat in exigendo eo legato, alioquin etiam 
culpam te mibi praestare debere existimavit, sicut in contractibus fidei 
bonae servatur, ut si quidem utriusque contrahentis commodum versetur, 
etiam cul pa, sin unius solius, dolus malus tantummodo praestetur. 
b) L. 5. §. 2. D commodo li>. 6. Nunc videndum est, quid veniat in 
commodati actione, utrum dolus, an et cul pa, au vero et omne peri
culum? Et quidem in contraetibus interdum dolum sol um, interdum et 
culpam praestamus; dolum in; deposito, nam quia nulla utilitas eius 
versatur, apud quem deponitur, merito dolllS praestatur solus, nisi forte 
et merces accessit (tunc enim, ut est et constitutllm, etiam culpa exhi
betur), aut si hoc ab initio convenit, ut et cul pam et periculum praestet 
is, penes quem deponitur. Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in 

U) L. 23, D. de R. J, L. L §, 6. 10, 35. D, depos 16. 3. cf. L. 72. §. 
3. D. de cond. et dem. 35. L o) §. 3 a. (3/. J. de em r. 'end. 3. 23. L. 5. 
§. 2. D. commodo 13. 6. cf. L. 27. §. 29. D. ad leg. Aquil. 9. 2 p) L. 10. V. 
de compens. 16. 2. q) L. 45. §. 1. D. de act. emli. 19. 1. L. 22. §. 4. D. de 
pigo . act. 13. 7. L. 203. D. de R J. (f. L . 23. §. 8 D. (le aedil. ed. 21. 1. L. 
:!9. §. 1. D de evict. 21. 2. L. 62 (61). §. 7. D. cle furt. 47. 2. 1') cf. §. 4 5. 
J. de lege Aquil. 4. 3. L. 9. §. 4. L. 28. 31. in fine D. ad leg Aquil. 9 2. s) L. 3, 
§. 1. D. commodo 13. 6. L. 1 §. 16. D. depos. 16. 3. t) L. 18. §. 1. D. de 
proh. 22. 3. cf. L. 18. §. 3. D. commodo 
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emto, ut in 10cato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, et dolns 
et culpa praestatur. §. 3 (2. i. f.). Commodatum autem plerumque solam 
utilitatem continet eius, cui commodutur, et ideo verior est Quinti Mucii 
sententia existimantis, et culpam praestandam et diligentiam. c) L. 18. 
pl'. eod. In rebus commodatis talis diligentia praestanda est, qualem ' 
quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet, ita ut tantum 
eos casus non praestet, quibus resisti non possit, velu ti mortes servo
rum, quae sine dolo et culpa eius accidunt, latronum hostiumve in
cursus, piratarum il1sidias, naufragium, incendium, fugas servorum, qui 
custodiri non solent. Quod autem de latronibus et piratis et nuufragio 
diximus, ita scilicet accipiemus, si in hoc commodata sit alicui res, ut 
eam rem peregre secum ferat; alioquin si cui ideo argentum commo-

_ daverim, quod is amicos ad coenam invitaturum se diceret, et id pe
regre secum portaverit, sine ulla dubitatione etiam piratarum et la
tronum et naufragii casum praestare debet. Haec ita, si duntaxat acci: 
pientis gratia commodata sit res; at si utriusque, velu ti si communem 
amicum ad coenam invitaverimus, tuque eius rei curam suscepisses, et 
ego tibi 3rgentum commodaverim, scriptum quidcm apud quosdam in
venio, quasi dolum tantum praestare debeas; sed videndum est, ne et 
culpa praestanda sit, ut ita fiat culpae aestimatio, sicut in rebus pignori 
datis et dota!ibus aestimari solet. dl L. 17. §. 2. D. de praescript. 
verb . 19. 5 .. . Si cui inspiciendum dedi, sive ipsius eausa sive utri~ 
usque, et dolulll et culpam mibi praestandam esse dico propter utili
tatem, periculum non; si vero mei duntaxat causa datum est, dolum 
solum, quia prope depositum hoc accedit. 

2) Seřadění různých případů dle stupií.ů odpovědnosti obsaženo 
jest v L. 23. D. de R. J. Contractus quidam dolum malum duntaxat 
recipiunt, quidam et dolum et culpam. Dolum tantum depositum et 
precarium; dolum et culpam mandatum, commodatum, venditum. pignori 
acceptum, locatum, item dotis datio, tutela, negotia gesta; in his quidem 
et diligentiam; societas et rerum communio et clolum et culpam recipit. ' 
Sed haec ita, ni si si quid 110minatim convenit, vel plus vel minus, in 
singulis contractibus; !lam boc servabitur, quod initio convenH, legem 
enim contractus dedit, excepto eo, quod Celsus putat, non valere, si 
convenerit, ne dolus praestetur; hoc enim bOl1ue fidei iudicio contra
rium est, et ita utimur. Animalium vero casus, mortesque, quae sine culpa 
accidunt, fugae servorum, qui custodiri non solent, rapinae, tumultus, 
incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur. 
Huschke v Rb. Mus. VII. str. 74 násl. 78 opravil toto místo takto: 
Contractus ... pignori acceptum, locatum, negotia gesta (in his quidem 
et diligentia praestatur); item ' dotis datio, tutela, societas et rerum 
communio atd. jako naboře. Ostatně srv. Bethmann-Hollweg, iiber die 
Classifikation der Contracte in Beziehung auf Cul pa, dod . IV. ku Hasseově 
Culpa, 2. vyd. (str. 553 násl. §. 85 pozn. 1.) K tomu Mommsen 
Beitr. III. str. 391 násl. - O lišení mezi ipse dolus á quasi dolus, 
jež uvádí Asher v Lindeově Ztschr. n. p. XXII. 8. (str. 279 násl.) srv. 
Arndts v Haimerlově Vjschr. XVII. 8. (civ. Schr I. 25.). - Spis 

• 
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Kniepuv, iiber Uontractsculpa, Rostock 1873, uznává starší pojem kulpy 
t. j. bez příčitatelllost.i, o tom RolJer vlnit. Vj,chr. XVI. st.r. 359 násl. 

3) O ruzných náhledech co do této otázky srv. Lollr Theorie del" 
Culpa str. 81 násl. I3eitrage str. 219 a v Mag. III. str. 173 násl.; J 

Rasse, Culpa §. 36. 37. - Ragemeister v Lohrol"ě Mag. III. str. 145 
násl. Sintenis §. 10 I. pozn. 38. 

4) Sn. Demelius, liber Compensat,ion der Clllpa v dogm. Jahrb. 
V. 2. (Hesse v Civ. Arch . LXI. str. 253 násl. Pernice, Labeo ll. str. 
32 násl. 

á) Srv. o tom Weber, v. d. Beweisfiillrung č. VI. §. 21 .. 25. 
(str. 134 .. 143. 3. vyd.) Seuffert Brort. T. str. 117 násl. Pucllta 
§. 267. Sintenis §. 101. pozn. 67. s Mommsenelfl lll. str. 374 násl. 
Willdscheid v Heidelh. krit. 2tsdlr. JIL st.r. 281 násl. PancI. §. 265. 
p07.D. 16 .. 19. (Dernburg Preuss. Pl'. R. II. §. 70.). 

6) TollOtO náhledu jest většina spisovatelu dle L. 18. n. de duob. 
reis. 45. 2. (Pompon.) Ex duohus reis eiusdem Stie!Ji promittendi 
factis alterius faetum alt.eri quoque nocet. Sn'. Ribhentl'op Correalobl. 
str. 28 násl. Riickert v Lindeové 2t8chr. n. p. XII. str. 19 násl. Wirth 
v civ. Arch. XXXIX. 6. Mommsen Beitr. nI. str. 280. Samhaber 
Correalobl. str. 102 násl. Ubbelohde ulltbeilb. Obl. str. 266. Naproti 
tomu snaží se jiní větu tuto násilným výkladem aneb rmÉ)Jidací O(lstl'a
niti, majíee za to, že nesrovnává se s jinými výroky (L. 88. D. de V. 
O. L. 19. D. de dolo malo. L. 32. §. 4. 5. D. de usur cf. L. ' 91. 
§. 5. D. de V. O. ) Girtanner Biirgseh. st.r. 407 násl. (jinak stipulace 
str. 265 pozn. 217.) . Kuntze die Obl. str. 154 násl. Bekker, Jahrb. 
III. 4. str. 123 násl., chce tím pomoci, že mění faclis v sociis, avšak 
proti tomu jest právem Sambaber str. 106 násl. a Fritz v Lindeově 
Ztschr. XIX. str. 85 násl. Fritz nenamítá ničeho proti výkladu Fittill
govu (Correalobl. str. 81. 241.), kterýž vzt.ahuje "factum" uvedené 
v L. 18. cit. na jednání, jimiž se přerušuje promlčení žaloby a kterýž 
spatřuje v tom něco společného s L. (5) Cod. de duob. reis. 8. 39 
(40), domnívaje se, že Pomponius napsal "non nocet" a že teprve 
kompilatoři místo to zaměnili slovy "quoque nocet;" Fritz má ale za 
to, že místa toho lze ve smyslu Pomponiovu i v jiných případec!J užiti, 
na př. uzavřel-li correus socius pactum de non petendo, jehož platnosť 
popřena však replicatione doli nebo metus, aneb nalezá-li se jeden 
correus in mora a dopustí-li se druhý kulpy. Podobně Baron, die Ge
sammtrechtsverhaltllisse str. 285 násl. a zrovna tak i Windscheid 
§. 295. pozn. 13. I tyto výklady nejsou prosty předchUzky, že jsou 
nucenými. Též L. 9. §. 1. D. de duob reis. 45 2. neodporuje běž
nému náhledu. 

7) Nastává ještě zvláštní otázJm, zdali a pokud jest kdo práv 
ze zavinění svých zástupcu a pomocníku? O tom Uboelohde v prakt. 
Arch. VII. ll. str 229 násl. a v Ztschr. fiiľ Handelsrecht VII. str. 
199 násl. ' R. J. Burchardi, iiber die Verantwortlichkeit des Schuldners 

1 1;3 

fiir seine Gehulfen bei der ErftiIIung v. Obl. Kiel 1861. (srv. Kuntz e 
v Schletterově Jahrb . VIII. str. 215 násl.). Wysz, die Haftung fiir 
fremde Culpa naeh R. R. 1867. str. 71 násl. (8rv. Scbletterův Jahrb. 
XIII. str. 97 násl. , Bechmann v hit. Vjschr. X . stránka 313 násl.). 
Windscheid Pand. §. 401. poznámka 5 násl. §. 482 poznámka 15. 
(Dernburg Preuss. Priv. R. II. §. 68.). O nedovolených činech jednatele 
sv. zejmena L. 5. §. 3. D. de doli except 44. 4. L . 1. §. 2. 4. 5. D. de 
exercit. act.. 14. 1. L. 5. §. 8. D. de instit. ad. 14 . 3. Iclem (Labeo) 
ait, si libitinarius, (quos graece 'vEx!)oďáma, vocant) servum pollinctorem 
habllerit, isque mortuum spoliaverit, dandam in eum quasi institoriam 
actionem, quamvis et furti et iniuriarnm actio competeret. L. 5. §. 10. 
eod. Sed et quum fullo peregre pro:ficiscens rogasset, ut discipulis suis, 
quibus tabernam instructam tradiderat, imperaret, post euius profectionem 

- vest.imenta cliscipulus accepisset et fugi sset, fullonem uon teneri, si quasi 
. procurator fuit relictus; sin vel'o quasi institor, teneri eum. Plane si 
affirmaverit mi!Ji, reete me credere operariis sui s, non institoria, sed 
ex locato tenebitur. Poslednější místo vykladají ruzně, neměníce však 
textn: Vangerow III. §. 661. (str. 497 násl.) Thol Handelsrecht §. 33. 
pozn. 4. (srv. Keller v Bekkerově Jahrb. II. 5.) Ude v civ. Arch. LIlI. 
8.; Puchta §. 278 pozn. d. emenduje imperarem na místo imperaret, 
s č.ímž souhlasí Dedekind v civ. Arch. XLI. 8., též Th. Mommsen v Dig. 
ad h. 1., avšak s emendací impcmretur aneb imperaj-ent. Avšak Iherinp; 
v dogm. Jahrb. II. str. 78 násl. čte "ut discipul'us servis" místo ul disci
pulis suis, ale tomu oproti hájí opět Rudorff k Puchtovi n. m. u. (10. 
vyd. str. 404.) emendaci posléz jmenovaného a výklad téhož; proti 
tomu Windscheid n. m. u. 

§. 251. 

b) Prodlením. Mora. ') 

Průtrth nějakého plnění, mora ve smyslu širším, a) můr.e míti 
dle zvláštního ustanovení (dle smlouvy neb posledního 
pořízení) zvláštní následky právní. b) Za jistých podmínek však má 
průtah cl lep r a v i d e I p r á vn í c h jisté zvláštní účinky, jež zá
vazek mění. Takovým bezprávným omeškáním jest prodlení Ileb mora 
v užším pravém smyslu, c) a sice prodlení dlužníkovo, mora sol
vendi aneb mora debitoris, bylo-li omeškání dlužníkem zaviněno, a 
prodlení věřitelovo, mora accipiendi neb mora creditoris, byl-li vě
řitel toho příčinou, že závazek splněn nebyl. 

1. Prodlení dlužníkovo má ten účinek, že dlužník potom není 
závazku svého ani tenkráte prost, 2) když splnění náhodou stalo se 

a) L. 135. §. 2. D . de V. O 45. 1. L. 24. pl'. D. de usur. 22. 1. cf. L . 
38. §. 6. pod. L. 13. 26 . §. 3 . . 5. D. de fideicommiss. ]ibert. 40 . 5. u) L. 12. 
Cod. de contl'ub. stip. 8. 37 (38). L. 23. D. de O. et A. 44 . 7. §. 249. not. g . . 1. 
c) L , 173. §. 2. D. de R. J. 127. D. de V O. 45. 1. Dig. de llSLll'i s et fm ct. 
et caus, et olllnib. access. et lllor3 .. 22. 1. 

Amdtsovl' Pandekty. 8 
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nemožJlým, ol) že tedy tím více práv jest z každého zavinění, byť by 
i až posud v míře pouze obmezené byl odpovědným, e) že pi'i určování 
hodnoty, jež nahražena býti má, počítá se hodnota Eejvyšší, jakou 
předmět dluhu měl od té doby, co prod lení. t.rvá; f) že dlužník v pro- J 

dlení jsoucí vůbec věi'iteli interesse nahraditi, g) a zejmena '" dluhu 
peněžného úroky z prodlení 3) zaplatiti musí. h) Aby mohlo o dluž
nílwvi tvrzeno býti, že jest v prorllení, k tomu mimo sp l atnosť 

pohledávky i) z pravidla zapoU'ebí jest, aby věi'itelem ku splnění 
byl vyzván k) (upomenut.í, interpellatio); pouze výminkou ;') na
stanou i bez upomenutí účinky prodle~í. 1) Je-li stanovena Ul'čitá 
doba spl i1ění, mliže ustanovení toto dle výslovné úmluvy aneb dle 
zvláštního obsahu závazku nejen ten význam a účinek míti, že 
dlužník v určený čas i bez upomínky platiti vázán je'lt, a že zmešká-li 
dobu placení za veškerou škodu věř'iteli jest odpověděn, m) nýbrž 
ustanovení doby placení dlužno - ne sice dle římsk. právan), avšak 
dle běžné praxe v pi'ípadech pochybných - v ten rOzum vyklá
dati, že dlužník pouze pro to, že čas zmeškal, nalézá se v pro
dlení. 6) Avšak následky prodlení nestihnou dlužníka, i kdyby o za
placení byl upomínán, ospravedlní-li prfltah plnění dostatečn}ími 

důvody. 7) O) K důvodúm těmto nelze však počítati, že se stal byť 
i bez viny své ku placení neschopllým, jakož i vúbec, že placení 
bylo mu pouze stiženo, ač ·nestalo-l i se splnění bez viny jeho ne
možným. P) Ph dluhu společném a nedílném (§. 213.) stihnou ná-

d) L. 5. D. de reb. cred. 12. 1. L. 25. §. 2. D. soJ. filatr. 2 ... Cl. L . 39. 
~. 1. L. 108. §. ll. D. de legat. r. L. 24. 82. §. 1. D. de V. O. 45. 1. 
o) L. 25. §. 2. cit. cf. L. 17. pl' . D. de iuro dot. 23. 3. L. 12. §. 3. D. 
t1epos. 16. 3. f) L. 8. §. 1. D. de com!. ťUl't. 13. 1. L 3. D. de eond . trit . 
13. 3. L. 3. §.3. L. 21. §. 3. D. de <let. emti.19. 1. g) L. 21. §. 3. cit. L. 114. 
D. de V. O. cf. L. 24. §. 4. D. locati 19. 2. - L 8. 14. pl'. 38. D. h. 
t. 22. 1. h) L. 32. §. 2. L. il4. 37. eoc! L. 20 (19). D. de peric. 18. 6. L. 13. 
Cod. cle act. emti. 4. 49. L. 10. §/ 3. D. ma.ncl. 17. 1. a j. j) L. 88. D. de R 
J . L. 49. §. 3. L. 127. D. cle V O. 45 . 1. k) L. 32. pr.~. 1. 3. D. h. t. 22. 1. 
L. 23. 24. D. cle V. O. 45. 1. L. 36. §. 3. ll. cle legat. r. - cf. L. 24. §. 2. D. 
h. t. 22. 1. II L. 23. §. 1. D. h. t. cf. L. 2. D. de nant. foen 22 .. 2. - L. ". 
§. 1. D. cle euncl. furt. 13 1. L. 7. Cocl. cle com!. ob t llrp. caus. 4. 7. L. 1. 
§. 35. L. 19. D. cl" vi. 4'; . 16. L . 45 (46). §. 4. Cocl. de episcop. 1. 
3. (Iex restituta) srv. s Nov. 131. cap. 12. nI) L. 34. D. de R. J. L. 9. §. 1. 
L. 12. 17. §. 4. D. b. t. 22. 1. L. 135. §.2. D. de V. O. 45. 1. L. 47. II . cle 
act. emti. 19. 1. L. 10. Cod. eod. 4. 49. U) arg. L. 41. § 1. D. cle V. O. 45. l. 
(§. 220. not. f.). - L. 49. §. 3. eod. L. 17. §. 4. D. h. t. 22. 1. - L. 34. in 
f. D. de R. J . 1. O) L. 114. D. cle V. O. 45 1. L. 91. §. 3. eocl. - L. 9. 
§. 1. L. 17. §. 3. L. 21. 22. 23. pl'. 24. pl'. 47. D. h. t. 22. 1. L. 23. §. 1. D. 
de recept. 4. 8. L. 5. Jl. cle reb. crecl. 12. 1. L. 21. §. 3. ll. cle act. emti. 19. 
1. L. 42 99. D. cle R. J. - cf. L. 82. §. 1. D. de V. O. 45. 1. L. 89. §. 1. 
n. ad leg. Falc. 35. 2. p) L. 137. §. 4. D. de V. O. 45. 1. 
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slerlky prodlení pouze toho společného dlllžníka,kterýž pro svou 

osobu jest v prodlení q) 

~) Prodlení věi'itelovo má ten účinek, že dlužník závazku 
svého jest prost, stane-li se splnění jeho později jakkoli - ovšem 
nikoli hrubou jeho vinou r) (dolu s aut lata cul pa) - nemožným a 
že věl-itel dlužníkovi nahraditi musí interesse S) proto, že zaplacení 
bylo zmaí'eno. Věřitel jest však v prodlení, zdráhá-li se bez práv
ního důvodu t) př'ijati splnění ř'údným způsobem 8) jemu nabízené, 
aneb pi'ekazil-li vl1bec splnění,9) kdežto dlužník vše potřebné 
zaÍ'ÍdiL aby závazek splnil; U) je-li doba kdy, a místo kde platiti 

_se má určeno, dostad, 10) když dlužník na určené místo hotov 
jsa splniti se dostaví a když věř'itel nepřijde. V) 

Jak prodlení věřitelovo tak i prodlení dlužníkovo ruší s'e (mora 
purgatur), pakliže prodlévající jest volným omeškané splniti resp. 
přijati, a když zároveň hotov jest nahraditi straně_ druhé, co ji 
z pi'íčiny prodlení náleží. W) Zanikne-li obligace, zruší se i prodlení, x) 
jehož účinky mimo to povždy úmluvou odstraniti lze. 

Pozn. 1) Novější zpracování této nauky: Madai, d. L. von der 
Mora. Halle 1837. C. W. Wolff, ZUl' Lehre von der Mora. Gottingen 
1841. Srv. Sintenis §. 93. Vangerow III. §. 588. Nejlepší zpracování: 
Fr. Mommsen, die Lehre V. d. Mora, Beitrage z. Obl. Recht Abtb. lIT. 
Brunšvik 1855. (o tom Windscheid v Heidelb. krit. Ztschr. III. str. 
253 násl.). Heimbach v Rtslex. XII. str. 840 .. 1044. Unger v Haimer
lově Vjschr. XIV. st.r. 125 . . 134. Kniep, die Mora des S.chul~ners 
nach rom. u. heut. Recht. 1871. 1872. (o tom Esmarch v knt. VJsehr. 
XIV. str. 224 násl. Goppert v Ztschr. ftir deutsche Gstzg. VI. str. 409 
násl.). - Windscheid Pand. 4. vyd §. 276 .. 281 (prodlení dlužní
kovo), §. 345. 346 (prodlení věřitelovo). 

2) Účinek tento označuje se výrazem: pet'petuatttt' aneb perpetu.a fit 
obligatio a p. L. 91. §. 3. D. de V. O. L. 58. §. 1. D. de fidelUss. 
46. 1. L. 24. in f. D. h. t. 22. 1. cf. L. 59 . §. 5. D. mand. 17. 1., 
ktel'Ýž však nesmí se vztahovati na případy, kdy promlčení jest v!lou 
čeno. - Sporná otázka: mizí tento účinek, když jest dokázáno, ze by 

q) L. 32. §. 4. D. h. t. 22. 1. L. 173. ~. 2. D. cle R. J. r) L. 16. 18 (15. 171-
D. de pericllIo. 18.6. L. 105. D. cle V. O. 4:). 1. L. 72 . pl'. D .. cle solu\ 46. V. 

s) L. 3. §. 4. L. 38. ~. 1. D. cle act. emti. Hl. 1. L. 1. §. 3. D. de p tmc. 18. 6. ) L. 30. 
L. 72. pl'. ~. 3. D. cle solnt. 46. 3. cf. L. 122 pl'. D. dr V. 0.45. 1. L. 41. §. I. D. 
h. t. 22. 1~ U) L. 3. §. 4. cit. L. 4. Cod. cle usu]'. ]lup. 5. 56. v) arg. L. 23. § .. 1. 
D. h. t. 22. 1. L. 18. pl' D. de pecnn. const. 13. 5. L. 4. §. 2. D. cle penc. 
et. commoclo. 18. 6. cf. L. 6. Cocl. cle uSUJ'. 4. 32. w) L. 73 . §. 2. L. 91. 
§. 3. D. cle V O. 45. 1. L. í2. §. 1. in f. D. cle soIut .. 46. 3. -.L 18 (17). D. 
cle periculo. 18. 6. L. 51. pl'. D. cle act. emtl. 19. 1. x) L. 29. §. 1. D. de V. 
O. L. 17. D. de concl. fnrt. 13. 1. - L. 8. lll'. D. cle novat. 46. 2. cf. L. 14. 
pl'. L. 31. pl' eocl. L. 72. §. 1. 2. n. cle sol ut. 46. 3. 

8* 
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věřitel ztráty utrpěl i kdyby v pl'avy cas bylo splněno? arg. L. 15. 
§. 3. D. de rei vind. 6. 1. L. 14. §. 1. D. depos. 16. 3. cf. 1,. 47. 
§. 6. de legat. I. Srv. místa v not. I. Haenel, dissensiones domin. pag. 
138. §. 23. Madai §. 46 .. 48. Wolff §. 40. Vangerow §. 588. pozn. 3. ' 
Sintenis §. 93. pozn. 44. Savigny VI. str. 184 uásl. (§. 167. pozn. 1.) 
Mommsen str. 186 násl. Unger ll. m. U. pozn. 10. Windscheid §. 280. 
pozn. 15. Rozhodnutí této sporné otázky má vliv též na větu v not. f. 
uvedenou. 

3) L. 32. §. 2. D. b. t. In bonae fidei contractibus ex mora 
usurae debentur. L. 2. Cod. depos. 4. 34. U surae in depositi actione 
sicut in ceteris bonae fidei iudiciis ex mora venire solent. Ale i pE 
odkazícb: L. 34. D. h. t. cf. L. 3. Cod. 2. 40. (4 L) Pauli sent. III. 
8. §. 4. Gai II. §. 280., při poIlicitatio: L. 1. pl'. D. de poIlicit. 50. 
12., a v jiných případech: L. 38. §. 8 .. 16. D. h. t. 22. 1. Jinak 
dle pr: ř. z pravidla in stricti iuris iudiciis, tedy zejmena při zápůjčce. 
O právu nynějším srv. §. 206. pozn. 2. §. 210. pozn. 2. 3. Madai 
§. 52. Mommsen §. 24. Od úroků z prodlení různí se úroky sporu, 
jež dlužno od té doby, kdy spor počal, nahraditi, i když žalovaný není 
v prodlení. Savigny VI. str. 121 násl. srv. se str. 81 násl. (§. 113. 
pozn. 4. b.). 

4) Pauli sent. III. 8. §. 4. Mora autem fieri videtur, cum postu
lanti nou datur. L . 32. pr. D. h. t. Mora fieri inteIlegitur non ex re, 
sed ex persona, id est, si interpeIlatus opport.uno loco non solverit : 
quod apud iudicem examinabitur. Nam, ut et Pomponius ... scripsit, 
difficiIis est huius rei definitio. Divus quoque Pius TuIlio Balbo rescripsit, 
an mora facta intel1igatur, neque constitutione ulla neque iuris aueto
rum quaestione decidi posse, qUUll1 sit magis facti quam iuris. Srv. 
Mommsen §. 5 .. 7. 

5) VýmiI\ky tyto jsou dle not. 1. : a) nebylo-Ii možno dlužníka 
proto upomenouti, že byl nepřítomen, ale i tu musí býti projevena vůle 
upomínati (Mommsen str. 73 násL); b) nabyl-Ii kdo držení věci de
liktem (krádeží neb mocí), v případě tomto počíná mora dobou, kdy 
v držení se uvázal; c) při odkazích ve prospěch církve a ústavi'l dobro
činných. V případech těcht9 praví se: morwn ex Fe fieri, L. 32. 
pr. D. h. t. aneb dle nyní běžné fráze: Lex interpellat pro ho
mine. Sem možno vřaditi též případy, kdy dle zákona vzniká závazek 
úroku a sice dle §. 207. pozn. 2. a. {J. pOZll. 3. pozn. a. a. §. 208. pozn. 2. a. 
arg. 1,. 3. Cod. il! quib. caus. in int. 2. 40. (41). In minorum per
sona re ipsa, ex solo tempore tardae pretii solutionis, recepto iure 
moram fieri cl'editum cst, in his videlicet, quae moram desiderant, id 
est in bonae fidei contractihus et fideicommissis et legatis (in legato). 
L. 26. §. 1. D. de fideicomm. lib. 40. 5. Avšak srv. L. 87. §. 1. D. 
de legat II. Usu ras tideicommissi post impletos annos viginti quinqne 
pueIlae, ex quo mora facta est, deberi respondi; quamvis enim COll

stitutum sit, ut minoribus 25 annis usurae omnimodo praestentur, ta
men non pro mora hoc habendull1 est, quam sufficit semel intervenisse, 

117 

ut perpetuo debeantur. L. 5. Cod. de act. emti. 4. 49 ... cum usuris . .. 
quas ... minoris aetatis favor, licet nuIla mora intercesserit, generavit. 
V případech těchto obmezuje se zajisté účinek prodlení na vznik zá
vazku úroku. 

6) Pravidlo toto, jež vysloveno jest větou: Dies interpellat pro 
ho mine, bylo dříve skoro všeobecné, a bylo již Stephanem z Byz~~.ce uznáno 
(Zacharia v Ztschr. fur gesch. Rtsw. XIV. str. 135). Po~deJI odporo
váno mu Schroterem ve vlastní jeho Ztschr. a v Lmdeove Ztschr. 1:r. 
5. Vll. 3., a nyní hájeno jest zase mnohými, kteří tvrdí, že jest JI~ 
Y 1'. pl'. odůvodněno, na pi~. Thibaut v civ. Arch. VI. 2. XVI. 7. Madal 
§. 16 .. 24. Vangerow §. 588. pozn. 2. Proti tomu však ~olff §. 27. 
.až 29. Puchta §. 269. pozn. q. Sintenis §. 93. pozn. 71. a tez Mommse~ 
§ .. 10. Co do obecného práva německého, rozhodnuto by:o re~olucI, 
kteráž ve spisech uvedených zůstala nepovšimnutou a kt~ráz nazyvá se 
ad dubia cameralia (z r. 1595), "že počítá se mora ab mterpellatlOne 
hominis vel diei" (srv. Seyffertův Arch. VI. 163. srv. str. 320 k. k.) 
a byť by i rozhodnutí toto nenabylo moci jako zákon říšský, j.e.~t pře~ 
to autoritativním svědectvím o tom, jaký právní náhled v tehdeJsI praXI 
panoval; praxe tato udržela se také až do doby nejnovější. Mommsell 
§. ll. Seuffertův Arch. I. 332. VI. 1 ti3 . X. 1~4 (XI.. 140. sv. xxy. 
224. XXVIII. 97. 114.). Proti tomu vYSlOVUJI se ovsem Wmdscheld 
v Heidelb. Ztschr. III. str. 257 násl. Brinz Pand. 1. vyd. str. 551. 
Rudorff ], Puchtovi n. m. U. Sintenis n. m. U. (3. vyd. II. str. 208 
násl.), poslednější dodává, že právě olwlnosť ta, že ono dubiu,m .came
rale nebylo Í'Íšským zákonem stvrzeno, podporuje náhle~ op~~ny; pro 
náhled prvý ale Windscheid Pand. ~. 278. pozn. 4. tJ., tez Unger 
pozn. 6. 

') Inculpata mora, srv. L. 9. §. 1. D. h. t. Spornou jest otázka: 
zda vůbec mora kulpu předpokládá? Madai §. 2. 13., Wolff §. 19 .. 21. 
23. (kterýž má za to, že mora, již nazývá subjectivní, vyžad~je .Iatam 
culpam), Vangerow §. 588 pozn. 1. Mommsen Beitr. Z. ObhgatlOnen
recht I. str. 264 násl. III. str. 56 násl. (Manns, V. d. mora. Fragment. 
1878. o tom Hellmann v krit. Vjschr. XX. str. 604 násl.). Proti tomu 
Scb6man vom Schadenersatz II. str. 10 násl. Puchta §. 169. pozn. h. 
3intel1is §. 93. pozn. 50. Holzschuher 3. vyd. III. str. 258 násl. Srv. 
Seuffert §. 245. not. 13. "Pouhý faktický stav, že dlužník nemů.že záva~e]~ 
splniti neboť jiná nezpúsobilosť ku splnění, nemůže sama o sob~ ?esplnem 
omluviti aneb takto mohl by nesnadnějším způsobem odvrátitI od sebe 
následk~ prodlení dlužník lehkomyslný a speknlant, který uzavíraje zá
vazek, nepomýšlel na to jak jej splní. Tu můž~ sou~c~ po.uze .~. ,to~ 
případě následky prodlení prominouti, nelze-II dlu~lllko:l . pr~cltatl 
nedostatečné péče a vůbec lehkomysln~sti a ne,dbal~s!l, a J~-h zJevn?, 
že splnění překaženo bylo skutečnostmI a pomery, Jez dle lIdského vy
počtu nebylo b:e ani předvídati ani odstraniti. V těchto přípa~ech dl~ž~o 
považovati nesplnění za náhodu, kteráž sti.hla v~řit~le.'~ A v~ak dlu:lllk 
není cbráněn proti následkům prodlení, am kny:,: mWlOl'ádne a nepred-



118 

vídané ueštěstí toho jsou pnClnou, že llCIl1ŮŽe plniti. Proti tomu zase 
Seuffert n. m. u. (3. vyd.) odvolávaje se na místa v not. o. Wind
scheid v Heidelb. krit. Ztschr. JI. str. 112. Úl. str. 260. Paml. §. 277. 
pozn. 9. Srv. ještě Briuz Pand. 1. vyd. stl' 550. Unger pozn. 7 .. 9. 
O úrocích z prodlení po rozhodnutém processu konkursním srv. Gerau 
v Lindeově Ztschr. u. p. ll. 7. Seuffertův Arch. XIII. 306. 

8) O tom, jaká musí býti Ilabídlm a ~e.ime na o tom, jak se liší 
od oblatio verbalis a realis srv. Marlai §. 37 .. Bl. Wolff §. 31 .. 36. 
Mommsen §. 15 . . 18. 

9) Že by tu zavinění věřitelovo (pozu. 7.) rozhodným bylo, po
pírá zde též Mommseu str. 134 násl. předpokládá však, že nepřijetí 

splnění má důvod svůj ve vůli věřitelově. Srv. Sintenis pozn. 50., k. k., 
proti tomu Windscheid §. 345. pozn. 8. 

10) Mommsen str. 175 uásl. srv. str. 164 násl. Avšak může-Ii 
dle L. 4. §. 2. cit. (not. v.) ji'Ž určení času pro přijetí splnění ZlJŮ
sobiti prodlení věřitelovo (Mommseu str. 174.), kterak mohlo by to 
býti jin}Tm, když určena jest doba a určeno jest místo splnění? V pří
padu, o kter,)"m jedná L. 4. §. 2. cit. dlur,no zajisté předpokládati, že 
i místo splnění jest mlčky určeno. 

§. 252. 

c) Popíráním nebo zdráháním Sll. 

V jistých pi"ípadech má dlužníka stihnouti ujma proto, že zá
vazek svůj popíral, aneb že splnění jeho odepi"el, neb až ku ža
lobě za sebou ponechal, a to ujma ta, že bude nyní odsouzen ku 
několikanásobném obnosu toho, co byl dlužen (§. 98. not. d. d .. f.). 

Pozn. 1) V právu Justinianově naler,aji se tyto př'ípady sem 
náležité: 

a) Popírá-li kdo dluh před soudem, a musí-li žalující dluh doka
zovati, budiž žalovaný pokutován dvojnásobnou náhradou (lis infltiando 
crescit in duplum): a) ph závazku ku náhradě škody ex lege Aquilia, 
§. 19. 23. 26. J. de act. 4. 6. L. 2. §. 1. D. ad leg. Aquil. 9. 2.; fl) po
pírá-li žalovaný pravosť listiny, obsahující "tvrzení příjmu, aneb po
pírá-li příjem listinou tou prokázaný, N ov. 18 cap. 8.; v obou těchto 

případech se ale předpokládá, že byl důkaz jiným způsobem zřízen, 
nel-li př'ísahou žalujícího aueb odepřením přísahy žalovanému uložellé. 
L. 30. D. de iureiur. 12. 2. Nov. 18. cit. 

b) Nejen popírání, nýbrž i pouhé nesplnění do podané žaloby, 
má při odkazech ve prospěch dobročinných nadací za následek, že 
musí býti vyplacen obnos dvojnásobný. §. 19. 26. J. 1. c. cf. L. 45. 
(46.) §. 7. Cod. de episcop. 1. 3. 
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c) Té2 věrolomné zadržování tak zvaného depositum miserabile 
odůvodňuje odsouzení ku zaplacení obnosu dvojnásobného. §. 17. J. I 
c. L. 1. §. 1. D. depos. 16. 3. 

d) Odsouzení toto může též nastati následkem žaloby t. zv. redhi
bitoria actio. L. 45. D. d. aed. ed. 21. 1. (§. 304. pozn. 6.). 

e) Zdráhá-li se kdo něco vrátiti, ačkoliv soudce to byl nařídil, 

musí býti odsouzen při adio quod metus causa ku zaplacení obnosu 
čtyřnásobného. §. 25. 27. J. I. c. L. 14. § 1. D. quod met. causa 4. 2. 

Sem nenáleŽÍ L. 33. Cod de locato. 4. 65., kteráž patří ku pří
padům uvedeným v §. 94. not. h. 

2) Zevrubný historický rozbol' těchto případů, zejmena onoho 
-stoupání sporné věci (Litiscrescenz) uvádí Rudorff v Ztschr. f. gesch. 

Rtsw. XIV. 9., k tomu srv. Mayer v Ztschr. f. Rtsgesch. II. str. 311 
násl. - V právu Justinianově "jest ono zdvojnásobnění libovoln)'m 
vší zásady prost.ým trestem za popírání, a nelze jenom pochopiti, proč 
neužívá se trestu tohoto zrovna tak i v jiných nesčislných případech." -
"Co do platnosti ... v obecném německém právu panuje shoda v tom 
směru, že vylučuje condictio indebiti (srv. §. 7. J. de obl. quasi ex 
contractu. 3. 27.) a že platí při odkazech ad pias causas; o zdvojná
sobnění ex lege Aquilia nedocíleno shody ani ve vědě ani v praxi. 
Též popírání listů o dluhu a kvitancí trestalo se obnosem dvojnásobným 
jenom v jednotlivých právech." Rudorffn. m. u. str. 476. 477. O různých 
lláhledech srv. ještě C. Seli Jahrb. II. str. 245 násl. Sintenis §. 101 
pOZll 69 násl. Windscheid §. 263. - Pokuta čtyřnásobná dle pozn. 1. e. 
jest rozhodně nepraktickou. Puchta §. 271. not. f. §. 385. not. e. 

§. 253. 

3. N á hod O u. 

Náhoda mt'í.že obligaci zrušiti zúplna., učiní-li splnění zcela 
nemožným (§. 274.): zrovna tak múže náhoda obligaci ?:11lenšiti, uči
llÍ-li totiž splnění v pllvodním jeho objemu nemožným. Naopak může 
nahodilými okolnostmi pi'edmět splnění obdržeti přírůstek či phbytek 
(Zuwachs, causa rei, aneb commodum rei). a) Rozumí se pi'edevším 
samo sebou, že kdo právo má žádati určitou věc, jest též oprávněn 
žádati, aby mu vydána byla věc tato se všemi novými částkami (ne
samostatné př'íbytky věci), kteréž mezi tím až do splnění k ní 
]1i'ibyly, b) pi"i čemž pouze uvážiti dlužno, zdali snad nemá dám býti 
náhradu tomu, na jehož útraty onen př'íbytek byl získán (§. 152.). 
Avšak i na příbytek ku původnímu předmětu pohledávky přistou-

a) Dig. de usuris et fructibus et ... accessiollibus ... 22. 1. de periculo 
et commodo rei venclitae. 18. 6. Cocl. 4. 48. b) ~. 3. J. de emt. 3. 23. L. 7. pl'. 
D. de perie. 18. 6. L. 16. D. de legat. III cf. L. 4. D. cl o ime dOl. 23. ;J. 
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pivší aneb na zisk z toho plynoucí o sobě samostatně trvající, 
muze věřitel z pravidla činiti nárok, pokud dlužno považovati věc 
hlavní, jako kdyby již jemu příslušela,C) takto také zejmena na
byl-li pohledávku na věc hlavní za plnění vzájemné, nikoliv však 
nabyl-li ji bezplatně; d) v případech těchto nese také věi'itel z pra
vidla sám nebezpečí, ztenčí-li aneb zhorší-li se věc, aniž by se 
však tím plnění vzájemné menšilo. 1) Příbytkem tímto j sou najmě 
plody věci, od kterých odečísti sluší útraty spojené se získáním 
jich, ostrov' naproti pozemku v ř'ece se utvořivší, a polovice po
kladu, kterýž v dotčeném pozemku nalezen byl. 2) Stalo-li se dlužné 
plnění skutečností nějakou bud' zcela bud' z části nemožným, múže 
věřitel jako náhradu za to činiti nárok na právní prospěchy sku
tečností tou vyvolané, pokud on sám nese škodu, kterouž strana 
druhá tím zpusobila, ať si již škoda tato zpúsobena byla 3) deliktem 
osoby jiné e) aneb právním jednáním mezi dlužníkem a osobou 
třetí. f) Dlužno-li právní jednání dlužníkovo považovati jako kdyby 
pro věřitele uzavřeno bylo, muže zajisté věřitel přisvojiti si prospěch 
z jednání toho, g) avšak jediné tím zpllsobem, že záJ'oveií převezme 
nebezpečí i škodu. 4) 

Pozn. 1) Ve většině případů objevuje se ta shoda, že kdo práv 
jest z nebezpečí věci, má též nárok na její příbytek, a tak vyslovuje 
se jako pravidlo: Comm9dum eius esse debet, cuius periculum est, 
§. 3. J. de emt. 23. 3. Ze ale pravidlo toto všeobecnou zásadou uči~ 
niti nelze, a že taktéž není možným ručení za periculum považovati 
jako základ nároku na comrilodum, ač mnohá ustanovení (not. c. d.) tak 
se vyslovují, prokázal způsobem přesvědčujícím Fr. Mommsen, Erortr. 
aus dem 01l1igationenrecht. 1 svaz. Brunšvik 1859. Srv. Dvorzak 
v Haimerlově Vierteljahrschrift IV. Lit. str. 25 .. 37. 'Windscheid §. 327. 

2) O rozsahu commoda věřiteli příslušícího srv. vůbec Ihering, 
Abtb. č. 1. "Pokud ' musí ten, I kdo věc nějakou plniti má, vydati zisk 
jí docílený?" a Mommsen n. m. u. str. 53 .. 67. Rozbodným jest názor, 
zdalI zisk věcí poskytnutý aneb daný dlužno snad považ ovati vedle 
podstaty jebo za plod činnosti vůle toho, kdo jej vyzískal. Sem nále-

C) L. 38. §. 1 .. 5. 10 .. 12. D. h. t. 22. 1. L. 22. § 2. D. de pign. act. 13. 
7. L. 7. §. 12. L. ll. D. sol. matl'. 24. 3. cf. Vat. fraglll. §. 114. d) L. 4. §. 1. 
L. 38. §. 8 . 9. 15. D. h. t. 22 . 1. L. L Cod. h. t . 4. 4S. L. 13. 17. D. de act. emti. 19. 1. 
L. 16. Cod. eod. 4. 49. cf. L. 38. §. 7. D. b. t. 22. 1. L. 8. 14. eod. L. 16. D 
de legato III. e) §. 5. J. cit. L . 35. §. 4. D. de contr~h. emt. 18. 1. L. 13. §. 12. 
D. de act. emtl. 19. 1. L. ll. §. 8. 9. 10. D. quod. Vl. 43. 24. L. 14. pl' . D. de 
fllrt. 47. 2. f) L. 21. D. de her. v. act. vend. 18. 4. L. 7. §. 13. D. COlllllllln div. 
10. 3. L. 13. §. 17. D. her. v. act. vend. 18. 4. L. 7. §. 13. D. COlllffinn. div . 
10. 3. L. 13. §. 17. D. act. elllti. 19. 1. L. 78. §. 4. O de illre dot. 23. 3. L 
1. §. 47. L. 2. D. depos. 16. 3. L. 15. §. 2. D. de rei vind. 6. 1. cf. L. 62. 
pro eod. S) L. 21. D. cit. cf. L. 17. D. de rei vind. 6. 1. 

t 

\ 
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želo dle pl'. ř. zejmena též nabývání věcí otrokem, kterýž byl předmětem 

pobledávky. L. 13. §. 18. D. de act. emti. 19. 1. L. 38. §. 5. L. 39. 
D. de bered. instit. 28. 5. cf. L. 45. pl'. §. 1. D. de acquir. bered. 
29. 2. L. 47. D. de iure dot. 23. 3. Sem náleř,í dále pars adiudicata 
jako příbytek dělenébo vlastnictví ku věci, byla-li adjudicatio vyvolána, 
dilčí žalobou druhébo spoluvlastníka. L. 78. §. 4. D. eod. L. 13. §. 
17. D. de act. emti. 19. 1. L. 7. §. 13 . D. comm . div. 10. 3. Že by 
sem patřila též polovice nale7.eného pokladn, vlastníku pozemku příslu
šící, popírá se sice; Puchta Vorles. §. 272. II. str. 110 násl. (4 vyd.) 
odpírá věřiteli nárok na polovici pokladu, jejž dlužník sám nalezl, když 
jistě vlastníkem pozemku byl; neboť: "Singularného ustanovení přiro
zené právo occupantovo modifikujícího nelze tu užiti, protože ustano-

- ,vení to předpokládá, že occupant a vlastník jsou různé osoby, čehož 
zde není .... Tu nevzniká žádné pohledávky na polovici a proto nelze 
tu mluviti o jakémsi převodu její na věřitele." Výklad tento jest i podle 
nesprávného náhledu, na němž spočívá, pouze subtilním nikoliv však 
důsledným: arg. L. 7. §. 12. D. sol. matl'. 24. 3. Ibering n. m. U. 

str. 8., s tím souhlasí též Rudorff k Pucbtovi n. m. U. pozn. 3. 
Mommsen n. m U. str. 56. pozn. 5. - Sporným jest ještě, zdali a 
pokud sem náieží nájemné a pachtovné jako přirozený užitek ? L. 13. 
§. ll. D . de act. emti. 19. 1. Si in locatis ager fuit, pensiones 
utique ei cedent, qui locaverat Idem et in praediis urbanis: ni si si 
quid nominatim convenisse proponatur. Proti tomu L. 13. §. 13. eod. 
Item si quid ex operis servorum vel vecturis iumentorum vel navium 
quaesitum est, emtori praestabitur. Cf. L. 62. pl'. D. de rei vind .... 
Nam etsi maxime vectura, sicut usura, non natura pervenit, sed iure 
percipitur, tamen ideo vectura desiderari potest, quoniam periculum 
navis possessor petitori praestare non debet, cum pecunia periculo dantis 
foeneretur (§. 167. pozn. 1). L. 13. §. 1. D. commodo 13. 6. Si quem 
quaestum fecit is, qui experiendum quid accepit; veluti si iumenta 
fuerint eaque locata sint, id ipsum praestabit (ei), qui experiendum 
dedit; neque enim ante eam rem quaestui cuique esse oportet, priusquam 
periculo eius sit. Gliick XVII. str. 196 násl. Sintenis §. 101. pozn. 
89.; Puchta §. 272. pozn. e. a Vorles. II. str. 110., ale proti tomu 
Rudorff taruže v pozn. 2. Mommsen n. m. U . str. 124 . . 141. 

3) Mommsen n. m. u. str. 2. označuje v těchto případech com
modum výrazem "zastupující (stellvertertendes) commodum" jalw protivu 
commoda akcesorního (not. b. C. d.) a rozvádí dotčené zásady str. 
76 .. 124. V tento pojem spadá i pachtovné, nikoliv nájemné. Str. 125 
násl. (srv. pozn. 2. k. k.). 

4) O tom Momms~n n. m. u, str. 111 násl. zejmena o tom, 
zdali věřiteli přísluší nárok na pojištěnou sumu za věe zničenou neb 
poškozenou str. 116 násl. Srv. Lippmann v dogm. Jahrb. VII. 2 . 
Seuffertův Arch. VI. 180. 
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V. Převod oblig·ací. Postup. 

§ 254. 

~á~azek muze ,s veškerostí jmění přejíti na dědice (§. 104. ) 
aneb Jllle ulllversalm sukcessory, osobu dosavadního sUbJ'ect::t J'mě . 
P V e j t .,. p v d Dl 

~. (S aVUJICl. revo. obligace však, t. j. převod jednotlivého práv-
mho poměru odporuje dle názoru římsl,ého práva podstatě obli
g~ce; neboť tato spočívá na osobním poměru mezi věř'itelem a dluž
mkem .a z~'u šení tohoto poměru bylo by zničením obligace. Ovšem 
lze obligacI zrušiti a na Jnísto této, ve prospěch J'iného vě'· ·t 1 

I v·ti br . II e e 
za OZl o 19ac; nOVOlL kteJ'áž totéž co zrušená obsahuJ'e (no T 

§ ') 68) v 1 t t ' . . ,ace, 
. ~ ". avsa { a o posledm Jest právě obliga.cí novou a zapoti"ebí 

k tO~11l Jest spolupllsnbení dlužníka, kterýž novému vM'iteli se za.
;azLlJe. 1] Bez ujmy tohoto právního názoru lze však zúplna dosíci 
učele prevodu pohledá.vk,)' na osobu jinou, i bez svolení dlnžní
k.ova - jak právní obchod toho žádá - i tím způsobem. že vě 
řItel p~ene~h~ v.ýkon práva ze své pohledávky dotčené osobě 
k vlastl1lmu JeJI prospěchu. Věřitel ustanoví někoho za prokuratora 
in rem sU,am (§. 112.) co do t.éto své pohledá.vky, Q) zmocní jej 
aby na l~llStO něho zaplacení přijal , a káže-li to potřeba žalobod 
zaplacel~1 v!:dobyl, ~neb jiným způsobem (námitkou) pohledávku ku 
platno,stl pnvedl, zaroveň pak svolí, aby zaplacenou sumu jako svou 
vlastm podr~el a s ní ~aložil - a zpusobem tímto postoupí jemu 
svou. pohle~avku. ?protl v rUužníkovi jest tedy toto postoupení po
~ll~d~vky pre esem.m výkonu ~ohledávky na osobu jinou pro vlastní 
JeJI učet. ) , Bylo-ll postoupem pohledávky l~ádJlě dle práva proje
ven~, vchral1l .se propůJčené takto právo již před tím, než postou
p:ll,a zalobn Jest vznesena a sP9r zahájen, proti libovolnému odvo
Lun a proti zániku. když věl'itel zeml'e. Ochrana tato záleží v tom 
že v každé~l případu , jakmile uděleno bylo zpllsobem závaznýn; 
n~komu pravo, aby pohledávku ku vlastnímu svému prospěchu do. 
b!vva~, . má ~pr~~něný t. zv. utilis actio (suo nomine), materielně 
tyz u~lllek JevlCI, Jako kdyby fOl'malně alieno nomine jako procu
r~tOľ ll! :e111 sual1l žaloval a až ku 1itiskontestad pokročil. 4) Protože 
tlmto zpusobem př'enecháno jest dobývání pohledávky ku vlastnímu 
lJľos~ěchu j,ako právo osobě jiné a protože osoba tato může voluě 
s pl:ave~ tll11 nakládati aniž by na dosavadního věi"itele ohled bráti 
mUSila , .Jest ona nyní sama oprávněnou osobou; pohledávka pi"ešla 

v její majetek tou měrou, jak pi'íslušela dosavadnímu věl'iteli a 
postoupení jest takto pravým přenesením pohledávky na jiného vě
řitele. 5 ) Nový věřitel nazývá se cessionář, věřitel odstupující ce
dent, dlužník pak, proti němuž pohledávka postoupena byla, de
bitor cessus. Ostatně lze též postoupiti ohligaci nežalovatelnou. 6) 

Prot.ivou postupu pohledávky jest př'flvzetí dluhu osohy jiné. 
Př'evzetí to nemúže ovšem bez svolení věřitelova s[Jl'ostiti dosa
vadního dlužníka od závaz1m a neposkytuje také věřiteli , pokud 
svého svolení neprojevil, žárlné pohledávky proti nástupci, kteľÝ 
až posud pouze dosavadním dlužníl,em zbaven býti lllúže všech 

- závazkú, jež z toho, že pohledávku převzal, vznikají. Pi'ijal-li však 
věřitel, bud' mlčky bud' výslovn ě, nástupce za svého dlužníka na 
místo dřívějšího, jest dřívější dlužník závazku prost a dlužník nový 
vstoupil v jeho závazek. 7) 

Pozn. 1) Gai. II. §. 38. Obligationes quoque modo contractae niiJil 
eorum (se. in Útt"e cessionem vel mancipatioJ/em) recipiunt. Nam qnod 
mihi ab aliquo debetur, id si vclim tibi deberi, Dullo eorum modo, 
quo res corporales ad alium transferuntur, id efficere p~ ssum; sed 
opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleri;;: quae res efficlt, ut a me 
liberetur et incipiat tibi teneri; quae dicitur novatio obligationis. Cf. 
L. 25. §. 2. D. de usufr. 7. 1. Si operas suas iste servus locaverit et 
in 3,nnos singulos certum aliquid stipuletur, eorum quidem annorum 
stipulatio , quibns ususfructus mansit, acquiretur fructu~r~o , sequenti~m 
vel'O stipulatio ar1 proprietarium transit semel acqUlslta fructuano, 
quamvis non soleat stipulatio semel cui quaesita ad alium transire, 
nisi ad beredem vel adrogatorem. 

2) Gai. 1. c. in f. Sine bac vel'O novatione non poteris tuo no
mine agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut proc~ra~or 
meus axperiri. Cf. Gai. IV. §. 86. ' Qui autem alieno nllmine aglt, !ll

tentionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in 
suam persollam convertit: nam si verbi gratia Lucius Titius (pro) 
Publio Mll-evio agat, ita formula concipitur: Si paret Numel'iwl1 Negi
dium Publio ]j.faevio sestertiwn clecem milia claTe oportere , iudex 
Numerium NegidiU1n LuC'io Titio sestet"tium· deeem milin eonclemna, si 
non pat'et, absolve. 

3) S tohoto ,stanoviska jest nauka ta.to důkladně zpracována 
Mttblcnbrucbem, d. L. v. d. Cession der Forderungsrechte. 1817., 
3. vyd. 1836. K tomu srv. Pucbta v Rtslex. II. str. 636. 664. (Kl. -
Scbr~ Č. 27.). Vangerow III. §. 574 až 576. Sintenis II. §. 102. č. II. 
a §. 128., A Scbmid, die Grundlehren der Cession. Sv. 1. "Die 
Cessionsform". 1863. svaz. 2. "Die Klagform." 1866., o tom ale 
Bechmann v krit. Vjschr. X. str. 187 .. 248. - C. Karsten, die fin
girte Cessioll, 1874 (o tom Exner ve Vídeňské Zeitschr. ll. str. 614 
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násl. Schwanert v Jen. Ltztg. 18 75. Č. 2. F. Hofmann v hit. Vjschr 
XVIII. str. 152 násl.) [Dernburg Preuss. Pl'. R. II. §. 80 .. 8 5.). 

4) Nejstarší stopy takové utilis actio obsahuje L. 16. pl'. D. 2. 
14. ve slovech: " rescriptum est a Divo Pio , utiles actiones emtori 
hereditatis dandas". Cf. L. 2. §. 8. D. h. t. 18 . 4. O rozšíření dalším 
srv. aj L. 1. Cod. 4 10. (Gordian.) Data certae pecuniae guantitate 
ei, cuius meministi , in vicem debiti actiones tibi adversus debitorelll, 
pro quo solvisti , di cis esse mandatas; et antequam eo nomine litem 
contestaveris, sine herede creditorem fati munus implesse proponis. 
Quae si ita sunt, utilis actio tibi competit. Cf. L. 33. Cod. de donat 
8. 53 (54). b) L. 2. Cod. de O. et A. 4. 10. (Valer. et GalJien.) No
minibus in dotem datis, quamvis nec delegatio praecesserit, nec jitis 
contestatio subsecuta sit, utilem tamen marito actionem ad similitu
dinem eius, qui nomen emerit, dari oportere, saepe rescriptum est. 
Zároveň o poměru ku mandata actio: c) L . 8. Cod. h. t. 4. 39. 
(DiocIet. eť Max.) Ex nominis emtione dominium rerum obligatarum 
ad emtorem non transit, sed vel in rem suam procuratori (procu
ratore) facto, vel utilis, secundum ea quae pridem constituta SUllt, 
exemplo creditoris persecutio tribuitur. L. 9. eod. Certi et indubitati 
iuris est, ad similitudinem eius, qui personalem I'edemel'it actionem et 
uti1iter eam movere suo nomille cOllceditur, et eum, qui in rem actionem 
cOlllparaverit, eadem uti posse facllltate. Cf. rť) L. 5. Cod. 4. 15. In 
solutum nomine dato non aliter nisi mandatis nctionibus ex persona 
sui debitoris adversus eius debitores creditor experiri potest, suo autem 
nomine utili actione recte utetur. L. 18. Cod. de legatis 6. 37. 
(1) L. 5. Cod. h. t. 4. 39. (Alexander.) Emtor hereditatis actionibus 
mandatis eo iure uti debet, quo is, cuius persona fungitul', qualllvis 
utiles etiam adversus debitores hereditarios actiones emtori tribui pla
cuerit. Cf. L. 55. D. de procurat. 3. 3. D'e toho byla utilis aci.io : 
1. propůjčena osobám, jiml skutečnč uděleno bylo mandatum ad [lgcn 
dum in rem suam za tím účelem, aby chráněny byly proti možným 
škodám (a. c.), kdyby pouze dotčené stanovisko bylo rozhodným. Že 
těmto osobám žaloba propůjčena býla, má zajisté důvod svůj v tom, 
že v onom mandatu shledáváno bylo definitivní přenechání práVllího 
nároku; z téhož důvodu poskytována táž žaloba 2 když tu sice to
hoto mandatll nebylo, přes to však právní jednání, směJ'ujíCí ku převe-
dení právního nároku, jež ihned íJ činkovati mělo a tím byl pOjem po
stupu rozšířen nad obmezený onen obzor. Srv. s l\1iihlenbruchcm §. 16. 
Windscheid, die Actio des romischell Civilrechts. str. 120 nás!., potom 
Biihr, ZUl' Cessionslehre v dogmat. Jahrb. J. s~-. 362 násl., proti 
oběma však l\1uther, z. L. v. der Actio str. (135 násl.) 145 násl. 
168 násl. a proti tomuto opět Windscheid, A bwehr str. 55 násl. Pand. §. 329. pozn. 6. 

5) Seuffert Pand. §. 297 " pOhledávky ... mohou koupí, směnou, 
darováním, narovnáním atd. s původnílJo věr'itele na Osobu jinou býti 
převedeny, a sice tak, že nezruší se celý závazek, a že novým zá
vazkem se nahradí, jako j)1'i novaci, nýbrž, že pllvodní pohledávka se 

r 
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, , 4 O 'elH není . t' á'" a támze pOZIl. ." vo , (změněnY"m) jiným věl'ltelem dále I ~ , 1"J'm 'ském právu nic jiného, nez 
' t ké v · novem 'A 'al' rávní tvar postoupem a, vlastnímu prospechu... vs" ~rávo vykonávati GÍzou pohledavl~u. ku ostoupenou pohledávku zrovna 

n ~e ~l právní vědomí lidu p~vaz~J e p. ko rodanou věc hmotnou za 
taYI{ Jza vlastní pohledávku cesslOn~rovuk Ja Bl P2 str. 34. Delbriick, die 

"S Brll1z r . . h . d vlastnictví nabyvatelovo. rv. ,. 7) str 8 násl. a Windsc el 
- S h lden (srv pozn... .. t to 

Uebernahme fremder cu "1 A v skutku proklestil SI en. 
V krit Ueberschau 1. str. 27 nas , . prakticky'mi důslednostmI. 

. .." pr se vsemI A 35' Právní názor dráhu .lIZ v!.. " VI'ť L 23 Cod. mand. '±. , •• 
. .. cela Jasne, pra. . l ' cre-Justinian vyslovuje Jej .z. d'f's titulo tmnsferant -m a ~um 

ut Partem quidelll debltl ven I 10mt au'em donationis titulo trans-
" d' ) " a par ·em ,. . t' d 'tor-em (Kriig: cr-e ~tor-es,." . t Jer donatlOnem ac lOnes 

t 't t debltum donare e I 8 1 . suam fer-r-e", a opet "o um 5 § 4 D de contrah. emt. 1 . ." SI , 
imnsjer-r<' .(srv. též ~. 3. ~ ~cti~nes ad emtorem trans!er-re): ~.~ 
rem vendldlsset, potulsset e~or in rem suam, neznamená vIce m? .1\ 
cessionář nazývá se procu;a( Id') I)obledávka cedentova, t.eho~ 

, . t t práve ( osava 111 • " lOV)' Ile'ho než ze .les o, kt lynl' dobvvá ceSSlOnar, 1 • 
. , , , b ením erou I J . '1 t . Ir b hll a s tymz o mez, d dnI 'ho yěřltele m ( el a o sa . . f ástupcem osava v hl 

to věřitel, jenž v skutecnos I z, _ t 3 3) a jenž již dle -pl'. r. mo 
L 42 § 2 D de procura. . . . (pozn 4). není. (. .. ... 'k I'v jako procurator 111 r. s. . V. 

formalně sám žalovatI a III ~~O Windscheid a Bahr n. m. u. l'es 
Srv. Brinz Pand. ~', vyd. ~'. I: t· ou měrou prospěšnfr spor o tom, 
to vede so ještě ČIly byť I mko I Sb e,ln POtl. dle pl'. nynějšího dovolena 
zdali dle nového římského pl'. ane 1 aS(Muther z. L. v. d. Actio, str. 
J. est singularní sukcesse v pO~ledálv {yv I' se m;lozí o to, ukončiti sp~r 

6 á 1) Marne po {Ouse I " (Z 'o'oblt-11 7 násl., 18 n s. '. , . em o obligacích po bOClllCh wel" 
tento tím, že vynalez~1 nov~ .p~J tl' 267 násl. (331 násl., 342 násl.) 
o·ationen). [Kuntze, dle Obltgatl~n s ti III str 15 [ násl. (a Excurse 
~rv. Kuntze ku Hol.zschuh~rovl §. v~29 .. 336.·(k tomu §. 337. "o pře
str 463 násl.)]. Wll1dscheld II. . o 112) taktéž FOl'ster preuss. . 'á ků" srv shora S. . , 
vedení věcllych n, fO 04' 643. (Dernburg n. m. u.). . 
Privatr. 1. §. 9~. s.tr. 6 A: 'dts v Lindeově Ztschr. n. p~ x. S5

1
(CI:ti 6) Srv. d AVIS a rn 2 Proti tomu ovsem c lml 

Schl'. 1. 2G) . vangero: I§' 57 ~~h~V~~~~l't . N aturalo bl. str. 17 6 n~sl.; 
n. m. u. ]: str:, 5~. n, s. a na' náz;ru o mandatum. ad agen ,um 
S hmid trva tOtlZ pIlsne pouze . t alis oblio'atlO neshledavá, 

c " 'ál ého práva v na Ul' " . (I . ~ Schwánert, kteryz z, ln, d p -áva z obliO'ace naturahs s JOla " , d 't' prevo II I,,, . t 
nechce také ničeho ve e ~ o u souhlasí úplně s tím, co uvedeno . !es

r § 217. ) ačkoliv co do vysledk 122 á I Výsledek tento Jest vsal\, ., u str n s. .. o-
v Lindeově Ztschr. n.~. . . t. zv.) naturalné pohledávky n~?r 
íe přenecháním. an;? p~ev~dem k~ kompensaci (vyjímajíc pou,ze Pl_IP~(L 
PŮJ'čuje se cesslOnán am ~rávadl h edentovu) ani účinné zalob)', ze 

t · o odmmu u u c , 'I . emu kompensace pro I puv , 'ako kdyby nyní byl dluzlU;: J 
však má cessionář totéž p.ostavem, JI'I_á Windscheid §. 335. pozn. 16 

á á OprotI tomu up , I' převe-naturaliter zav Z n. "1 áv~ I-u kornpensaci, stalo- I se . ,. t rn pnpar u pl' ,,< 
cesslOnán pouze v .0 "1 . dlužník byl po~kozell, dení ze zlomyslnostI, ,,)) 
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7) Dle ř. pl'. nastal účinek tento jediné stipulací aneb l't' I t 
stací (§ 112 268 271) á v lIS \011 e-

" " ',' v', : v PI'. vu nynťjsím, kde platnosť smluv formou v~hec vázána nelll, dostacl Jakkoliv projevený souhlas věřitel" O'á' 
nazoru c.elého poměru různí se však náhledy. Srv Delbrucu;. dieP~ V~lI~ 
nahrne flemder Schul den nach gem. und preusss Rechte 1'85:1 .;. e~ 
scheid, die Singularsuccession in Oblig. ationen 'v krit U· b ... I 111(1-
str 97 46 A ť t 202 ,. e el sc JaU . 
'. " .• ~ " ., C 10 s r. násl., Knntze, die Obl. str. 304 ' 1 
Balil v dog-m. Jahrb. VI. str. 170 násl Srv té vb' k nas . n 1"'9 16:1 t . . '. z avors ou osn. II. 
, . .u .... '. a o om kntlku Lang-ovu n. str. 107 á I A d 
v lmt. V Jschr. V. str. 324 (civ. Schl' lil str 50 9) á I n s. rně .~ ~ 
době Zaun v prakt. Arch. n. p I ~ojed II' IV ~( ; s 'lIa v nov .JSI 
násl) ( . L I fi' '.' ". s r. násl. llB 

. "ZUl . v. (; ngll-ten CesslOn, der Stellvertretun Q' der Ve .t ."o' 
zu Gunsten dntter und der Schuldubernahme") G" . 5, . I .la"e 
I . '. , urgens dle SlllO'U-
alsucceSSlOn ln d. Schuld" v doo·m. Jahrb Vln 8 W' d' "h' " 

§ 338 940 (S d " '" 111 se eld Pand 
• . •• J • )) on ernachfolge in die Schulcl") Forster . 

§. 102. (Stobbe Handb. lIJ. §. 181. Dernburg II. §. 65.) n. m. u. I. 

§. 255. 

A. O podm-inkách llOstllJlu. 

Postup stává se skutkem, prohlásí-li věi-itel svou vu"l',v Jě l' ěl . I, ze U( -
uJe n {()~nu právo, v aby p~hledávlm jeho dobýval jako SVOll vlastní 

ku vlastlllluU prospechu. Z pravidla není k tomu potřebl' . 1 'št ' 
ft' v '1 ' zv a 111 
onu)', f'Z vys, ovneho zmo~lIění ku podání žaloby není zapotřebí, pod-

statnou podmlllkou pouze Je~t, aby projeven byl Úlll)'sl že bez drll' 'I 
Průtal 'I' 'k hl' " SI 10 

1U up n)' vy on po edavky přenechán býti má jinému J'ako . h 
právo ,) J l' š k " , Je o 

v , ~- I V a praVlll jednání, kterým postup se děje, dle 
zvlástlll sve povahy určitou formou vázáno 1la prv J' ~ko d " 
(§ ) . , . ,. aroval1l 
.. 81. , Jest na zachování této formy i platnost postupu z' . 1 
Jako v "b š tV't' dl avlS ou. 

. z vu ec e.n I užno i předpisú, jež pro právní jednání jistého 
dl"uh~ platna JSou, obsahuje-li jednání Ono postup pohledávky. 
Ruznym Jest však. t~to právní ;jedmíní dle toho, jakou jest 1JO
hnutka, causa cesslOlUS, z které vMitel právní svůJ' na'l'ol{ .. , 

v h" P Jlnemu ~ľenec" ava. " ohnutka tato nlliže b};ti zrovna tak různého drulm 
Jako /~Ibec duv~~, z l~terého ,lJějaké právo majetkové se propůj~ 
~uJe ): ona .~lUz~. zeJmena tež spočívati na předchozím právním 
Jedll~n.l, k~~rez věntel dobrovolně předsevzal, aneb nejsouc závisloll 
n.a vulI ~~nt?lo\~ě, na závazku k~ postupu opírajícím se platným pra
:Idle~ plav~ml. ) Je-lI tu takoveho závazku, lze po případě o splněni 
J~~? zalovatl a pohledávka pl'evádí se pak rozsudkem i proti T 
ventelově, kterýž ph ztratil, na žalujícího jako cession,il'e. V mnoh;~~ 
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případech propújčuj e ::;e dle pÍ'eJpisu pr;Lvního ihued žaloba o za
placení pohledávk.y (jako ut-ilis actio) tOIllU, kdo na postoupení pohle
dávky má právem odúvodněný nárok, a žaloba tato má t.ýž účillel" 
jako kdyby vúJí věJ-itelovou jemu postoupena byla. 4) 

I žalobu či pohledávku, kteráž dosud není splatna aneb která 
jest podmíněna neb jinak ještě nejista, lze ostatně již napřed po
Htoupiti. ") Svolení dlužníkova není povždy zapotřebí. b) Povždy 
však postupuje se pouze pohledávka, t. j. právní nárok věřitelúv 
tou měrou , jak Oll sám jeho se mohl domáhati, postupuje se tedy 
na pí'. aetio mandati , pro socio, locati - nikdy však obligační 

- poměl' samý, z kterého nárok onen vzniká, Ilepřevádí se tedy na 
'cessionaÍ'e závazek o zmocnění aneb o společenství v celistvosti své. 5) 

Pozn. t) Na př. prodej, L. 1. 2. Cod. de O. et A. 4. 10. L. 5. 
7. 8. 9. Cocl. b. t. 4. 30. (zdali pripadá t.éž ihneLl pohledávka I\upu
jícímu, když cena není zaplacena aneb když zaplacení jest sečkáno? 
Puchta v Rtslex. str. 640 násl., srv. Muhlenbruch §. 42. [str. 456.]), 
clatio in solutum, L. 5. Cod. quando fiscus. 4. 15. cf. L. 3. Cod. cle 
novat. 8. 41. (42.); dotis datio, L. 2. Cod. cit. L. 49. pl'. D. sol. 
matl'. 24. 3. ; darování, L. 2. ::l3. Cocl. de donat 8. 53 (54). ; též odlwz, 
pokud zůstavitel svou . vlas tní polJledávku př'ímo odkaZ1likovi Pl'ene
chává, L. 18. Cod. de legato 6. 37. Ex legato nomilli~, actioni bus ab 
bi s, qui successerunt, non mandatis, directas quiLlem actiones legata.
l'ius babere non potest, Iltililms autem suo nomine experietur. (Cf. L. 
44. §. 6. L. 105. D. cle legato 1., §. 558. 560. pOZll. 1. §. 576) 
Srv. 254. pozn. 4. Windscheid str. 126. 200. SclJmid n. m. u. §. 21. 
str. 195 .. 217. srv. str.::l1. Poslednější vypočít.ávaje shora uvedené 
případy, prJ.ví o nich, že jest tu fik ce postupu sloučena se skuteč
nostmi ku postupu zavazujícími (pozn. 4.) , vyjímajíc však darování 
(§. 22.), kde dle L. 33 cit. skutečn é malldatull1 ad agelldum proto se 
předpokládá, aby obdarovaný l11ubl utili aetione žalovati. Avšak uve
cleným právním jednáním přikládá se moc, Mložit.i utilis actio proto, 
že se v tom - ač · nebylo-li snad "ynlÍněno, že postup teprve později 
má býti uskutečněn - zračí vůle, př e nechati skutečně někomu jinému 
dotčený právní Ilárok, aniž by zřetele bráno bylo na to, zdali man
(latum ad agendul11 bylo výslovně uděleno (§ 254. pozn . 4.). Že pře cl 
Justinianem darování pobledávky tohoto účinku nemělo, dlužno vysvět
liti tím, že teprve Justinian zúplna odstranil ustanovení starého práva 
o perfekci darování, jež toto právní jednání obmezovala. §. 81. pOZll. 1. 
Vedle L. 33 cit. nelze však o tom míti pocbyby, že dostačí kn dokonalému 
postupu, prohlásl-li véi'itel, že pohledávku svou daruje ( " actiones .. . do
natas transferri, licet nulla conte~tatio vel faeta vel petita sit"). Z jinélJo 

") L. 17. 19. D. h. t . 18. 4. L. 21. 63. D. de rci vincl. 6. 1. h) J •. 3. Cad. 
b. t. 4. 3D. L. 1. Cad. de navat. S. 41 (42). 
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hlediska dlužno posuzovati účinek spojen}- se zastavením pohledávky: 
L_ 4. Cod. quae res pign. 8. 16. (17.) Srv. §. 382. 

2) Tak rozeznává se: ven di tioni s a donationis titulo cedere aneb 
transferre actiollem nebo debitum "per coloratam cedere donationem", 
L. 2. 33. Cod. de donat. L. 23. pl'. Cod. mandati. 4. 35. (v. §. 254. I 

pozn. 5.), taktéž: solutionis causa mandare actiones. L. 3. Cod. de 
novat. 8. 41 (42). Srv. §. 80. pozn. 2. §. 233. pozn. 2 3. Causa má 
se ku postupu tak jako ku tradici: postup směřuje totiž ku pí'evodu 
práva věřitelova aneb práva k žalobě, tradice pak ku převodu vlast
nictví věci (§. 145.). Strempel, uber die iusta causa bei der Tradition, 
str. 45 násl. srv. Schmid §. 7. Btr. 30 n. (Karlowa, Rechtsg. str. 270 nás1.). 

3) Tento závazek ku postupu liší se od postupu samého, jako se 
liší závazek ku odevzdání (traditio) věci aneb závazek zříditi věcné ně
jaké právo od skutečného odevzdání neb skutečného zi'ízení práva aneb 
skutečného odevzdánÍ. Takto jsou na př. sobě na roveň postavena darování 
uskutečněná tradicí a darování uskutečněná postupem, darování obsahující 
slíbení nějaké věci a darování obsahující slib, že později pohledávka 
bude postoupena. Dle toho, zdali postup spočívá na svobodné vůli po
stupujícího aneb zdali nastává nutně dle práva, rozeznává nynější názvo
sloví mezi cessio voluntaria a' cessio necessaria; však eessio neeessaria 
jest ve skutečnosti též jenom postup, vyvolaný závazkem dobrovolně 
učiněným, neboť splnění tohoto závazku nespočívá více na libovůli za
vazeného. Srv. o jednotlivých případech zákonného závazku ku postupu 
vůbec a zvlášť: Miihlenbruch §. 36 násl. Schmid n. m. u. §. 23 násl. 

4) O případech těchto srv. Miihlenbruch §. 43 násl. Právo z po
hledávky převádí se tu na základě právního ustanovení, tak zv. cessio 
legis. Zvláštností těchto případů jest, že tu vzniká ihned proti dlužní
kovi žaloba o zaplacení pohledávky a že pouze oproti dlužníkovi pro
kázati dlužno, že pohledávka zákonitým způsobem na žalujícího byla 
převedena, kdežto v jiných případech osoba k postupu zavázaná o po
stoupení žaloby teprve žalovati musí, a odepře-li se postup nahradí se 
potom rozhodnutím soudce. -Lichým jest náhled, že ve veškerých pří
padech, kde závazek ku postupu jest, dlužno považovati postup, když 
nenastal, za uskutečněný a že dlužno oprávněnému nástupci propůj
čiti utilis aetio proti dlužníkovi. Milhlenbruch n. m. u. Willdscheid, 
die Actio str. 194 násl. Pand. §. 330. pozn. 12. Bahr v dogm. 
Jahrb. 1. str. 399 násl. F. Zimmermann v Lilldeově Ztschr. n. p. XV. 
str. 102 nás!. Schmid ll. m. u. §. 19. str. 187. Právem tvrdí posled
nější na str. 218., že darování obsahující slib, postoupiti pohledávku, 
nezakládá beze všeho utilis adio (proti Savignymu Syst. IV. str. 125. 
137.), neprávem však uvádí, že projevené darování pohledávky není 
ještě skutečným postupem (pozn. 2.). [Srv. ještě Schollmeyer, der ge
setzliche Eintritt in die Rechte des Q-liiubigers. 1877. o tom F. Hofmann 
v hrit. Vjschr. XX. str. 396 nás!.). 

5) Zda možno pravidla toho užiti na závazek z nájmu? L. 32. 
D. locati. 19. 2. L. 58. eod. L. 53. pl'. D. de act. emti. 19. 1. 
Miihlenbruch §. 27. Glilek XVIII. str. 26 násl. 
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B. O účinku postupu. 

§. 256. 

Má-li účinek postupu býti určen, dlužno uvážiti dvojí ono 
stanovisko , které toto právní jednání zaujímá, totiž, že jest to po
hledávka cedentova, jejíž výkon cessionál'i IJřenechán jest a že 
výkon tento pÍ"Ísluší nyní cessionáí'i ku vlastnímu jeho prospěchu 
jako jJrávo. 

Dle názoru posléz uvedeného sluší za to míti, že pohledávka 
p'ati'í clo majetku cessionáí-ova, ") že cessionái- může s ní volně naklá
dati , b) a tudí:i~ též osobě jiné dále postoupiti. Právo naldádati s po
hledávkou ztrácí vš:tk cedent teprve ' když dlužníkovi postup byl 
oZllámen, I) Až potud jest dlužník oprávněn, považovati cedenta 
ještě za pravého svého věřitele. 2) On může tudíž vMiteli zcela 
platně platiti , s ním jiná právní jednání pohledávky se týknjíd 
uzavírati , C) též jiná zai"ízenÍ cedentova co clo této pohledávky jako 
účinná uznati a proto také, byl-li mu zpúsobem věruhodným jiný 
postup dHve oznámen, novému cessionái"i s účinkem platiti. 3) Byv 
však o nastalérn postupu í'ádně zpraven, nemúže více s právním 
účinkem cedentovi platiti anÍž vůbec právní jednání na úkor po
hledávky s cedentem uzavírati, 4) a jest naopak zase proti nárol<úm 
cedentovým chráněn námítkou. d) Toť jisto, že dlužník povinen jest 
zaplatiti pouze jednu pohledávku, a to púvodní pohledávku cedentovu ; 
proto má také dlužník nárok na pojištění proti nebezpečÍ, kdyby 
žalován bylo zaplacení tétéž pohledávky ještě někým jiným, . ať již 
púvodním věl-itelem samým aneb jiným cessionářem ; je-Ii pohledávka 
mezi více osobami sIJQrna, múže dále dlužník pi'enechati to těmto 
osobám, aby vyřídily samy spor, jejž vespolek povedou, po pÍ"Ípadě 
však múže sprostiti se závazku svého tím, že předmět dluhu 
složí k soudu. 5) 

Z názoru nejprve uvedeného plyne, že cessionář může domá
hati se pohledávky e) zcela tak, jak byla cedentovi, avšak také je
diné tak, jak tomuto pÍ"Íslušela; 6) tedy jednak s veškerými pro-

a) L. 23. §. 1. D. h. t. 18. 4. b) L. 13. 16. D. de pact. 2. 14. L. 17. §. 
3. L. 18. D. de iureiur. 12. 2. C) L. 3. Cod. de ilO vat. 8. 41 (42). cf. L. 17. D. 
de transact. 2. 15. L. 4. Cod. quae res pign. 8. 16 (17). d) L. 16. pro D. de 
pact. 2. 14. L. 18. pro D. de pign. act. 13. 7. L. 27. i. f. D. de procurat. 3.3. 
e) L. 8. Cod. h. t. 4. 39. (§. 254. pozn. 4. e.) 

Anlui.sv\y l'uuuckLY. 9 
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spěchy, kteréž s ní jsou sloučeny f) i když zakládají se g) na zvláštním 
právu cedentovu,7) ale jednak též s veškerým obmezením, tedy 
s námítkami, S) jež proti cedentovi samému, kdyby rlosud věi'itelem I 
byl, mohly býti vzneseny, h) - pi-cdpoldádajíc, že právní jejich vznik 
spadá v dobu, kdy učiněný postup ještě projeven nebyl. i) Zvláštní 
osobní práva cessionMova nemohou ani obsah ani účinek pohle
dávky změniti v jeho prospěch, byt by mu i pi-i výkonu pohle
dávky prospěti mohla. q) 

Pozn. !) Z počátku měla účinek tento teprve litiscontesta cecessi
onMe s debitor cessus, kterouž cessionář se stal dominu s litis. Za
vedením utilis actio, kteráž překážela zániku mandatu ad agendul1l, 
nastával účinek tento, jakmile projeveno bylo, že postup byl učiněn. Srv. 
a) L. 17. D. de transact. 2. 15. (Papinian.) Venditor hereditatis, em
tori mandatis actionibus, cum debitore hereditario, qui ignorabat ven
ditam esse hereditatem, transegit; si emtor hereditatis hoc dehitum ab 
eo exigere velít, exceptio transacti negotii debitori propter ignorantiam 
suam accommodanda est. b) L. 3. Cod. de novat. 8. 41. (42.) (Gordian.) 
Si delegatio non est interposita debitoris tui ac propterea actiones 
apud te remanserunt, quamvis creditori tuo adversus eum solutionis 
causa mandaveris actiolles, tamen, antequam lis (Hal. litem) contestetur 
vel aliquid ex de bito accipiat vel debitori tuo denuntiaverit, exigere a 
debitore tuo debitatem quantitatem non vetaris et eo modo tui debitoris 
exactionem contra eum inhibere. §. 1. Quodsi delegatione facta iure 
novationis tu liberatus es, frustra vereris, ne eo, quod quasi a cliente 
suo non faciat exactionem, ad te periculum redundet etc. S tím sou
hlásí též c) L. 4. Cod. quae res pigll. 8. 16 (17.) (Imp. Alexander) ... 
ille, cuius nomen tibi pignori datum est (nisi ei, cui debuit, solvit, 
nondum certior a te de obligatione tua factus), utilibus actionibus satis 
tibi facere ... compelletur, quatenus tamen ipse debet. kteráž ustano
vuje, Ž/3 zastavení pohledávky má účinek ten, že zástavní věřitel může 
taktéž - utili actione o zaplacení žalovati, avšak také na to váhu 
klade, zdali dlužníkovi o zastavení (de obligatione tua) dána byla vě
domosť. ScLmid I. str. 115;násl. Nastává však otázka, jakS'm způ
s ob e m dlužníkovi o postupu vědomosť dána být.i musí. Vedle náhledu 
jedněch jest potřebí, aby dlužníkovi postup oznámil cessionář (denun
tiatio); oznámení toto předpokládá se ovšem, obdržel-li cessionář od 
dlužníka částečného zaplacení, aneb jinak, ono jest v placení obsaženo 
(srv. zejmena Musset v Lindeově Ztschr. n. p. XII. 12.), a oznámení toto 
považováno jaksi za nastoupení v držení pohledávky, kterým pohledávka 
na cessionáře definitivně se převádí, jako se převádí tradicí vlast-

f) L. 23. pro D. h. t. lS. 4. L. 6. 7. Cod. de O. et A. 4. 10. L. 14. Cod. 
de fideiuss S 40 (41) . cf L. (i D. h. t. L. 2. D. de cess. bon. 42. 3. g) L. 
24. pr. D. de minor. 4. 4. L. 43. D. de usur. 22. 1. L. 2. Cod. de his qui in 
prior. cred. loc. S. lS (19). h) arg. L. 72 (70). §. 2. D. ad Sc. Treb. 36. 1. L. 
17. D. de transact. 2. 15. cf. L. 175. §. 1. L. 177. D. de R J. i) arg. L. 17. 
cit. (not. C. d.). 
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nictv!. (Windscheid, die Actio str. 141 násl., srv. Pand. §. 331. pozn. 
7. 9.). Proti poslednějšímu názoru vyslovili se ihned Muther, Actio str. 
171 násl. a Bahr v dogm. Jahrb . J. str. 420, ačkoliv jinak oba pod
statně od sebe se liší; neboť onen přikládá účinek, jenž cessionáři po
skytllje jistoty, jenom jeho vlastnímu owámení, tento však přikládá 

účinek ten i oznámení, kteréž způsobem jiným dlužníka došlo. Pro ná
hled Mutherův zdá 8e přimlouvati L. 4. a L. 3. cit. a náhled ten 
hájí v novější době Knorr v civ. Arch. XLII. str. 312 násl. srv. XLVI. 
3. Wind.scheid n. m. u. Avšak má-li dotčený účinek býti vyloučen, 
žádá L. 17. cit., aby dlužník o postupu vůbec vědomosti neměl 
(ignorantia), a jest to jediné prostředek z nouze, shledávati v tom 
(jako Puchta v Rtslex. str. 655 . Knorr n . m. U. XLII. str. 119 násl. 

- aj.) vf'minlm pro jisté případy, a neoprávněným jest to zase, (jak 
'Musset a Muther n. m. U . činí), míti při tom na zřeteli pouze případ, 

když dlužník o postupu nebyl zpraven cessionářem, obzvláště pak 
činí-li se, dle Muthera, vše závislým na dolu věřitelově; zrovna tak 
možno shledávati, že v L. 4. cit. uvedeno jest oznámení, jež věřitel 

o lastavení pollledávky sám učinil ("a te"), pouze jako obyčejný 
způsob oznámení a L. 3. nelze přikládati ten smysl, že by jednala 
o pravé Ilominis in solutum datio, nýbrž že jedná o případu, když 
dlužník svému věl'iteli proto žalobu odstupuje, aby obdrženým za
placením opatřil si zaplacení své vlastní pohledávky. Že však i ozná
mení, kteréž o postupu učinil cedent, onen účinek míti může, toho dů
vodem jest též L. 27. i. f. D. de procurat. 3. 3. Miihlenbruch str. 493 
násl. Kuntze k Holzschuherovi 3. vyd. llI. str. 154 násl. Srv. Seufi"ertův 

Arch. lIl. 156. VI. 25. XII. 338. XIII. 91. XV. 120. srv. VII. 301. 
Vhodná bližší ustanovení obsahuje pruský Landr. I. ll. §. 414 .. 419., 
kdež právem zejmena oznámení, jež cedent učinil, rozhodné váhy se 
přikládá. Forster n. m. U. (2. vyd.) I. str. 641. násl. Rakouský vš. obč. 
zk. v §. 1395. 1396. klade pouze na to váhu, zdali dlužníkovi cessionář 
oznámen byl. O novějších osnovách srv. Langovu Krit. d. bayer. Entw. 
II str 98 násl.a Arndts v krit. Vjschr. V. str. 321 (civ. Schl'. III. 
str. 517) násl. 

2) Běžný náhled jest, že cedent právo z pohledávky podrží až 
do té doby, kdy postup jemu oznámen byl, že tedy až potud ještě 
zůstává věřitelem, a s náhledem tímto souhlasí i učenci. kteří po
važují cessionáře za pravého singulárního sukcessora v pohledávku. 
Windscheid §. 331. pozn. 8. se domnívá, že prozatím jak eedentovi 
tak i cessionáři žaloba přísluší, že vzniká tu pravý poměr korrealný, 
při čemž však v moci cessionáře spočívá, chce-Ii poměr tento u Iwnčiti 
a jediným věřitelem se učiniti . Náhled ten opírá se hlavně slovy "non 
vetaris" v L. 3. Cod. cit. (pozn. 1. 6.) Proti tomu Bahr n. m. U . str. 
369 násl. 378 násl. Sehmid II. str. 211 násl. 296 násl. 435. Salpius, 
N ovation und Delegation. Str. 419 násl. srv. Forster n. m. U. 

3) Postoupil-li věřitel pohlecl.ávku více osobám v různých dobáeh, 
nastává otázka, komu přísluší přednosť. Rozhodnutí této otázky řídí 

se dle tobo, jakf' význam s denunciací se spojuje (pozn. 1. 2.). Srv. 
~* 
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jednak Musset a Windscheid n. m. U., jednak Scbaffer v Arch. f. 
prakt. Rtsw. I. 23. (svaz. 3 str. 149 násL). III. 18. (str. 403 násl.). 
Bahr n. m. u. str. 435 násl Schmid II. str. 297 lIás1. t.éž Dernburg, 
Pfandr. I. str. 472. Vangerow §. 575 pOZIl. 4, proti tomu však opět J 

Knorr v civ. Arcll. XLII. 15. S Knorrem souhlasí i Sintenis ve 2. a 
3. vyd. II. §. 128. pozn. 77 a proti dřívějšímu svému náhledu dává 
přednost tomu, kdo dlužníkovi llejdl'íve postup oznámil Srv. též Holz
schuher a Kuntze n. m. u. str. 155 násl. Naopak odvolává zase 
Windscheid tento náh ,ed, jejž dříve sám llájil a odůvodiíuje to tím, 
že cedent nemůže druhému cessionáři postoupiti více práv, nežli sám 
ještě dosud má, že však to, co dosud má jest pouhé právo věJ'itelské 
(Glaubigerrecht), jež první cessionář zmařiti může tím, že postup 
dlužníkovi oznámí, kteréž však nikterak nepropůjčuje cedentovi aneb 
druhému cessionáři moc, aby oznámivše postup dlužníkovi prvnillo 
cessionáře vyloučili. Srv. Forster str. 639. 642. Ovšem jest dlužník, 
který nevěda ničeho o postupu zaplatí pozdějšímu cessionál'i, zrovna tak 
prost svého závazku, jako kdyby zaplatil cedentoyi. Srv. Seuffertův 

Arch. VIII. U8. XIII. 246. XVII. 27. 
4) Proti ' běžnému náhledu, kterýž shora uvedené účinky aspoú 

denunciaci přikládá, tvrdí v nov(~jší době Muther n. m. u. §. 63 64., 
že i po nastalé denunciaci dlužník placením cedentovi obligaci zrušiti 
a zrovna tak i jiná liberující právní jednání s cedentem platně uzavírati 
může a. že cessionáJ'i práv jest pouze ex dolo, nemůže-Ii tento od ce
denta dosíci zaplacení (arg. L. 2. §. 5 D. h. t. 18. 4. srv. s L. 6. 
D. de dolo 4. 3.); i Windseheid sám sta.l se následkem těchto vývodů, 
pokud práva římského se dotýkají, kolisavým (die Actio, Abwehr gegell 
Muther, str. 79.). To jest uznáno, že vedle nií.zoru římského dotčeným 
placením zrušena byla obligace ipso iure; acceptilaee postoupené 
verborum obligatio mohla pouze cedentem býti předsevzata. Avšak 
ll) oproti ustanovením, v pozn 1. uveden)'m není odůvodněno tvrzení, 
že v případu shora uvedeném zavázán jest dlužník cessionái"i pouze 
podpůrně, neboť L. 2. §. 5,cit. nezmiúuje se o učini\né denunciaci a 
též dle této není proti actio emti na prodavatele dědictví :iádné pře
kážky a konečně nezakládá každý postup proti cedentovi žalobu ze 
smlouvy ;iJ) rovněž není oddvodněno, aby ten, kdo pozbyl mandati 
act.io měl nárok na restitutio in integrum (tedy s lhůtou restituční), 
naopak důslednějším jest nejen v případě, když mandat výslovně byl 
odvolán, nýbrž i I,dyž odvolání pi'ijetím zaplacení skutkem se stalo, 
propůjčiti cessionáři utilis actio proti dlužníkovi, jehož neomlouvá, že 
o postupu nevěděl. Z toho jde však, že zaplacením a pod. pouze nuda 
iuris civilis obligatio zrušena jest, že však přes to polJledávka materi
elné ještě dále trvá: srv. L. 27. in f. D. de procurat. 3. 3. Srv též 
Windscheid Pand. S 331. pozn. 8. k. k. 

5) Praktické poznámky o tom obsahuje Bahrova Abll. n. m. u. 
str. 450 nás\. (srv. se str. 358. 359.) srv. Windsclleid §. 334., proti 
tomu však Sintenis §. 128. pozn. 1. 77. 100. 

6) §. 1394 rak. vš obě. zk. zní: "Když pohledávka se postoupí, 
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má ten, kdo ji převezme táž práva, jako ten, kdo ji na něho převedl. ~ 
Správně uvádí Ballr, die Anerkennung str. 180 (2. vyd. str. 197 wí.sl.): 
"Postup podržel ještě i v nynějším právu (oprotiv dlužníkovi) \' pod
statě své ráz mandatum ad agendum, a zásadní této myšlénky nelze 
se vzdáti bez důvodných obav, zejmena nikoliv bez velkého ohrožení 
práv dlužníkových" a prohlašuje v dogm. Jahrb. I. str. 455 "že jest 
úplné správným, sdíleti s Miihlenbruchem zásadu, že . .. utilis actio 
neposkytla cessionáři žádných rozsáhlejších práv, ne~li actio mandaťi, 
a že proto také dle dnešního práva ještě tvrditi lze: cessionář zaujímá 
oprotiv dlužníkovi totéž stanovisko, jako processuální zástupce cedentův," 
byť by i "samostatné postavení cessionářovo oprotiv cedentovi mělo též 
nějakého vlivu na poměr jeho ku dlužníkovi (debitor cessus)." Van-

- .gerow (7. vyd.) III. str. 105., proti tomu Windscheid §. 329. pozu. 10. 
k. k. - O postupu při obligacích korrealných (L. 82. §. 5. D. de legato 
I. L. 13. pI'. D. de legat. II.). Srv. Fritz v Lindeově Zeitschr. n. p. XIX. 
str. 63 násl. Baron, Gesammtrechtsverhaltnisse str. 235. 319. 332. 384. 

7) (Sporným jest, zdali v L. 43. cit. [not. g.] dlužno čísti pe
tere posse aneb petere non posse? viz Miihlenbruch str. 581. ě. 122.; 
Yangerow §. 575. po zn. 2. [III. str. 118 násl.] potom): pokud cetlen
tovo privilegium exigendi personae prospívá i cessionáři? Miihlenbruch 
str. (555 násl.) 566 násl. Puchta v Rtslex. str. 657. Vangerow III 
§. 575. pozn. 2. L. 68. D. de ll. J. L. 42. D. de adm. tuto 26. 7. 
Ex pluribus tutoribus in solidum unum tutorem iudex conrlemna,vit: in 
rem suam iudicatus procurator datus privilegium pupilli non habebit, 
quod nec heredi pupilli datur; non enim causae, sed personae SUCCUl" 

ritur, quae meruit praecipuum favorem. Srv. Windscheid Actio str. 186 
násl. Pand. §. 332 pozn. 9 násl. Nikoliv na tuto otázku, nýbrž na 
privilegované právo zástavní vztahuje se L. 7. Cod. de priv. TIsci 
7. 73. - Srv. Pruský Landr. I. ll. §. 403. "Též zvláštní práva, jež 
s pohledávkou vedle zvláštní její povahy jsou spojena, přecházejí na 
nového majitele, i když nebyla výslovně převedena." §. 404. "Sem ná
ležejí i výsady, jež pohledávce samé z osobních vlastností prvního její 
majitele přísluší, nikoliv však pouhá osobní oprávnění, kt.eráž podobně 
jako výsady TIsku ollledně příslušnosti soudní a osvobození od poplatkův, 
pouze předešlým majitelem mohla býti vykonávána." 

8) Lze pravidla tohoto použiti: a) na exceptio doli? To popírá 
ještě Miihlenbruch v 2. vyd. str. 568 násl., ač není-li dolus cerlentův 
v pÍ'Ímém spojení s právním důvodem pohledávky aneb obdržel-li cessi
onář pohledávku ex causa lucrativa: arg. L. 4. §. 17. 28. 29. D. de 
doli m. exc. 44. 4. (srv. s tím Gai. II. 34. 35. III. 85.). b) na ex
ceptio pacti de Ilon petendo in personam? Mi.ihlenbruch popírá to taktéž 
v 2. vyd. str. 57 L; ve 3. vyd. však své dřívější náhledy odvolává, 
stl'. 599. c) na námitku nutné v}'živy? to popřeno jest v případech 
§. 225. pozn. 3. Miihlenbruchem str. 591. Puchta v Rtslex. str. 662.; 
proti tomu Vangerow §. 575. pozn. 1. k. k. d) na pouhé procesualné 
námitky? proti tomu Vangerow n. m. U. a j.; srv. vůbec ještě Fruncke 
v civ. Arch. XVI. 15. a Windsoheid n. m. U. str. 181 násl. Pand. 
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§. 332. pozn. 1 n~sl. e) Vzdá-li se dlužník námitek? dlužno za to míti, 
ž~. se ,mlčk~ ,námItek vzdal, byl-li postupu přítomen? "O sobě lze 
pnvzetI ~I~zmkovu ku postupu tento účinek pouze přikládati, když 
~y mlčem Jeho musilo za podvod býti považováno." Puchta Vorles. II. } 
9· .?~4. k. k. f) Jest dov?lena proti cessionáři žaloba vzájemná, zaklá
daJlcl se na právech protI cedentovi? L. 33. §. a . . L. 35. pr. L. 70 . 
D. de procurat. 3. 3.? Miihlenbruch §. 62. Pn ch ta v Rtslex t 66" . s r. ;) . 

9) Výminky pro fiscus platící dle L. 6. pr. D. de iure fisci 49 
14. cf. L. 17. §. 6. D. de usur. 22. 1.? Miihlenbruch §. 58. P~cht~ 
n. m. U. str. 660 násl. Vangerow §. 575. pozn. 2. lL k. Srv Prusk' 
Lan~r. I. v I, 1. ~. 4?5. ,,~essioná~ nesmí osobních svých výsad 'užiti al~ 
protI dluzmkovl am proti ostatmm jeho věřitelům" § 406 N •. 
tudíž t' Y fi k . . .,,~ emuze 

hl d ez s~u~, ost.ely, nadace a jiné privilegované morální osoby Dit 

~ov e ávky, Jez s .osob soukromých na ně převedeny byly, u7.iti výsad, 
Jez zákon poskytuje pohledávkám a právům osobám těmto .. v • • 

vodu příslušícím." ,JIZ Z pu-

§. 257. 

" J~ká práva ~ jaké závazky cedentovi a cessionáři na vzájem 
pn.slu~l, určeno J~st povahou a obsahem právního jednání aneb 
pravmho poměru duvod postupu obsahuJ'ícího Cf.!. 255) T' . , . ;j' . .• lm zeJmena 
podmměno Jest, zda cedent ručí cessionáři za pravosť pohledávk 
:,erum nomen esse, a za její žalovatel nosť? zda ručí též za to. 1~ 
Je~t ,dobrou: bonum nomen esse? Toto posléz uvedené ručení n~na
stav~ z pr~vldla, z~ to al~ jest ručení prvé pravidlem při postupech 
d?blOVolnych pro,t~. plně~l vzájemnému. a) Ostatně má po~tup o sobě 
vubec ~ouze ten ucmel~, ze nemůže cedent zabrániti , b) aby cessionái" 

po?ledavky v se nedom~ha~,v . naopak že z pravidla musí vešker.ých 
svych prostredků ceSSlOnan poskytnouti, C) a že musí jemu vydati 
vše, co snad později ještě ofl dlužníka obdržel. d) 

Pozn. Srv. (Miihlenhruch §. 63. 64. Schliemann die Haftun des 
Cedenten. 1848. 1850. Strempel, Justa Causa str 45 násl I g 
m. u. II. str. 104 násl. Arndts v krit. Vjschr. V. 'str 323 ('. Jansghll. 
DI. str. 519) násl. . CIV. C r. 

a) L. 4. 5. D. h t 18 4- L 74 § 0 D d . t 2 f D h t .o) L 18 § 3' D d' . . . . <l. • e eV1C . 1. 2 c a) L. 10 J 2 
• . . I' . . . . . e donat. 39. 5. r ) L 75 § 1 2 D d .. . 

ď) L 31. pro D. de act. emti. 19 1. b) L 28 55 D ti .. ' . . e legato 1. 
6. 14. pro 23. pro D. h. t. 18. 4. d) L. 25: eod. . . e procmat. 3. 3. c) L. 

,-
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C. O vbmezení postupu. 

§. 258. 

1. Kdy P O s tup n e n í d O vol e ll. 

Dle přirozeno-ti věci musí postup pohledávky býti nedovo
leným potud, pokud výkon jeií cessionářem bud' vůbec aneb aspoň 
nikoli beze změny její obsahu proto možným není, že při plnění 
rozhodnou jest osoba příjemcova 1); rovněž není postup dovolen, 

_pokud má pohledávka za účel pouhé čistě osobní dostiučinění vě
řitelovo, neboť kdyby jinému přenechána byla, ztratila by tuto svou 
povahu. 2) Kromě toho jest postup v jistých případech zvláštními 

zákonními předpisy za nedovolený prohlášen. 3) 4) 

Pozn. 1) Sem náležejí na př. žaloby retrakční (Retractsklagen) 
německého práva, pokud zvláštní vlastnosť u věřitele předpokládají; 
dále pohledávka na vykonání prací, kteréž s určitou osobou jsou slou
čeny, arg. L. 9. §. 1. D. de op. lib. 38. 1.; pohledávka na zřízení 
osobní služebnosti. Přes to není překážky, aby žaloba na zřízení I o
žívání tím způsobem postoupena byla, že toto pro pravého věřitele se 
zřizuje, výkon jeho však ihned cessionáři se přenechává. 

2) To jsou t. zv. actiones vindictam spirantes (S. 104. pozn. 1.) 
Zákonem není zápověď postupu těchto žalob vyslovena, proto popírá se 
také. Avšak srv. Miihlenbruch §. 26. - Dle ř. pr. nemohly také ža
loby obecné (populární) býti postoupeny, protože příslušely každému 
občanu co takovému, žádnému však (ante litem contestatam) jako 
zvláštní právo. L. 5. 7. D. de pop. act. 47. 23. §. 100 k. k. a §. 104. 
pozn. 1. k. k. 

3) Sem náleží: a) Zákaz postoupiti pohledávku osobě. jež má 
většího vlivu, v úmyslu, aby dlužník obdržev takto mocnějšího od
půrce, měl postavení obtížnější. L. 1. 2. Cod. ne liceat potentioribus 
patrocinium litigantibus praestare vel actiones in se transferre. 2. 13 
(14). Srv. Seuffert §. 299 pozn. 1. "Zákazu tohoto nelze užiti nyní, 
kdy rovnosť všech před zákonem uznána jest; u zajisté není zákaz 
tento nyní více přiměřeným. Vangerow 7. vyd. III. str. 111. Bezdů
vodným jest však tvrzení (Miihlenbruch §. 30. [str. 372 násl.]), že zákon 
pouze na simulované postupy se vztahuje. Puchta v Rtslex. str. 646. 
b) "Podivný, praxí velmi často nešetřený předpis říšských zákonů, že 
žid svou pohledávku proti křesťanovi nesmí postoupiti jinému křesťanu." 
(Vangerow ll. m. U. str. 112.). RA. z r. 1551, §. 79. R. P. O. z r. 
1577. XX. §. 4., kterýž jaksi tože stanovisko, jako zákaz u a) uve
dený zaujímá. c) Zákaz post.oupiti poručníkovi pohledávku proti poru
čencovi, byť i poručenství již skončeno bylo, před pokládajíc ovšem, že 
pohledávka již dříve vznikla; Nov. 72. cap. 5. (nikoliv však postup 



136 

puhledávky proti právnické osobě její jednateli). d) Zákaz postoupiti 
sporné pohledávky. L. 3. 5 (4). Cod. de Jitigiosis . 8. 36 (37). §. 113. 
pozn. 4 h. V případě poslednějším jest postup neplatným, v případech 
a .. c má za následek, že dlužník jest závazku prost, ano i quoad na- } 
turalem obligationem. Srv. Puchta v Rtslex. str. 645 násl. Vangerow 
n. m. u. (str. 109 násl.) Schwanert, Naturalobl. str. 476 násl. oproti 
von der Pfordten, de obligationis civilis in naturalem transitu. Lips. 
1840. pag 40. a Miihlenbruch §. 32., kterýž však (§. 30. 34.) v pří
padech a. b. pohledávku tisku přiřkuje. 

4) Jako nedovoleno uvádí se ještě a) postoupiti otci pohledávku 
proti synovi, arg. L. 7. D. de O et A. 44. 7. L. 4. D. de iud . 5. 1.; 
b) postoupení pohledávky vedlejší bez pohledávllY hlavní. Proti tomu 
Vangerow, n. m. u. str. 108 násl. Srv. Sintenis §. 128. pozn. 20 ." 39. 
(Srv. k tomuto §. ještě Dernburg, Preuss. Priv. R. II. § 83. Stobbe, 
Handb. III. str. 183 násl.). 

§. 259. 

2. Obrn e Z e n í p O S tup u c O d O ú čin k u. 

Nařízením císaře Anastasia (lex Anastasiana a), jež Justi
Dian doplnil, b) byla koupě pohledávek zvlášť obmezena. I) Kdo
koupí cessionářem se stal, měl míti právo žalovati pouze o sumu 
onu, již jako cenu za postoupenou pohledávku zaplatil, k níž 
obvyklé úroky se připočítaly, C) a nemohl více žádati ani když mu 
pouze čásť pohledávky prodána, druhá čásť však darována byla, 
aneb když koupě celá za zdánlivé darování se skl'}ívala. d) Co. do 
částky zbývající jest pohledávka dle zákona zrušena; e) proto ne
může i druhý cessionál~ žádati více, než cedent jeho byl zaplatil. 2) 

Důkaz o tom, kolik zaplatil, musí vésti cessionář, je-li zjištěno, 
že koupě byla duvodem postupu. 3) 

Dle výslovného ustanovení nespadá pod tento zákon postup, 
kterýž k tomu směřuje, aby' společnost byla rozloučena, dále po
stup pohledávky učiněný místo placení aneb ve prospěch držitele 
zástavy, kterýž věřitele sám uspokojí; f) neboť v případech těchto 
jsou příčinou postupu , okolnosti zvláštnÍ. Dle povahy věci a 
úmyslu zákona nelze též ustanovení toho užiti na pohledávky, 
jichž předmětem nejsou peníze aneb kteréž nebyly jako pohle
dávky jednotlivé, nýbrž jako celek koupeny, dále na pohle
dávky, jež vedle povahy své určeny jsou k tomu, aby předmětem 

a) L. 22. Cod. mandati. 4. 35. (Imp. Anastasius Eustathio p. p.). b) L. 
23. Cod. eod. (Imp. Justinianus A. Joanni p. p.). 0) L. 22. §. 1. (L. 22.) cit. 
d) L. 23. cit. e) L. 23. §. 1. cit. t) L. 22. §. 2. 3. (L. 22. i. f.) 1. c. 
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tržby obehodnÍ !'e staly (pohledávky směl~.:6nť, tit,átní új)is~ dlu~ní 
a p.), jakož i pohledávky rázu odvážného .lIZ z počatku ku predmetu 

nejistému směřující. V' v v •• 

Pozn. 1) O zákonu tomto vůbec, o důvodech a pnmerenostl ~eho, 
.. lenbruch §. 53. Puchtu v Rtslex. srv. 647 v nás!. Schmld n: 

~V'uM§h 8 st.r. 34 násl. Zák. obch. čl. 299. zrušil predť.ls ten.ohloednce 
p~hl~dá~ek' z obchodů, různé partikularné zákony zruslly Jej .vube . 

2) Proti odchylujícímu se náhledu Arnoldovu, pra~t. E.rortlú 1. 3~' 
(str lfi3 násl.) srv. Puchta §. 285. pozn. 1. Seuffertuv ~.IC.~', .. . . 

V době novější hájí mnozí zase náhled, že pohledávka zbyvaJlcl J?dl~é 
" d V L 23 Cod. 1. c. (not. d. ) zaniká, jinak ale cede~tovl zu-

l' pnpa e . . . B k nhbft v CIV. Arch. 
- stává Unterhoh:ner I. str. 510 pozn.!. rac e § 576 

.. .' Van erow. . . XXIII. 6. Herrmann tamže XXXI. 3. ProtI ~omu g eimb 
1 Náhl~d jeho jest však podporován BaSl!. XIV. 1. 85. (~ d' 

pozn. Ú2) a roto hájen od Schmida I. str. 42 uásl. - Zda-II zbu e 
;I~t:;alis obliO"~iO? von der Pfordten 1. c. Unterholzner str. 511 POZtn . 

o § 576 1 k k Schwanert n m. u. s r. c Proti tomu Vangerow. pozn.... o' O 
4'77 - V zdání se námitky legis Anastasianae? Seuffertuv Arch. II. 3 

. 8) Takový jest běžný náhled, účelu zákona vyhovující. Puchta 
Rt I t 651 Vangerow §. 576. pozn 2. Sintenis II. § 128. po zn. 57. 

Vs ff s ext · §s r3· 03 k' k a téhož Arch. I. 29. (plen. snesení vrchn. ap. 
ell ~r. .. ) XV 19 Schmid I str. d v Mnichově ze dne 20. dubna 1843. . . . '. v 

~~u nUásl_ Náhledy jiné: a) dlužník musí dokázati, o kolIk c~ss!On.ár 
méně z~platil; v době nejnovější hájí náhled tento. Bdur~h~~dl§ v 3~1~. 
A h XVIII 8 Maxen. Beweislast str. 157 násl. W1l1 sc le~ .' . 

rc . ., 17 D ' de robat. 23. 3.; b) na dlužníkovI Jest, aby 
pozn. 7. arg. L: 'd" v lL 23 cit dluh z části zaniknul, na 
to dokázal, kdyz tvr J, ze e . . v • v ' celého obnosu 
cessionáři pak za tou příčinou, aby ku zalobe o zaPlacen~ v • Vangerow 
byl legitimován. Brackenhbft a Herrmann n. m. u:.Pr~tI o ema ? S ff t 
n. m. u. Jakou průkazní moc má prolr~zané pnJe:J cedentovo. eu .er 

(Motivy Ir uvedenému plenárnunu snesem.) n. m. u. 

VI. O zánilm obligac. a) 

§. 260. 

Obligace zanikají přirozeně a především spokojením po: 

hledávky věřitelovy, splněním (§. 218.), aneb ~ím " co J.~k? spln~~: 
o b' Mimo to zanikají však obligace ľuznym JlDym J:8 e 

pu~oso~em bud' s vulí věřitelovou aneb bez této vule, bud' 1PSvO 
zpu , 'k br á pro dluzime bud' ope exceptionis (§. 217.). Zám o Igace m, t . t 
nik; účinek ten, že jest dluhu svého prost, a sprostěm tú o .les 

. tollitur. 3. 29. Dig. de solutionibus et a) lnst. quibus modis obligatlO 
1iberationibus. 46. 3. Cod. 8. 42 (43). 
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pro něho tolik . 
vazku súčastně jako .z,ánik obligace. J . , 
aniž b . no, muze se stát" • . e-11 VIce osob ' 

Y obhgace v"b I, ze jeden dl " na temž zá 
u ec zruše . b uZlllk j t -

Pozn. Obligati ' na yla (§. 213) es osvobozen 
rozvázáni . " o nazyvá se . . . . , 
47 D d JeJI, ať se stane .. , . lurls vinculum 

. . e V S f. JIZ Jakk r ' pl'. J d 
ga('e Podstatou' c. L. 4. §. 7. D ; I, so~utio. L. 54 . 8 e obl. 3. 13., 
byla zrušena ,~vou k tomu smé . e re lud. 42 1 P O. D. h. t. L 
splnění. L. 17tlkládá se též výr:zuJe, aby. splně~ím' dl~~tože však obli_' 
promisit. " Dál~ Di de Y. S." sOlver~ d~o~utlO, solvere tý~né~o předmětu 
plnění; pr J h s alo se zvykem I IClmus eum qui I! • vyznam jako 
i . . . tl' ,s ovo t t ' leclt qu d f. mpensam" L 7' "so utlOne e' o o vztabo t·? o acere 
emti. 19.'1 ";>, ' §. 2. D. pro IUS, ~uod debetur" ta Va I 1 na PI~edmět 
L. 39 § 3" tez "operas" L emtJ. 41. 4 L 4 k "solvere flind . . . D d '. 26 § ' . 5. I; 1 um, 
excus. 27. 1 . e statulib. 40 7' . 12. D. de e ;j . •• D. de aet. 
něh ' . Takto ' '. ano i I ' ond. Illdeb 12 . o vyrazem. OZllacuje se té' . "Ibertatem" L . . 6. 
lllam" _ '" sOlvere BUm z zeJmena s I' ' . 24. D d 
de reb.-;o;,s~l;ere aes aIienu:~,m, lecuniam, v t ;eni závazku pe~ěž~ 
znamu užívá se . 9.,1. 59. pl'. D . 49. D. b. t. ~f "uumerare pecu· 
VÝrazu n zvlástě často sl . de re iud 4') l' 1. 5. §. 10. D 
,. " umerare Ova sol ~. . a t . 

neJší mluvě . pecuniam" rov" vere", též exs ' v omto vý-
nikoliv bez aPu:ávdlllCké obyčejně lllát.s~ německé Zahollve~,e, p~rsolvere. 
t t Vo u W' d "p a Itl'" " cn Z 
o o nezpllsobem ( III scheid §. 342 mlsto " splniti " ' .. e v ny-

"Unart "). Srv té.' . 'p0zn. 1, naz 'v ~e UZlvá, kárá 
. z Swtenis §. 10i aJe zaměňování 

A ' , . POzn. 2. 7. 9 . 
. 8plnenzm. Zapl ' 

acenzm. 

§. 261. 
, Splnění závazku 

metu dlužného ' (§. 219 násl) v· b v umysl . u ec t 
Sumy peněžné věřitel' ~ splniti závazek a) z' . a akto splnění před-

jeb.o zástupci, b) an bl II přijetí ZPl1S~bi1' ejmena zaplacení dlužn ' 
obhgac e Osobě 0) k' emu aneb ' e 
cen') e zmocněn bylI) ( 1" terež platiti dlu ' 'k Opl'avněnému 
sám I ~ zrušuje obligaci lí ISO utlOnes causa adiect:m y~~i založení 
f' '. ) KladOU-li se d/' n~, byt i plnil někd .. s, ; PrJjemce pla-
Iteh (s jistotou y' uzmkovi Pfekážky o jlDy, než dluzYnl'k 

káYk ' ze záva k ' pro kt ' 
(§. z 2~~ touto zdráhání se zV~i:e sprostí) plniti, ja~:~ ~e~l1~e vě
_ .), Sprostí Se dluzY 'k ~lovo plnění přiJ·at· ( I je-I! pře-

- m sveh ' I mora d' 
"JL -5 D o zavazku,e) slov'l' cre ltoris) 

b. t cJ L {). . b. t bJ L Zl- I dluž v 
106.' D. b.' 9. pro L 10.' 12. . 12. pro §. 2. 4. L nOU vec 
46. J. d t. L 56. §. 2. L §. 1. 3. L . 38. I' .14.15. L. 38 
§. 2. D )dL. ~3. 40. 53. D' 1b41. § 3. D. dt V· LO' 59. n. pr . L§ ' 915' L. 86. D. 
4 . e mino ' . t (" . 45 1 L . . . .~ 6 L 

. 32. L. 8 C r. 4. 4. L. 18 § ~. 219. not. j . . . 23. D ď :-/. : . 
. od . de distr. pig~. 81. D. de usur.e·22. { L. 9. Cad.' b.e ?1111fJS 

. 27 (28). cf. L 41 L .6. 19. Cod d : 7. 
. . §. 1. D. de us~. e Usur. 
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k soudu. 2) pO pÍ'Ípadě může též, aniž by včc k soudu skládal, této 

se vzdáti. f) 

Má-li někdo z různých závazků věci téhož druhlJ témuž příjemci 
plniti, 3) má-li zejmena více dluhů peněžných jemu platiti, může při 
plnění libovolně určiti , který dluh zaplacením zrušen býti má; g) 
opomene-li t oho, může určiti to ihned věřitel, avšak nesvolí-li 
dlužník, musí zřetel bráti na to, co jest tomuto prospěšnějším. ll) 
Kromě toho budiž za zaplacena považován dluh úrokový před 
dluhem hlavním, potom splatný dluh před dluhem nesplatným, 

_ dále dluh pro dlužníka obtížnější před dluhem méně obtížným a 
.je-li ve směru tomto více dluhů stejných, dluh starší před dluhem 
novějším; i) nerozhodují-li však tyto ohledy, dlužno zaplacení čítati 
na veškeré dluhy poměrně. k) . Zjedná-li si věřitel zaplacení pro
dejem zástavy pro více pohledávek zřízené, počítej ž zaplacení pře
devším na úroky, potom na hlavní pohledávky a sice kterékoliv 
si vyvolí třeba i nežalovateiné, I) avšak, byla-li zástava zřízena pro 
více pohledávek současně, musí čítati zaplacení poměrně na veškeré 

pohledávky. m) 
Pozn. Gruchot, D. L. v. d. Zahlung der Geldschuld nach heutigem 

deutschen R. 1871. 
1) O příjemci placení (solutionis causa adjectus) [na př. při sti

pulaci: mihi aut Titio da~e spondes? spondeo.] viz Brandis vRh. Mus. 
V. ll. Solutionis causa adiectus jest věřiteli z pravidla jako mandatář 
zavázán vydati to, co pi'ijal. §. 4. J. de inutil. stip. 3. 19. L. 131. 
§. 1. D. de V. O. 45. 1. L. 98. §. 5. D. h. t. Stane-li se v osobním 
postavení příjemcově změna, jež zájem věřitelův ohrožuje, nemá mu 
dlužník vice platiti. L. 38. pr. L. 95. §. 6. D. h. t. L. 56. 
S. 2. D. de V. O. Bahr má za to, že nauka o adiectus solutionis 
causa jest nepraktickou v. rlogm. Jahrb. VI. str. 150. pozn. 17.: proti 
tomu Al'lldts v krit. Vjschr. V. str. 171 (civ. Schr. III. str. 504.). -
Jiný jest případ, když jest stipulováno: mihi aut Titio, utrum ego 
velim, dare spondes? L. 118. §. 2. D. de V. O. 45. l. Mommsen, 
Beitr. II. str. 85 násl. 

~) Deposice musí býti bezvýminečná a musí obsahovati celý předmět 
dluhu, ač nemusí-li věřitel i proti vůli své přijati částečné zap lacení. 
Seuffert §. 284. not. 3.' Seuffertův Arch. 1. 34. II. 158. Vezme-li se 
věc deponovaná zpět dříve, než věřitel ji obdržel, jest účinek deposice 
zrušen: L. 19. in f. Cod. de usur. (Srv. ještě Kiihne: "Dngewissheit des 

f) L. 1. §. 3. D. de perie. 18. 6. g) L. 1. L. 101. §. 1. L. 102. §. I . D . 
h. t. L. 1. Cad h. t. h) L. 1 .. 3. pl'. D. h. t. cf. L . 5. §. 3. eod i) L. 3. §. 1 .. 
L. 5. pr. §. 2. L . 97. 103. D. h. t . L. 1. Cod. h. t. k) L. 8. D. h. t . 1) L. 5. 
§. 2. L. 101. §. 1. D. h. t . L. 35. pl'. D. de pign. act. 13. 7. m) L. 96. §. 3. 
D. h. t . 
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Gl<tQb'igers als Grund zur Depositio 
v dogm. Jahrb. XVIII. 1). n behufs Befreiung des Schuldners" 

8) O tom srv. Henrici v do J 
St.ruckmann, zur L. v d Z hl gm. ahrb. XIV. 10. str. 428 494 

. . a ung, tamže XV t . . . 
. sr. 251 násl. 

§. 262. 

. Že splaceno bylo, musí dokazov . 
lavá. a) Aby průvodův si opatřil 'v ah, !(~o se zaplacení dovo-
nevydá-li se mu o přijatém za l~c:~ze. d.lu~~lk zaplacení zadržeti. 
K vitance nabývá však z "dPl 11l ~Istllla, ) kvitance, I) apocha C)' 

~a~ a mom pro d' . 
30 dnů od doby kdy vyst b uvo m teprve uplyne-li 
k 't ' avena yla . d) až p t d 1 

VI ance zmařiti tak zvano 1'" o u ze průvodnosť 
. u quere a non nu . t 

pecumae. 2) Při závazcích k opět ., . mela ·ae (non solutae) 
tance e) svědčící o zaplacení t~' uJlclml s~ dávkám, zakládají kvi-
mně k v II pos edmch splat 'h d' n u, ze zapraveny byly dá kdY' n} c avek do-
úpisu dluhu dlužníkovi t) j'ak Vv y. 1'1v: splatné. 3) Také vrácení 
b č . ,oz I zmeny v ú' Y' 

o Y ejné zrušení dluhu se oč' prs uClllěné, jimiž 
dluh byl zaplacen aneb jinak :;~š:~~ ~)g) zakládají domněnku, že 

Pozn. I) O závazku v st 't' . 
str. 244 násl. Busch v civ r ~ve ~~{VItanci: Linde ve své Ztschr I 
XL V. srv. Seufi'el'tův Arch.' I. r~3'0 VĚr I., proti tomu Rudlofi' t<lI~Ž~ 
245. Busch Stimme d P ' . . 246. IX. 19 21 115 XIII 
v d I J . ' . raXIS str 111 násl V]' .' . . . . 
y a ustlllian co do důkazu ; dl' e Ice uzkostlivé naJ'ízení 

P~01~áza~ého. Důkaz tento mohlS~\~C {é~O o zaplac,ení dluhu listinou 
~~m~ svedky, kteříž přítomi byli TrdI;,e tn pouze pot! úplně vě!'uhod
lbtne doznal , že zaplacení obdrž~l lZ 18 aceno bylo aneb když věřitel 
90. cap. 2. Avšak ustanovení t . . v '. Cod. de test. 4. 20. Nov 
str. 214 násl. jako přimě(ené °lháo~o, aC(kohv bylo ještě Lindem II mu' 
790 . t· I Jeno dle Bave d '. . 
. '. "Jes protI tomu zajisté dO d . : ra, Ol'. Process stl'. 

(VICe, Jak většina spiSovatelů uv~~? ll~ch ná':llItek"), nehledí se nyní 
st.r. 17.) srv. však Holzschuher II 1.2 esterdlllg v civ. Arch. IV. 4 

Wmdscheid §. 344. pozn. 2. I " str. 170. 3. vyd. III. str. 200: 

2) Gn.eist, formelle Vertr. str. 31 . Y 

pouze o kVItancích na dluhy kteréž Ii t: uv~d~, ze ustanovení toto platí 
J§sou: aj vedle ustanovení zákolla: k \Inaml JSou ~r?kázány. - Vyjaty 

. 1. CIt. L. 5 (4). Cod. d VI a.nce na. vereJoé dávky. L. 14 
a) ve' .• I ' . e apoch publ 10 22· b) . 

. 1 eJne Istmy, jimiž se dosv v dč' : . . , dle povahy věci' 
ntou skutečnosť tuto stvrz " • e S?Je, ~e zaplacení se stalo před auto~ 

UlICI, InteDls § 103. pozn. 90· 'k' ., ·Dl ohv 
a) §. 114. Jlot k b) a.rg L 2 

4. 20. L. 19 C d ď fl . . . 2. D. de USur 22 1 L 
d) L. 14. §.·1 o. e de lustrum. 4. 21 . C) L. 19. . . . 18 Cor!. ~e testib. 
10. 22. t) L . .2 2§. Cod. de non llum. pec. 4. 30. e) L§' 31. CD. de acceptIl. 46. 4. 
not. d. g) L. Ú D l.d D. debPact. 2. 14. L. 14. 15 dod' h o~l. 8de apochls publ. 

. . e pro at. 22. 3. '. . . . 42 (43). §. 64 ' 
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však veškeré kvitanr.e, jež jsou listinami vel'eJnyml (Puchta §. 287. dle 
not. x.), a taktéž nikoliv, obsahují-li doznání příjmu, jež učiněno bylo 
před úřadem veř'ejným (Fdtz, ErHiuterg. svazek III. str. 394.). (l) Li
stiny obsahující přiznání, že zaplaceno bylo v .blíže udané době dří
vější. Unterholzner 1. str. 477. not. e. 5. Uvedeného pravidla nelze 
též užiti, byla-li kvitance později uznána, arg. L. 4. Cod. de non nom. 
pec. Sporným jest, zdali jestě lze připustiti protidůkaz, když lhůta 
již uplynula (avšak lilo videlicet observanc1o, ut in quibus non permit
titul' exceptionem non numeratae pecuniae opponere, vel ab initio vel 
post taxatum tempu s elapsum, in his nec iusiurandum offerri liceat. 
L. 14. §. 3. Cod. l. c.). - Od náhledu dosud běžného liší se pod
statně náhled: a) Bahrův, die Anerkennung als Verpfiichtungsgrund, 

-str. 317 násl. (2. vyd. str. 354 násl.), kterýž stvrzení příjmu ve všech 
případech ihned jednoduchou moc průvodní přikládá, avšak při tom do
pustiti nechce, aby platnosti smlouvy, v kteréž zánik dluhu uznán jest 
a kteráž v každé kvitanci má býti obsažena, bylo lze odporovati po 
uplynutí lhůty zákonné proto, že snad věřitel zaplacení neobdržel (srv. 
Arndts v krit. Ueberschau IV. str. 4l. 219 235 (civ. Schl'. 1. str. 
353. 359. 373) násl. Brinz l. vyd. str. 4<!6 násl. str. 639.); (ll Schle
singrův, zur Lebre v. d. Formalcontracten u. d. querela non Ilum. pec. 
str. 180 násl., zejmena str. 259 násl. 279 násl. 321, kterýž tvrdí, že 
3tvrzení příjmu ztrácí průvodní své moci, dokáže-li vydatel jeho, že 
stvrzení ono již před zaplacením, jež tenkráte očekával, vystaveno bylo 
a kterýž pouze v lhůtě zakonní odpor tento dovoluje. Srv. ještě dole 
§. 281. a §. 267. pOZll. l. k . Ir. 

3) Obecně uznanému rozšiřování toho~o předpisu právního na. 
kvitance soukromé odporuje se v době novější. Sintenis §. 103. pozn. 93. 
Právem namítá se proti němu argumentum a maiori ad minus. Seufi'ertův 
Arch. 1. 334. Ostatně srv. Gesterding v civ. Arch IV. 3. (str. 9 násl.) 
Blilow, Abh. II. 21. (stl'. 192 násl.). 

4) O tom Buchner a Hoffmann v prakt. Arch. 1. 22. (svaz. 3.) 
str. i II násl. srv. Windscheid §. 344. pOZIJ. 5. Proti tomu Vermehren 
v Lindeově Ztschr. XI. 7 . Sintenis II. §. l03. pOZll. 91, kteříž v pří
padě tomto považují za odfIvodněnou domněnku, že dluh byl prominut, 
Puchta §. 287 . při not. s t . Unger II. §. 130. pozn. 23 a j., kteří 
zase spíše na domněnku o za)Jlacení soudí. Srv. Unger liber den rev. 
sachs Entw. 1. str. 76. Seufi'ertův Arch. 1. 202. V. 262. XIV. 18. 
XIX. 138. 223 . 

S. 263 . 

I když nemá podmínek pravého a účinného splnění neb pla
cení může plnění pí'es to jako splnění platné obligaci zľušiti, 

jestliže a pokud toho docílí, že skutečně dostal~e se věřiteli. co 
mu náleží. a) Tak na př. je-li splnění proto nejistým, že dlužníkovi 

a) L 61. D. h. t. 46. 3. 
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nedostává se oprávnění lm zcizení vřeÍ, již věřiteli jako splnění 
byl dal, av;:;ak byl-li tento Iledostatek jinými okolnostmi odstraněn ,b) 
dále bylo-Ii splněno zůstaviteli věi'itelovu, C) aneb věi'iteli věí'ite-, 

lovu, ovšem ]1i'edpokl:-í.·dajíc., že splnění toto není právnímu zájmu 
věhtelovu na úkol', d) aneb konečně bylo-li splněno jednateli jeho 
(llegotiorum gestor) C) a naloží-li tento s ním ve prospěch věř'itelův 

aneb schválí-li je věřitel. 
Pozn. L. 61. D. h. t. In perpetuum quotiens id, quod tibi de

heam, ad te pervenit, et tibi nibil absit, nec quod solutum est repeti 
possit, competit liberatio. Srv. (k not. b.). Carisien, de numeratione 
eorum, qui nummorum dominio vel alienatione carent. Bero!. 1869 -
L. 6. D. de doli exc. Si opera creditoris acciderit., ut. debitor pecu
niam, quam soluturus erat, perderet, exceptione doli malí creditor remo
vebitur. Idem est et ~i creditori cius Ilumeratam pecuniam ratam cre
ditor non Labeat Různé o tom nábledy: Miiller v civ. Arcb. XV. 12. 
Busch tamže XXXI. str. 12 násl. Vangerow III. §. 582. pozn. 1. Sin
tenis §. 103. pozn. 75. Windscheid §. 342. pozn. 42. 

B. Vyrlivnánim. 1) 

§. 264. 

Má-li dlužník proti svému věřiteli zároveií. pohledávku téhož 
druhu, jest možným vyrovnání, kompensace,2) t . j. bud' úplné bud' 
částečné zkrácené place'ní tím, že obě pohledávky na vzájem se 
odčítají. a) Obapolným svolením 3) může ovšem kompensace kdykoliv 
nastati. b) Dlužník múže však, byv věř'itelem žalován, i proti vůli 
jeho svou vzájemnou pohledávku si sraziti, ~) byť i tato z jiného 
právního poměru vznikla než pohledávka věřitelova 5) (ex dispari 
causa). C) ano i na právní nároky, kterých domáhati sluší žalobami 
věcnými, lze pravidla toqo užívati. d) Podmínkou liOrnpensace jest 
však: 1. pohledávka vzájemná, námitkou nevyvracená, mající aspoií. 
takový účinek jako naturalis obligatio,6) kteráž 2. pÍ'Ísluši žalova
nému samému, f) třeba i z postupu g) aneb též, je-li rukojmí ža-

b) L. 19. §. 1. D. de reb. cred . 12. 1. L. 14 §. 8. D h. t. 46. 3. L. 17. 
eod. L. 60. eod. c) L. ll. §. 5 D de pign. 3ct. 13. 7. cf. L. 96. §. 4. Dll . t. 
d) L. 6. D. Je duli m. exc. 44. 4. o) L. 34. §. 4 . L. 58. pl'. D. h. t. cf. L. 28. 
34. §. 9. eod. 

aj Dig. de compens3lionibus . 16. 2. Cod. 4. 31. b) L . 4. D. qui pot. 20. 
4. L. 76. D. de V. S. cf. L ll. §. 2 (I). Ood. de rescind. vend. 4. 44. C) Pauli 
sentt. ll. 5. §. 3. §. 30 . J. de action. 4 6. cf. L. 10. §. 2. 3. D. h. t. d) L. 14. 
pro Ood. h. t. §. 30. J. cit. ej L 6. 14. D. h t. cf L. 9. pl'. eod. - L. 2. 
Ood. h. t . L 8. D. pod. cf. L. 20. §. 2. D. de statulib. 40. 7. f) L. 18. §. 1. 
D. h. t . L. 9. Ood. !J. t. cf L. 16. pl'. L 23. D. h t. g) L. 18 pr. D. h. t . 
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lován , hlavnímu dlužníkovi h) neh tomu, kdo jako spolndlužník hlav
nímu dlužníkovi zayázán jest k regressu , i) proti tomuto žalobci aneb 
ze staršího právního dllvoclu k) proti jeho eedentu; 7) 3. aby pÍ'edmět 1) 

pohledávky a vzájemné pohledávky byl téhož druhu 8) a 4. aby 
pohledávka vzájemná 9) byla v tutéž dobu splatna jako pohle
dávka. m) Mimo to má vzájemná pohledávka, nevznikla-li z téhož 
právního poměru (ex eadem causa); 5. býti též liquidní, n) t. j. nemá 
uskutečnění zjištěné pohledávky žalobcový zdržováno býti ohledy 
na předstíranou pohledávku vzájemnou, jejíž z.iištění vyžaduje ještě 
rozsáhlého i'Ízení. 10) 

Pozn. 1) O starší literatuře co do této nauky viz Gliick XV. 
str. 59 násl. K tomu: Hasse, iiber die Compellsation und ibre Liqui
ditat, v civ. Arch. III. 9. Betumann-Hollweg, Beitrag ZUl' Lehre V. d. 
Compens. vRh . Mus. 1. str. 257 násl. Krug, die Lehre v. d. Compens. 
1833. Hartter, das rom. deutscbe Rt. der Compens. 1837. Tellkampf 
v civ. Arch. XXIII. ll. i\rug tamže XXV. str. 211 násl. Sintenis, von 
der processnaliseher Natur der Compells. v Lindeově Ztschr. XVIII. 
1. Hartter tamže XIX. 6. Brinz, d, Lehre von der Compensation 1849. 
Scheurl, Beitr. I . Č. 7. Dernburg, d. Compensation nach R. R. mit 
Riicksicht auf die neueren Gesetzg. 1854. 2. vyd. (Geschichte und 
Thecrie der Comp. nach Rom. u. neuerem R) 1868. Schwallert, d. 
Comp. nach R. R. 1870. (Slavnostní spis ku Huscbe-ovu jubileu doktor
skému) o tom' Goppel't v Ztschr. f. d. deutsche Gstzg. Vl. sIr. 412 
násl. Eisele, die Compensation nHch rom. u. gemeinem R. Berlin 1876. 
(O tom Eck v Jen. Litztg. 1877 Č. 20. Brinz v krit. Vjschr. XIX. 
str. 321 násl.) - Srv. Forster I. §. 94. ("Gegenrechnung"). (Dernburg 
Pl'euss. Pr. R. II. §. 104 .. 106.). 

2) L. 1. D. h. t. Compensatio est debiti et crediti inter se con
tributio. L. 76. D. de V. S. Dedisse intelligendus est etiam is, qui 
permutavit vel compensavit. Cf. L. 19. D. de lib. causa. 40. 12. (Kri
tiku zálwnné definice y L. 1. cit. podává Eisele n. m. U . str. 212 
násl.; on sám jest proti tom, aby kompensace byla nazývána "zkrá~ 

ceným placením" (abgekiirzte Zahlung) (str. 235 násl.) a definuje 
"soudní kompensaci" (§. 389.) " als satisfactorische Aufhebung gleich
artiger Gegenforderungen in Hohe der sich deckenden Betrage durch 
Erlass beider, vollzogen durch WilJensakt einer Partei und des Richters" . 
mimosoudní kompensaci "als satisfactorische Aufbebung von Gegenfor~ 
derungen, die als gleichwertbig angenommen sind, durch gegenseitigen 
Erlas~, vollzogen durch Vertrag der beiden Forderungsinbaber." Oboje 
tyto kompensace jsou i vedle tohoto názoru právním jednáním. (Eisele 
§. 18 .. 20.). . 

3) O kompensaci smluvené srv. Eisele §. 19; RomeI', Abhand-
-----
I h) L . 4. 5. D. h. t. i) L. 10. D. de duob. reis. 45: 2. k) §. 256. not. i. 
) arg. L. 1. D. h. t. L. 4. Ood. h. t. L. 22. D. h. t. mj L. 7. pl'. D h. t.. cf. 

L. 16. §. 1. eoJ. - L. 15. eod. u) L. 14. §. 1. Ood. h. t. '}nstini,l.ll.) §. 30. J. cit. 
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lungen, sv. 1. Č. 3. (1877.); o jedná.ních kompensačních, t. j jedná.ních, 
jež upravují právo stran, se vhodnou pohledávkou k9mpensovati: Eisele 
§. 32.). 

4) L. 2. D. h. t. (Julian.) Unusquisque creditorem suum eundem- / 
que debitorem petentem summovet, si paratus est compensare. cf. L. 
12. Cod. h t. Důvodem pro to jest 1. 3. eod. (Pompon.): Ideo com
pensatio necessaria est, quia interest nostra potius non solveré, quam 
solntum repetere, a L. 173. §. 3. D. de R. J . nebo L. 8. pl'. D. 
de doli exc.44. · 4. (Paul.): Dolo facit, qui petit quod redditurus 
est Ustanovení poslednější nelze, dle náhledu Brinzova str, 47 , vzta
hovati na poměr pohled'ávek vzájemných. jež kompensovány býti mají, 
nýbrž dlužno prý je dle L. 8. §. 1. cit. takto vykládati: Sic si heres 
damnatus sit non petere a debitore, potest uti exceptione doli mali de
bitor et agere ex testamento. Avšak tu nebylo by vhodně použito 
u~tanovení L. 8. §. 1., neboť naopak mohl by závazek ku vrácení 
(conditio indebiti) jediné z toho býti dovozován, že příjemce pe
tendo dolo fecisset. Agere ex testamento nesměřuje ku vrácení věci. 
obdržené, nýbrž ku úplnému osvobození následkem aeceptilatio. 1. 3. 
S· 3. L. 7. §. 1. D. de lib. leg. 34. 3. "Petit quod t'eclitunts est" 
mohl o\'šem, ve přesném slova smyslu, Paulus též o tom ['íci, kdo 
vázán jest vrátiti totéž IIInožstVÍ; neboť při věcech zastupitelných zna
mená talltumdem tolik, co idem . L. 2. §. 1. D. de reb , cred. 12 l. 
1. 3. h. t.. cit. Dernburg str. 198 násl. 361. Bezdůvodnými jsou ná
mitky, jež o větě: "ipso iure compensatur" proti této poznámce pro
náší Ubbelohde na st.r. 223; neboť protože by legatM m o hl con
dictione indebite žalovati kdyby zaplatil, nepouživ příslušící mu ná
mitl(y t. zv. exceptio in factum ignorans, nemůže Paulus tvrditi, že le
gatit může (ovšem non ignorans) činiti exceptio doli z toho důvodu, 
že žalující petit quod redditurus est. (Jiný nový výklad L. 2. cit. 
Eisele str. 41 násl.; ku L. 3. cit. srv. téhož str. 232 násl.). 

5) Slova: "habita ratione eius, quod invicem actorem ex eaclem 
causa praestare opportet, in reliquum... condemnat" uvedená v §. 
39. J. de adion. 4. 6. pJ-ipsána jsou z Gai. IV. 61., kdež jedillé 
o kompensaci in bonae fidei iudiciis - se jedná, kdežto přece dle 
§. 30. J. eod. slova "ex eadel)1 causa" podstatna nejsou. 

6) L. 6. D. h. t. Etiam quod natura debetur, venit in com pen
sationem. Zdali ve všech případech? Christiansen, von der naturalis 
obl. str. 138. Sin tenis §. 82. pozn 19. §. 104. pozn. 26 27. Dernburg 
str. 469 násl. Schwanert, Naturalobl. str. 21 Ci násl. srv. str. 143. pOZll. 
36. Windscheid §. ' 288. pozn 12. §. 289. pozn. 13. 2l. 22. §. 350. 
pozn. 3. 4. (K tomu a vůbec o tom, jaká musí hýti pohledávka vzá
jemná, aby dle práva platllou byla, srv. Eisele §. 27.) O L. 8. V. h. 
t. In eompensationem etiam id deducitur, quo nomine cum actore lis 
contestata est, ne diligentior quisque deterioris cOllditionis habeatur, 
si compensatio ei denegetur ; srv. Sintenis §. 104 pozn. 28. Deruburg 
str. 535 násl. Schwanert ll. m. u. str. 429 násl. Comp. str. 19 násl. 
(Eisele str. 8 násl. 332 násl. 368 násl.). 
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7) Ex persona tertii compensatio non jie1·i nequit. Sintenis §. 104; 
pozn. 7 násl. Dernburg str. 402 násl. (Ei sele §. 2~. 25.) ?bme~elll 
pravidla tohoto obsahuje také j eště L . 9. D. 1~. t. Sl eum fil!ofamlllas 
aut servo contracta sit societas, et agat dommus vel l)ater, solldum 
per compensationem servamus, quamvis,. si ~~eremus, duntaxat de pe~ 
culi o praestaretur. §. l. Sed si cum fil!ofamll!as aga.tur, an, q~lae patn 
debcantur, filiu s compensare possit, quaentur. Et magls est adnllttendum, 
quia unus contractus est; sed cum conditione, u.t caveat, patrel~'; suwn 
Tatum habiturum, id est, non exacturum, quod IS compensavent. To 
dlužno však vztahovati pouze na vzájemné pohledávky ex eadem causa. 
Sintenis §. 104. pOZIl . 24. Dernburg str. 76. 374 násl. Schwanert, Comp. 

_str. 47. (Eisele str'. 296 násl., 303 násl.). O kompensacl v konkursu srv. 
Bayer, Concursproc. §. 33. Sintenis pozn. 16 . . 21. Dernburg §. 7. 51; 
Sellfi"ertův Arch. II. 117. XI. 105. XIV. 220. XV. 119. - Ustanovel1l 
zvláštní: L. 1. Cod. h . t. Et senatus cen suit et saepe l:escriptum e~t, 

compensationi in causa fiscali ita demum locum esse.' SI ead~m statlO 
quid debeat, quae petit. Hoc iuris ~ropter confuslOnem dlversorum 
officiorum tenaciter servandum est. (Elsele str. 294 násl.). 

B) Paul. II. 5. §. 3. Compensatio debiti paris specie~ ~t ex ca.usa 
dispari admittitur: velu ti si pecunia~ tibi ~eb~am et tu ml111 pecI~mam 
debeas, aut frumentum aut cetera hUlUsmodl, heet ex dlverso contl actu, 
compensare vel deducere debes; si totum petas, plus petendo cau~a 

cadis. (K tomu též Ubbelobde n. m. u. §' . 24.) Gai. ly. 66 . .. Il1 

compensationem hoc solum vocatur, quod elUs~~m genens. e.t nat.urae 
est veluti peeunia cum pecunia compensatur, tnhcum CHm tntJcu, V1l111111 

cu~ vino . (Srv. Eisele str. 97 násl. 10'4 násl.). V prál'u Justinianov~ 
pl'edpokládá se tato podmínka mlčky , na př. v .. ~L . 4 .. Cod. b; t. "SI 
constat, pecuniam invicem deberi '~ jako kdyby JIZ v pOJm~ sa~.em spo
čívala. L . 1. D. h. t. Z toho dovozuje 1:. 22. D. b. t., ~ ze ~n pO?le: 
dávce alternativní kompensace dovolena Jest pouze, kdyz odpurce, Jenz 
oprávněn byl voliti , rozhodl pro předmět stejnébo druhu. (k~. ko;np~n
sací způsobilý). Tomu není na odpor, že dle .not. d. ~l prl vecnych 
žalobách má kompensace b),ti dovolena, neb I tyto zaloby mohou 
míti za účel dosíci zaplacení penězi, ano mohou i přímo k němu smě
řovati, na pi·. žaloba vlastnická proti domnělému držiteli (§. 167.), ža
loba dědická proti dlužníkovi dědictví CL; 13. §. ,15., D. ~e, her. pet. 
5. 3.) (Srv. vůbe c o podmínce, že pohledavky musI byt!, steJneh? dr~~u 
Eisele §. 26.). - Od kompensace liší se retence, kteráz nastati, muze, 
jsou-li vzájemné nároky druhu různého (§' . '.?2. k, l~.); retencI neza
niká pohledávka, nýbrž odkládá se pouze JeJI spInem , aby nárok vzá
jemný byl zajištěn. ' Brinz jest n. m. u. str. 54 nás!. , str. II O násl., 
str. 142 nás!. toho náhledu, že prý L. LI . Cod. h. t. zavedla po~ 
názvem "compensatio " vůbec právo, vedle kterého lze na obranu, prot~ 
každé žalobě namítati nároky vzájemné každého druhu, nehl edIc am 
par species ani na konnexitu, jediné s vyloučením exc~ptio doli, a. ~ř'i
voditi takto současně uznání a výkon namítanébo naroku. JustJman 
tedy zavedl tuto prazvláštní smíšeninu kompensace, retence a žaloby 

Arndtsovy Pandekty. 10 
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HUo vzájem (Widerklage) a dal jí název, kterýž v právu jeho má určiLS' 
sVUJ vyznam? [{.ompe~J sace v pravém smy slu však jal\O způsob, kterým 
P?L~ed,ávky , protI sobe stOjící za~ikají, nem?že pI'irozeně nastati, ne-} 
IlJ-I~ pI('dlll~t. obou pohle,dávek bud hned z pocátku, aneb byv nu hodnotu 
penežnou p~'evedell, téh?z druhu . VSrklad onen (Brinzův) měl by za vý
sledek no ve ustanovem, vedle kterého bylo by lze dotčeným vzájemným 
n~roke:l1, pok~d kompensac~ zrušen nebyl, přivoditi odsouzení žalují
clho, I bez zaloby na vzá)em jako v iudicium duplex: z hlediska 
p~'~ce~sua:ného zajistéo ve}:11i p,ochybný to pros])ěch, se stanoviska práva 
cmlmho Jen potud dulezlto, ze by nyní odllvodněn b} I výrok že i na
turalis o~li!ati~" kteráž "n a obr a nu" byla namítána, I~lůže' přivoditi 
odsouzel1l zaluJlclho , Srv. proti tomu Savigny VI. §. 289. 290. Dern
burg §. 40. 43. 

9) (O tom Eisele §. 28,) 

. 10) I:iqztidi cum illiq!~i~o nulla est compensatio. - L. 14. §, 1, 
CIt ... . Judlces , , . non proclmores in admittendas compensationes f'xi-
sta nt, ... s~d iu~'e stricto uten~es, si invenerint eas maiorem et ampliorem 
exposcere ll1dagll1em, eas qUldem alii iudicio reservent, litem autem 
pristi,nam ial~. pene expeditam sen ten ti a termillali componant. Dernburg 
§. 66. 67. (Elsele §. 14. 29), - Ve shodě s praxí ode dávna běžnou 
l~eří.dí ,se, m:lOzí tímto ustanovením, a spokojují se tím, byla-Ii ne
hqUldlll namltka kompensace učiněna v pravý čas t. j. současně se 
zahájením sporu (litiskontestací) , Donell ad L. 14. cit. (Colllm. XVI. 
15. §. 33, sqq.) . Krug §. 89. Seuffert §, 287. not. 19. 20. aj, Dern
burg S· 68, Seuffertův Arch . I. 366. (Eisele str. 339 násl. 374.). Proti 
tomu ve shodě s Hassem a Betbmann·Hollwegem n. m. u, Puchta 
§. 287 pOZIl. h. Vangerow III. §. 618. pozn. 2. Sintenis §. 104. pozn. 
42 a j. Seuffertův ArcL. V. 123. srv. II. 160. VII. 108, VIJI. 33. 122, 
IX. 145. 279. XIV. 21. 132. XV. 17. Náhled onen hájí však opět 
Schwanert, Comp. str. 30 násl jal\O kdyby pravé intenci L. 14. cit. 
vyLovoval. Dle Brinze str. 151 násl. nevztahuje se toto ustanovení 
nikterak na případy pr-avé kompensace, nýbrž na ostatní případy kom
pensace, jak Oll ji vykládá, v širším smyslu (pozn. 8. k. lc). ScLeurl 
str. 179 obmezuje ustanovení toto na námitky komvensace při žalobácll 
věcných a na případy, kde ~ůvodně jsou pohledávky různého druhu. 
Proti oběma poslednějším Dernburg str. 565 po zn, 3. Vangerow n. m u . 

§. 261), 

Pohledávky stejného druhu, jež na vzájem dlužníkovi a věřiteli 
náležejí, nezanikají již současnou svou existencí. Jest na věřiteli, 
kterýž jest zároveú dlužníkem svého dlužníka, 1) zdali zažalovati 
chce svou pohledávku celou aneb sraziv z ní vzájemnou pohledávku 
dluzníkovu; a) zrovna tak jest na dlužníkovi, kterýž jest zároveú 

a) L. 21. D. h. t. 
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věřitelem svého věřitele, zdali, byv o zaplacení celého obnosu 
svého dluhu žalován, pi'ivede vzájemnou svou pohledávku ku plat
nosti odečtením její od pohledávky zažalované,2) aneb bude-li ji, 
pokud jest žalovatelna, zvláštní žalobou domáhati; b) proto také 
může žalovaný, má-li více pohledávek vzájemných 3), ku odečtení 
zvoliti tu neb onu, ano může i více těchto pohledávek odčítati, C) 

pohledávku vzájemnou svého spoludlužníka však nikoliv bez jeho 
svolenÍ. d) Užije-li však žalovaný dlužník kompensace, má se věc tak, 
jako kdyby vzájemnou pohledávkou, kteráž ku kompensaci způso
biklu jest, věřitel již byl zaplacen potud, pokud pohledávka ona 
sta{;í; e) soudce 4) musí žalovaného osvoboditi, obnáší-li pohledávka 
ta zrovna tolik, jako pohledávka žalujícího aneb obnáší-Ii více, 
soudce musí jej odsouditi k obnosu menšímu, obnáší-li pohledávka 
ona méně. t) Tento účinek úplného aneb částečného zrušení jedné 
pohledávky pohledávkou druhou působí ano i nazpět až ku době, 

kdy obě ku kompensaéi zpúsobilé pohledávky ponejprv se setkaly; 5) 
od doby této jest odůvodněno právo lm kompensaci, tedy i ná
mitka z práva tohoto vzniknuvší, g) kteráž nárok vzájemný zrušuje 
aneb mírní. Z toho jde, že od doby této i závazek úroku ll), jenž 
s pohledávkou sloučen jest, pouze co do obnosu kompensovanou 
sumu převyšujícího dále trvá a že též jen potud nastati může i) 
prodlení a škodné jeho následky. 6) Protože pak za to míti dlužno, 
že kompensací, pokud skutkem se stala, věi'iteli zrovna tak zadosť 
učiněno jest, jako kdyby bylo placeno, k) jsou též spoludlužníci 
kompensujícího závazku prosti. 7) 

Neužil-li dlužník omylem práva sraziti si vzájemnou pohle
dávku, múže conditione indebiti 8) žádati, aby mu vráceno bylo, 
kolik více zaplatil . J) Byla-Ii kompensace rozsudkem, buď výslovně 
bud' mlčky, zamítnuta, slUŠÍ rozeznávati, zdali dúvodem zamítnutí 
jest, že pohledávka vzájemná nalezena byla za neodúvodněnou aneb 
že nalezena byla za nezpůsobilou ku srážce; v případu prvém nelze 
jí více způsobem jiným domáhati, neboť nález nabyl moci práva; 
v případu druhém jest. však domáhání její ještě možným. m) By la-Ii 

b) L . 2. D. h. t . (§ 264. pozn . 4.). L. l. §, 4. D. de contr. tut act. 27. 
4. C) L . 5. D. h. t. cf. L. 13. eod. d) §. 264. not. i. e) L. 4. Cod. h. t. L. 4. 
D. eod. f) L. 30. 39. J . de action. 4. 6. cf L. 2, Cod. de plu8 petit. 3. 10. 
Paul. 1. c. in line. g) L. 66. D. de R. J. L. 20. §. 3. D. de lib. causa. 40. 12. 
b) L . 4. 5. Cod. h. t. L. ll. 12. D. h. t. i) arg. L. 40. D. cle reb . crcd. 12. 1. 
k) L 4. Cod. 1. c. I) L. 10. §. 1. D. h. t. cf. L. 30. D, de cond. indeb. 12. 6. 
Dl) L. 7. §. 1. D. h. t. L, 1. §. 4. D. de contr. tuto act. 27. 4. L. 7 (8). §. 2. 
D. de neg·. gest. 3. 5. cf. L. 30. cit. 

10* 
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uao .vzá!em (Widel'klage) a dal jí ná7,ev, kterýž v právu jeho má určil .)' 
svuJ vyznam ? [(ompell sace v pravém smy slu však jalw způsob kt " 
P?L~ed.ávky . proti sobě stojící zanikají, nemůže přirozeně nastati el~:: 
m-lr predmet. obou pobledávek buď hned z počátku aneb b)'v 11 ' \ IIod' t 

., • d é' ' .' no u 
penezllou preve ell, t hoz druhu . V)'klad onen (Brinzův)' nle" I b ' 
I dl" "y za vy-

se e <. no ve ustanovellJ , vedle kterého bylo by lze dotčeným vzájemným 
nárokem, pokud Iwmpensací zrušen neb"l přivoditi odsou "ell' ,. I " 'h . b' . J , ' " I za UJI-
CIO, I e~ zalo?y ,na vzájem jako v iudicium duplex: z Llediska 
p~'~ce~sua~neho zaJlstflo ve"l~lli p.ochybný to prospěch, se stanoviska práva 
cmll1lho Jen potud dulezlto, ze by nyní odúvodněn b'l vy 'rol, 'e' _ 
t I' bl' . I " .T • ,z 1 na 
ura IS o IgatlO, ,teráz ,,11 a o b I' a nu" byla namítána může ,. d ' t' 
d ' " I " 'I S ' pllVO 1 1 

o souzem za UJICllO. l'V. proti tomu Savigny VI. §. 289. 290. Dern-
burg §. 40. 43. 

9) (O tom Eisele §. 28.) 

. lU) I:iquicli cum illiq~i~o nu~la est compensatio. - L. 14. §. 1. 
CIt .... Judlces .... no~ pr()cllVlores ln admittendas compensatíones E'xi-
stant, ... sed lUre stncto utentes, si invenel'int eas majorem et ampll'o 

'd' rem exposcere lil aglllem, eas quidem alii iudicio reservent Il'te n t . ť . , I au em 
pns I,nam laJ~. pene expeditam sententia terminaJi componant. Dernburg 
§ .. ~~. 67. (Els~le ,§. 14. 29). - Ve shodě s praxí ode dávna běžnoú 
nel'ldl se mnozl tllnto ustanovením a spokoJ'UJ'í se tl'm b I I' 
I · 'd' . ' , y a- 1 ne-
lqUl III námItka l\Ompensace učiněna v IJravy' čas t J' so c" • 

há ' , ( . . . . u usne se 
za ]elllm sporu lrtlskontestací) . Donell ad L. 14. cit. (Comm. XVI. 
15. §' ,33. sqq.). , KI~ug §. 89. Seuffert §. 287. 110t. 19. 20. aj. Dern
burg Š' 68. Se~ffertuv Arch. I. :366. (Eisele st.r. 339 násl. 374.). Proti 
tornu ve shode s Hassem a Bethmann 'Hollwegem n. m. u. Puchta 
§. 28~ pozn. h· o Vangerow. III. §. 618. pozn. 2. Sintenis §. 104. pozn. 
42 a J. Seuffel'tu.v ArC'L . li . 123. srv. II. 163. VIr. 108. VIJI. 33. 122. 
IX. ]45',279. XIV. 21. 132. ~V. 17. Náhled onen hájí však opět 
Schwanelt, Comp. str. 30 násl Jako kdyby pravé intenci L. 14. cit. 
v~Lovoval. Dle Brinze str. 151 násl. nevztahuje se toto ustanovení 
IlIkterak ~la případy pravé kompensace, nýbrž na ostatní případy kom
pensace, Jak on .Jl vykládá, v širším smyslu (pozn. 8. k. k.). Scheurl 
s~r. ~ 79 obmez~~e ustanoven~ toto lIa námitky kompensace při žulobácll 
vecn!ch a na pnpady, kde původně jsou pohledávkv různého druhu. 
ProtI oběma poslednějším Dernbul'g str. 565 pozn. 3. ·Vangerow n. m u. 

§. 261). 

Pohledávky stejného druhu, jež na vzájem dlužníkovi a věřiteli 
náležejí, nezanikají již současnou svou existencí. Jest na věřiteli 
kterýž jest zároveň dlužníkem svého dlužníka, 1) zdali zažalovati 
chc~ ~vou pohledávku celou aneb sraziv z ní vzájemnou pohledilvku 
dluZlllkovu; a) zrovna tak jest na dlužníkovi, kterýž jest zároveň 

a) L . 21. D. h . t. 
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věřitelem svého věřitele, zdali, byv o zaplacení celého obnosu 
svého dluhu žalován, přivede vzájemnou svou pohledávku ku plat· 
nosti odečtením její od pohledávky zažalované,2) aneb bude-li ji, 
pokud jest žalovatelna, zvláštní žalobou domáhati; b) proto také 
může žalovaný, má-li více pohledávek vzájemných 3), ku odečtení 
zvoliti tu neb onu, ano může i více těchto pohledávek odčítati, C) 
pohledávku vzájemnou svého spoludlužníka však nikoliv bez jeho 
svolenÍ. d) Užije-li však žalovaný dlužník kompensace , má se věc tak, 
jako kdyby vzájemnou pohledávkou, kteráž ku kompensaci způso
bilou jest, věí'itel již byl zaplacen potud, pokud pohledávka ona 
stačí; e) soudce 4) musí žalovaného osvoboditi, obnáší·li pohledávka 
ta zrovna tolik, jako pohledávka žalujícího aneb obnáŠÍ-li více, 
soudce musí jej odsouditi Je obnosu menšímu, obnáší-li pohledávka 
ona méně. J) Tento účinek úplného aneb částečného zrušení jedné 
pohledávky pohledávkou druhou působí ano i nazpět až ku době, 
kdy obě ku kompensaci způsobilé pohledávky ponejprv se setkaly; 5) 
od doby této jest Odllvodněno právo ku kompensaci, tedy i ná
mitka z práva tohoto vzniknuvší, g) kteráž nárok vzájemný zrušuje 
aneb mírní. Z toho jde, že od doby této i závazek úroku ll), jenž 
s pohledávkou sloučen jest., pouze co do obnosu kompensovanou 
sumu převyšujícího dále trvá a že též jen potud nastati může i) 
prodlení a škodné jeho následky. 6) Protože pak za to míti dlužno, 
že kompensací, pokud skutkem se stala, věřiteli zrovna tak zadosť 
učiněno jest, jako kdyby bylo placeno, k) jsou též spoludlužníci 
kompensujícího záv3í':ku prosti. 7) 

Neužil-li dlužník omylem práva sraziti si vzájemnou pohle
dávku, může conditione indebiti S) žádati, aby mu vráceno bylo, 
kolik více zaplatil. I) Byla-li kompensace rozsudkem, buď výslovně 
bud' 1lIlčky, zamítnuta, sluší rozeznávati, zdali důvodem zamítnutí 
jest, že pohledávka vzájemná nalezena byla za neodůvodněnou aneb 
že nalezena byla za nezpůsobilou ku srážce; v případu prvém nelze 
jí více způsobem jiným domáhati, neboť nález nabyl moci práva; 
v případu druhém jest. však domáhání její ještě mDžným. m) Byla-li 

b) L. 2. D. h. t. (§ 264. pozn. 4.). L. 1. §. 4. D. de contr. tut act. 27. 
4. C) L. 5. D. h. t. cf. L. 13. eod. d) §. 264. not. i. e) L. 4. Cod. b. t. L. 4. 
D. eod. f) L. 30 39. J. de action. 4. 6. cf L. 2. Ood. de plUH petit. 3. 10. 
Panl. I. c. in fin e. g) L. 66. D. de R. J. L. 20. §. 3. D. de lib. cansa. 40. 12. 
h) L. 4. 5. Cod. h. t. L. ll. 12. D. h. t. i) arg. L. 40. D. de reb . cl'cd. 12. 1. 
k) L 4. Cod. 1. c. I) L . 10. §. 1. D. b. t. cf. L. 30. D. de cond. indeb. 12. 6. 
m) L . 7. §. 1. D. h. t. L. 1. §. 4. D. de contl'. tuto act. 27 . 4. L . 7 (8). §. 2. 
D. de neg. gest. 3. 5. cf. L. 30. cit. 

10* 
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vzájelllllá pohledávka pro illiquidllOSť svo dl" " 
v' ' 1 . Š v v' II o mzana na zvlaštm 
I'lZelll, ze Je te v I'lzenÍ tomto I\ř'ivodit' 'č' I I ., 

1 t' I U ll1e { wmpensace. 9) 
[Pozn. ) Srv. Eisele §. 31.]. 

2) O tom, jakým způsobem lze to ~. 't' § 
bonae fidei autem iudiciis lib' t ucml I . 30. J. de action. In 
bono et aequo aestimandi q el ~ po estas. permitti videtur iudici ex 
iJIud continetur ut si q~id u~n um acton restitui debeat. In qU'O et 

" lI1VICem actorem pra t 
compensato, in reliquum is cu es are oporteat, eo 
(cf. Gai. IV. 61. 63) S'd trn. quo .ac~um est, condemnari debeat 

. . e e m stnct . d' .. 
Mal'ci, opposita doli mali exce tio' IS IU ICI! ~ e~ rescripto Divi 
Theophil. ad hl) Sed t p ne~ compensatlO mducebatur (cf 
. . " " nos ra cOllstrtutio e . ' . 
JUre aperto nituntur latius intI' d't as compensatlOnes, quae 
. . ' o UXI ut actlOnes' . 

Sl ve III rem, si ve personales si r' IpSO JUre minuant, 
positi actione etc. cf L 14' vec adlas quascunque, excepta sola de-
b '. . . . pl'. o h t Comp ť 

us lpSO lUre fieri sancimus nulla d'ff " :. ensa 10IIes ex omni-
act!onibus inter se observanda. _ ~ o .eI :ntla m rem ,vel personalibus 
doll. exceptio: Sintenis v Lindeově ZtUZ~ ni~~dy o vyznamu a účinku 
g:row §. 618. pozn. 1. , IJrot.i tomu BSI~n:' ,II. str. 7 násl: a Van-
vsak. Dernburg str. 186 lIásl. Ubbelohde ~tlv·. ~5 n~sl., protI tomuto 
Gottmgen 1858. §. 10. 12 .. 14. 20 _ o ~e~~. ,Ip~O lUre compensatur. 
pro argentaria: Gai. IV § 64 N' . Z las~Ill forma práva staI'šílIo 

'. . am IS cOg'Itur c 
agere et ea compematio verb' fl" um compensatione 
b . 't' lS ormu ae expnmltur ' ~d 'd 

a ml 10 compcnsatione facta . . ' , " eo qUl em, ut 
v S. mmus mtendat sibi d " ~a pl'. t paret Titium siúi clecem miZ' cl . alI oportere, ... 

zpse Titio deúet· z čeho~ B . ta a? e opo?'te?'e arnplius quam 
• h nnz na str 84 á 1 d .. 

kompensace počínajíc Markem' ~, n ~.', OVOdltl se snaží, že 
u~inila pi"echod ku právu no;éI~U !lak r;pady Jme byla užívána a že 
lIasl.) se domnívá že toto a 'ere' ( ezto Scheul'l ll. m. u. (str. 16] 
cum dedictione ('id est t'? 1 cum compe!lsatione aneb po př'ípadě 

" , u 111 JO C solum adver . 
quod supel'est" Gai IV 6-) 'Ú v ,sanus ... condem netur 
zásadou. Srv. L. 21' D' 1. Dt' (pp I vle Markem učiněno jest všeobecnou 
'd . . u.. au) Pos+eaqua 1 " 
I , quod invicem debetnr ipso' " . , ,m p aCUlt II1ter omnes 
conveniatur Ilon debelll't 'de ' t JUre compensari, si procurator absentis 
. . . ' 1:1 o cavere . 'h'l 
1l1ltlO minus ab eo petitur ProtO t D qUla I1! I compensat, sed ab 
nábledu jest Ubbelobde n . m I § Ol~~ emburg str. 329 násl. JinélIo 
(Srv. o histor. vývinu ko~pel~s~~e' ... 2.5. srv. §. H. str. 147 násl. 
str. 3 .. 207, před nímž v dáno t n~11l ~eJmena pou čné dílo Eiselovo 
f. Rtsgescb. X str 4G5 ~ I O ý~z sPIsovatelem pojednání v Ztschr 

'. nas .). vyznam . . . 
rozuIl1(~ti tím sluší že I' . ' U ,,1pSO Ut1"e cornpensal'i (zda 

. , , \ompensace nastáv'i b 
smyslu? zuali non ope e.Tceptionis? aneb ' d sam~ se, ou? a v jakém 
pouze dle soudcova úsudku [arbitrium]?) ," leo plesn~h~ práva, nikoliv 
III. §. 618. poztdtmko 1 v III '" SIV. ruzná mll1emu Vangerowa 

. '" . c. . Bllnz v Bel'k v J 
upustIl od svého dřívějšího náhledu ž' . ,er~ve ahrb. 1. 2. 
exeptionis ve formalném proce . 1 'é ,e tps~ ttwe Jest protivou ope 

. ssua n m smeru a ., . . 
compensan ten význam, že vzájemné ohledáv POJl s zpso ture 
(od doby současnó své existence) p b ky od doby, kdy vznikly 

, samy se ou se srážeJí, že se však 

r 
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nezrušují; Ubbelohde na str. 180 násl. trvá však na onom stanovisku 
a snaží se dokázati, jak i ve starém římském processu mčlo to ještě 
praktického výzlIamu, že důvody obrany, jež pouze per exceptionem 
měly účinku, změněny byly v obrany působící ipso iure. Co Ubbelohde 
na str. 3. uvádí, že totiž jeho rozboru sotva asi bude možno přildá
dati praktického významu, platí zajisté i o rozboru Brinzově; tento 
poslednější uvádí pouze k vůli upokojení logických pochybností, novou 
formuli výrazu pro dosud běžný náhled, že coexistence pohledávek 
propůjč~uje ihned právo, aby obě pohledávky považovány byly od této 
doby za zrušeny z příčiny vespolného odečtení. Naproti tomu hájí opét 
Schwanert n. m. u. str. 46 násl. - ačkoliv pi"ipoustí, že v několika 
ustanoveních CL. 4. 21. D. h. t . L. 4. Cod. h. t. cf. Paul. sentt. ll. 
5-: §. 3.) má ipso itwe týž smysl jako "samo sebou" (str. 36 násL) -
výl{lad Brinzúv, že ipso iure jest protivou ope exceptionis a snaží se 
dokázati, že výklad ten nejen v processu Justinianově, nýbrž i dle dneš
ního práva není bez praktického významu; neboť on považuje t. zv. 
námitku kompensaee za nabídnutí ku (smluvenému) odečtění pohledávek, 
jež může, bylo-li zamítnuto, l)řivoditi výrok soudcův, tuto srážku na
řizuJICl. Srv. též Eisele v eiv. Arch. LV. 10., kterýž považuje ipso 
iuro zcela za pravidlo Justinianovo. (Lenel, Ursprung und Wirkung der 
Exccpt. a nyní Eisele, Compens. §. 12, 13, 15, kterýž přikládá ipso 
iure význam processualnfr, a to ten, že nemusí dotčená skutečnosť 
již in iure bf'ti. 

3) Fuhr v Arch. f. prakt. Rtsw. I. 1 G. (svaz. 2. str. 141 .. 155.) 
Dernburg §. 65. Windscheid §. 349. č. 6. Schwallert n. lIJ. u. str. 22 
násl. 72 násl. (Eisele str. 226 násl. 365 násL) . Srv. však o právu za
loženém na běžném účtu, kteréž na jiných zásadách spočívá. Grttnhut 
v jeho (Vídeňské) Ztscnr. III. 9. zejm. str. 503 nás1.). 

4) (Srv. "Analyse des der Compensation stattgebenden Erkennt
nisses" u Eisele §. 33.). 

5) L.4. Cod. h. t . (Alexander). Si constat, pecuniam invicem 
deberi, ipso iure pro suluto compensationem haberi oportet, ex eo tem
pore, ex quo ab utraque parte debetur, utique quoad concurrent quan
titates, .eiusque solius, quod amphus apud alterum est, usurae debetur, 
si modo petitio earum subsistit. L. ll. D. h. t. (Ulpian.). Cum alter 
alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet, constitutum est a 
Divo Severo, concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse 
praestandas. L. 12. eod. Idem illI'is est non solum in privatis, verum 
etiam in causa fisci constitutum. Sed ct si invicem sit usuraria pecunia, 
diversae tamen sint usurae, compensatio nibilominus locum babet eius, 
quod invieem debetur. - V L. 4. cit. ldade Brinz, d. Comp. str. 22. 
23. compensa-tione eam na místo compensationem, a spojuje ipso iure 
jako protivu ope exceptionis přímo s p1'O soluto "jako by usta.novení 
to znělo pro ipso iuro solnto." Posledn ější pi"edpokládalo by jako pro
tivu ope exceptionis solutum, jež si ani mysliti nelze; prv ější bylo by 
gramaticky pouze možným, kdyby stálo pro soltda. Srv. Dernburg 1. 
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vyd. str. 306. 321 násl. 2 ' 
n. m. u. § 22 v • V) d. str. 336 násl. 362 1".87 

. . Pres to trvá na tom B " . o . Ubbelohde 
~~. v (Sl'\'. ještě Eisele str. 151 násl I,I?Z Jahrb. n. m. u. str. 28. 
Jeste ml~oh,em dále I nežli Brinz) .. ~ktŽY7. v opravování L, 4. cit. jde 
na zvlástmm ustanovení zákona s o v, "e, by, tu pouze šlo o účinek 
str. 158. (Eisele § 23) t p Cl v.a}I CI (Bnnz, Com]J. str 19 'I 

, .., omu odporuje L 4 't I . nas . 
a z ll! obmezenÍ závazku úroko d ." CI.. derá zásadu stanoví 
Aequitatas com]Jensationis u ovozuJe; srv. též L. 5 Cod h t 
n usurarum excludit t·· ". 

. m. u. str. 135 násl. Dernburg n m c~r;rpu atlOnem. Srv. Fuhr 
str. 643. Proti tomu opět Schwanerť . u., tez Brinz, Pand. l. vyd 

6) (p" n. m. u. str. 4. násl 45 63 
rotl tomu Eisele §. 22.). . . . 

, v. ') Tu dlužno dobře rozeznávat' ' 
a uCllJek nastalé kompensace H hlk Plávo .ku lrom]Jensaci (not. c.) 
str. 161 násl. (Lze posled :.v, usc ev, I.,llldeově Ztschr. n. p. II. 
catae? Eisele §. ' 34.). neJSI v platnosť uvésti exceptione rei iudi-

8) (O této conditio srv. Eisele 
9 §. 21.). 
) Hasse ll. m. u. Dernburg §. 67. 69. (Eisele §. 33.). 

§. 266. 

. Dle zvláštních ustanovení v rloučeno' , 
I když ~u jsou všeobecné podmínk } k Jest pravo kompensace, 
l. proti pohledávkám z d 't Y ompel1,sace, v těchto případech: 
P b' , eposl a (uschovaní)' "') 2 . v 

1'0 ezprilvne přivlastnění s· v · ( • ' • protI zalobám 
ďl' fi 1 vecl occupatlO) . b) 3 . 
. av mm sku neb městské b v." protI pohle-

d ' , o ce na vere1né I' 1 Je nam; c) 4. prot.i pohledávká J (<lV {y a veřejná 
dané věci; d) a 5. proti pOhled~k~Sku na cenu trhovou za pro-

dl ° a v am o bce II v t 1 ' 
a o mzuv aneb proti pohl I' 1 ' v les s ,e ze zápůjček 

v I ecavmm na plnen' k ·v·, 
naprec určeným. e) Mimo t b . I vereJnym účelům 
vOb t' o o mezena Jest kom 

u ec lm, že pohledávka vzájemná' pensace proti TIsku 
kázána. f) I ma ve dvou měsících býti do-

Pozn. Co do pohledávek od v 

a obce m~stské obyčejně na ro:Cň c. 3 .. 5 uvedených , jsou fiskus 
~á!{Ona. SlIJtenis §. 104. pozn. 45 tlostaven~, .proti slovnému znění 
§~z 3~) vzdání se práva l\Ompensa~~: De~ bvymlIl§káCb vubee, zejmena 

. . n urg . 59 .. 61. (Eisele 

- ---
") L. 14. § . 

J. de actioll 4 6' J' 1. f. Ouď. h. t . L. II pr Odd 
14 L ., . . .) L. 14. § 2 C dll' . o . epos. 4. 34 § 30 . f 

• • <J. Ood h. t d) . ,o. . t. C) L 46 § 5 :.. II1 . 
§. 4. D. 1. c. ~f. 'L' 45 L§. 46. §. 5. cit. L . 7. Ooď. h . t . • ') ' LD'3ele ~ure fisci . 49. 

. . . 10. D. eoď. '. . CIt. f) L. 46. 
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C. O zrušení obligace smlouvou. 

§. 267. 

1. Smlouva absolutně osvobozující. 

I{aždá obligace může býti zrušena dohodnutím se věřitele 
s dlužníkem (smlouva zrušující, liberatorischer Vertrag). Trvá-li 
závazek, též jednostranný, posud nezměněně tak, jak smlouvou 

_byl založen, může býti zúplna zrušen a neplatným učiněn pouze 
smlouvou opačnou (mutuus dissensus aneb contrarius disscnsus), 
bylo-li však, naproti tomu, tou či onou stranou již něco na splnění 
závazku dáno, dosáhne se sice téhož účelu smlouvou, nikoliv však 
smlouvou, jež závazek pouze zrušuje, nýbrž, jež též zavazuje ku 
vrácení, co dáno bylo, a to, jak samo se rozumí, bez újmy práv osobou 
třetí nabytých. Kromě toho však může každá pohledávka, ať si již 
vznikla 7,e smlouvy jednostranné 11eb dvojstranné, aneb z jiného dů
vodu, od věřitele smlouvou býti prominuta (smlouva o prominutí dluhu) 
a může takto dlužník závazku svého býti sprostěn. Zdali smlouva tato 
zrušuje obligaci 7,úplna, jako placení. tedy i pro spoludlužníky a spolu
věřitele, aneb uJali jeví účinek jenom na (llužníka, ktel'Ýž smlouvu 
učinil a na poměr jeho lm věřiteli , jerIŽ ve smlouvu vešel, to vše 
závisí na zvláštním smyslu a obsahu smlouvy. Avšak i když za to 
míti dlužno, že v jednotlivém případu menší tento účinek nastává, 
budiž přes to, nebylo-li úmyslem stran, aby prominutí obmeze11o bylo 
pOl1ze na osobu smlouvu uzavírající, prominutí dluhu přikládán ten 
širší význam, že proti pohledávce chráněny jsou vedle smlouvy 
i ony osoby na závazku súčastněné, ohledně kterých má ten, kdo 
smlouvu uzaví'el, právní zájem, aby žaloba proti nim byla proto vy
loučena, aby poskytnuté mu prominutí dluhu nebylo nepřímo 
zmařeno. I) 

Ostatně není prominutí dluhu podmíněno žádnou zvláštn~ 
formou, lze je tudíž učiniti i mlčky!l) a lze je také zrovna tak 
z různých dťivodů založiti, jako dle §. 233. pohledávky. 3) Pohle
dávka může býti prominuta též jenom z části. Dle zvláštního usta
novení může však částečné prominutí v jistých případech na veškerÁ 
dluhy dlužníkovy býti rozšířeno; to stává se snesením většiný vě
řitelův, i když ostatní věřitelé tomu odporují. 4) 
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o ,Pozn. 1) Nauka tato . . 
ruzl1J se podst t ' . Jest velmI Spornou' b 
ticl~o-bistorickéa ~:st~~ dnešní tbeorie smluv. S~/eo oťr t~e?rie římská 
Ml1Jcbov 1850 . k . Volderndorff-Waradein . . L P á, l1J a dogma
znamenat' , . , !omu Scb eurl Beitr. II 14 Z(,UI, ehre vom Erlass, 

I vsak dluzno zejmena: . "Erlassvertrag "). Po_ .I 

. a) Všeobecnou zásadou '. 
0?I~la, quae iure contrabunt pl'. r. Je~t dle L. 100. D de 
Nlbll tam natural ur, contrano iure pe . R. J. : , e est qua reunt L 35 
gat~lm est; ideo verbOl:u m .eo .genere quidque dissolv~r' . e?~. 
gatlO contrario co m .0bhgatlO verbis tollitur d ' e, quo cOIIJ
quidquc t nsenSl! dlssolvitur. L 80 D ,nu I consensus obli-

con ractum t 't '. . de solt t 46 
re ~olvi rlebet. I e~ , I II et solvi debet · 'It I . . 3. Prout , ve utI ' . ',cum re t 
tundem solvi ďebeat. quum mutuum dedimus, ut retr con ra~erimus, 
~:rbis obligatio solvi de:b2&)~ v V~~'?iS aliq?id cOl1traxi~u~~c~~;a: tanl-

, re, veluti quu I ' ' €I IS, velutl , quum a I e ve 
ditio vel locati m so VIt, quod promisit. Aeque cceptum. promissori 

. o contracta est' quum emtlO v I 
eham dissensu '. ,quol1lam consensu d . e ven-
ziehung zWiscbel~o~trar~ dlssolvi potest. (Lei st n:b o c~ntrahl potest, 
acte. 1876. Otem ecbtsbegriindungs_ und ď ;1' . Wecbselbe
Podle toho om Baron v krit. Vjschr. XI;m t ecbtsaufbebungs_ 

. s r. 309 následuj.). 

a) opačná smlouva t . 
sus) zrušuje zú lna s lan, contrarius consensus ( 
integra, §. 4. PJ s~louvu konsensualnou re no d mutuus dissen-
§. 6. D. de . qUlb. mod. tol I. obl. 3. 29 n um secuta aneb re 
18 5 pact. 2. 14. L. 2. 3 5 § . L. 58. cf. L 7 

. . L. 95 § 12 D . . . 1. 2. D d . '. 
ab emt. disce'd'4 . . de sol ut. 46. 3. cf. L. 2' Ce re scmd. vend. 
acceptil. 46. 4' . 45. cf. L. 5. 1)1'. D. de rescind' od 'd quando liceat 

. . ven. L. ult. D. de 
(3) verborum obll'g'at ' se t.. ·lOnem zrušuJ" . . con rarus verbis e IpSO lure acce ťl' . ' 

habeo" nebo ' , ,, ~uod ego tibi promis i hab p I atlO t. J. aliis, 
29 Dig d "accep,ta jac!s decem? f acio" G ~sne acceptum ? acceptwm 
, , . . e accephlatio 46 . al. I1I. 169 § 1 
ncinek placení ne,. 4. Cad. 8. 43. (44) . ., . J. 3. 
obligaci pro ~Tš:~~;PIo,,~~llutioni s , veluti imaginari~ s~C~~Ptllatio ~ n:á 
L. 1:). § 12. L 16 Dven e e Iwrrealné neb pro dl ' ,u 10 a zrusuJe 
O . . . b. t cf L 5 § 1 nzmky korre I ' 
nás).o;~~i~lgto~~~~e formálnéh~ zániku 'obli~a~: ~·v d~~at. int. V. et U. 2:. nr 
Sambaber, ' Corl'e:J~;L §~t~ ' ~indásch eid v krit. Vj S Cbnr~zIits~bli ;~. 1á78 

Jl tl'. 309 násl Ró " n sl. Baron Gesam t . . n, sl. 
smlouva jejíŽ ob m~r, dl.e bedingte Novation' str 24:: le~htsverbaltni s se 
Velmi s~řízněn ' sa em Je st, že dlub zrušen býti n ' )) cceptilatio jest 
aes et libram YGm . právním jedná ním byla v ]lráv lat J ~ k o. placením." 

,. . ' al. III. 173 174 n s arem hberať . 
~II htterarum obligať (S . " ., a acceptilatio jako st , 1~ , 'peI 
ze acceptilatio o , 10 8· 20 2. pozn. 4.) Bez dův vrz,el~1 pnJmu 
její co jednání f~;acov~lo prominutí, jako kdyby to Od~l poplra Baroll, 
proti tomu, aby b n~al nelllU ; bez chlvodů též činí S o p;rovalo povaze 

dlubu (Erlassvertr~)~' s~~su:obvána pod pojem "sml~:Vaab;r ná~itk~ 
, m a er neschvaloval by té ' á prommutl 

z n zvy: " smlouva 
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o dluhu (Schuldvertrag), smlouva zástavní (Pfandvertrag)" a p. Ostatně 
mohla acceptiIatio, neměla-li co taká platnosti, přece aspoň působiti ja
kožto znamení, že se tu stal contrarius consensus (dle a), aneb také jako 
pactum de non petendo (dle b). L. 5. pr D. de rescind. vend. 18 5 . 
L . 8. pro L. 19. pro L. 23. D. h. t. 46. 4. Tiktin, de nat. bilat. obl. 
pag. 122. sq. 

b) Právo římské zná také t. zv. pactum de non petendo, jež na 
každou pobledávku lze užiti a jež není žádnou formou vázáno ; jest 
to smlouva, kterou oprávněn)- slibuje, že nebude nároku svého se do
máhati. Sem náleží kaiídé, jakko li projevené a druhou stranou přijaté 
vzdáni se pohledávky. Dig. de pactis. 2. 14. Cod. 2. 3. Srv. pozn. lX. (3. 
k. k. Pactum toto nezrušuje sice obligaci ipso iure (vyjímajíc jisté 

- . obligace z činů nedovolenýcb, L. 17. §. 1. L. 27. §. 2. D. h. t.); ono za
kládá pouze exceptio pacti conventi, příslušící jedné straně a bylo-Ii 
uzavřenll pactuT\1' in rem, nikoliv tedy pouze in personam (§. 102.), 
také vedle zájmu této strany i jiným osobám na smlouvě súčast
něným, zejmena t. zvanému correus debendi socius, ne však tomu, jenž 
jest correus non socius, - proti žalobě strany druhé, nikoliv však 
proti žalobě jebo spoluvěřitelů: L. 7. §. 4. 7. et sqq. L. 10. §. 2 .. L. 
16. pro L, 21. §. 2 .. L. 27, pl'. D. 1. C. L. 3. §. 3. D. de lib. leg. 
34. 3. L. 9. §. 1. D. de duob. reis. 45. 2.; pokud však osvobozuje 
definitivně, potud obsahuje dle L. 55. D. de V. S. pravé prominutí 
závazku, remissio debiti, L. 7. §. 10. D. h. t. L. 15. pl'. D. ad leg. 
Falc. 35. 2. ( "pacto debitum remisum") L. 5. Uod. de remiss. pign. 8. 
25. (26). [Debitum ... per pac ti conventionem .. remisisti, jak Gai. III. 
169) jedná o " remittere" způsobeném acceptilací], cf. L. 7. eod. L. 
34. (33) . Cod. de transact. 2. 4. Rozdíl jest pouze ten, že v jednom 
případu zaniká obligace ope exceptionis, v druhém případu úplně platnou 
akceptilací ipso iure se zrušuje. Neprávem upírá pactum de n. p. po
vahu smlouvy o prominutí Rudorff k Puchtovi §. 297. pozn. a. (kterýž 
nehistoricky tvrdí, že pactum de ll. p, "není nikdy způsobem, jímž 
obligace zanikají, nýbrž že jest processualným jednáním, smlouvou 
" Siibnevertrag", jíž porušený mír právní 1Ieb spor se vyrovnává); 
i Scheurl popírá tuto povabu pactum d. n. p. způsobem jiným (méně 
nápadným) n. m. U. Srv. proti tomu Arndts v krit. Ueberscbau ll. 
str. 154 (civ. Schl'. 1. str. 9) násl. Brinz, Pand. 1. vyd. str 641. 
Rómer n. m. U. str. 253. Co Rudorff v9. a 10. vyd. na to odpovídá, 
bylo by pouze tenkráte správným, kdyby tvrzeno bylo, že k a ž d é 
pactum de non petendo působí zánik obligace, aneb kdyby vůbec bylo 
bezdůvodným a licbým tvrzení, že obligace ope exceptionis zanikají 
(Puchta §. 286.). Zajisté však jest to bistorický a systématický přehmat, 
považuje-li se p. d. · n. p. práva klasickébo a práva Justinianova za -
processualné jednání, za "smlouvu o narovnání" a zajisté není to ue
správným, přeloží-li se "remissio debiti" "prominutím dluhu" a mlu
ví-li se takto i o prominutí dluhu smlouvou. 

c) Dle ř. pro může však každá obligace novací (§ . 268.) v ob li
gatio verborum býti přeměněna a co taková ihned acceptiIací úplně 



zrušena; ano i zvláštní formule byla pro to ustanovena, aby takto 
veškeré možné nároky právní jedné strany proti druhé straně v jed n u 
verborum obligatio zahrnuty (Aquiliana stipulatio) byly, a aby acceptilací, 
kteráž ibned se připojila, zrušeny byly. L. 1. 2. J. 1. c. L. 18. §. 1. 
D. de acceptilat. 46. 4. L. 2. 4. 5. D. d. transact. 2. 15. 

cl) V dnešním právu vymizela se stipulací též aeceptilace. Proto 
různé ty náhledy: .a) že smlouva o prominutí dluhu v dnešním právu 
z pravidla t)'Ž účinek má, jako acceptilatio, na př. Goschen §. 448. 
srv. Unterholzner I. §. 226. 227., (3) že působí vždy pouze jako 
pactum de non petendo v římského práva (poznámka b.), na pJ'íklad 
Biichel, Erotr. II. 1. str. 4:') násl. Vangerow III. §. 573. pozn. 5. 
lL k. §. 62 L poznámka 1. Pravý náhled jest tento: Pravidlo uve
dené u písm. a. platí při všech obligacích ze smlouvy a protože no
vace nyní též jednoduchou smlouvou se uskuteči1uje, může důsledně 
i výsledku, vytčeného u písm. c. docíleno býti po.uhou smlouvou; 
jde pouze o to, směřuje - Ii vůle stran k tomuto v.ýsledlm aneb ku men
šímu (Obmezenějšímu) účinku, jak uveden jest u písm. b., při čemž 
nikterak se nepředpokládá, že stranám theoretický tento rozdíl jest 
znám. Takto lze theoreticky odůvodniti, že možnou jest smlouva, 
kteráž obligaci naprosto zrušuje, bez které v dnešním právu byla by 
mezera a bez které nemohla by na př. narovnáním obligace prostě 
býti zrušena; neboť i narovnání mělo dle ř. pl'. účinek pouze per 
exceptionem, nebylo-li provázeno acceptilací (§. 269.). Srv. též 
Fritz Erlautl'. sv. III. str. 420 násl. Ve výsledku souhlasí s tím 
i Savigny Obl. 1. str 178. (" Protože pro nás acceptilace neexistuje, 
zbývá pouze právo, učiniti smlouvu o .prominutí dluhu, kteráž není 
žádnou formou vázána; ovšem s tou přirozenou výhradou, docíliti v jed
Ilotlivém případu dle okolností zvláštním ustanovením smlouvy tébo~ 
účinku, jejž Římané obyčejnou formou acceptilace snadněji a jistčji 
mohli přivoditi.") Scheurl n. m. u. (str. 24 násL) taktéž Baron n. m. u. 
str. 385. Srv. též BabI', die Anerkennung stl'. 164. (2. vyd. str. 178.) 
a Unger Syst. ll. §. 96. pozn. 17. 18., kterýž pl~i tom právem (proti 
v.ývodům v prvním vyd. této učebné knihy) podotýká, že vzejde-Ii po
cLybnosť, spíše účinek silnější platiti má, arg. L. 47. D. de O. et A. 
44. 7. Tak i Windscheid §. il57, pozn. 7. 9., kterýž však shora uve
dené theoretické odůvodnění neschvaluje. naz)'vaje je umělým a nátlak 
na strany hnícím. Libovolnou .jest podmínka, že ku projevení úmyslu, 
obligaci úplně zrušiti, zapotřebí jest, aby vydána byla písemní kvi
tance (v. d. Pfol'dten, Abh. str. 300. Bl'inz str. 638.); a správným 
jest pouze, že smlouva o prominutí, kteráž uzavřena byla ve formě kvi
t.ance, má takou moc, jako úplný zánik obligace, neb právě v kvitanci 
zračí se zcela jasně onen úmysl. Že totiž vydání kvitance za základ 
sloužiti může smlouva o prominutí dluhu, nelze neuznati. L. 21. Cod. 
de solut. 8. 42. (43). cf. L. 13. ibid. L. 1 9. ~. 1. D. de accept. 46. 
4. L. 40. pr. D. de pact. 2. 14. Veškerých důvodů však tú po
strádá, jestliže v novější době mnozí z kvitance učiniti chtějí zru
§ljjící formálnou smlouvu, rovnající se I~ímské acceptlaci. Bahr, 
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d u Proti tomu . (255) násl Brinz Pan . n. m. 
die Anerkennung str. 232 IV t 245 (civ. Schr. I. str'. 381) n~si' 
Arndts v krit. Ueberscbau F . s;. ontracten str. 149 nás!. 293 nas. 
Scblesinger, Z. Lebre ~. d. orma ~utw. II. str. 123 násl. Arndts ve 
Srv. ostatně La~g, K~l.t. d. baY;~i str, 522) násl. (Karlowa, Recbts-
Vjschr. V. str. 027 (CIV. Scm. . 

gescbaft str. 266 násl.). 17 §. 1. D. de usur. 22., I; 
'1) Srv. sbora §. 262. pozn. ,4. L. tá á' nepočítá-li se při účtovalll 

, ov lOky bm nas v , 242 Zejmena o prominutI, kterez m c tr 223 násl. (2. vyd. str. 
jedna pobledávka: Bahr, tne~I{8J~~u~gll:sl.· Regelsberger v civ. A;~~. 
nás!.) a v dogm. Jahrb. I. s~. A h IV. 220. IX. 57. XIV. . 
XL VII. str. 175 nás!. Seuffertuv rc. 

XV. 194. v ,. transactionis causa remit~er~ obli-
3) Tak na pl'. donatlOllIs vel 2 4' tak acccphlatlO do-

t ·o em v L. 34. (33). Cod. de transact'5 L' . '5 R. 1. D. de donat. 
ga I n 7 D d donat 39 . . .::l D d ationis causa L. 1. . e ... L 24 35. §. 6. . e ~ t u 24. 1., donationis morbs causa . . § 2. L. 43. D. 
mt. V. de t' 39 6 dotis constituendae causa L. 41. . 12 4 proti 
m c ona. . ., d c d c n. S. . . 

d~ i~re dot. 23. 3. L. 10. D. de con '. t' ve'rb' 19. 5., solvendi (le-
L 9 D de praescnp.. 'v t m Plnění vzájemnému . .. l'b 1 34 3.' a dále tez pac u. 

L 3 § 3 D de I. eg. ., 2 15 dOtlS gati) causa . . .... . usa L. 1. D. de transact. . ., 
de non petendo donatlOllls . ca d t 03 3 solvendi causa L. 3. §. 3. 

§ 2 D de IUre o.". ., . 1 Baron causa L. 12. . . ., d .vodn 'm, staví-li se - Ja ( . 
't Podle toho jest to zuplna bez u y t' ko protiva acceptJlace Cl . f tum de non pe . Ja 

str. 309 násl. to činí - opro I pac že ři této jest causa zcela ne-
co smlouva formalná v tom smy~\u'd" ~e smyslu tomto jest zrovna 

hodnou že tu na kausu se ne e I, . v pro nenostat-ek kausy roz, t m de n p., Jez v f 
tak formalnou smlouvou pac u bát: nikoliv za neplatné povazova I 
tak jako acceptilaci P?uze v odpor {e ~ roti pactum dost.ačí replicatio, 
lze ovšem pouze s hm rozdíl.e~, li~erationis zmařiti lze. B:;J.ron, 
úči~ek acceptila~e ,však ,con~lctl?~~ tento udává, též Savigny, Obl. I; 
str. 385 rozuml sIce (lIIkobv, ~ t' bledávky donandi causa, "nebo~ 
str. 171) prominutím pouze ~rommu I ~Zkladem prominutí, nastáyá buď 
je-li solvendi aneb credendl causa . á Avšak totÉ'ž mohlo by 
datio in solutum bu~ ~~louva t'~ec~eJ;e:~l~e dovolávati se L. 1. D. 
se státi zrovna tak I pn a~c~p d ationis causa rem certam et 

( . ero paclscltur, on "I dona-de transact. "qUl . V , ." • neboť čárka patn za s o~a " 
indubitatam liberahtate remlttlt ), kládá exceptionem pactl. L. 17. 
tionis causa"; vždyť i tra~sa1tlO(Kzo~pensace jako dvojstranná smlou6~a 
24. 28. Cod. de. transact. . . 19 str. 236 násl. a zhora §. 2 . 
o prominutí? Elsele, Comp. §. . 

pozn. 2. " 'ediném případě, jde-li 
4) Dle římsk pl'. nastává uvedene PUUZ? v Jdluženého dědictví byl 

' d v ď ku nastoupel1l za D 
totiž o to, aby povolany e IC actis 2. 14. cf. L. 54, §. 1. , 
přinucen. ~. 7. §. 17 .. L. 10. ~. d.e t D. ~and. 17. 1. Dle práv,a .ny" 
de manumlSS. test. 40. 4 .• L. 5 . §vi dě když dlužník k placem Jest 
nějšiho jest to dovoleno vubec v pl' pa , 
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neschopným B 
d v ' . ayer, Concur pa e, o 1{terÁm . d . Sproc. §. 39 pvt v • 

~ Je na § 223 . ye SIna urč . . 
na obon stranách t h' • Je-li suma pohl uJe se Jako v pN-
sečkání v případě fo%t rozhodne Soudce, kdežt~dáv:.k a počet věřitelil 
srv. Bayer n. m S o snesení mírnější v d pn POuhém nuceném 
320. (proti tom~ i' 2euffertilv. Arch. L. 15~~e ~IOSť příslUŠí Ostatně 
ku prominutí sv01'1" 49.). Wmdscheid §. 358 . 264. 265. 303. XI 
n ll, má tot t 'v . - Na vv. . :1 p. i ohledně ostatních ;~. o o yz účinek jako dob ventole, kteříž 
111 \0;1 ~ placení nescho velltelu platí, že pohledáv ro.v~!né pactum d. 
pomerne rozdělený L pnému obmezena je ' t b . k.~ JejIch proti dluž-

. . 58. 1. cit ~ ez JejIch ville na ob . nos 

2. O S m 10 U V ách 
OSV?b?zUjí CíCh d 

vy mIn k O u. I U žní ka, pod 

§. 268. 

a) Novace. aj 

Novace ob ' 
ná 'k 'v' nova zavazku ') (S I 

m, terez zrušu", c 1Uldneuerung) . 
bud' nežalovatelný J~Ct z~roveii závazek stávajítí ~e~t ?rávní jed
obsah závazku d v.' ě 'š~ Vl na místo něho záva 'k u ,zalovatelný, 
I . rlV Jdho m' , 9\ ze novy b) 

p nění již dle dří ě'V' IZI, ) an závazek no' ' v n ěmž 
dřívějšího. Dl ~ J S I~~ závazku dlužné a b vy' ,ob.sahuje bud' 
dl e prava l'lmsk 'h ne pInem Jiné C) , 

e práva nynějšího' e o uskute čii uje se nov.. . mlsto 
gace povstati má d/ednoduchou sll1lou vou oíiob m . ~.ce. ~tlpulaeí. 3) 
Oprávněn byl 'h za spOlupůsobení aneb ' eZI JlmlZ nová obli-
. I s po ledávkot d srozumění toh 
Ja W zástupce Věl~l'tello . f) I Osavadní vládnouti J'ako . v . o, kdo 
. ť IV po h ' ventel a) 
Ja 1, nestačí však 1 ' u e právo. za věn I aneb 
však jasného byť i ~ to~uto oprávněnÍ. ff) Zap~t;e~,zaplacení při-
v~ce (animus novandi~ h) ovy pr~hlášeného LÍ /nyslu \ ~ tO~t~ jest 
IlIkoliv novou obligaci v' dtledy umyslu, dosavadní' O~II~ S~VZltl no-

Obl' e e dosavad ' IgacI zrušiti, 
. Igace nová mt'lže b " . / m založi ti. 5) 

oblIgace dosavadníi) t k v yb U ČIn ěna mezi těmiže . 
a , ze obnova doty'k' OSObamI, jako 

a) D' a se pouhého v 

D. b. t. 19. de. novati llibus et ' . predmětu 
D h t§' 3. J. qlllh. mod. toll bl delegatI'lll lbus. 46 " O 

. . . - L 28 d . o . 3 29 cf G . .~. otl 8 41 C 
~2. 1. d) §. 3' .. eo . L. 58. D. 'de" . ;ll_ III. ] 76 C) i 42) b) L. 1 
cf. L . 9. eo <l . · t· .Clt. L. 1. §. 1. D. h. r ~ . ~ '. 1. cf. L ,1,.' 1. §. 1. L 2. 14. 
D. de pact. 2 . 3. eo l/ . f) L . ~O . § 1 ~l v' . §. 232. e) L . 20 § .1. D. df) ll R.ur. 

OOOd. eod. _ L.l±16 L'.,;4. pl'. D. h. t.· s/I, 'i't §. 1. D. h. t. ~f §i 1.2~)· h. t. 
od . b. t. § i:j . - . 2.~ . D. cod f I . . D. h. t. - L . . .~. 2. 

11 . t. L. 58. ·D ~ . Ct i:J.) J. 1. c. cf. t 2J
• i\ pl'. D. de pact '2 21. (>,)(/. L. 4. 

8. §. 1 O h tL' O. 45. ' L ~ : f . s· 1. 5. L 28 29 '314. h) L. 8. 
§. 267.' p.' 1.' c.' . 18 §. 1. D: d~ ~~:~l r:1 Ood. h. t. ij §.' '3. i I l. pl'. 1. D 

" lat. 46. 4. L. 58 D . . c. L. 2. 5. 
. . de V. O. ,1,5. J. 
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aneb vedlejších ustanovení aneb jenom důvodu obligace. 6) Avšak 
i jiný vMitel neb jiný dlužník může vstoupiti na místo dosavad
ního věřitele neb dlužníka. Nastoupení nového věř'itele není ovšem 
možn);m bez svolení osoby lm novaci oprávněné, k) nastoupení no
vého dlužníka jest však možným i bez spolupůsobení ano i bez vě
(lomí dosavadního dlužníka tím pouze, že dotčená osoba v úmyslu, 
novaci předsevzíti , věřiteli se zaváže 1), t. j . pouhou expromissí. 7) 
Proj eví-li dosavadní dlužník aneb dosavadní věřitel vúli svou, aby 
místo něho někdo jiný se zavázi'tl, resp . aby místo jemu někomu 

- jinému slib byl učiněn , nastává pi'Ípad delegace,8) tato jest pak 
pohnutkou, že novou smlouvou novace se uskuteční ; li) novace tato 
může také býti výsledkem dvojí delegace, a to: dlužník A. udělí 
se svolením svého věi"itel e B. příkaz někomu, kdo jest zároveú 
jeho (A.) dlužníkem , aby učinil slib osobě třetí, jež jest věř'ítelem 
B ; splněním toho pÍ'íkaz ll zrušují se zároveň dvě neb tř'i dosud 

platné obligace . 9) 
Novace s účinkem spojená zrušuje dosavadní obligaci (ipso 

ime) zúplna,'O) i s vedlejšími právy ll) a zároveú i co do spol ll
věi"itelú a spoludlužníkú,O) ač není-li úmysl stran ve směru tomto 

n ějak obmezen. 11) 

Pozn. 1) Fein, Beitr. z. d. L. v. d. Novation und Delegation . 
Jena 1850. Kniep, Einfluss der bedingten Novation auf die ursprUn 
gliche Obl. Wismar a Ludwigslust 1860. (o tom Windscbeid v krit . 
Vjscbl'. II. str. 242 násl a Kuntze v Scbletterově Jahrb. VIII. str. 101 
násl.). Romer, d. bedingte Novation. 18 63. (o tom H. Witte v krit. 
Vjscbr. Vl. str. ::>9 násl.). Salpius, Novation und Delegation nach R R. 
1864. (o tomWindscbeid v krit. Vjschr. VI. str. 4G3 násl. Witte 
tamže VIII. str. 169 násl. 321 násl. Baron v Schletterově Jahrb. Xl. 
str. 198 násL). Salkowski, z. L. v. d. Novation na,:h R. R. 1866. 
(o tom Witte n. m. u. IX. str . 47 G nás1.). [Plucinski, Z. L. v. d. 
Assignat. u. Deleg. Civ. Arch. LX. 7. Dernburg Pl'. Pl'. R. II. §. 62. 
násl. ). 

") L. 1. D. b. t. Novatio est priol'is debiti in aliam obligationem 
vel civilem vel natul'alem, transfusio atque translatio, boc est, quum 
ex praeceJenti causa ita nova (;onstituatur, ut prior perimatur .. . §. 1. 
lIlud non interest, Lju alis praecessit obligatio, utrum natllralis an civilis 
an honol'Ul'ia, et utrum vel'bis all re an CO llsensu; qualiscunque igitur 
obligatio sit, quae praecessit, llovari verbis potest, dummodo sequens 

k) not. e .. g. I) L. 8. § 5. D. h. t L. 91. D. de sol nt. 4(j. 3. m) L. ll . 
12. 17. 22. 3~. n. h. t. L. 36. 80. 82 D. de iure dot. 2::\. 3. L. '21. Ilr . L. ;,3. 
§. 3. D. de donat. 39. 5. L. 41. pl'. D. de re iud. 42 1. L. 3. Ood. h. r. L. 2. 
Cod. de O. et A. 4. 10. ") L. 18. 27. D. h. t. L. 8. Ill'. L. 15. eod. 0) L. 31. 
§. 1. D. b. t. §. 213. llOt. ll. 
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obligatio aut civi1iter tene 
tutoris auctol'itate . ~t aut naturaliter utputa Sl' 
§ 2 promlsent Sou· á' pupiJlus sine 
. . D. b. t. L. 18 § 1 D casn novace VIce obr . L . 

II t.; jest částečná ~o;ac~ Ob1ide accep.tilat. 46. 4. L. ~~~c'in f 3t· 
53 násl. (pozn. 57.) _ O gace moznou? Fitting, Correalobl' : 

~b~rávní látky ("ReclItsstotf"radnS!~t~an.~;:~~: Vzniká-li obligace 'n~!~ 
b d·gace staré? srv. Kuntze die Oblia\' é latky (" Vermogensstotf") 

e 111gte Xovation str. 3 násl d' i:a. Jnn stl'. 242 násl. Romer die 
pozn . 4. Salkowski str. 37' J :' I . Je el.stung all Zahlungstatt str' ')0 
43 násl. IX. str. 485 násl ~~s ci' hPI:Otl tomu Witte n. m. u. VI: ~t . 
vace se stanovisk' . 111 sc eld, Pand. §. 353 s r. 
VIII t a III solutum rlatio? F'tt' . pozn. 3 b.; No-

. s r. 333 násl. IX. str. 485 I' I l?g n. m. u. §. 9. Witte 
190 násl. srv. str. 247 Sal' lásl. protI Kuntzeovi n m u t 
st 272 . pIUS n m . . . s l' 
st;: 233 n:sl1.); srv. Windscheid P~ZIl.· 2~ (s~"./ 4 8 násl. Salkowski 

n s. . ar owa, Rechtsgeschaft 

3) Dle staršího prá h 
l]itterarum obl~gatione, . G:t ~~. 1~2~ovace býti též uskutečněna t. zv. 

6.), dále dotIs diction Ul . 1.30. (srv však Sl' § l-
L. 37. 82 83 D .e, p. Vl. 2. cf. L. Ú § 1 ~ plUS . o. 
dl •.• : . . de lure dot. 23 3. •..•.. I. f. D. h. 
• e noveJs~~o práva ř. (1. 6. Cod . de' d v pnpade poslednějším stačil 
:!~~~~áu~c~oU f~~'mou nevázaný siib. ;;~:I:O~ . d5. 11.) již i pouhý, 
D d . ~e en pnpad novace uskutečněné de . ?bl. str. 13 násl. 
§. 35e4 Je . creg. 12. 1.; proti tomu Witte \;u at.p~~tlOne též v 1. 15. 

. . pozn. . k. k. - O novaci vznikl' . ,s 1. , u násl. Windscheid 
4) V nověiší dob. • . e plávll! rozepří srv. § 271 

t k J e povazu)í mnoz' 1 . . 
za a nezbytnou, že popírají naprosto· l t;m. o,nvu formalnou pro novaci 
pr~vu, nebylo-lo 1m novaci užito for ál valJJ pravé novace V nynějším 

~is~é~:I:;ě§~Y:27~n~~s~~. t:n~r~e;iIF /:rt~~~~~v~t~n:!~í~l~;t:::: 2t;~ 
Baron, Gesammtrechtsvh. str. 384. '0' b~yer Ent~. ll. str 119 násl. 
pozn: 2. Bruns v Ztschr. f Re ht . protI tomu SlIltenis II. §. 105 
v knt. Vjschr. V. str. 331.' (Civc ~~esch. I. stl' .• 116 násl. Arndt~ 
n .. m. u. str. 341 násl. Witte VI' t hr. III. str. 025) násl. RomeI' 
WlIldscheid §. 354. pOzn. I ~ S r. 42 ~ás1. VIII. stl'. 339 násl 
v. Schauberg v GoldsclImidtové Ztsc~ ~Ivacl uskutečněné směnkou? 
str. 260 násL). 1. . . odd. 4. (Karlowa n. m. u. 

. 5) V moderním názvosloví 1'0 • ' 
vatlO cumulativa a to dle toho d zl~znava~lá novatio primitiva a no-
na úmysl t ' z a 1 uzavrení no' bl' . . . u, s arou obligace zrušiti čili' • ve. o 19ace spočívalo 
ml~lva Jest pravou novací' novat. lllC. Avsak ,Jediné llovatio pri
adJecto " PuclItovy Vorles.' § "291 I~ lcumulativa jest contradictio in 
mn?~em přiměřeněji Bahr (ďie A' la { zv. novatio cumulativa nazývá 
dleJslm slibem~' I ner Wllnung) str 46 (49) 
~ I) . c~ "a wessorní stipulací". (S R" ' . násL, ve
c. .: -:- Mnozl učenci jsou ostatně t II rv. omel', Abh. svazek 1. 
~apotJ:ebl, aby animus llOvan'di byl v' ~ o ~áhle~u, že jest ku novaci 

. t.. Novationum llócentia . ys ovne proJeven, dle L 8 Cod 
COl'ngentes volumina et vet~ris' iuri; 
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ambiguitates (cf. Gai. III. 178.) resecantes sancimus: si quis vel 
aliam personam adbibuerit, vel mutaverit, vel pigllus acceperit, 
vel quantitatem augendam vel minnendam esse crediderit, vel condi
tionem seu tempus addiderit vel detraxerit, vel cautionem minorem 
acceperit, vel aliquid fecerit, ex quo veteris iuris conditores introuu
cebant novationes,nillil penitus prioris cautelae inllovari, sed anteriora 
stare et posteriora incrementum illis ac,~edere, nisi ipsi specialiter re
miserint quidem priorem obligationem, et hoc expresserint, quod se
cundam magis pro anterioribus elegel'int. §. 1. Et generaliter definimus, 
voluntate solum esse, non lege novandum, etsi nOIl verbis exprimatur, 
ut sine novatione, quod solito vocabulo a11EV y.I'tWÓ7:'l/ro~ (U1!O(JIX7:EÚ7:Wr; 

- K1'Úg] (Graeci) dicunt, causa procedat; hoc enim naturalibus innese 
rebus volumus et non verbis extrinsecus supervenire. - Cf. §. 3 a 
(§. 3.) J. h. t .... Sed quum ... dubium erat, quando novandi animo 
videretur hoc fieri, et quasdam de hoc praesumtiones alii in aliis ca
sibus introducebant: ideo nostra processit constitutio, quae apertissime 
definivit, tunc solum fieri novationem, quoties hoc ipsuni inter eontra
hentes expressum fuerit etc. Basil. XX VI. 4. cap 42. Srv. Vangerow 
III. §. 619. (str. 367 násl. 7 .. vyd.). "Uznávají-li mnozí starší a no
vější právníci přes to novatio tacita a dávají-li tištěným zákonům je
diné ten smysl, že není žádné t. zv. novatio praesumta, . . jest ovšém 
náhled tento velmi srozumitelným, avšak se slovy Justillianovými jej 
srovnati nelze." Proti tomu Fein n. m. u. str. 28 .. 3t., proti tomuto 
zase zejmena Grotenfeld v Lindeově Ztschr. n. p. XII. 10, též Sal
kowski str. 259 nasl. Avšak mohl by na př. někdo o tom míti po
chyby, že dlužník manželkou delegovan)', dotis causa promittující (poz. 3.) , 
novaci zakládá, ačkoliv to výslovně nepraví? Srv. Wiudscheid ~. 354. 
pozn. 15. O ko1isajíci praxi sr. Seufl'ertův Arcb. IV. 106. VI. 175. 
262. VII. 167. XIlJ.17. XX. 122 - Srv. též Roever, oL. ult. Cod. 
de novat. 8. 42. v Ztscbr. f. Rtsgesch. XI. str. 187 .. 221. 

6) Dle pl'. ř. bylo o sobě již významným, proměnila-li se obli
gace v obligatio verborum. V právu nynějším význam tento odpadá a 
proto nemá novace, kteráž mezi těmiže osobami beze vší změny uh
!lěna byla, . vůbec žádné důležitosti, pakliže obnovená obligace též 
již žalovatelnou byla a nesměřuje-li snad novace k tomu, aby ve
dlejší závazky byly splněny (not. n.) Bruns n. m. u. Jinou otázkou 
jest, zdali slib nový zcela samostatně i bez dosavadního závazku za
kládá obligaci, kteréž snad pouze proto lze odporovati, že se jí ne
dostává kuusy? Unterholzner I. str. 624 násl. Bahr, Anerkenllung 
str. 45 (48) násl. RomeI', bed. Nov. str. 26 a j. Srv. Arnclts v krit. 
Ueberschau IV. str. 224. (civ. Schl'. I. str. 363) KUlltze n. m. u. str 
257. Schlesinger Formalcontr. str. 119. Bruus ll. m. U. Rozhodně 
jest uznáno, že nepodmíněná novace dluhu podmínčnébo účinku nemá, 
jestliže vznik dlubu se překazí. L. 8. §. 1. L. 14. §. 1 D. b. t. L. 
21. D. de acceptilat. 46. 4. cf. L. 41. D. de cond. et dem. 35. 1. 
Romer str. 34 násl. To vysvětluje se tím, že výminka se přenáši mlčky 
na stipulaci novace, arg. L. 8. §. 1. cit. Avšak srv. Arnds n. m. ll. 
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(~r?ti, tomu Romer str. 33. 3~.). Nelze však tvrditi, "že by též nemohlo 
byh u,m~slem" stran, aby slIb podmíněn)' nahražen byl vůbec slibem 
bez vymlnky., (Unterholzner~. m. u. pozn. a.). Srv. Vangerow §. 619. j 

POZlt., 1,' (stl. 368 násl.) . WlI1dscheid §. 355. O případu opačném: 
podmmená novace dluhu bez výminky: Gai. III. 179. §. 3. J. cit. L 
14. Pl'· L. 24. y. h. t . L. 36. D. de reb. cred. 12. 1. cf. L. 36. 37: 
80. 83. D de JUre d?t. 23. 3. Obšírně jednají o tom Kniep 11 Romer 
n. m. u. (pozn. 1.). 'i angerow n muč 2 a po zn 2 W' d I. 'd 
§ 3" . . . " '. lil SCuCl 
. D4. pozn. 9 násl. §. 355. k. k. 

, 7) ~~ní rozumí. se e~promissí novace, kteráž nastává tím, že 
novy dl.uzn.lk ~:stup~Je, ~1ll,Z by delegován byl (pozn. 8.). V pr. ř. 
e;cpr~ml~t~Je .tez novj' dluzmk dlužníkem delegovaný, ano i týž dlužník 
temuz venteh (L .. 20. D. ad Sc. Maced. 14. 6. L. 19. §. 4. D. de 
donat. 39. 5.). Wll1dscheid §. 353 pozn. 8. 

" 8) D:legac~ nen~ ,o sobě novací a nemá také vždycky novaci 
za ucel. Pnkázatl dluzmku, aby někomu jinému platil (L. 7. Cod. b. 
t. cf. L. 21. D. h. t.) nazývá se též dclegare, a takto není deleaare 
pouze pouka7., aby osobě třetí bylo plaeeno. Poukaz tento nepl'edpo
Idádá p~k, aby osoba poukázaná byla dlužníkem toho, kdo průkaz teu 
dal, amz aby tento byl dlužníkem dotčené osoby třetí a mu" z'e te" ' tO I' "',. I v 'z ml 1 
~e Ice ruzny uce, lIa pl'. darování, zřízení věIla. (L. 2. §. 1. 2. L. 2 I. 
:;] . 1. D. de donat .. 39. 5. L. 18. §. 1. D. de m. c. donat. 39. 6. L 
~1. pr .. D. de r.e lud. 42. 1. L. ll. Cod. de donat. 8 53. (54). Příliš 
uzkou Jest defin.lOe. v L. 1!. pl'. D. h. t. ("Delegare est vice sua alillm 
rellm dare credlton vel (el), cui iusserit" ). Velmi často však vvskytuje 
~e ten příp~d delegace, že dlužník dává příkaz osobě jiné aby' věí'it~li 
Jeho .s~. z~vazala aneb že véřitel svému dlužnikovi dává' příkaz, aby 
o~?be Jme se zavázal; takto pak vyrozumívá se delegací, novace tímto 
pnkazem provedená (L. 1. 3. Cod. h. t. cf. L. ll. §. 1. L 17. D. 
h. t.). Kdo pO,ul~az udí.Jí, n,azývá se Jélegant, jemuž poukaz udělen, 
dele.g~t a konecll~ ten, Jemuz delegat nlá se zavázati (aueb Jemuž má 
!)l:tltl),. ~elegatanus. Je~l~ou vyskytuje se však přes to "se delegare" 
Jako aktivum u osoby Jez se má zavázati (L 4 ,e;. 1 D d 

o '.' • ~ • .~. • • e manum. 
~O. 1.). - Srv. vubec zeJmena Tbjil, Handelsrecht (4. vyd.) 1. §. 128 .. 132. 
(u. vyd. L 2 .. §. 333 násl.) . 8alpius n. m. u. §. 18 násl. Bernstein, 
d~ JelegatlOl1ls n~tura. Bero!. 1865., již na začátku r. 1864 jako 
dl~sertac~. bylo tištěno a hájeno a proto v žádném spojení není se 
spl.se~ dnve uvedeným, s kt,~rým sice spis často se sl.Joduje, rozlišuje 
pOJmj delegace a novace, avsak tak daleko nejde jak spis onen. Srv. 
'Yltte n. m. u. VIII. str. 341 násl. Winuscheid §. 353 pozn. 9. §. 412. 
Vangerow (7. vyd.) §. 619. pozu. 3. 

, 9) .Na př. 1:, A, jenž jest věřitelem. B a dlužníkem C, deleguje 
B-C:OV1. tu zrUSl se pohledávka A proti B, pohledávka C proti A., 
a vzn~k~ nová o.bli~ace mezi BaC; 2. A, kterýž jest věřitelem B 
fl. dluzmkem C: Jenz (C) zase jest dlužuíkem D, deleguje B C-ovi, II 

t~I~~O (C) I?-OVl, aneb A deleguje svého dlužníka B se svolením svého 
ventele C Ihned D-ovi, jakožto věřiteli C-a; tu zruší se pol.Jledávka A 
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protI 13, pohiedávka C proti A, pohiedávka b proti C, a vzniká zá
vazek mezi B aD; 3. B, jenž jest dlužníkem A a věřitelem C, kterýž 
(C) jest zase věřitelem D, deleguje D dlužníka svého dlužníka C se 
svoleuím tohoto (C) svému věřiteli A; tu zruší se pohledávka A proti B, 

, pohledávka B proti C, pohledávka C proti D, a vzniká závazek mezi D a 
A. Ve všech těchto případech ruší se uzavřením nové obligace veškeré 
obligace dosavadní, pokud ovšem úmysl stran k tomu směřuje (cf. L. 
45. §. 7. D. mand. 17. 1.). TMl n. m. u. §. 135 násl. (5. vyd. 
§. 340 násl.) Hoffmann v Sollově Jahrb. III. str. 396 násl., též Fein 
n. m. u. Zrušují se však veškeré obligace vlastně novad -? a neza
nikají spíše z části jenom zároveň, jako kdyby byly zaplaceny ("solvit 
§,t qui reum delegat") aneb prominuty? O tom srv. Fitting, Correalobl. 
str. 51. pozn. 57. Romer n. m. u. str. 53. Leistung an Zablungsstatt 
str. 93 násl. Bernstein pag. 45 sq. Salpius §. 18. Vangerow n. m. u. 
str. 379. 

10) O tom, jaký vliv má novace na prodlení srv. zejmena Kniep 
n. m. u. str. 31 násl. Romer, bed. Nov. str. 142 násl. Witte n. m. u. 
VI. str. 48 násl. 

11) L. 31. §. 1. D. h. t. Si duo rei stipulandi sint, an alter 
ius novandi habeat, quaerituL et quid iuris unusquisque sibi acquisierit. 
Fere autem convenit, et uni reete solvi et Ul1um iudicium (in iudicio 
Hal. Vttlg.) petentem totam rem in !item deducere, item unius accepti
latione perimi utrisque obligationem: ex quibus colligitur, unumquemque 
perinde sibi acquisiisse, ac si solus stipulatus esset, excepto eo, quod 
etiam facto eius, cum quo commuue ius stipulantis est, amittere debi .
torem potest . . Secundum quae si unus ab aliquo stipuletur, novatione 
quoque liberare eum ab altero poterit, quum id specialiter agit, eo 
magis, quum eam stipulationem similem esse solutioni existimemus. 
Alioquin quid dicemus, si unus delegaverit creditori suo communem de
bitorem isque ab eo stipulatus fuerit, aut mulier fttndum iusserit doti 
promittere viro, vel nuptura ipsi doti eum promiserit? Nam debitor ab 
utroque liberabitur. (S. Hasse, Giiterrecht, str. 300 násl.). Huschke 
velmi zdaři 1 e klade v Lindeově Ztschr. n. p. II. str. 153 násl. eundem 
na místo fund-um, a debitum na místo eum; zda se též, že by se mělo 
čísti liberare reum na místo liberare eum a dále, jak Baron (Ga
sammtrechtsvh. str 320.) navrhuje, ab alio quo na místo ab aliquo, 
srv. však Basil. XXVI. 4. c. 31. (Heimb. III. p. 113.), a Mommsen 
ad. h. 1. (Dig. II. p. 701.), který po slově fundum vsuuuje et sibi et 
alteri debentem, a místo promiserit klade remiserit. Zajisté právem 
poznamenává ale Huschke n. m. u., že úmysl stran při llovaci může 
obmeziti se na pouhou změnu pom~ru jednotlivého korrealného věřitele 
ueb dlužníka. Proti tomu ovšem Savigny, Obl. I. str. 166. kterýž po
važuje slova quum id specialiter agit za interpolovaná. Neprávem 
obrací ale S. příklad Huschkem uvedený proti tomuto. . Svolí-li při 
peněžné pohledávce korrealné jeden věřitel k tomu, aby pomocí no
vace bylo na místo peněz odvedeno obilí, nemožno nikterak z toho 
dovozovati, že veškeré pohledávky jsou zrušeny. Naopak možno tím zcela 

Arndtsovy l-'audekty. II 
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dobře rozuměti, že pouze pro dotčeného věřitele, žaluje-li, platí ona 
pohledávka nyní na obilí přeměněná, kdežto pro ostatní věřitele platí 
dosud pohledávka peněžná, že však domahání se jedné pohledávky 
povldy ještě zrušuje veškeré ostatní. Srv. Helmolt, Correalobl. str. 142 
násl. Riickert v Lindeově Ztschr. n. p. XII. str. 15. 35 násl. Baron, 
Gesammtrechtsvh. str. 319 násl. Proti tomu však opět Vangerow 
§. 573. pozn. 5. (str. 88 násl.) Fitting, Correalobl. str. 49. Fritz 
v Lindeově Ztschr. n. p. XIX. str. 72 násl. Salkowski str. 351 násl. 
Windscheid §. 295. pozn. 5. - O zdánlivém odporu L. 31. §. 1. cit. 
s L. 27. pr. D. de pact. 2. 14: Si unus ex argentariis sociis cum 
debitore pactus sit, an etiam alteri noceat exceptio? N eratius Atilicinus 
Proculus, nec si in rem pactus sit, alteri nocerc; tantum e~im consti~ 
tutum, ut solidum alter petere possit. Idem Labeo: ' nam nec novare 
alium posse, quamvis ei recte solvatur: sic enim et his, qui in nostra 
potestate sunt, recte solvi quod crediderint, licet novare non possint. 
Quod est verum. Idemque in duobus reis stipulandi dicend·um est: 
srv. Vangerow III. n. m. U. Savigny, Obl. I. str. 173 násl. - Zvláštním 
případem jest novace dluhu alternativních dlužníků: L. 32. D. h. t. 
Te hominem et (1. aut) Seium decem milli dare oportet; stipulor ab 
altero novandi causa ita: quod te aut Seium dare oportet: utrumq ue 
novatur. Paulus: merito, quia utrumque in posteriorum deducitur obli
gationem. Huschke n. m. U. str. 162 násl. Od toho různí se slib alter
nativní, t. j. slíbí-li kdo splniti to, co jedna neb co druhá strana dlu
huje. L. 8. §. 4. L. 26. D. h. t. 

§. 269. 

b) Narovnáni. 1) 

Narovnání, transactio, a) jest smlouva, kterou obě strany sle
vují něco ze svých skutečných neb domnělých práv b) proto, aby 
pochybnost právního nároku byla odstraněna. I když uznán je!:it 
nárok, jejž strana jedna čiJ1í, celý za platný, nastává př'es to na
rovnání. pakli strana tato zase jiný prospěch za to poskytuje. Po
chybnost může spočívati bud' v tom, že právní nárok jest skutečně 
sporným aneb že očekávati lze, že sporným se stane , C) bud' v tom, 
že HenÍ posud jisto, jaký dosah onen nárok míti bude. d) Není-li 
této pochybnosti, není možným také narovnání; e) proto neplatným 
jest narovnání f ), jež učinily strany o poměru právním, kterýž byv 
rozsudkem právoplatným již rozhodnut není sporným. 2) 

a) Di!!,. de transactionibus. 2. 15. Cod. 2. 4. X. 1. 36. b) L . l. D. h. t. 
L. 38. Cod. h. t C) L . 65. §. 1 D. de cond. indeb. 12. 6. L . 2. Cod. h. t. 
d) L. 8. D. h. t. a) L . 12. Cod. h. t . f) L. 23. §. 1. D. de cond. indeb. 12. 6. 
L. 7. pf. §. 1. L. ll. D. h. t. cf. Pauli sentt. 1. 1. §. 5. L. 32. Cod. h. t. 
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Narovnání muze míti obsah velice různý; narovnáním mohou 
předsevzaty býti veškeré možné změny majetkové vůbec a proto 
nenáleží nikterak narovnání ani výlučně ani snad zvláště do nauky 
o zrušení obligac. 3) Narovnání může obsahovati úplné neb částečné 
uznání aneb zrušení nároku právního; ono může závazek jedné či 

druhé strany k určitému plnění bud' založiti bud' nesporným uči

niti. V případě posledněj ším vzniká z narovnání žaloba o splnění g) 
dle pravidel o smlouvách bezejmených (§. 235.), ač nebyla-li z pří
činy narovnání určitá smlouva jiná učiněna. 4) A v~ak je-li ob!:iahem 
narovnání zřeknutí se pohledávky bud' celé aneb části její, jest dlužník 
dpsavadního svého závazku zúplna aneb z části zrovna tak prost, 
jako kdyby rozsudkem o tom bylo rozhodnuto . h) Účinku toho lze jest 
domáhati se i) exceptione transactionis, jež jest druhem exceptionis 
pacti conventi, ač nebyla-li obligace způf:lobem účinějším z pří

činy narovnání zrušena. Dle práva nynějšího jest to vůle stran, -
a vůli tuto lze seznati, uváží-li se celý obsah narovnání, - kteráž 
určuje, zdali narovnání pouze ve směru nejprv uvedeném účinko

vati má, aneb zdali má spojeno býti s úplným zrušením obligace k) 
tak, že tato i pro spoluvěřitele a pro spoludlužníky zaniká. 5) 

Narovnání možno bráti v odpor 6) pro podvod I) a dále proto, 
že nepravé jsou okolnosti, jež při uzavření narovnání za jisté byly 
považovány; ll) nikoliv však z toho důvodu, že pochybnost, . která 
zavdala příčinu ku narovnání, později byla odstraněna. n) Poruší-li 
kdo narovnání přísahou stvrzené, stává se bezectným (infam) a 
ztrácí veškerý prospěch z narovnání. 0) 

Je-li účelem narovnání, aby zaplacením určité sumy aneb 
jiným určitým jednotlivým plněním bud' zúplna aneb z části pro 
dobu příští zrušen byl závazek, platiti někomu výživu, pro případ 
smrtí zi'ízený, jest platnosť narovnání tohoto podmíněna soudním 
schválením, kteréž pouze uděleno býti má, když z předchozího pro
zkoumání zjevno jest, že je ve prospěch osoby oprávněné. p) 

Za jakýsi druh narovnání lze považovati též úmluvu, vedle které 
sporný právní nárok rozhodnut býti má přísahou jedné strany (pří

saha smluvená neb konventionelní). Výkon přísahy, kterýž totiž actio 

g) L . 6 28. 33. §. 1. (L. 34). 37 . . 39. Cod. h. t. b) L. 20. Cod. h. t. 
cf. L . 16. eod. cap. 1. de lit. cont. in 6to. 2. 3. i) L. 16. D. h. t. L. 17. 24. 
3ti. Cod. h. t . cf. L. 28. eod. k) cf. L . 2. 4. D. h. t . L. 3. 40. Cod. h. t . 1) L. 
65. §. 1. cit. L. 4. 13. 19. Cod. b. t . m) L. 3. §. l. L. 12. in f. D. h. t. L . 42. 
Cod. b. t . n) L. 2. 19. 29. Cod. h. t . cf. L. 80 (78). §. 16. D. ad Se. Treb. 36. 
1. 0) L. 41. Cod. h. t . §. 31. p. 1. k. k. ku e. P) L. 7. §. 2. L. 8. D. h. t. 

11* 
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neb exceptio iurisiurandi zakládá, q) má týž účinek jako prominut 
přísahy přijaté 7) 

; 
Pozn. I) Srv. Risch, die Lehre vom Vergleiche mit Ausschluss 

des Eides und Compromisses nach gemeinem Civilrechte, 1855. Heim
hach v Rtsl. XII. str. 187 .. 287. 

2) O narovnání po rozsudku v. Rudorff v Ztschr. f. geschichtl. 
Rtsw. XIV. str. 334 násl. Thibaut v civ. Arch. VIII. 12. IX. 22. Van
gerow §. 668. Risch n. m. u. §. ] 1. Windscheid §. 414. pozn. 6 . . 9. 
Rich. Alexander Katz, der Vergleich nach rechtskraftigem Urtheile. 
Greifswald 1873. - Jiné ustanovení sem náležející obsahuje L. 6. 
D. h. t. (Gai. lib XVII. ad edictum provinciale) De his controversiis, 
quae ex testamento proficisculltur, neque transigi neque exquiri veritas 
aliter potest, quam inspectis cognitisque verbis testamenti. Cf. L. 1. 
§. 1. D. testamenta quemadmodum aperiantur inspiciantur et descri
bantur. 29. 3. (Gai. lib. XVII. ad edictum prov.) Ratio autem huius 
edicti manifesta est; neque enim sine iudice neque apud iudicem ex
quiri veritas de hic controversiis, quae ex testamento proficiscerentur, 
aliter potest, quam inspectis cognitisque verbis testamenti. Riseh n. m. u. 
§. 14. srv. Brinz 1. vyd. str. 139: "protože spor o dědictví jest před 
prohlášením testamentu zrovna tak směšným, jako post rem iudicatarn, .. 
nebylo posunutí dotčeného místa (L. 1. §. 1 cit.) nikterak bezvý
znamnou prací zákonodárnou." (Risch str. 125.) Heimbach str. 235 násl. 
Windscheid §. 414. pozn. 12. • 

3) Srv. zhora §. 80. pozn. 2. 5. Risch n. m. u (str. 12 násl.) 
rozebírá různé náhledy o tom, jaké postavení zaujímati má narovnání 
v systemu, sám ale jest (str. 32 násl.) vedle běžného náhledu pro to, 
aby jednáno bylo o narovnání při rozsudku. Srv. Heimbach str. 191 
násl. Windscheid §. 413 násl. uvádí narovnání u smluv obligačních. 

4) Dle pro ř. mohla nastati stipulace transactionis causa. Avšak 
i kupní smlouva, smlouva o zápůjčce a p. mohou býti výsledkem na
rovnání. Příliš úzce určuje obsah narovnaní Savigny, Obl. II. I. str. 179, 
kterýž praví: "narovnání možno považovati za jednání slOŽIté, sesta
vené z částečného splnění al z částečného prominut.í." A však narovnání 
může obsahovati úplné splnění aneb úplné prominutí, ovšem jediné za 
jiné plnění vzájemné. 

5) Dle pr. ř . mohla obligace zcela zrušena býti acceptilací vy
konanou za příčinou narovnání, jíž, bylo-li toho třeba, předcházeti 
mohla novace, not. k. §. 267. pozn. 1. C. Ostatně srv. Huske v Lill
deově Ztschr. n. p. n. str. 161. se Savignym n. m. u. a Arndts v krit. 
Ueberschau II. str. 157. IV. str. 230. (civ. Schl'. I. str. 12. 368.). 

6) Srv. Bahr, Anerkennung str. 118. (2. vyd. str. 129 násl.) , 
proti tomu však Brinz I. vyd. str. 139 . násl.; a Regelsberger v civ. 

q) L. 2. 5 §. ~. 4-. L. 6. 9. §. 1. L. 31. in f. D. de illreiur. 12. 2. cf. 
L. 21. D. de dolo. 4. 3. L. 13. Ood. de reb. cred. 4. I. 

, . 

,. 
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Arch XLVII. str. 160 násl.; srv. též Risch str. 1~3. (a §. 26.), proti 
něm~ však Windscheid §. 414. pozn. 4. Seuffertuv Arch. lIL 323 

XIII. 142. d ě 
7) Windscheid §. 418. "Schiedseidvertrag". O přísaze v S?U n 

'd té .I:! 115 not fl' o účinku přísahy na spoludluzmky a nabI nu v.~. . .' . . , . . L' d v 

I v V'tele . L 28 pr § I 3 D cle mrěmr. 12. 2. Huschke v ln eove spo uven .. . . . . . . 376 á 1 
h II str 161 Baron Gesammtrechtsvh. str.. n s. Ztsc r. n. p. . .., . é vo h 

~ )orno jest, zdali v právu nynějším uznány JSou smluven pns~. y 
I o 'oudní. Sintenis §. 107. pozn. 53 násl. 84. Holzschuher

v 
3. ,y~. 

~t s~r. 1066. Toť jisto, že zřídka přísa~ těchto u~íváno a ze v ne
kterém právu i výslovllě jsou zakázány. Goschen §. 552 k. k. 

§ 270. 

c) Kompromis. 

Strany mohou mezi f'ebou smluviti, aby sp.or j~jich rozhodn,ut 

byl, na místo soudem, osobou so~kromou, J~~ozto rozhodčlm 
(soudcem smírčím) aneb společně VIce osobamI.) Úmluvu t~to 
nazýváme kompromisem (smlouvou smírčí). I) Účinek kompr?rr~lSU 

ná se účinku narovnání. Strany jsou navzájem smlouvou vazany, 
rov , . t v, 1 vu poru 
podrobiti se řízení a výroku smírčímu; proti s ra~e um u ,-
šivší chráněna jest strana druhá, dle případu , zalobou neb na
mitkou. Nalezne-li výrok smírčí pohledávku věřitelovu buď v vůbec 
buď z části neplatnou, pozbývá věřitel pohledávky proto, ze pro 

případ tento již napřed pohledávky se vzdal. b) v ,. 

Aby kompromis spojen byl s účinkem, !' to~~ z~potrebl J~~t" 
aby zvolený rozhodčí byl k úřadu svémn zpusobllym,.) aby SmllČ\ 

o ' , ., d v"al d) a ř'ádné provedl. 2) Výrok (al'bltnum, laudum) 
sVUJ Ul a pnJ " . V) 'I h) 
předpokládá vyšetření věci; e) dále mUSl vyrok urČlte g . a fZUP na 
sporné poměry rozhodnouti, kteréž předméte,~ k~mp)'omlsu ~ ,byl~; ~ 
nesmí obsahovati 3) něco nemravného. ') Je-ll v!ce rozhodčlch,. nd~ 
se výrok většinou hlasů, k) je-li rovnosť hlasu, rozhod~e Vlchm 
rozhodčí,I) t. zv. superarbiter, jehož jIž z předli St1'3Py Jmenovaly 

. ., . t ut sewelldam dicallt. 4.8. a) Dig de rece~tis: q 11l arbltnuill recepel un? . 3" t 1 22 
. . \. . 2 55 (56) X de arbltl'ls 1 4 III b O. . . 

Ood. de !'I'cepris ar )Jtns. . r, • O ci h t c) L. 9: pl'. §. 1. 2. L. 41. 
b) L. 13. §. 1. D. b. t. L. :). pl'. o . d) L 3. §. 1. L. 13. §. 2. 
51. D. b. r. L . ult. Ood. h . t. cf. cap. 4. 7·DX·hb·t t . cf L. '1. D. eocl. f) L. 21. 
J). b t. 0) L. 14. :21. §. 9. L. 27. §. 4. . . . 6' X. b. t. g) L. 21. §. I. 
§ 2 4 6 L. 32. §. 15. 21. L. 46. D. h. t. cf. cap. . 1 l) L 21 § 7 eod 

. . . . b b L 19 § 1 L. 25. pr. eo( ..... 
::l. L. 32. §. 16. D. . t. ) §. 3 .. d' ·.f L 3" § 1'·' eoJ. ('~p. 2. ill 6to. h. t .. 
k) L. 17. §. 7. L. 18. L. '27 .. . eu. C. . _ •.. L 

I) L. 17. §. 5. 6. D. b. t. 
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aneb jehož teprvé soudcové sami zvolili. Prohláš~ný výrok nemůže 
více býti měněn. m) 

Úmluvou stran lze kompromis opět zrušiti, n) kromě toho I 

může kompromis ještě z různých důvodů zaniknouti. 4) 

Pozn. t) Srv. Windscheid §. 415 . . 417. Dle pro ř. činěn byl 
kompromis obyčejně vzájemnými stipulacemi pokut (poena, aneb pecunia 
compromissa), jež tedy nepřímo zajišťovaly, že úmluvě se dostojí 
(§. 211.); proto také jméno: compromissum. L. 2. ll. 13. 28. D. h. 
t . . L. ~. Cod., h: t. P~e~ to vyskytují ~e též tyto modifikace: a) přímý 
slIb stlpulačm, ze arbltnum se podrobl, bez konventionaluí pokuty, za
kládající actio ex stipulatu na zaplacení interesse. L. 27. §. 7. D. 
h. t. cf. L. 3. Cod. h. t.; b) Kompromis bez stipulace, aneb aspoň 

. bez stipulace vzájemné, deponuje-li se předmět sporu aneb to co za 
pokutu bylo určeno. L ll. §. 2. D. h. t.; c) compromissu~ nudo 
pacto, dohodnou-li se obě strany na pactum de non petendo s výminkou 
což lze učiniti, přísluší-Ii na vzájem oběma stranám pohledávky. L. ll: 
§. 3. D. h. t.: d) kompromis bez určité formy, kde ani pokuta se ne
slibuje aniž jiným způsobem splnění závazku zajišťuje, proto zakládá 
vynesený rozsudek smírčí pouze námitku (not. b.); e) kompromis jenž 
učiněn byl písemně aneb před úřadem a tu ve spisech zazna~enán 
byl, a jenž stvrzen byl přísahou. Teprve Justinian ustanovil, že kom
promis tento zakládá žalobu o splnění výroku soudu smírčího, L. 4. 
Cod. h. t.; týž účinek měl mimo to i nastati, byl-Ii vynesený výrok 
podpisem obou stran uznán (t. zv. laudum homologatum) aneb nebylo-li 
aspoň od strany některé do 14 dnů kompromisu odporováno. L. 4. 
§. 5 .. L. 5. Cod. h. t. Dle práva nynějšího má již jednoduchá 
smlouva povždy závazných účinků, ač posud pokuty vymíněny býti 
a i jiné modality, jak uvedeny jsou při b) c) vyskytovati se mohou. 
O tom, jaký účinek má kompromis při obligacích korrealných sr. Sa
vigny, Obl. 1. str. 192.a Kuntze, die Obl. str. 215. s §. 269. pozn. 5. 7. 

2) Přijetí úřadu rozhodčího nazývá se receptum sc. arbitrium. 
Ku výkonu přijatého úřadu může býti rozhodčí praetorem (extra ordinem) 
donucen. L. 3. §. 1. sqq. D. lh. t. cf. L. 32. §. 12. D. eod. Windscheid 
§. 417. Vůbec nedovoleným a neplatným jest dle not. c kompromis, 
vedle kterého úřad rozhodčího svěřen býti má ženám, byť i jurisdikci 
poží~ajícím, ~neb osobám choromyslným, hluchým, němým, nedospělým, 
osobe, kteráz 20. roku posud nedosáhla aneb kteráž jest ve sporu 
súčastněna. V jiných případech nemá sice receptum na rozhodčího 
nátlak činiti, avšak výrok v skutku pronesený může přes to platiti. L. 3. 
§. 3. L. 4. D. h. t. cf. L. 9. §. 3 .. 5. L. 10. ll. pr. D. h . t. Ostatně 
může i soudce veřejný, ano i soudce pro spornou onu věc příslušný 
zvolen býti za rozhodčího, cap. 7. X. h. t . (Gltick VI. str. 70 násl.). ---..:... 
L. 9. §. 2. D. h. t. mluví o "judex datus" ve smyslu staršího ř. pr. 

m) L. 19. §. 2. L. 20. 21. pro eod. n) L. 9. §. 5 .. L. ll . pro L. 32. 
§. 5. eod. 
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3) Aby výroku soudce smírčího mob!o, býti odporováno, k tomu 
nestačí okolnost, že výrok jest nespravedlIvym. L. 27. §. 2. D ~ b. ~; 
L. 1. Cod. h . t. srv. však L. 31. 32. § 14 15. ~ .. b. t. MnoZl ma~1 
za to, že dovoleno jest, z příčiny laesionis enormlSSlmíJ.e aneb mam
festae iniquitatis, odvolati se k soudům, dle RA. z r: 1594 §: v66.; 
"mž byla dovolena v takovýchto případech při kompromisech na rissky 
~loud komorní (Reichskammergericht) i revise. Proti tomu Unterholzner 1. 
str. 655. (pozn. V. k. k.) Seuffertův Arch. 1. 217. 

4) Důvody tyto jsou: aj Odstoupí-li strana jedna od kompromisu 
roto že jest s rozhodčím v nepřátelství aneb že rozhodčí neb strana 

~ruhi jednali dolosně, L. 32. §. 14. D. eod. L. ~1.. eod. ~ .. 3. Cod. 
- d b) Zemře-li J' edna strana a nebyl-li kompromis I na dedlCe roz-
eo . ) l ' . d t 
v'v L 27 § 1 L 49. §. 2. D. eod. c Stane- I se Je na s rana Slren, . . .. . 47 § 1 
choromyslnou .aneb upadne-ll v konkurs, L. 17. pro L. . . . 
L. 48. eod. d) Uplyne li doba ustano."e~á, L, 21 . ~. 8 ~. 32. ~. 3. eod. 
e) Zemře-li rozhodčí, po případě je-II Jich Vice, I kdyz zemre po~z~ 
jeden, L. 45. eod. cf. cap. 42. X. de off. iud. deleg. 1. 29. f) Sprostl-1I 
se rozhodčí svého úřadu, na př pro staří, nemoc a. pod L .. 15. 16. 
pr. D. h. t. g) Zmaří-li se předmět sporu a netrvá-II dále am pohle
dávka na zaplacení interesse, L. 32. §. 5. eod. 

§. 271. 

D. Rosepří právní (sporem). 

V ěřitel nemůže více dobývati pohledávku, o kteréž právo
platně bylo rozhodnuto, že jemu nepřísluší, pohledá:ku pak, kteráž 
jemu přisouzena byla, může dobývati po~ze, ta~: Ja~(. rozsu~ken~ 
byla určena. Potud může tedy rozepře pravlll pnvodltI bud' uplne 
odstranění pohledávky aneb části její. V pravém smyslu však 
nelze tím snad rozuměti, že pohledávka byla rozsudkem zrušena 
neb změněna, nýbrž sluší rozuměti tím pouze konečné pro stranu 
závazné rozhodnutí o jsoucnosti a obsahu obligace (§. 116.). Z hle
diska tohoto nelze proti obsahu rozsudku potud, pokud p~'ávní jeho 
moc, účinku má ani naturalis obligatio namítati. 1) Právlll moc roz
sudku púsobí ~éž na společné věřitele a lIa společné ~lužníky 
(§. 213.), Q) ač nevztahuje-li ro~sudek v pou~~ na ~sobm poměr 
jedné strany k obligaci korrealne. a) Avsak JlZ početl .sp~ru ~.ůže 
na obligaci míti vliv 3) ten, že při obligaci alternatlvm věn.tel, 
jenž mezi různými předměty voliti může, vázán a obmezen Jest 

a) arg. L. 28. pro §. 1. 3. L. 42. §. 1. 3. D de iureiur. 12. 2. cf. L. 4. 
§. 3. L. 19. D. si serv. vind. 8. 5. 
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na rře~mět, b I jejž v žalobě uvedl, a při aktivní obligaci kOlTealné 

z~~~ vl;v ten, ž~. dlužní~, byl-li jedním věřitelem žalován, ostatním 
~~mtelum platitI nesml, C) a takto proti pohledávkclm těchto vě- } 
ntelll potud chráněn býti musí, pokud žalující věřitel od své ža
loby neodstoupí. 4) 

. Poz~. 1) .Sr. L .. 13. D. quib. mod. pign ... solv. 20. 6. Si deferente 
cre~ltore lUravlt debltor, se dare non opm·tere, pignus liberatur, quia 
pennde habetur atque si iudicio absolutus esset· nam ,t . . d ' . .... , l Sl a lU lce 
quamvIs per llllUnam. absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur.-
L. 26. D. de con.d. !Udeb. 12. 6. Iudex si male absolvit, et absolutus 
sua spo;tbe. solvent, repetere non potest. - L. 60. pro eod. Julianus 
verum e ltorem post litem contestatam manente adhuc iudicio ne
gabat solventem r~petere. posse, quia nec absolutus nec condemnatus 
repetere ~o.sset; hcet emm absolutus sit, natum tamen debitor e
man~~; s?mllemque es~e ei .dicit, qui ita promisit, sive navis ex ~s;a 
vene1~t ~tVe non venent, qUla ex una causa alterius solutionis origo 
P~OfiCIscItur. L. 5.0. §. 2: D. de pecu1. 15. 1. "naturalis obligatio, quam 
etIam servus SUSCIpere vIdetur, in litem translata non est"· cf L 27 
D. de pign. 20. 1. L. 8. §. I. D. ratam rem bab. 46. 8. -' O ~ůz~ých 
n~hledech srv. obrance zásady, že naturalis obligatio dále trvá: Sa
vIgny V. str. 376. 387 nás1. a Ob1. I. str. 81 nás1. Fein v civ A ch 
XXVI. 7. 13. Schwanert, Naturalob1. str. 439 nás1.'; odpůrce ~áSrad; 
této: V. d. ~.fordten v .eiv. Arch. XXIV. 4 Flach v Lindeově Ztscbr. 
~I.X. 12 .. ~ ac.bter, Erortr. III. str. 135 násl. - Pucbta §. 293. "Tento 
~čI~ek rel JudICatae nesahá ostatně dále, nežli účinek exceptionis rci 
JudICatae, . li:tero~ právě v platnost se uvádí, ona může namítána býti 
pouz; ~r.~tl osobe, pro kterouž jest obsah rozsudku závazným, a na zá: 
k~ade JeJ~ nelze po?~ti ,žaloby. Nedokonalý tento zánik obligace (nic 
~l~e! dluzno rOZUm?tI vyrazem, že naturalis obligatio tu zbf'vá." Srv 
Jeste Scbeurl v Heldelb. Ztschr. I. str. 509 nás1. (a v krit. Vjschr. VI: 
str. 525 nás1.) Bekker, proc. Consumtion str. 285 nás1. Pfeiffer 'V civ 
Arc~. X~VIJ .. str. 257. XXXVIII. str. 331 nás1. a proti těmto Wind: 
sCh.eId, ~le . A?tlO str. 88 nás1./Pand. §. 129. pozn. 7. Zejmena o repli
catlO rel Judlcatae proti námitce kompensace: L 7 § 1 D d 
compe~s. 16. 2. !-". 7. (8). §. 2. D. de neg. gest: S'avi~ny,' Obl. I~ 
st~. 92. . Seuffertuv Arch. VII. 299. 300. Bekker str. 126 287 
Wllldscbeld Pand. §. 130 pozn 21 - Ku L 60 't V' . . '. '. Cl. OSS v civ 
Arch. LVIII. ll. str. 360 .. :j78. . 

2) Srv. §. 269. pozn. 7. Proti tomu však Kuntíle dObl t 
210 nás1. Fit~ing Correalob1. str. 71 254. pozn. 264'.;' p~oti tě;;~ 
Dvorzak v knt. Ueberschau IV. str. 67 násl Fritz v Lindeově Ztschr. 

de d b) L .. 19. D. de legi>t .. II. L. 112. pr. D. de V. O. 45. 1. c) L. 2. 16. D. 
uob. reJs. 45. 2. L. 5. 1D f. D. de fideiuss. 46. 1. cf. L. 31. ~. 1. D d 

novat. 46. 2. L. 57. §. 1. D. de solut. 46. 3. <' e 
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n. p. XIX. str. 106 násl. Baron, Gesammtrechtsvh. str. ;)72 násl. 

Windscbeid §. 295. pozn. 8. 
3) Dle práva staršíbo způsobila litiskontestace (sepření se stran) 

formelní zrušení dosavadní obligace (§. 113. pozn. 3.), . éOž nazývá 
se novatia necessaria oproti voluntaria novatio (§. 268.), arg. L. 29. 
D. de novat. 46. 2. cf. L. 86. 87. D. de R. J. Pucbta s· 283. 292 . 
Windscheid §. 124. pOZll. 1. §. 356. V právu novějším není toho více, 
avšak i tu zůstaly jednotlivé účinky litiskontestace, kteréž sice 
z ní byly dříve dovozovány, jež však zároveú jsou ospravedlněny 
důvody vnitřními (not. b. c.) Savigny VI. str. 277 násl. 307 násl. Wachter, 
Erortr III. str. 38 násl. 115 n:1sl. Sintenis §. 105. pozn. 2. Sem ná-

Ježí dle práva Justinianova ještě, že dlužník závazku jest prost, 
~ahájí-li věřitel rozepři s osobou jinou v úmyslu, aby osoba tato místo 
dlužníkovo úplně zal,ljala, L 23. D. de solut. 46. 3.; dle toho usku
teční se delegace místo stipulací, též per litis contestationem, L. ll. 
§. 1. D. de novat. 46. 2. (§. 254 k. k.). V právu nynějším nemá 
uvedené žádné ho více významu, neboť tu přr.dchází povždy novace, 
kteráž smlouvou s novým dlužníkem založena byla a ku kteréž stipu
lace více potřebí nenÍ. Aby naproti tomu dlužník zavazán byl cessionáři, 
k tomu není ani dle f. pl'. litiskontestace zapotřebí (§. 256.). 

4) L. 16. D. 45. 2. Ex duobus reis stipulandi si semel unus 
egerit, alteri prornis80r offerendo pecuniam nihil agit. Cf. L. 2. in f. 
D. de duob. rejs 45. 2. "ideoque petitione, accepti1atione unius to ta 
solvitur obligatio". Co do ustnnovení toboto jsou Wiichter str. 58 a 
Savigny, Obl. 1. str. 183. (pozn. f.) jiného náhledu; dlužník má prý 
současně všemi věřiteli o zaplacení celého plnění býti žalován, ačkoliv 
přinucen býti může pouze k tomu, aby jednomu z nich platil. Náhled 
tent.o nesrovnává se zajisté s povahou tohoto právního poměru a proto 
není odůvodněno vykládati ustanovení L. 16. cit., kteráž zcela určitě 
opak toho tvrdí, jako kdyby na pouhém omylu kompilator~ spočív~jíc 
vší podstaty postrádalo. L. 57. §. 1. D 46. 3. vztahUje se ovsem 
předem jediné na adiectus solutionis causa: Item si mihi aut Titio 
stipulatu s fuero dari, deinde petam, amplius Titio solvi non potest, 
quamvis ante litem contestatarn posset. Ale co do možnosti, jemu pla
titi, jest postavení onoho velice podobno postavení, jakéž má correus 
stipulandi. Srv. též Bekker, Consumtion str. ll. Fitting n. m. U. str. 
69 násl. 191. ~51. Fritz ll . rn. U. str. 98 násl. Vangerow III. str. 92 
Windscheid §. 296. Jiný náhled má :tas~ Ba~on, n. m. u; sÍl;v.36? 
násl., kter)'ž sice srovnale s Bekkerem povazuJe zalobu ostatmch ventelu 
za konsumovanou, jakmile jeden věřitel při zahájil, avšak vedle toho 
i proti věřitelům nežalujícím naturalis obligatio dlužníkovu uznává, 
jejíž splněním i nyní ještě celá obligace se rusI. Dávaje na slovo 
"offerendo" v L. 16. cit. důraz, shledává v L. této pouze výrok, že 
dlužník nezpůsobí moram accipiendi, nabídne-li splnění jinému lležli 
žalujícímu korreovi a že tím není také sprostěn mora solvendi oproti 
poslednějšímu (nihil agit). Výklad vten~? ,jest zro~na tak .neusp~koju
jícím, jako umělým. Žalovaný ručí zaluJlcllllU za Id quod IS hablturl,l~ 
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fuisset; ~i statim s.olutum esset; jakým právem m.ohl by dlužník ná
r.oku zalObc.ova tím se spr.ostiti, že zaplativ dle syé lib.ovůle .. , 

I Č ' Jll1emu, 
rUSI sp? e ,n.ou a nedlln.ou .obligaci a tím i zvláštní .obligaci žal.ob-
C.oV?? Jak~m právem má P.ozbyti i při strictum iudicium tímt.o pla
celllm m~Cl své k.ondemnační f.ormule, znějící na jmén.o žalujícíh.o? 
K~y~y nahle~ .tent.o měl bý~i ~právným, tu byl.o by vykládán.o mírué 
pra~~dl.o ~ab}lllanské: ".omllla lUdicia abs.olut.oria esse" (Gai. IV. 114.) ' 
s ~nsn~st? s,l~.ol~ Pr.oculian.ovy. Spíše dlužn.o tvrditi: pr.ot.ože by tu 
slusn.osh I pnsnemu · právu .odpur.oval.o kdyby žal.ovany' m.ohl l'b I v 
c \'ť 'I , .. , ' I .ov.o ne 
zmall 1 zaza .ovany JlZ právní nár.ok žal.obcův, nesprustí se žaluvaný 
tuhút~ n~r.oku, zaplatí-li P.ost litem c.ontestatam jinému a tu zr.ovna 
ta,k lll~uh, Jak.o p~i žal.o~ě pupularn,é, zaplatí-li pr.opadluu P.okutu ji
~.em~ sp?l.uubčanu; práve pruto musI pr.oti puhledávkám .ostatních vě
lltelu by tl ?hránen, a tu nejen z příčiny pr.ocessualné k.onsumpce 
(~ . 113.),. nybrž ~éz ex aequu et b.onu; pr.ot.o není také věřitelům 
temt.o am naturahter více zavázán. T.o platí též pr.oti Fittingovi str. 69. 

§. 272. 

E. Výminkou a doložením času. 

Byl~-li . .obligace uzavřena půd výminkůu růzvazůvací a splní-li 
se tatů. vymmka, m.á se věc tak, jaků kdyby smlůuva nikdy ne
b!la učmělla. a) Je-Ir trvání smlůuvy na jistůu důbu obmezenů (ad 

dl~l~ certum nebů mc~rtum), )e~t dlužník pů ukůnčení tétů důby 
PlŮtI. pů.hledá.v~e chraněn narmtkůu (exceptio důli neb pacti), 
ačkoliv .lUS clVlle stanůvilů pravidlem: ad tempus ůbligatiůnem 
cůn~tltUl nůn půsse. b) Jinak má se vět:, nastanůu-li s tímtů důlů 
žemm ,času jist~ ů~ligační půměry, jež celůu řadu jednůtlivých 
půhlec~avek za!dadaJl. Tu přestávají tytů půměry, jakmile usta
nůvena kůnečna důba nastane. býti zdrůjem jednotlivy' ch půhledáveJ 
1 d 't '1 ' <, { ,ez ,.o ~aťů <y p,rávl1l až dů I důby tétů z nich vzniknuvŠÍ trvají 
dale., Ustanůvem t~:ů Ilůby kůnečné může ale příslušeti též půuze 
Je,dne st;aně, kteraz dotčené skůnčení ůbligačníhů půměru přivodí 
vypůvědl. 

§. 273. 

F. Odpadnutím subjektu obligace. 

Úl~rt~m věřitelovým aneb dlužníkůvým zanikají obligace o sobě 
Půu~~ _y_mmkůu; nebůť z pravidla přechází .obligace na dědice aneb 

a) §. 71. p. 5. 6. §. 249. b) L. 44. §. 1. D. de O. et A 44 
§. 4. D. de V. O. 45. 1. cf. L. 44. §. 2. D. de O. et A. " 7. L. 56. 
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jiné universální nástupce (§. 104.). 1) Obligace musí ale nutně za
niknůuti, spůjí-li se půhledávka a závazek v jedné osůbě (t. j. tak 
zvaná cůnfusiů), nájmě tedy stane-li se vě:ř'itel dědicem dlužníka 
aneb naůpak; a) .obligace musí z části zaniknouti, je-li věi'itel po 
případě dlužník spoludědicem půzůstalůsti. b) Dědí-li však věřitel 
pů svém kůrrealném dlužníku aneb naůpak, nepůmíjí závazek 
.ostatních spůlečných dlužníků; C) avšak skutečnůsť tatů nemůže 
nikterak býti na újmu ani právu dělení, jež osůbám těmtů tal,é 
průti věřiteli příslušelů (§. 215.) , ani nárůku na částečnůu náhradu, 

_kterýž jim snad příslušel jaků spůlečníkům aneb z jinéhů právního 
důvůdu průti důsavadnímu spůludlužníku (§. 213).2) 3) 

Pozn. 1) Nezanechá-li dlužník žádných dědiců, m.oh.ou buďsi vě
řitelé žádati zaplacení z P.ozůstaléh.o jeh.o jmění dle §. 226 .. 228., 
aneb P.ozůstalosť připadne se všemi p.ohledávkami a se všemi dluhy jak.o 
.odúmrť fisku neb jiným usubám dle §. 608 .. 610. Nes m í -I i dlužník 
míti vlastníh.o jmění a nesmí-li pr.otu také míti dědicův, musí .ovšem jeh.o 
závazky smrtí zanikn.outi, ač není-Ii z nich ještě usuba jiná práva. L. ll. 
D. de fideiuss . 46. 1. cf. L . 1. §. 14. D. dep.os. 16. 3. L. 95. §. 1. 
in f. D. de S.olut. 46. 3. §. 247. Tyt.o případy nevyskytují se ale více 
v nuvějším právu (§. 469.). Zastaralými jS.oU také případy, v kterých 
dle práva staršíh.o závazky zr.ovna tak zrušeny bývaly .odpadnutím 
.oS.oby zavazené jak.o její smrtí. (§. 28. 56. P.ozn. 3. §. 121. P.ozn. 2.) 
Windscheid §. 359. 

2) Srv. a) L. 50. D. de fideiuss. Debit.ori credit.or pro parte 
heres extitit, accept.o c.oherede fideiussure : quod ad ipsius quidem 
P.ortionem attinet, obligatio ratione confusionis intercidit, aut quod est 
verius, sohttionis potestatc ; sed pr.o parte coheredis obligati.o salva 
est, l1.on fideiuss.oria, sed hereditaria, quoniam maior t.ollit minurem. 
b) L . 71. pr. e.od. (Paul. lib. IV. quaest.) : Gr anius Ant.oninus pr.o Juli.o 
P.olIi.one et Juli.o Rufo pecuniam mutuam accipient.ibus ita, ut du.o rei 
eiusdem debiti fuerint, apud Aurelium Palmam mandatur extitit; Julii 
b.ona ad fiscum venerunt; similiter et credituri fiscus successerat : man
dat.or allegabat, se liberatum iure confusionis, quia fiscus tam credi
t.ori quam debit.ori successerat. Et quidem si unus debit.or fuisset, n.on 
dubitabam, sicut fideiussurem, ita et mandat.orem liberatum e8se; quamvis 
enim, iudici.o cunvent.o principali debit.ore, mandat.or n.on liberetur, 
tamen, ubi 8uccessit creditur debitori, veluti solutionis iure sublata 
obligatione, etiam mandat.or liberatur, vel quia n.on P.otest pru e.odem 
apud eundem quis mandat.or esse. Sed cum du.o rei pr.omittendi si nt 
et alteri heres extitit creditur, iusta. dubitatiu est, utrum alter qu.oque 
liberatus est, ac si s.oluta fuisset pecunia, an persuna tantum exempta, 

a) L . 75. 95. §. 2. D. de solut.46. 3. cf. L. 60 (58). pl'. D. ad Se. Trebell. 
36. 1. - L. 21. §. 2. D. de iuoff. t est. 5. 2. L 87. §. 1. D. de acquir. hered. 
29. 2. b) L. 24. 50. D. de fideiuss. 46. 1. c) L . 71. pl'. D. fideiuss. 46. 1. 
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confusa obligationc? Et put.o : aditione hel'editatis conjusione obligationis 
eximi peTsonam, sed et accessiones ex eius persona liberari propter 
illam rationem, quia Ilon possunt pro eodem apud eundem obligati 
esse, ut, quemadmodum incipere alias non possunt, ita nec remaneant. 
IgitUT alterum re~tm eiusdem pecuniae non liberari, et per hoc nee 
fideius~orem vel mandatorem eius. Plane quia is mandati iudicio eli
gere potest vel creditorem, competituram ei exceptionem doli mali. si 
coeperit conveniri: cum altero autem. reooel in solidu1n, si non fuerit 
societas, vet in pw·tem, si soci-i fuel"unt, posse creditm-em agere. Quodsi 
creditor fideiussori heres fuerit, vel fideiussor creditori, puto convenire, 
co nfusione obligationis non liberari reum. "Že vše to, co Paulus 
v úryvku tomto při passivních korrealných obligacích uvádí, zrovna tak 
i na activní korrealné obligace dlu2no užiti", o tom nelze, dle Vange
rowa §. 573 pozn. 5 (7. vyd. III. str. 94.) míti prý ani té nejmenší 
pochyby, a i dle náhledu Savigll yho (Obl. 1. str. 196. [pozn.zJ) není 
tomu nic na překážku (srv. též Miihlenbruch §. 479. pOZll. 3. §. 493. 
pozn. 8. Uuterholzner 1. str. 568 a j.), přes to ale jest to popř'eno . 
Arndts \" Rtslex. IV. stl". 19. pozn. 140 (civ. Schr. II. str. 25) . "To jest 
zrovna tak, jako kdyby dědictví aneb jmění dlužníkovo o hodnotu kone
a!né pohledávky zme nšeno bylo: tento ú6inck nemá ale míti confusio. L. 4l. 
§. 2. D. de evict. 2 I. 2. Quum debitor creditori suo heres extiterit ... 
intelligitur maior hereditas ad debitorem pervenire, quasi soluta pecu
nia qUile debebatur bereditati, et per hoc millUs in bonis heredis esse' 
et ex cont.rario , CUli l creditor debitori SUD extitit heres, minus id 
hereditate habere videtur tanquam ipsa hereditas heredi solverit. 
Dle náhledu vS'še uvedeného nebyla by hereditas maior, měl-li zůsta
vitel proti dědicovi konealnou pohledávku, dědic pak, mající prot i 
zůstaviteli korreaJnou pohledávku, ztratil by ji a měl by v pozůstalosti 
méně (minus in hereditate bab ere) pouze ve prospěch spoluvMitele." 
Srovná-li se účinek konfuse s účinkem zaplacení vlastního (Selbst
zablu ng) [L. 50. cit., Kuntze str. 217 násL), nelze pochopiti, proč 
by korrealný věI'iteJ , jakožt.u dědic svého dlužníka, nemohl oproti spolu . 
vMitelům tvrditi, že společná a nedílná polJledávka vlastním jelJo za
placením již zanikla; ovšem aniž by tím něco měněno bylo na zvláštním 
jeho závazk u ku náhradě částei)né , když tato skutečným přijetím za
placení jest odůvodněna. S náhledem tímto souhlasí, ač z důvodů 
jin.ýcb, pouze Fitting, Correalobl. str. 203 násl., proti tomu Samhaber, 
Correalobl. str. 136 násl. Frit.z v Lindeově Ztschr. n. p. XIX str. 76 
násl. Baron n. m. u. str. 355 násl. Windscheid §. 295. pozn. 9. 
Sporná tato otázka nemá velkého výtnamu; neboť případ activnÍ 
korrealné obligace bez nároku na náhradu vyskytne se zř'ídka mezi 
spoluvěi·ite li . Dejme ale tomu, že byla věc nějaká odkázána A a II e b o 
B ve smyslu L. 16. D. de legato II.; kdyby nyní A se stal dědicem 
dědice legatem dotčeným stíženého, nemohl by B-ovi, kterýž nyní legát 
onen žádá, namítati, že má zrovna takový nárok na legát jako B? 
Přidejme pak k tomu ještě, že A byl nucen dědictví nastoupiti a že 
celé dědictví restituoval. 

II 

173 

3) Confusio nazývá se též spojení dluh~., hlavního. Sv ?~uhe~. ru
kojmě v jedné osobě, jímž dluh rukojemský pomIJ~, nemá-ll vetslho učmku 

T dl 1 hlavní L 5. 14. 71. pro D. de fidelUss. 46. 1. Stane-ll se 
nezl Ul •. • 1 b v V 'tlďď 
ale naproti tomu dlužník dědicem spoludlužní m,. ane ven e e Icem 
spoluvěřitele, nenastane. žádné kOl1fuse. L. 5. CIt ~. ~ 3. D: de d~ob. 

. 45 2 L 93 D. de solut. 46. 3. Si duo rel smt stlpulal1dl et relS. . . . . bl" ť? 
alter alterum heredem scripsit, videndum, an confundatur. o . Iga 10 . 
Placet non confundi Quo honum est hoc dicere? Quod, Sl ~n.tendat 
dare sibi opor-tere, vel ideo dari oportet ipsi .quod heres extJt~t, ve~ 
ideo quod proprio nomine ei deberetur. AtqUll~ magna e:t hUIUS. rel 
difl:"erentia: nam si alter ex reis pacti conventI ternporah exceptl~ne 
summoveri poterit, intererit, is, qui heres extiLit, utruml1e s~o ~10mll1e 
an hereditario experiatur, ut ita possit animadvertere, exceptlOl1l locus 

. 't nec ne f:, 1 Item si duo rei sint promittendi et alter alterum he
Sl .~.. ) § 2 S I 
redem scripsit, non confunditnr obligatio (Flor. confunq. obl. . . . : el 
(et) si reus heredem fideiussorem scripserit, confundltur oblIgatlO, et 
quasi generale quid retinendum est, ut ubi e~ obli~ati~ni, quae .sequelae 
locum obtinet, principalis accedit, .confusa Slt obhga~lO; quotles duae 
sint principales, altera alteri potius adiici.t.ur ad actlOnem,. q~am .con
fusionem parere (videat~tr Hal.) §. 3. QUld ergo, SI Hd~llls"or leum 
heredem scripserit? Confundetur obligatio .secundum Sabml sentent.iam, 
licet Proculus dissentiat. Srv. Mommsen Dlg. II. str. 716. 

G. Odpadnutím obsahu obligacp. 

I. Nemožností splnění. 

§. 274. 

a) vúbt.>c. 

Obligaee zaniká, když a pokud (§. 253.) splnění její nemožným 
se stane a) náhodou. t. j. bez viny zavázaného (§. 2:)0.), leč by pľo~ 
dlením b) anebo zvlástním ustanovením C) bylo odůvodněno ~·uč.e~l 

i za náhodu. Pomine tudíž obligace směřujíd ku pi"edll1ětu ll1dlVl-

. dualně určenému jeho zkázou, d) nebyla-li tato způsobena vinou 

a) L. 23. i. f. D. de R. J L. 18. pr. D. commodo 13. 6. L. 92. ~)8. §. 8. 
D. de sol nt. 46. 3. cf. L. 31. pr. D. de act. emtl. Hl. 1. b) L. 23. D. de V. y. 
45 1 § 251. not. d. e. p. 2. cJ §. 3 a. (§. 3.) J. de emt. ve l~d. 3. 23. L. I · . 
§ '3 'D ' de contrah. emt 18. 1. L. 9. ~. 2. D. locati. 19. 2. ) §. 2. J. qlllb . 
~oď. r~ contrah. obl. 3. 14. L. 1. § .. 4 .e: 6. D. de O. et A. 44. 7. 1 .. 33. 37. 
D. de V. O 45. 1. L. 9. Cod. de act. plgn. 4. 24. 
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zaváz~ného; oproti tomu zi'lstává plnění ředmě ' 
určeneho vždy v, P tu Jen dle druhu 
zmal' řišl J mo~nym, a) byť by i. věci druhu toho dlužníkovi na 

p y.) Z duvodu toho pomll1e obligace alternaf 't . 
k~!ž ~šec~na alternativní plnění nemožn 'mi se lvn~ eprve, 
pnslušl pravo volby věřiteli anebo dlužník; 2) stala,) nechť 

Pozn. 1) Srv. vůbec: Fuchs z L h . 
v civ. Arch. XXXIV. 5. 10. 17 'MUl' e re vo.m penculum bei Obl. 
recht, I. str. 228 násl., a o tom' . ommsen, Bel~r. zum Oblígatiollen
str. 106 násl (126 násl) H t Wll1dS?!Jeld, Heldelb. hit. Ztschr. II. 

, . '. ar mann dle Obligatio dd'] 2 
nasl. LHesse, civ. Arch. LXI t 258 ] n, o I . str. 177 
pravidla právní: Species perit s ~. . d násl.. K tomu vztahují se obě 
beratUl' interitu ?·ei. a' Ge ez ~uz ,ebetur, nebo: Debttor speciei li
užívá L 11 Cd'·' nus penre non censetur. Posledního pravidlil. 

. . O. Sl cert. pet. 4 2 vť. I . 
non exuit debitorem. Nesprá .. . . ve ve. e . ncendlUm aere alieno 
Wachter v civ. Arch XV 6vn~m Jest pra,"ldlo: Casum sentit dominus. 
Entw. eines buro·. Gesetzb f' d . ~ .. v.e svem spise: Beurtheilung des 
Mommsen n. m. bU. str 23'7' ·'1 °2n~r' Sachsen, otl'. 128 násl.; srv. 
jest: Casus a nuIlo pr~estant~~.s. [ násl.] Správnějším pravidlem 

• v v ~) Při tom tJ'eba ještě uvážiti: a) MV. v , 

Jeste tu jsoucím a mezi hodnotoll 'd Vt OZIlOS,ť v?lby mezI predmetem 
13. 4. (Ulp ll'b 27 d d' pl e me u zmareneho? 1. 2. §. 3. D . . . a e lctum) C . S' . 
pr?mittit, eligere posse quod sol;a't um qUI~ tlchum aut Pampbilum 
Ubl alter decessit, extingui eius elect' quamdlU a~b.o vlv~n~: ceterum 
debeat, dum non vult vivum t IOnem, ne Slt ln arbltno eius, an 
D. de legato I. (Ulp. lib. 22 p:~es are, quem s?lum debet. 1. 47. §. 3. 
legetur, et alter ex his vel : f Sab) Sed Sl Strchus aut Pamphilus 
praesentem praestari ant abslen t·uga Slt~' ve.1 apud hostes, dicendum erit 

n ,IS aes ImatlOnem' t ť . est heredi committenda q t' , o lens emm electio 
Q , uo lens moram non est f t 1 

ua ratione placuit, at si alter deces . ac. urus egatario. 
dum, fortassis vel mOI-tui pretiu S s~nt? alterum .om~lmodo praestan
cavendum, ,ut si in potestate(m)m~mb~ r Sl .amb? smt 1l1. fuga, non ita 
,vel ipsum vel absentis aestim i' edlrent, sed .Sl vel alter', et 
kulpy dlužníkovy? 1. 47. §. 3a 1O.~eu:., p~aestandam'. b) Vliv mory nebo 
3. Sticbum aut Pamphilum t·.cr· . 5. pro §. l. D. de solut. 46. 

, u rum ego velím dare d 
mortuo, qui vivit solus pet~tu ". ' spon es: altero 

v r, mSI SI mora facta ·t· 
quem petitor elegit; tunc enim erind . Sl. 111 eo mortuo, 
betu 1', ac si solus in o bligat' p d de solus llle, .qur decessit, prae-

. . IOnem e uctus fuisset § 1 Q d' 
mlssons fuerit electio defunct lt . '.. UO Sl pro-
Enimv.ero si facto deťitoris alt~r :itero, . qUI superest ~eque peti poterit. 
quamvIs interim non alius ť mOltuus, cum ~ebltorJs esset electio; 

pe I potest, quam qUI solvi etiam potest, 

a) L. 1. §. 4. cit. L. 42. D d . . d 
quod cl"rto Ioco. 13. 4. L. 10 in' f e lUle oto 23 .. 3. f) L. 2. §. 3. D. de eo 
lJ. de fllndo dot. 23. 5. cf. i. 32 . L·Dll. D: de l~ll'e dot. 23. 3. L. 9. §. 2. 
de V. O 45. 1. _ L 33 § . pr . de CO/HI. IUdeb. 1~. 6. L 16 D 

. . . 1. L. 95. pro §. 1. D. de solut. 46. 3. . pro . 
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neque defuncti oflerri aestimatio potest, si forte longe fuit vilior, quo
niam id pro petitore in poenam promissoris constitutum est: tamen 
si et alter servu s postea sine culpa debitoris moriatur, nullo modo ex 
stipulatu agi poterit, cum illo in téinpore, quo moriebatur, non commi
serit stipulationem. Sane quoniam impunita non debent es se admissa, 
doli actio non immerito desiderabitur. c) Vliv mory nebo kulpy věři

telovy? L. 105. D. de V. O. Stipulatus sum, Damam aut Erotem servum 
dari; cum Damam dare s, ego, qnominus acciperem, in mora fui; mor
tuus est Dama: all putes, me ex stipulatu actionem habere? Respondit: 
secundum Massurii Sabilli opinionem puto te ex stipulatu agere non 
posse; Ham is recte exi"timabat, si per debitorem mora non esset, 
quominus id quod debebat solveret, continuo eum debito liberari. 

- L. 55. D. ad leg. Aquil. 9. 2. Stichum aut Pamphilurn promisi Titio: 
'quum Stichus esset decem millium, Pamphilus viginti, stipulator Stichum 
ante moram occidit; quaesitum est de actione legis Aquiliae. Respondi: 
quum viliOl'em occidisse proponitur, in hunc tractatum nihilum differt 
ah extraneo creditor. Quanti igitur fiet aestimatio? utrum decem millium, 
quanti fuit occisus, an quanti est, quem necesse habeo dare, id est., 
quanti mea interest? Et quid dicemus, si et Pamphilus decesserit sine 
mora? lam (Hal.: num) pretium Stichi minuetur, qlloniam liberatus 
est promissor? (Vydání corpus illris [Mommsenovo vyjímajíc] kladou 
tu zajisté nesprávně čárku nebo dvoutečku místo otazníku.) Et sufficiet, 
fuisse pluris, quum occideretur, vel intra annum. Hac qllidem ratione 
etiam si post mortem Pamphili intra annum occidatur, pluris videbitur 
fuisse (§. 324). Vůbec srov. Vangerow III. §. 569. pozn. 2. Mommsen 
str. 308 násl. 

§. 275. 

bl PN obligacích dvojstUllllých zvlášť. 

Tu platí pravidlo uvedené v předešlém §. o závazCÍch obou
stranných; stane-Ii se straně jedné splnění závazku bez jeji viny 
nemožným, nemi'lže strana druhá za to žádati náhradu. Nastává 
však otázka, zdali onen nyní nicméně může žádati možné plnění 

vzájemné na straně druhé, zdali si mt'lže ponechati t.o, co jako 
vzájemné plnění obdržel? K otázce té dlužno přisvědčiti při dvoj
stranných smlouvách obligačních, kteréž pouhou shodou zcela platně 
učiněny byvše směřovaly ku věci, jejíž splnění teprve později ne
možnym se stalo. a) "Jako neztrácÍ strana věc přijatou - když obli-

a) L . 34. §. 6. D. de cOlltrah. emt. 18. 1. L.5. §. 2. D. de rescind. vend. 
18. 5. L. 8. pro D. de pericuIo. 18. 6. L. 6. Cod. eod. 4. 48. cf. L. 13 .. J 5 
(12 .. 14). D. de peric. L. 33. D. Iocati. 19. 2. -
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gace ihned splněna byla - proto, že to, co od ní dáno bylo, 
u příjemce na zmar přišlo, právě tak nemuže účiIiku toho míti 
oprávněný prutah výkonu, dlužník se osvobozuje a obdrží plnění J 

vzájemné;" co "v případnosti té, když se ihlled plní, nade vši po
chybnosť právem jest, to zústaniž i p rávem při oprávněném pru
tahu plnění, zejmena též proto, že slibujícímu okamžikem doko
nané smlouvy volné nakládání s věcí jest odňato. " ') Má-li však 
plnění vzájemné býti odplatou za užÍ\'ánÍ předmětu nějakého po 
jistou dobu, jako při nájmu, trvá sice nárok na odplatu i dále, když 
užívání věci ku odplatě zavázanému překaženo bylo náhodou jej 
(osobu jeho) postihující, b) nárok tento zaniká však, je-li pHčinou 
pře kaženého užívání náhoda postihující věc samu, C) což se řídí dle 
doby, po kterou nebylo lze věci užívati. ll) 

Pozn. 1) Puchta §. 302. (pozn. f.) a Vangerow, 7. vyd. III. 
str. 211 - V p. ř. jest to zřejmě uznáno ohledně smlouvy trhové: 
srv. not. a., zvláště L. 34. § 6. cit. Si emtio ita facta fuerit: est mihi 
emtus 8ticlnts aut Pamp/úlus, in potestate est venditoris, quem velit 
dare, sicut in stipulationibus. Sed uno mortuo, qui superest dandus cst, 
et ideo prioris lJericulum ad venditorem, posterioris ad emterem 
respicit; sed et si pariter decessernnt, pretium debebitur; unus ellim 
utique periculo emtoris vixit. Idem dicendum est etiam, si emtoris fuit 
arbitrium, quem vellet babere, si modo boc solum arbitrio eius com
missum sit, ut, quem voluisset, emtum baberet, non et illud, an emtum 
haberet. Velmi různé však jsou náhledy o tom, z jakébo důvodů pra
vidlo to při koupi uznati a pokud jebo tudíž i při jinýcb vzájemnýcb 
závazcícb užiti lze? Wachter n. m. u. (str. 189 násl.), Vangerow 
§. 591. odd. - IV. str. 207 násl. Fuchs n. m. u. str. 112 násl. 397 
násl. Mommsen str. 329. 345 násl. a Erortr. I. str. 29 násl. Wind
scbeid n. m. u. str. 135 násl. a Pand §. 321. pezn. 16 .. 19. Keller 
v Bekkerově Jahrb. IV. str. 364 násl. lheting v dogm. Jahrb. III. 
str. 462 násl. Goose tamtéž IX ~ . Stintzing tamtéž X. str. 195 násl. 
Fr. Hofmann, uber das Pericu'lum beim Kaufe. Ve Vídni 1870., (který 
dotčené pravidlo právní ostře kárá jakožto zvláštní [podstatě vzájemné 
smlouvy] ft dnešnímu právnímu přesvědčení odporující. Srv. ll: tomu 
[zejmena o třech posléze jmenovaných spisech] Regelsberger v krit. 
Vjschr. XIII. 4. (str. 90 násl. Schirmer, z. L. v. d. periculum casus 
bei Obligationen, Zt;chr. f. Recbtsgesch . X. (1871) str. 70 násl.; v době 
novější Gebke, zum Periculum beim Kauf v civ. Arch . LIX. 12. Ni smlou
vách bezejmenýcb bylo pravidlo ono dle ř. p. již svou zvláštní povahou 
(§. 235.) velmi obmezeno; ježto však toto ve právu nynějším více se nevy
skytuje, jde pouze o to, zdali sluší dlužno smlouvy ony vedle obsahu je-

h) arg. L . 19. !l. 9. L . :l8. D. locati. Hl. 2. Ci L. 9. §. 1. 4. L. 19. §. 6. 
L . 30 §. 1. L. 33 D. eod. cf. L. 15. 27. eod. 

177 

jicb v dotčeném smyslu na roveň postaviti smlouvě trbové ? Fucbs str. 338 
násl. Mommsen stl'. 387 násl. Windscheid §. 321. pozn. 18. ll:! . Van
gerow n. m. u. str. 208 násl. - Od pl'. ř. liší se novější zákono
dárství, též rak. obč. zák. §. 1048 .. 1051. 1064. srv. Hofmann §. ll. 
17 .. 24. Zálwnodámé úvahy o tom: Reatz, ZUl' Lehre vom casuellen 
Untergang obligatorischer Recbte v Lindeově Ztschr. n. p. XV. 1 l
Srv. Larg, Krit. des ba.yer. Entw. ll. str, 75 násl. Amdts v krit. 
Vjschr. V. str. 175. (civ. Scbr. nI. str. 508.) násl Hofmann §. 14. 

~) Věta tato platí určitě pE nájmu věcí (not. c.), spomo však 
jest, jak se věc má s plněním vzájemným za pí'islíbené vykonání služby 
nebo práce, stane-Ii se spln ění zavázanému náhodou jeho osobu posti-

-bující nemožn)'m? Srov. a) L. 15. §. 6. D. loc. Item cum quidam nave 
muissa vecturam, quam pro mutua acceperat, repeteretur (repeteret), 
rescriptum est ab Antoníno Augusto, non immerito procuratorem Cae
saris ab eo vecturam repetere, quum munere vebendi functus non sit: 
quod in omnibus persollis similiter observandum est. b) L. 19. (:j, 9. 
eod. Cum quidam exeeptor operas suas locasset, dcinde is, qui eas 
conduxerat, decessisset, lmp Antoninus cum Divo Severo rescripsit ad 
libellum exceptoris in baec verba: cum per te non stetisse proponas, 
quominus locatas operas Antonio Aquilae solveres, si eodem anno 
mercedes ab alio non accepisti , fidem contractus impleri aequum est. 
§. 10. Papinianus quoque lib . IV. respons. scripsit, diem functo legato 
Caesaris, salarium comitihus residui temporis praestandum, modo si non 
postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt (cf. L. 4. D. de oft". 
adsess. 1. 22.). c) L. 38. eod. Qui opera s suas locavit, totius temporis 
merccdem accipere debet, si per eum non stetit, quominus operas praestet, 
§. 1. Advocati quoque, si per eos non steterit, quominus causam agant, 
honoraria reddere Ilon debenL cl) L. 1. §. 13. D. de extraord. cogn. 
50. 13. Divus Severus ab heredibus advocati mortuo eo prohibuit mer
cedem repeti, quia per ipsum non steterat, quominus causam ageret. 
Z místa posledního dovozují mnozí všeobecné pravidlo, že nárok na. 
vzájemné plllčllí i tomu pHsluší, kdo plnění sám si překazil, na př. 

Mublenbrucb §. 365 pOZIl. 7. 10. Fuchs ll . m. u. str. 403 násl.; jiní 
oproti tomu shledávají v tom zvláštní ustanovení o odměně advokatův . 

Vangerow n. m, u. str. 215. Puchta § 302. pozn. h. Mommsen n. m. u. 
str. 353 násl. ft k tomu Windscheid n. m. u. str. 138 násl. Lang 
n. m. u. str. 81 násl. 

§. 276. 

2. Ji n Ý m i O k O I n o s t m i. 

Ztratí-Ii věří tel veškerého interesse na splnění obligace, za
niká tato sama sebou. a) Dostane-li se věřiteli toho, čeho bezúplatně 
(ex causa lucrativa) pohledávati má, bezúplatně zpusobem jinakým, 1) 

a) L. 95. 97. §. 1. D. de V. O. 45. 1. L . 32. D. locati. 19 2. 
Arndtsovy Pandel<ty. 12 
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zaniká ona pohledávka. b) Pomine-li dluh hlavní, zruší se i akce
somí závazek rukojmů v sám sebou, C) leč by d) osvobození dlužníka 
hlavního zpthobeno bylo bezprávným jednáním osoby akcesorně 

zavázanť. 2) 

Pozn. 1) Pravidlo o tak zv. concursus causarum lucrativarum 
(not. b. ) obsahuje L. 17. D. de O. et A. 44. 7. Omues debitores, qui 
speciem ex causa lucrativa debent, liberantur, cum ea species ex cau;:a 
lucl'ati va ad cl'editortls pervenisset. W. SelI, uber die romisch-rechtliche 
Aufbebungsart de,' Obligationen durch concur::íUS duar. caus. lucrat. 
Curyeh 1839. [Mommsen, Beitr. 1. str. 255 násl. III. str. 413 násl.]. 
C. Schmidt, Diss. quid sit quod vulgo dicitur duas causas lucrativas 
in eundem hominem et eaudem rem conCUl'l'el'e non posse? Berolini 
1858. Windscheid Pand. §. 360 pozn. 3 násl. Arndts v pokračování 
Gluckových Erlautl'. svaz. 46. str. 249 . . 343. Hartmann, d. Obl. odd. 1. 
str. 3.: 114. -- O užití pravidla toho při lwrrealuých obligacích: Fritz 
v Lindeově Ztschr. n. p. XIX. str. 69. Baron, Gesammtrechtsvh . 
stl'. 334. -

2) Srov. §. 357 pozn. 4. 

§. 277. 

H. Zt1'átou věřitelem zaviněnou u promlčením. 

Pohledávky možno pozbyti (ztratiti) nedovolenou svépomocí, a) 
nedovoleným postupem h) a přijetím poručenství nad dlužníkem, 

byla-li pí'i tom pohledávka zatajena. C) 
Konečně ' múže věřitel pohledáky sv é pozbyti, omešká-li po

dati žalobu a zmaří-li se pozdější její dobývání námitkou promlčení. 

Pozn. I') Ohledně otázky, kam až jde účinek promlčení žaloby 
z pohledávky / (§. 111.), stojí ;oproti sobě hlavně dvě mínění: a) Vzdor 
promlčení trvá prý naturalis obligatio se všemi pravidelnými svými 
účinky; nábled tento nejnověji mimo jiné hájí Franck, Civ. Abh. č . 2. 
(str. 73 násL). Guyet v civ. Arch. Xl. 5. Savigny Syst. V. str. 366 .. 407. 
Obl. 1. str. 96 násl. Puchta §. 92. a Vorles. (4. vyd.) 1. str. ~ll násl. 
471 násl. (příl. VL). b) Promlčení zrušuje prý obligaci úplně, se všemi 
účinky obligace naturalní; to hájí mimo jiné Lohr v civ. Arch. X . 
str. 72 násl. Heimbach v Lindeově Ztschr. 1. 22. Vermehren tamtéž II. 9. 

b) §. 6. J. de legato 2. 20. L. 3 •. §. 2. 7. 8. L. 82. pro §. 4.6. L. 108. §. 4. D. de 
legat. I. L. 73. 87. pro D. de legato II. L. 2l. §. 1. D de legato III. L. 17. 19 . 
D. de O. et A. 44. 7. L. S3. §. 6. L. 9S. pl'. D. de V. O. 45. 1. L. 12. §. 18. 
D. de captiv. 49. 15. c) L 71. pro D. de fideiuss. 46. 1. L. 4. Cod. eod. 8 .. 40 
(41). L. 43. D. de sol ut. 46. 3. d) L. ss. D. de \' . O. 45. 1. L. 95. §. 1. 1. f. 
D. de soll1t. 46. 3. L. !l2. §. 5. D. de usur. 22 1. cf. L. 19. D. de dolo 4. 3. 

a) §. 94. not. d .. g. b) §. 258. p. 3. cf. §. 2M). not. c c) Nov. 72. cap. 4 . 
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13uchel, Civilr. Erortr. I. str. 1 násl. Dahn, uber d. Wirkung der 
Klagenverjahrung bei Obligationen. V Mnichově 1855. Vangerow I. 
§. 151. Sintenis §. 31 pozn. 57. Windsclleid Pand. I. §. 112. pozn. 
3 .. 5. srv. §. 350 pozn. 2. Mínění sprostředkující jsou: a) Že zbývá 
sice naturalis obligatio, že však tuto nelze u~iti ku kompensaci oproti 
pohledávkám dlužníkovým, kteréž později vznikly: Muhlenbruch §. 481. 
(pozn. 16 násl.). Unterholzner, Schuldverba.ltnisse 1. str. 528 násl. 
557., srv. jeho Verjahrungslehre ll. §. 258. a k tomu Schinner, 2. vyd. 
ll. str. 293 násl. 300 pOZll., anebo, že nemůže též sloužiti ani za základ 
rukojemství Keller Pand. §. 89 ; anebo, že jest jen potud účinnou, 
pokud dřive zřízená práva zástavní a rukojemství ještě jsou závazna: 

-Bekker, Jahrb. IV. ]4. Schwanert, Natul'obl. §. 22. str. 452 násl. 
fl) Že jen u nároků, které? ediktem praetorským aneb aedilským na 
jistou lhůtu obmezeny byly, nezbývá po uplynutí lhůty ani naturalního 
závazku. Unterholzner n. m. U. arg. L. 1. §. 3. D. quando annalis. 
15. 2. L. 1. §. 7. D. de contr. tuto 27. 4. L. · 6. D. de O. et A. 44. 
7. L. 37. D. de fideiuss. 46. 1. L. 18. §. 1. D. de pec. const. 13. 5. 
L. 25. §. 1. D. rat. rem. 46. 8. Srv. Donelli comment. XVI. cap. 8. 
§. 21. 22. XXII. cap. 2 §. 18., dle kterého ve případě tomto obligace 
prý zaniká ipso iure, nikoli per exceptionem, s ním souhlasili: Brinz, 
krit. Bl. čís. 3. str. 14., Demelius, Untersuchungen str. 65 násl. srv. 
Bruns v Ztschr. fur Rechtsgesch. I. str . 71 násl. Oproti tomu Sa,vigny, 
Syst. V. str. 372. Schirmer n. !ll. U. Nejzávažnější důvod pro slabší 
účinek (dle a) skytá okolnosť ta , že dle L. 7. Cod. de praescript. 
30 annor. 7. 39 žaloba zástavní za jistý.ch okolností teprve v delší 
lhůtě se promlčuje tak, jako žaloba osobní; nejpádnější důvod pro sil
nější účinek (dle b.) záleží v úvaze, že by účinek promlčení žaloby 
zcela byl zmařen, kdyby pohledávky promlčené vždy ještě ku kom pen . 
saci oproti pohledávce později povstalé mohlo býti užito, čemuž mínění 
sprostředkující pod IX uniknouti se snaží. Však Seufl'ertův Arch. II. 163. 
IX 253. XIII. 8. XIV. 19. XV. 115. - Srv. ještě Hasler, d. Wirkung 
der Verjahrung bei der Schuldklage Curych 1872. Windscheid 
Pand. 4. vyd. §. 112. Brinz Pand. 2. vyd. §. 114 n. k. 

2) Žaloba z obligace korrealné promlčuje se pro veškeré účast
níky zároveň; neboť přetržení promlčení jedním věřitelem aneb proti 
jednomu dlužníkovi působí pro všecky resp. proti všem. L. 4 (5). Cod. 
de duob. reis. 8. 39. (40). Srv. Ruckert v Lindeově Ztschr. n p. XII. 
str. 53. Kuntze, Obl. 1. str. 193. Fitting, Correalobl. str. 78. 252. 
Barou, Gesammtrechtsv. str. 290. Savigny, Obl. I. str. 194 násl. 
"Zemře-li z někólika korrealných yěřitelů jeden a zanechá-li nedospě
lého dědice, jest žalobní jeho právo prozatím vy jato z promlčení, kdežto 
ohledně žalob jeho spoluvěřitelův promlčení dále běží a tudíž též do
konáno b:í' ti může ... Příznivý onen poměr osoby nedospělé jest povahy 
čistě osobní ... Poměr korrealný nemůže tedy v tomto případě př'ekaziti 
výhody nedospělýcb, zrovna tak jako nemůže zabrániti, aby promlčení 
proti spoluvěřitelům nebylo dokonáno. 

12* 
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3) S pohledávkou hlavní promlčuje se i pobledá~ka úr?ku, .tat(} 
může však též o sobě promlčeti (§. 107. not. c. d.). Nezádá-h se 
splatných úroků po více let, považuje se to z ohledů k dlužníkovi za. 
prominutí mlčky vyjádřené. L. I? §: 1. D. de USUI'. 22. 1. L. 54. D. 
de donat. int. v. et u. 24. 1. SllltClllS §. 87. pozn. 17. 

Kapitola druhá. 

o jednotlivých závazcích. 

§. 278. 

Nemllže býti úkolem theorie , aby vyložila veškeré mozne 
7"ivazky dle jich zvláštností; neboť rozmanitosť jich jest nevy
čerpatelná, a právní život může vždy nové a zvláštní útvary jich 
zploditi , jež pak dlužno jest posuzovati bud' dle zásad všeobec
ných anebo dle obdoby poměrů příbuzných. Jest. však mnoho 
obligačních poměrú zvláště vyvinutých, jejichž všeobecná povaha 
i účinnosť právem blíže určena jest. Tyto mají dílem význam sa
mostatný, dílem vztahují se jako~to vedlejší (akcessomí) poměry 
právní na jiné pohledávky, k jejichž pojištění slouží. O posledních 
jest pojednáno v kapitole následující; výklad prvých tvoN obsah 
této kapitoly. Tyto lze rozděliti s niznýeh stanovisek. Vzhledem 
v~ak k obsahu jednotlivých druhů závazků vůbee, a nil\Oliv pouze 
k obsahu jednotlivých pohledávek, kteréž té neh oné straně z nich 
vzejdou, jeví se pi'edevším zajisté rozdělení dle důvodů vzniku 
phměi'eným, anať n1znosť těchto důvodů pro povahu závazků 

zvláště jest rozhodnou, neti'eba však dělidla tohoto pi'idržeti se 
tak výhradně, že by nebylo lze v jedno seřaditi závazky obsahem 
s jin};mi blízce pi'-íbuzné, byť by i důvod jich vzniku byl různý. 
Bude tudíž v této . kapitole jednáno 1. o závazcích ze smluv a 
o pHbuzných poměrech, 2. o závazcích ze skutků nedovolených, 
a 3. o ostatních př'ípadech. Při prvých jest však opět rozeznávati 
a) závazky jednostranné, jednak zhola jednostranné, jednak talwvé, 
z nichž vzájemné pohledávky vzejíti mohou (§. 212.), b) závazky 
podstatně dvojstranné. Vyloučeny však tu zůstanou takové závazky, 
které podstatně souvisí s jinými obory nauky, s pfávem rodinným 
anebo s právem dědickým . 

Arndt.ovy Pandekty. 13 
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1. Obligace ze smluv a poměry příbuzné. 

A. Jednostranné obligace. 

§. 279. 

1. S I i b dar o v a cÍ. 

Ze slibu daného s úmyslem darování, vzniká, pokud tu jsou 
požadavky platného darování (§. 81.), žaloba o splnění, kteráž se 

obyčejně nazývá condictio ex lege 35. ,Cod. de donat. a), Dár~e. jest 
dle §. 250. práv jen z hrubé viny. b) Vroky z prodlelll platItI mu 
netřeba. C) Také beneficium competentiae mu přísluší se zřetelem 

. i k jeho dalším dluhům . d) 

2. Zápůj čka. 

§. 280. 

a) Pojem a účinek. a) 

Smlouva o zápůjčku (mutuum, Darlehensvertrag), kontrakt 
realní, b) rozdílný C) od tak zv. pactum de mutuo dando, 1) záleží 

v odevzdání zastupitelných věcí ve vlastnictví, osobně anebo pro· 
střednictvím zástupce,2) s úmluvou příštího vrácení stejné quan
tity. d) K vymáhání tohoto splacení 3) byť by i věc daná u pi"íje.l11ce 

náhodou na zmar přišla, 0) slouží zapújčiteli žaloba, o ~~púJ~ku 
'Darlehensklage), tak zv . condictio ex mutuo, dle prava rIlllskeho 
~ctio stricti juris, f) jež se však dle nynějšího práva může vztaho
vati i ua úroky z prodlení. g) Stejný závazek múže však též po
vstati ačkoli vlastnictví věcí; zastupitelných ani ihned odevzdáním h) 

ani pfímo orl zajJůjéitele i) na pHjemce nepřešlo, jen když jest do

saženo ve výsledku totéž. 4) 

Pozn. I) Srv. o tom Seufferťs Arch. II. 165. IV. 32. X. 3~. 
XIII. 138. XIX. 3i). [Dernburg, Preuss. Pr. R.II. §. 176. na poc. 

a) §. 81 not. b. bl L 18. §. 3. D. dll donat. 39. 5. C) L. 22. U. eod. 
d) L. 19. §. 1. D. de re ind. 42. 1. §. 225. p. 2. a 4. b. ... <) 

a) Dig de relJUs creditis si certnm petetllr et d" condlctlOne. L. I. C~c!. 
de rebus creďi:is et inreiurando. 4. 1. si eertum petatur. 4. 2. b) pl'. J. qlllb. 
moc! re eontrab. obl. ;j. 14. C) cf. L. 30. D. b. t. d) L 2 n. h. t. e) L.) 1. 
§. 4: D. de O. et A. 4+. 7. f) pro J. 1. C. L \J. D b. t. g) § .. 210 . p. ;j .. §. ~51. 
p. 3. b) L. ll. §. 2. L. 12. 13. 19. §. 1. D. b. t. §. 2. J. qUlh. ahell. hc. 2. 8. 
i) L. 9. §. 8 .. L. ll . pl'. L. 15. D. b. t . 
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§. 179. Storch, d. heut ... Darlehensvertrag u. d. Bedeutung der L. 
20. D. 12. 1. fur denselben. 1878.]. 

2) O tom zvláště Ihering, Jallrb . fUI' Dogm. II. str. 87. násl. 
srov. shora §. 246. pozn. 3. na konci. 

3) O času splacení, zvláště'v případě umluvené výpovědi, srov. 
Seuffert §. 310. Seufferťs Arch. V. 273. O slibu splacení "příleži
tostně", "ponenáhlu", "když se to dlužníku hodí", . "když je s to": 
tamtéž IX. 15. XII. 233 . XIV. 121. XV. 7. 218. Úmluva, že má 
splaceno býti, "když věřitel peněz potřebuje", ponechává určení doby 
k placení na vůli zapůjčitelovi: Seutferťs Arch. II. 33. 

4) Srv. a) L. ll. §. 2. D. h. t . Si fugitivus servu s nummos tibi 
črediderit ... vindicari nummi possunt, si extant, aut, si dolo malo 

cl'esinant possideri, ad exhibendum agi; quodsi sine dolo malo con
SUITlsisti, condicere tibi potero. L. 13. §. 1. eod. Si alienos nummos 
tiiJi mutuos dedi, non ante mi hi teneris, quam eos consumseris. Cf . 
L. 56. §. 2. D. de fideiuss. 46. 1 L. 24. pl'. §. 2. D. de O. et A. 
44. 7. Tak zv. condictio de bene depensis (not. h.). b) 1. ll. pl'. h. 
t. (Ulpian.) Rogasti me, ut tibi pecuniam crederem; ego, quum non 
haberem, la.ncem tibi dedi vel massam auri, ut eam venderes ut nummis 
utereris, si veudideris, puto mutuam pecuniam factam; cf. L. 19. pl'. 
D. de praescript. verb. 19. 5. Tak zv. contractus mohatrae! srov. 
Glotisarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, v. Mohatra 
"vox portentosa, (jua signiticatur cont.ractus, quo, inquit Escobarius, 
quis egens pecunia, emit pecunia credita a mercatore menes summo 
pl·etio, et sta,tim ei pecunia numerata pretio infimo ?·evendit. Idem Ba
rata interdulll dicitur". c) 1. 15. h. t. (Ulpian.) Sin!!ulal'ia quaedam 
recepta sunt circa pecuniam creditam. N am si tibi debitorem meum 
iussel'o dare pecuniám, obligaris mihi, quamvis meos nummos non 
acceperis. Quod igitur in duabus personis recipitur, hoe et in eadem 
persona recipiendum est, ut, quum ex causa mandati pecuniam mibi 
debeas, et convenerit, ut erediti nomine cam retineas, videatur mibi 
(lata pecunia et a me ad te profecta. Cf. L. 3. §. 4D. de Se. Maced. 
14. 6. - L. 7. Cod. si certum pet. 4. 2. Jiného mínění byl ohledně 
iJ ) a c) starší právník Africanus dle 1. 34. pl'. D. mand. 17. 1. Sa
vigny I. str . 281. (pozn. 5.), srv. RomeI', die bedingte Novation str. 8 
násL , kter}' L. 34. cit. toliko vzhledem k c jakožto odporující uvádí, 
a Heim bacb, d. 1. vom Creditum str. 279 násl., který dokonce pro
hlašuje přijetí rozporu vůbec za zastaralý předsudek, jenž jeho výkladem 
sám sebou odpadá (?). O rozšíl'ení c. na pohledávky ex omni contractu 
(novace smlouvou o zá:půjčku ?), zvláště o užití pro př'ípad pohledávky 
po zúčtování: Babr, dogmat. Jabrb. II. str. 425 násl. Sintenis II. 
§. 105. pozn. 2 §. 108. pozn. 10. Romer n. m u. str. 15 násl. 
Seufferťs Arch. I. 335. II. 35. 36. III. 105 V. 127. 274. XIII. 17. 
XIV. 16. 17. d) L. 32. D. b. t. (Iuventius Celsus.) Si et me et Ti-. 
tium mutuam vecuníam rogaveris, et ego meum debitorem tibi pro
mittere iusserim, tu stipulatus sis, quum putares eum Titii debitorem 

13* 



esse, an mihi obligaris? Subsisto: si quiJem nullum negotium mecum 
contraxisti. Sed propius est, ut oblígari te existimem, non quia pecu
niam tíbí credidí; hoc enim nísí inter consentientes fieri non potest, 
sed quia pecunia mea (quae) ad te pE'rvenit, eam mihi a te reddí, 
bonum et aequum est. Tak '/,v. condictio Iuventiana. Seufferťs Arch 
X. 253. - Vůbec srv. Heimbar,h, d. Lehre von dem Creditum nach 
den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten. V Lipsku 1849. 
Str. 131 násl. Toto "rozvláčné dílo ... obsahuje v odporu se svým 
názvem toliko (na Savignyovu, System V. pi'íloha XIV. se zakládající) 
výklad čistě římskébo prli,va a processu." Rudorff k Puchtovi §. 304. 

not. a. 

§. 281. 

b) Důkaz zápůjčky. ') 

O dúkazu zápůjčky jest zvláštní předpis právní. a) Průvodní 
moc písemného dluhopisu anebo přiznání o obdržené ll) zápůjčce 3) 
může ve dvou llejbližškh letech 4) po svém zÍ'Ízení býti zvržena 
tvrzením vydatele, že listem vysvědčené vyplacení 5) ve skutečnosti 
se nestalo, querelá uon numeratae pecuniae, bud' že on tuto podá 
jakožto tal{ zv exceptio non numeratae pecuniae G) proti žalobě 
domnělrho věhtele, b) anebo že žaluje C) pro neobdržení o navrá
cení dlužného úpisu, anebo že vezme obsah dlužného úpisu pí
semným a protivníku doručeným, neb před soudem prohlášeným 
ohražením d) v odpor. Odpůrce jest následkem toho nucen pravdivost 
obsahu toho dokázati jinými prosti"edky průvodními,O) jest však, po
daN-li se mu to, p,lk také opl'ávněn, žádati dvojnásobný obnos 
popřeného dluhu, vyjímaje pt-ípad, když dlužník následkem uložení 
př'ísahy Je dluhu i'\e pl·izná. f) Po uplynutí oné lhůty , když o zrušení 
takové žalováno nebylo, nabýV<i listina úplné moci prllkazní, g) aniž 
by však protidúkaz, vyjímaj~ dúkaz nabídnutím přísahy, ll) vyloučen 
byl. 7) Totéž platí již di'íve, když dlužník pm vdivosť toho , Cll bylo 
vysvěďčeno, výslovně anebo 1lIlčky , zejména částečnou splátkou anebo 
placením úrokú doznal, i) anebo vedení stížnosti se vzdal. 8) 

POZII. 1) Srov. vůbec Unterbolzner, civ. Arcb. VII. 1. Cropp 
ve sv)'ch a Reiseových Abh. 1. 18. Gnei,t, die formellen Vertri"i,gc, 

,,) Cod. de Ilon ll11mer"ta peGllnia 4. 30. cf. J. de literarum obligatione . 
3. 21. b) L. 7. 8. §. I. (L. 8.\ L 9. H lG. Cod. h. t. C) L. 7. eod. L. 4. Cod. 
de cond ex lege. 4. 9. d) L. 14 §. 4. Cod. L. t. . cf. 1\ov 100. cap. I Autll. 
hanc autem ad. L 14. Cpd. h. t . 0) L. 3. Cod. h. t. t) No,. 18. cap. 8. Auth. 
cOl/tr" ad L. 4. Cod. h. t. ~. ~52. poz. 1. a. g) §. Ull . J. I. c. L. 8. §. 2. lL 8. 
i. f.) L 14. pr. Cod. h. t. h) L. g. §. 3. Cod. b. t. cf. L. 13. eod. L. 4. Cod. 
de lÍot. promiss. 5. ll . 1) L. 4. Cod. b. t. cf. L. 14. §. eod. 
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str. 1 .. 110. 233. násl. Heimbach n. m. u. str. 633 pásl. Nový nábled 
o excepci Ilon num. pec. rozvinul Einert, "uber das Wesen und dic 
Form des Litteralcontracts... und Vergleichung desselben mit dem 
Wechsel", 1852, dle něhož tato excepce "jedině při kontraktech for
malnýcb platí" a "kromě případů, kde byl obžalovaný postižen neb 
ohrožen žalobou ex stipulatu neho žalobou ex litterarum obligatione, 
nemohlo jí v římském processu nikdy hý ti užito" (str. 29.), a nebyla 
přípustna, obsahovala-li listina doznání o přijetí nebo o placení co 
vlastní důvod obligace. Oproti tOOlU (Fick v) Heidelb. krit. Ztsch. I 
str. 479 násl. Náhled od posud běžll)'ch podstatně odchylný vyslovil dále 
Blibr ve svém spise: U pber di(~ Anerkennung als Verplichtungsgrund 
str. 291 (2. vyd. str. 32 7.) násl. , [srv. Arndts, krit. Ueberscban IV. 

-str. 36 násl. civ. Scbr I. str. 348 násl.] , an , shledávaje v úpise dlužném 
smlouvu formálnou (§. 233. pozn. 8.), jemu po dobu dvou let toliko 
moc závaznou, nikoli však v úpise dlužném snad zároveň obsaženému 
doznání o přijetí průvodnou moc upírá, proti čemuž Brinz Pand. 1. vyd. 
str. 428 násl. , ačkoli v onom názoru s ním souhlasí, obecné mínění 
ještě bájí (proti němu opět Bahr, Jahrb. f. Dogm. ll. str. 346.). 
Schlesinger oproti tomu (ZUl' Lehre von den Formalcontracten u. s. w. 
str. 180 násl.), ač theorii Bahrově o závazné moci listiny odporuje, 
zavrhuje přece taktéž obecné mínění, žádaje k žalobě o zrušení dluž
nébo úpisu ve lhůtě zákonné od vystavitele především důkaz, že dlužn)' 
úpis byl ú'ízen př'ed skutečn.ým vyplacením. Proti tomu Windscheíd 
krit Vjschr. J. str. 109 násl. Pand. § 372 pozn. 15. Witte, die Be
reicbel'ungsklagcn str. 225 násl. Herold, prakt . . Arch. VI. str. 429 
násl. Sintenis II. §. 96. pozn. 28. (s rv. shora §. 262 pOZIl . 2.) Viz 
též Scbletter's Jahrb. VI. str. 25. 

'.I) Užiti nelze pravidla toho : a) po značen li jest v listině dluh co 
dluh z jiného závazku vznikl)', L. 5. 13. Cod. h. t. srov. §. 280. pozn. 
4. c. Seufferťs Arcb. I. 335. V. 274. VI. 178. X. 254. XI. 262. XIV. 
17., Ilebo b) obsahuje-li Jistina doznání, že se vyplacení stalo již y dří
vější blíže označené době. jakož i c) označuje-li veřejná listina, že se 
vyplacení stalo před ověřující autorit.ou. §. 262. pOZIl . 2. Seuffert 
§. 311. pOZlJ. 3. ll. Seufferťs Arcb. II. 34. IV. 31. X. 38. 

3) Mnozí rozšiřují předpis ten i na jiné listy obdržecí, vyjímaje 
ony, jež t)'kají se deposita, arg. L. 14. pl'. §. 2. Cod. h. t. Unter
holzner n. m. u. str. 19. Oproti tomu L. 5. 7. Cod. h . t. Seuffert 
pozn. 8. Gneist st.r. 294 násl 

4) O starším právu: L. 1. Cod. Hermogen. tit. I. Ex cautione 
(l. exceptionem) nOll numeratae pecuniae non anni, sed quinquennii 
spatio deficere, nu per eensuimus. L. 14. pl'. Cod. h. t. 

á) I pokud vystavitel tvrdí, že méně obdržel, než }Jsáno jest, 
platí pravidlo toto. L. 2. 9. Cod. b. t. 

6) Pravá excepce to není, mohla by jí však bí·ti dle ř. pr., když, 
jak bylo zvykem, pro splacení zápůjčky zároveň stipulace byla předse
vzata. L. 1. 2. 7. 8. 9. Cod. h. t. cf. L. 30. D. de reb. cred. 12. l. 
Gal. IV. 116a. (116.) Srov. Gneist str. 8. 265. násl. Witte str. 217 násl. 
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') Srv. §. 262. pozn. 2. na k. Přísnější mínění hájí m. j. ještě Cropp 
II. m. u. §. ll. 31. násl. Miihlenbruch §. 376. pozn. 5. 6. Gneist, 
str. 89 násl. Hlavní oporou pro to jest §. uno J. 1. C. cf. Theophil. 
ad h. 1. Srov. též Heimbach n. m. U. str. 679 násl. Proti Gneistovi; 
Fick n. m. u. str. 495 násl. srv. Seufferťs Arch. VI. 179. VII. 169. 
VIII. 250. XVI. 107. XVII. 180. XX. 125. 

8) Seufferťs Arch. IV. 30. V. 276. Má-li účinek ten též vzdání 
~e v listině samé projevené? Puchta §. 305. not. n. Vorles. ad h. 1. 
Oproti tomu, s běžným míněním, Seuffert § 311. pozn. 12. "Takové 
zř'ikací doložky stávají se ... snadno v úpisech dlužních stálými články, 
jimž nelze 7.ádné váhy přikládati;" srv. Seufferťs Arch. VI. 26. X. 
38. XII. 262., avšak vyjímá se případ přísežně stvrzeného Zřeknutí se. 
Sintenis §. 96. pozn. 44. - Ostatně mohou i dědicové a rukojmí po
užiti querely non num. pec., L. 8. 12. Cod. h. t . ; nikoli však novací 
vstoupivší nový dlužník, L. G. Corl. h. t . 

§. 282. 

c) Omezení zápÍljčky . 

Dle Se. Macedonianum a) nevzniká z peněžité zápůjčky b) po
skytnuté dítěti, C) podrobenému moci otcovské, účinná žaloba; 1) 
tato vyloučena jest excepcí Se. Macedoniani , d) kteráž pl'Ísluší ne
toliko příjemci samému, jak po zrušení tak i před zrušením moci 
otcovské, e) nýbrž i jeho dědici a otci , f) oproti žalobě ze zápújčky, g) 
jakož i rukojmí, pokud by měl proti hlavnímu dlužníku zpětný 

nárok pro zaplacení , h) ve všech pi'ípadech vsak tak, že nevylučuje 
účinků obligace naturální, i) a že neúčinnou jest proti restituční 
žádosti nedospělého zapújčitele. k) Kromě toho odpadá odvolání 
se na Se. Maced. ještě z rozličných dúvodú, jednak vúbec, 2) 
jednak pro příjemce zápůjčky. 3) 

Pozn. 1) L. 1. pr. h. t. 'Verba senatusconsulti Macedoniani haec 
sunt: Cum inter ceteras scelet'is causas Macedo, quas illi natura ad
ministrabat, etiam aes alienum adhib~tisset, et saepe materiam peccandi 

a) Dig. de senatuseonsulto Macedoniano. 14. 6. Cod. ad Sc. Maced. 4. 
,8. cf. §. 7. J. quod cum eo. 4. 7. Theopbil. a h.. 1. bl L. l. pl'. L. 3. §. 2. 
3. L. 7. pr. §. 3. L. 13. D. h. t. L. 3. Cod. h. t. cl L. 1. §. 1 .. 3. L. 3. ~. 4. 
L. 9. §. 2. L. 14. eod. L. 6. §. 1. Cod h. t. dl L. ll. D. h. t. 0) L. 1. pl'. §. 2. L 7. 
§. 4. 5. D. h. t. f) L. 7. §. 10. D. h t. L 6. pr. Cod. eod. g) L. 3. §. 2. 
D. h. t . b) L. 9. §. 3. eod. cf. L. 2. in f. D. quae res pign. 20. 3 - L. 7· 
§. ll. D. h. t. ,) L. 9. §.4. (4. 5.) L. 10. D. h. t. L. 19. pl'. 40. pl'. D. de 
cond. indeb. 12. 6. cf a) L. Ul. D. de novat. 46. 2. L. 2. Cod. b. t. L. 13. 
D. h. t. (Jl L. 9. §. 1. eod L. 14. D. d. reb. cred. 12. 1. L. 26 . §. 9. D. de 
cond. indeb. 12. 6. r) L. 18. D. h. t . kl L. 3. §. 2. eod. L. ll. §. 7. D. de 
minor. 4. 4. cf. L. 34. pl'. eod. 
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malis rnoribus (Vulg. hominibus) praestal'et qui (Hal. quum) pecuniam, 
ne quid amplius cliceretur, incertis nominibus crederet, placere, ne cui, 
qui .!iliofam'il'ias mutuam pecunimn dedisset, etiam post mortem paren tis 
eius, cuiu.s in potestate fuisset, actio petitioque dw·etur, ut scirent, qui 
pessimo exemplo foenerarent, nullius posse filiifamilias bonum nomen 
expcctata patris mor·te fieri. - Dietzel, das Sc. Macedonianum, v Lipsku 
1806. O dějinných poměrech; Rudorff, Rom. Rechtsgesch. I. str. 122 
násl. (Keller, Instit. § 129.). Srov. Windscheid §. 373, kde jest co 
dobrá uvedena ještě inaugurační diss. od Dueckersa, de Sc. Maced. 
1866. Ryck, das Creditirell an Minderjahrige und Kinder in d. vaterl. 
Gewalt, dv. Arch. LIII. 3. (Mandry, Gem. Familiengiiterrecht I. str. 
431 ... 524.). 
, ~) Tak tomu jest; a) když otec k přijetí zápůjčky podnět dal 
nebo je potomně, třeba mlčky, na př. částečným placením, schválil. 
L. 7. §. ll. 15. L. 1:l. 16. D. h. t. L. 2. 7. pr. Cod. eod. (srov. 
S'eufferťs Arch. IV. 29.); b) když zápůjčka ve prospěch otcův se stala 
anebo toliko později k tomu účeli s ní naloženo bylo, byť by i ku za
praveuÍ vydajů, jež otec za dítě nésti má. L. 7. §. 12. 13. D. h. t. 
L. 2. 5. Cod. h. t. cf. L. 47. §. 1. i. f. D. de sol nt. 46. 3. Windscheid 
pozn. 11; c) když se stala za pi'Íčinou zapravení nezbytných potřeb 
anebo k zapravení jiných, obranou neomezených dlubů. L. 47. §. 1. cit. 
L. 7. § 14. D. h. t. (srov. Seufferťs Arch. XI. 229.); d) když za
půjčitel z omluvitelného omylu příjemce záplljčky za samostatného po
kládal. L .. ~. pr. L. 19. D b. t.; avšak L. 7. §. 7. D. h. t . Prolnde 
et si alius mntuam dedit" alius stipulatus est, dabitur adversus eum 
exceptio, licet hie non dederit. Sed et si alteruter eorum ignoravit, in 
patl'is esse potestate, severius (ne potestate se, verius) dicendum est, 
utrique nocel'e. Idem est et in duobus reis stipulandi. Schwanert, Na
turalobl. str. 358. pozn. 58.; e) když byl příjemce zápůjčky v době zá
pů,čky vojínem. L. 7. §. 1. Cod. h. t. To .však popírá na př. Miihlen
bruch III. §. 575. pozn. 22.Puehta 9. 306. \lot. t (srov. pozn. 3. a.); 
poslední nazývá to neprá.vem "privilegium odiosum militum, kterémuž 
odporuje veškerá pravděpodobnost" Vangerow I §. 245. (7. vyd. 
str 457) 

3) Tak tomu jest: a) ma-li př'íjelllce v době zápůjčky peeulium 
castrense nebo quasi castrense (ne pouze, když zápůjčka pro toto byla 
uza\řena, jak míní Miihlenbrucb §. 575. pozn. 21.), pokud toto stačí. 
L I in f. L. 2. D. h. t. (Obdobné užití toho ve případě, kde· syn 
moci otcovské poddaný byl právním zástupcem; Sei.lfferťs Arch. XV. 
20.; platí-li totéž i o tak zv. peculium adventitium irregulare? Van
gerow I . § 245 . pOZll. 1 a Schwanert. Naturaloblig str. 344.; proti 
tomu Seuffert §. 312. pozn. II ; zdali i ph tak zv. peculium adv. re 
gulare? Dietzel str. 151. násl, oproti tomu Vangerow, Sch wanert 
n. m. u. pozn. 12.). Srov. Windscheid, pozn. 6.; .b) když a pokud 
příjemce, stav se paterfamilias, dluh schválil. L. 2. Cod. h. t. Tu 
dlužno se tázati, zdali částečná splátka jakožto mlčky projevené uznání 
celého dluhu vylučuje excepci ohledně zbytku? popíráno Puchtou §. 306. 
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pozn. cc. Schwanertem str. 352 násl., tvrzeno Frallckem, Civ. Abh. 
str 125 násl. Vangerovem §. 245. pozn. 1 b. Srov. L. 7. §. 15. 16. 
D. h. t. (U1p. lib. 29. ad edict.um) Hoc amplius cessahit Sc., si patpr 
sol vere coepit quod filiusfamilias mutuum sumserit, quasi ratum ha
buerit. §. 16. Si paterfamilias factus solverit partem debiti, cessabit 
Sc., nec solutum repetere potest; L. 8. eod. (Paul. ad edictum): quum 
tamen a curatore per ingnorantiam solutum sit, repeti debet. L. 9. 
pr. eod. (U1p. lib . 29. ad edictum). Sed si paterfamilias factus rem 
pignori dederit, dicendum erit, senatusconsulti exceptionem ei dene
O'andam usque ad pignoris qllantitatem. Cf. L. 9. §. 4. eod. Srov. 
Windscheid pozn. 17., kter,Í" s Dueckersem p. 122. sg. tvrdí. že jest 
obrana vyloučena toliko smluveným uznáním. - O účinku novace: 
L. 2. Cod. cit. cf. L. 20. D. h. t . cf. L. 19. D. de novat. 46. 2. 
Schwanert str. 355 násl. 

§. 283. 

d) Zápůjčka zlÍročitelllá .. 

Se závazkem ze zápůjčky může býti spojen závazek úrokový; 
poslední nerozumí se však sám sebou a není podstatnou částí 

prvého. a) Místo úroků může též, dle práva i'ímského, ovšem toliko 
stipulací, ano i splacení větš í sumy platně býti umluveno, b) jen 
když se to neděje za účelem nezákonné lichvy úrokové. C) PÍ'e
vezme-li však zapůjčitel nebezpečí peněz zaplljčených , bun' pro 
plavbu po moh, pecunia traiectitia, foenus nauticnm, cl) anebo 
se zř'etelem ku jinému uebezpečnému podniku, tak zv. foenus II uasi 
llauticum, e) tož může za to vymíněn býti obnos vyšší, zákonnou • 
míru úrokovou přesahující, jakožto j)remie. f) 

Pozn. Dle staršího práva Hm. bylo foenu s nauticum pro dobu ne
bezpečí zcela neomezeno. Pauli sent. ll. 14. §. 3. Justinian omezil je 
na centesimae usurae (§. 209.; pozn. 1.), ale dovolil pak tyto úroky 
v Nov. 106. až ku splacení , což však neglossovanou Nov. 110. 
opět bylo zrušeno. Dle nynějšího práva není více tohoto omezení. 
Eichhorn, Einl. in d. deutsche Privatr. §. 107. na. k. 114. srov. 
Winďscheid, §. 371. pozn. 8. 9. - Zajímavého sem §.padajícího pÍ'Í
padu právního týče se L. 122. §. 1. D. de V. O. 45. 1., k čemuž 
sluší srovnati Huschke, das Schiffsdarlehen des Kallimachus, Linde's 
Ztschr. n. p. X. 1. a Goldschmidt, Untel's. zur L. 122. §. 1. D. de 
V. O. 1855. 

a) L 1. 3. Cod. de nsul'. J. 32. srv. §. 280. not. g. b) L. ll. §. 1. D. 
de reb. cred. H. 1. L. 17. pro D. de pactis. 2. 14. C) §. 209. not d. d) Dig. 
de nautico fúel1ore. 22. 2. Cod. 4. 33. e) L. Ó. D. b. t. f) L. J. pl'. D. h. t. L. 
~ . Cod. h. t. cf. L. 26. §. 1. Cod. de usur. 4. 3:!. Nov. '06. 110. 
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0. Obligace 6elící kll navrácellÍ věd určitých. 

§. 284. 

a) Půjčka. Commodat.ulII. 

Půjčka (Leihvertrag), commodatum, a) záleží v tom, že někdo 
(kommodant) druhému (kommorlatár) bezplatně C) nějakou věc mo
vitou nebo nemovitou b) k užívání odevzdá bez převodu vlastnictví 

_ anebo právní držby, d) s tím závazkem, že mu příště tutéž věc 
vrátLe) Kommodatár jest práv pravidelně z každého nedopatření, 

nikoli však i z náhody; f) musí též vydati zisk protismluvným uží
váním nabytý. g) Žaloba proti němu jest actio commodati directa. b) 
Kommodant nemůže však libovolně v každé době vrácení věci žá
dati,l) dříve než povolené užívání mohlo se díti anebo než čas 

k tomu určený snad uplynul. i) Též kommodatáru může vzejíti 
vzájemná pohledávka netoliko na náhradu nákladů, k) ktel'éž spú
sobem ospravedlnitelným na věc anebo pro věc opatřil, nýbrž i 2) na 
náhl'aduškody, kterouž vinou, pravidelně však jen hrubou vinon 
kommodantovou utrpěl následkem dovoleného užívání, I) a pak-li 
pro ztrátu věci náhradu dáti musí, na pOi:itoupení žalob proti třetílll 
osobám m) ohledně věci té vzniklých, nebo na vrácení poskytnuté 
náhrady anebo věci , jestliže kommodant sám později Ir ní opět 
přišel. ") Tyto vzájemné nároky rmlže kommodatár provésti dle 
okolností žalobou adio commodati contraria aneb excepd proti ža, 
lobě kommodantově. O ) 

POZIl . 1) O poměru kommodátu k precariu srov. L. 1. §. 0. D. 
de precario. 43. 26. .Et est simile (precarium) commodato; nam et 
qui eommodat rem, sic commodat, ut nOH faciat rem accipient.is, sed 
ut eíuti re commodata permittat. L. 2. §. 2. eod. Itaque quum quid 
precario rogatum est, non solum hoc interdícto utí possumus, sed etiam 
praescriptis verbis aetione, quae ex bona fide oritur. Savigny, Rt. d. 
Besitzes str. 562. (7 . vyd. str. 463.) násl. G. E. Schmidt, das Commo-

a) Dig. commodati vel contl'a. 13. 6. Cod . de cOlllm"dl;to. 4. 23. X. 3. 15. 
b) L. 1. §. 1. D. b. t. c) §. 2. J. qnib. mod. re contrab. obl. :'l, 14. cf. L_. 17. 
§. 3. D. de praescript. verb. 19 5. d) L. 8. 9. 15. 16. D. h. t. cf. L. 1'. D. 
depos. ]6. 3. ej L. 3. §. 6. L. 4. D. b. t. f) L. 5. §. 2 . . 10. L. 10 pr. L. 18. 
pr L. 23. D. h. t . srv. §. 250. g) arg. L. 13. ~. 1. D. h. t. ll) srv. §. 99. l)~. 
17. §. :-1. eod. k) L. 18. §. 2. eod. I) L. 17. ~. 3. L. 18. §. 3. eod. cf. L. O. 

§. 10. eod. m) L. 12. D. de re iud. 42. 1. ll) L . 17. §. 5. cf. L. 13. pl'. D. h . t. 
0) L. 18. §. 4. n. h. t. cf. L. 4. Cod. eod. 



190 

datum ulld Precal'iurn. (§ . 173. pozn. 8.) LDernbul'g, Pn:mss. Priv. R. 
ll. §. 175 l 

'2) Commodatum, jako depositum (§. 285.) a pignus (§. 288. ) , 
náleží dle pro ř. k realním kontraktům (§. 232. pozn . 4.). Avšak jsou 
při něm již v ř. pro i na straně kommodantově závazky uznány, které 
)la podstatu obliga.ce, re contractae sahajíce, vlastn ě jen z předběžné, 
o sobě ještě nezávazné smlouvy, která t.eprve odev~dáním věci kon
tral,tem se stává, nebo z celého jednání jakožto bonae fidei negotium 
odvoditi se dají; tak závazek, nepožadovati věci zpět v době nevhodné 
a zvláště ručení kommodantovo pro kulposní zamlčení poškození věci, 
pro jehož ze své strany nezavillPné nepovšimnutí kommodatár škodu 
utrpí. Dle dnešního práva může tedy také i předběžná smlouva o bez
platném dovolení užívání (pactum de commodando) sama sebou býti 
právně závaznou a kommodant již pro bezdůvodné zadržování věci 
býti zodpovědným, jako depo sitár pro odepřené dovolení uschování. 
Před skutečným odevzdáním věci nemůže však ovšem u účincích, jež 
kommodát co realní kontrakt má, býti řeči. 

b) Smlouva o uschovánÍ. Depositum. ") 

§. 285. 

aj Depositum. pm'videlné. 

Toto uzaVlra se odevzdáním po pi"ípac1ě pi"ijetílll něja ké Vetl 
movité k uschování bezplatnému b) a všeho dalšího závazku prostému. 
vyjímaje ten, že věc ta opatrována a příště vrácena bude. C) Ode
vzJávatel nazývá se deponent , příjemce depositár. Zdaž prvý jest 
vlastníkem, na tOltJ nezáleží, cl) jen když pJslední jím nenÍ. 0) Proti 
tomuto nastupuje se žalobou actio depositi direda, 1) oproti kteréž 
ani retence '2) ani kompensace není dovolena. f) Týž jest však pravi
deln ě práv jeu ' z hrubé viny. g) Uložil-li bez takové viny věc u ji
ného, potřebuje toliko postoupiti svou žalobu proti tomuto, ll) Dědic. 
jenž věc zcizil s dobrým přesvěd čením (boua fide) , potřebuje toliko vy
dati cenu anebo žalobu o ni. i) Z více deposit<Írll a z více dědicú depo
sitáľových jest každý za vlastní vinu práv z celku; k) z viny zůsta
vitelovy však jsou poslední právi toliko dlt' svého podílu dědického. I) 
Vzájemné nároky pro lláklad na vět vedený, anebo pro šlwdu vinou 

a) Dig. c1eposi ti vel contra. 16. 3. Cod . 4. 34. X de deposit.o. 3. 16. cf. 
Collat . leg. Mo~. tito 10. bJ L . I. pl'. 1. S. 8 .. 10. D. h. I. c) L . 1. §. 12 1:-3. 
D. h. t. d . L . 1. §. 5. 41. eod, d) L. 1. §. 39. eocl. e) L. 15. 31. §. 1. eod. L . 
{5. D. de R. J, fJ L. ll. Cocl. h. t. §. 266. not. a. g)~. 3. J. quib . mod. re 
contrah. 3. 14. L. 1. §. 6. 7. 16. 20 .. 22. 35, L. 32. D h. t. (§. 250.) . h) L. 16. 
D. h. t. i) L. 1. §. 47 . L. 2. 4. eo t. k) L. 1 §. 43. L. 9 10 eod. I) L. 7 §. l. 
L. 9. eod. 

.. 
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protivníka utrpěnou , může depositár provésti žalobou attio depo
siti contraria.!ll) 

Pozn 1) Dle pro ř. jest žaloba ta spojena s infamií (§. 31. 
pozn . 1. f.). Ve případě deposita předsevzatého v naléhavé tísni (tak Zl. 

depositum miserabile) směřuje žaloba ta pro dolus Ir dvojnásobné hodnotě . 
L. 1. §. 1 .. 4. L. 18. D. h. t . §. 17. 23. 26. J. de act. 4. 6. srov. 
§. 252 . po zn. 1. c. Srov. Pauli sent. II. 12. §. ll. "Ex causa depo
siti lege XII. tabb. ill duplum actio datur, edicto praetoris in simplum ;" 
a o tom Asber, Linde's Ztschr. n. p. XXII. 8. Arndts, Haimerl's 
Vjscbr. XVII. 8 , (civ. Schl'. I. 25.). Ihering, Schuldmoment str. 31 
násl. - Jako~to utili s actio může ~aloba ta příslušeti třetí osobě, jíř. 

_dle úmluvy navrátiti se m ělo . L. 26 . pro D. h. t . §. 246. pOZIl . 3 . 

'2) Spomo, nemá-li se pro náhradu nutný ch nákladů připustiti re
tence ? Seuffert §.3l6. not. 16. Oproti tomu Pucltta §. 32 1. not. r.
Pokud tvrzení depositárovo, že jest sám vlastníkem, ospravedlňuje 
k odepření navrácení? Seuffert not. 17. Puchta n. m. u. srov. not. e.; 
pokud ji pro právo třetího lze připustiti? srov. L . 3l. §. 1. D. h. t ... 
Latro spolia, quae mihi abstulit, posuit apud Seium inscium de ma
litia deponentis: utrum latroni an mihi restituere Seius debeat? ... 
si totius rei aequitat!lm (intuemur), .. mihi reddenda sunt, cui (Flor. 
quo) facto scelestissimo ademta sunt.... Quodsi ego ad petenda ea 
no n veniam, nibilominus ei restituenda sunt, qui depo suit, quamvis male 
quaesita depo suit ; quod et Marcellus in praedone et fure scribit . 

3) O navrácení, je-li více osob deponenty nebo dědici jednollO 
depon enta : L. 1. §. 36. 44. L. 14. pro D. h. t srov. §. 216. 

§. 286. 

fi) Depositum nepmvidelné. ') 

Depositár nenabývá z pravidla ani vlastnictví věci uschované 
ani oprávnění, jí užívati anebo spotl~ebovati. a) Nicméně mohou v ěci 
zastupitelné i tím zpt'í.sobem býti uschovány, že příjemce jest po
vinen navrátiti jen touž sumu anebo kvantitu , a to pokládá se za 
mlčky umluveno, uschová-li se neuzavřená suma peněžitá. b) Tu 
pak přecMzí vlastnictví věci pi"ijaté, jako pi"i zápťIjčce , na pří
jemce,2) s jednáním tím však ostatně se nakládá dle úmyslu kon
trahentll jako s depositem (tak zv. depositum inegulare). ") Pakli 
však pi'i pravidelném depositu věcí zastupitelných příjemce teprve 
později anebo také napřed , pi'eje-li si toho pro budoucnost, dovo-

m) L. 5. pro L. 23. D. h. t . 
a) L. 29. D. h. t. L. 3. 4. Cod. eod. b) L. 31. D. locati. 19. 2. c) L. 24. 

25. §. 1. L. 26. §. 1. L. 28. D. h. t. 
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Jení obdrží, lJřijaté věci spotřebovati, pi"echázÍ depositum v prvém 
případě ihned se svolením, ve druhém případě se skutečným uží
váním v zápůjčku.d) 

Pozn. 1) Srov. vůbec A. C. J. Schmid, civ. Arch. XXX. 3. Brinz 
1. vyd. str. 439 násl. Windscheid §. 379. Vangerow §. 630. 7. vyd. 
lIl. str. 415 .. 423 .. 

2) I k náhradě úroků může příjemce, neLledě ku prodlení, zvláštní 
lJřípovědí býti zavázán. L. 2,1. in f. L. 26. §. 1. in f. D. I. c. Srov. 
L. 29. §. 1. eorl . Si ex penniss~t meo deposita pecunia is, penes quem 
deposita est, utatur, ut in cetel'is bonae fideí iudiciis, usuras eius no
mine pl'aestare mihi cogitur. Sluší opraviti impennissu? HusclJke, Linde's 
Ztschr. n. p. XVIII. 6. Vangerow str. 418 násl. Windscheid pozn. li. 

§. 287. 

'o) Se'luestrncc. 

Opatrování předmětu nějakého může více osob společně svě

řiti osobě třetí za tím účelem , aby sporné nebo toho času ještě 

k provedení se nehodící nároky právní ohledně věci té se zajistily. 
Uschování toho druhu jest sequestrace, ") tak zv. sequestratio vo
luntaria ; b) pi'íjemce zove se sequester, C) na něbož zvláštním usta
novením lm':lže býti převedeno i právní drženÍ. ll) Žaloba proti němu 
o vydání př'edmětu svěřeného sluje depositi sequesti'aria aetio.") 
Kdy tato nastává a komu př'ísluší, :i"ídí se dle podnětu seq ucstlace 
a dle dlhodu jejího zrušenÍ. 1) Povstala-li z právní rozepře o př'edmět 
ten, pi"Ísluší žaloba (in soliclum) stnmě vítězné. g) Ostatně múže 
míti jednání se sequestl'em i povahu jiné smlouvy, na př. nájmu 
anebo mandátu. h) 

Po zn. 1) L. 110. D. de; V. S. Seqnestel' dicitul', apud quem 
plures eandem rem, de qua contl'oversia est, deposuerullt, dictus ah 
eo, quod occul'renti aut quasi sequenti eos, qui contenrlunt, committitur. 
L. 6. D. h. t. Proprie autem in sequestre e~t depositum, quod a plu
ribus in solidum certa conditione custodiendum reddendumquc traditur. 
Srov. Muther, Sequestration und Arrest im I'om. Recht stl'. ~5. násl., 
zvláště o držbě sequestrově str. 226 násl. 

d) L. 9. §. 9. L. 10. D. de reb. cred. 12. 1. L . 34. pl'. D. mand. 17 1. 
") L. 6. 17. D. h. t. 16.3 bl cf. L 22. §. 8. D. sol. matl'. 24 :J. §. 93. 

not. n. c) LIlO. D. de V. S. d) L. 17. §. 1. D. h. t L. 39. D. de poss. Jl. 
2. §. 135. not. k. ol L. 5 §. 1. L. 12. §. 2. D. h. t. f) L. 5. 6. Cod. h. t. J. 
:14. L. 6. D. h . t. cf. L. 5. §. 2. eod . L . 39. D de solut" 46. 3. g) L. 9. §. 3. 
D. de dolo. 4. 3. D. de dolo. 4. 3. L. 17. pl'. cit. cf. L. 7. §. 2. D. qui satisd. 
cog. 2. 8. b) cf. L. 9. §. 3. cit. L. 22. §. 8. cit. 
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§. 288. 

c) Smlouva zástavní.") 

Odevzdá-li se někomu věc za tím úč.elem, aby mu co zá
stava poskytla jistoty pro splnění jisté pobledávky (zástava ruční, 

pignus ve vlastním srn., Faustpfancl), jest tím příjemce zasta
viteli, ať jest tento vla~tníkem čili nic, b) zavázán, tutéž věc 

vrátiti C) i s příbytkem, ,) jal,mile bude ve své pohledávce jinak nežli 
_zcizením zástavy uspokojen, anebo jakmile z jiného důvodu právo 
zástavní pomine; d) po právoplatném zcizení zástavy má vydati tl)
liko cenu zbývající po uhražení své pohledávl(y. e) Týž jest práv 
z každé viny se své strany, nechť se jí dopustil ohledně věci samé 
anebo jejího p:"Íslllšenství anebo ve výkonu svého práva věřitelského, 
Jlokud tím zastltvitel jest zln-ácen. f) Žaloba proti němu jest pig.oe
ratitia in personam actio. Oproti tomu přísluší jemu contraria adio 
netoliko pro náldady, g) nýbrž i pro jmé poškození, jež mu ~.pů

sobeno bylo vinou zastavitelovou se zřetelem k poměru tOl1luto, 
zvláště též, byla-li mu zastavena vec cizí a Eebylo-li mu tudíž po
skytnuto účinného práva zástavního. ll) Žalob těchto užiti lze i při 
ztÍr,;tavní smlonvě, ph níž držblt věci převedena nebyla (hypotheka, 
pignus v širším smyslu), 2) pokud z ní mohou vzejíti stejl1orodé 
nároky, tedy zejrnérla, dosáhl-li snad zástavní věřitel později 

držby věci zast;l\'C'llr rl-mou žalobo II zástavní, i) anebo pakli jinak 
::;vé právo věř'itelské provedl, k) a žaloby ty byly též rozší-. 
í'eny na případy, při nichž práva zástavního beze smlouvy bylo 
nabyto. l ) 

POhn. 1) Pravidlem je, že příjemce zástavy veškerý zisk, který 
obdrží jakožto zástavní věI-itel z věci nebo pomocí její, musí vydati 
nebo od své pohledávky odečísti, ua př. i čebo na odciziteli >~ástavní 
věci dobyl, L. 22. Vl'. D. b. t. L. 15. pl' D. de furt . 47. 2., nikoli 

. CL) Dig. de p;gll' ratitia actiollt, vel cQntl'a 13. i. C:od. 4. 24-. b) L. 9. 
§. 4. D. b t cf. L. 45. [Jl'. D d" R. J. C) L. 22. ]Jl'. §. 2. L. 4-0. §. 2. D . h. 
t . L.. 1 .. ~ . OU(1. h . t. cf. L 8. D. in quib. caus. Jlign. 20. 2. L . ll. §. 1. D. 
de plgn. :W. J. d) L. 0. §. ;) . . 5. L. 10. ll. cf. L. 20. §. 2. 3. D. h. t. L. 
l~) .. 12. Cod h. t. e) L. 24. §. 2. L . 42. D. eod. cf. L. 12. ~. 1. D. de distract. 
pIgll. 20. 5. f) L . 13. §. 1. L. 14. 24 §. 3. D. h. t . L 3'. 5 . . 8. C0U. h. t. 
g) L. 8. Vl'. §. 1.. L. 2;''>. eou. cf. L . 22. §. 4. eod. h) L. L §. 2. L . 9 lir. L. 
16 .. §. 1. L. 2~ . §. 3 4. L :-ll. 32 eod. cf. L. 36. §. Leo,\. L. 54. D. de 
fidemss .. 46. 1. '). L. 4. 7. Corl. h. t. k) L. 21. §. 3. D. de pignol'. 20. 1. L. 13. 
D .. de dIstract. plgn. 211 . 5. 1) L. 34. D. de damno inf. 39. '~ L. 5. §. 21. D. 
ut 111 poss. legato 36. 4. 
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však, čeho se mu dostalo, byť i za pflClllOU zastavení, ale nikoli co 
zástavnímu věřiteli, na př. nikoliv, quod iuro inventoris, non creditoris 
ex thesauro apud eum remansit. L. 63. §. 4 D. de acquir. dom. 
41. 1. Srov. §. 253. a zvláště Dernburg, Pfandrecht I. str. 141 násl. 

2) O tomto rozšíření osobních žalob z práva zástavního srov. 
Brinz Pand. 1. vyd. str. 315 . Dernburg, Pfandrecht. I. sk 138 násl. 
Scheurl, krit. Vjschr. II. str. 441. Stoelzel , civ. Arch. XLV. ll. 
Windscheid §. 381. na k. 

§. 289. 

d) Receptum llautarum, r.allponum, stabulal'iorum. "') 

Lodníci a hospodští, ktei'í, provozujíce svou živnost pi'ijímají 
pocestné se zavazadly, ručí pí'jjatým, .iako by l:>mlouvou mlčky 

uzavřenou byli zavázáni, za navrácení věd těch. ") pokud vlastní 
vina přijatých anebo cizí násilný skutek anebo pouhá náhoda ztrátu 
nezpůsobila, C) anebo pokud výslovné nebo mlčky vyjádř'ené dohodnutí 
zodpovědnosť nevylučuje. d) Proti plavci anebo hospodskému směřuje 
tudíž praetorská in factum actio (Je recepto), neodvisle od poměru 
právního, jinak mezi nimi a pi'ijatým cizincem stávajícího. e) 

Pozn. I) L. 1. pro D. h. t. Ait praetor : Nautae caupones sta
úulal'ii, quod cuiusque salvum fore ?'eceperint, nisi restituent. in eos 
iudicium dabo. - O tom Goluschmidt, Ztsch. fiir Handelsrecht lIJ. 
3. ti., s čímž sluší srovnati Harder, Lii1de's Ztschl'. n. p. xvm. 14. 
Gimmerthal, prakt. Arch. II. 4. (,tl'. 111 nás1.) Weis tamtéž V. 8. !J. 
(str. 280 násl. 337 násL) Wyss, Haft.ung fiir fremde Culpa str. 57 
násl. 79 násl. Windscheid §. 384. (Právní případy k tomu : Hallwach~, 
prakt. Arch. n. p. vn. str. 80 . . 94.). - Pro poškození neb odcizení , 
jehož se 7.Í'ízenci lodníka nebo hospodského dopustili, poskytuje ř. Jll'. 
proti tomuto též poenálrlí žalobu o dvojnásob. Dig. furti adversus 
nautas caupones stabuhrios. 47. 5. §. 3. J. de obl. quasi ex de!. 4. 5. 

'1) Spoma je plat.nosť e~iktu tOllO ohledně povozníkův a pošt. 
C. F. Miiller, iiber die de recepto actio in ihrer Anwendbarkeit auf 
die heutigen Posíanstalten. 1835. 2. vyd. 1857. Goldsc;hmidt n. m. u. 
str. 352. násl. Kompe, z. L. vom Postfracht.geschi1ft, v témž časop. XI. 
2., srov. též Linde, ve svém 'časopise n. p. XVI. 6. 7. (recte : o. 
konec Rtr. 151 násl. 295 násl.) Vangerow §. 048. pozn. 2. Seuťf'ert 
§. 405 n. k. Windscbeid pozn. 9. 

3) Dvě zdánlivě sobě odporující místa (L. 1. §. 1. D . h. t . 
"nam est in ipsorum a?'bitrio ne !JHem recipiant" , a L. un. §. G. D. 

a) Dig. Nautae caupones stabularii ~lt. l'ecepta l'eltitnant. 4. H. b) Ll .. 3. 
pr. §. 2. D. h. t. cf. L . 6. pl' . eocl. C) L . 3. § 1. rod . cf. L . 1111 . §. 6. D. flll'ti 
adv. naut. 47. 5. d) L. 7. pr. eod. aj L. 3. §. 1. 4. eod. 
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47. 5. "nec repellere potf'st iter agentes") vyvolala spor o povillnosti 
hostin sk)'ch, přijímati cestující. Madai, Linde's Ztschr. XVIII. 12. Van
gerow §. 648. pozn . 1. Otázka ta je především živnostensko-policejní. 
Srov. ostatně ještě Kuntze, Schletter' s Jahrb. VII. str. 325. 

§. 290. 

e) Smlouva vetešnieká. 

Povinnosť ku navrácení určité věci , ale toliko alternativně, 
zakládá se též smlouvou vetflšnickou (tak zv. eontractus aestima-

-t.orius, Trbdelvertrag) Tato záleží totiž v tPll1, že někdo jistou 
určitě oceněnou věc ku prodeji přijme a se zaváže, že odvede buď 
cenu tu anebo věc samu. a) Požádal-li příjemce za obstarání 
obchodu, má se za to, že jej stihne i nebezpečí náhody b) Právní 
jednání toho druhu může míti ostatně i povahu určitého závazku 
jiného, zejména příkazu ar.ebo smlouvy námezdní' odevzdateli 
dána je však pro všechny případy actio aestimatoria praescriptis 
verbis, jejíž účinek pak v jednotlivém případě určiti jest třeba 
se zřetelem ku zvláštní povaze jednání. C) 

Pozn. L. 1. pl'. D. h. t. Actio de aestimato proponitur tol
lendae dubitationis gratia. Fuit enim magis dubitatum (H. ing~ns 
dubitatio), quum res aestimata vendenda datur, utrum ex vendito sit 
actio propter aestimationem, an ex locato, quasi rem vendendam 10' 
casse videor, an ex conducto, quasi operas conduxissem, an mandati. 
Melius itaque visum est, hanc actionem proponi; quoties enim de no
mine contractus alicuius ambigeretur, couveniret tamen aliquam actionem . 
dari, dandam aestimatoriam praescriptis verbi3 actionem (Ihering, 
dogm. Jahrb. XV. str. 389. emenduje: convenerit tamen aestimationem 
dari; s tím srov. Karlowa, Rechtsgescbaft ~tr. 250 násl.). - Sporné 
otázky o povaze vlastní smlouvy vetešnické: zdali vlastnictví ihned na 
vetešníka pfecbází (arg. L. 3. D . locati. 19. 2.)? zdali týž nese pra
videlně náhodu? Puchta ~. 313. Oproti tomu Sintenis §. 117. pozn. 3. 
Srv. vůbec GlLtck xvru. § 1065. Chambon, Beitr. zum Obligationen
['ecbL Svaz. 1. 1851. str. 1 . . 110. lo tom Rrinz Irrit. Bl. čís. 1.), 
Jul. Merkel, Rtslex. XI. str. 535 .. 544., též Wolff, prakt. Arch. n. p. 
II. 13. str. 335 násl. (Emmerich, iiber die Haftbarkeit des Trodlers 
fiir peric. caslls, civ. Arcll. LXI. str. 277 násl.). 

a) Dig. de aestimatol'ia . 19. 3. u) L. 1. §. 1. D. h . t. L . 17. §. 1. D. de 
!Jraescript. verb. 19. 5. cf. L. 5. §. 3. D. commodo 13. 6. c) L . 1. pl'. L. 2. D. 
h. t. cf. L. 13. pl'. D. de praescript. YC'rb. 19. 5. 
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4. O b I i g a c e z jed n a tel s tv í. 

'a) Příkaz. Mandatum. a) 

§. 291. 

u) Podstata jehu. 

Mllndát (příkaz, Auftrag, Vollmachtsvertrag) sluje smlouva, 
kterouž někdo (mandatarius) po vůli b) druhého kontrahenta (man
dans, mandator) se zavazuje, C) jednání nějaké provésti, aniž by si 
nějakou úplatu vymínil. 1) Předmětem mandátu mohou býti jen do
volená d) jednání, kteráž teprve př'edsevzata býti mají, e) jejichž pro
vedení nejen v mandatárově, nýbrž alespoň zároveň v mandantově 

zájmu anebo v zájmu os.oby třetí 2) jest. f) Příkaz může směř'ovati 

k jednotlivému určitému jednání anebo k celému druhu nebo k celé 
"ad ě jednání a tudíž i k obstarání všech záležitostí llIajetkových 
n ějaké osoby (§. 77.), nesmí jenom býti zcela neurč:itý . g) Účinek 
lIla ndátu jest jednak založení zastoupení mandanta s jeho práv
ními účinky, 3) ve kterémž směru se plnou mocí nazývá .(§. 77. 
246 . . 248.), jednak vznik obligace mezi mandantem a mandatárem , 
ze kteréž může vzejíti pro onoho actio maudati directa, pro to
hoto contraria actio; zde mluví se () ú činku posle dním. 

Pozn . 1) Bezplatnost mandátu: L. 1. §. 4. D . h. t . Mandatum 
ni si gratuitum nullum est. pak: §. 13. J. h. t . " mercede constitllt.a 
incipit locatio et conductio esse". Avšak : L. 6. pro h . t. Si r emune
!'andi gratia honor intervenit, erit mandati actio ; a L. 1. Cod. h. t . 
'De salario (autem) , quod promisit, a praeside (apud praesidem) pro
vinciae cognitio praebebitur. (Dernburg, Preuss. Pl'. R. ll. §. 180. 
l)ozn. 2.). 

~) L. 2. pr. D. h. t . M)lnclatllm inter nos cOlltrahitllr sive mea 
tantum gratia tibi mandem, sive aliena tantum , sive mea et aliena, 
si ve mea et. tua, sive tua . et aliena; quodsi tua tiwtum grati a tibi 
mandem, supervacuum est mandatum, et ob id null a ex eo actio nas 
citul". §. 6 .... Cuius gen er is man datum magi s consiIiIlm. est , quam 
mandatum, et ob id 1l01l est obligatorium , quia nemo ex COll silio obli
gatur, etiamsi non expediat ei, eui dabatur; quia Iiberum est cuique 
apud se explorare , an expediat sibi consilium . Však mllže i tako vá 

a) Di;;. mauuati vel contra. 17. I. Cod. 4. 35. J. ue mandato. H. 26. 
b) L. 1. pl' . §. 2. cf. L. 6. §. 2. L. 18. 5H . D. h . t. c) L. 1. §. 4 L. Ii. pl'. L . 
7. L. :'iG. §. ~. D . h . t . L. 1. in f. Cod. h. t §. 13. J . h. t. J) §. 7. J . h. t. L. 
6. ~ . 3. L. 22. S. 6. D. h. t . e) L. 12. ~ . 14. eod. f) §. 1 .. 6. J . h. t. L . 2. L. 
6. §. 4. 5. L. 8. §. 6. D. h. t . !I) L. 48. §. 2. eod. 
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r ada ze zvláštních důvodů činiti zodpovědným : srov. a) L. 12. §. 13. 
D. h.· t. " .. . si ... periculo meo crede, dicat, bene cred'is; arbitror, 
locum esse mandato et mandati eum teneri. " L . 6. §. 5. L. 32. eod. 
b) 1" 47. pl'. D. de R. J. Consilii 110n fraudulenti null a obligatio est ; 

, ceterum si dolus et calliditas inter cessit, de dol0 actio competit. L 7. 
§. 10. L. 8. D. de dolo. 4. 3 - Důvod pro to může kromě toho 
spoč í vati též v povinnosti na úřadě neb na podobném poměru se zaklá
dající , u dělovati dobrou radu. Vangerow III §. 659. Seuffert §. 335 n. k. 

3) [Srov. Karlowa, Rechtsgeschaft str. 240 násL]. 

§. 292. 

tl ) Závazky mandatárovy. 

Mandatár jest povinen 1. příkaz přijatý přesně a pečlivě pro
vésti , se zř'etelem na daná mu navedení, a kromě toho tak jak 
to s povahou přikázaného jednání a s jH'ospěchem nebo s d0ll111ělou 
vMí mandantovou nejlépe souhlasí, ") dále 2. vše to, čeho se mu 
z přikázaného jednání dostalo, o čemž účty skládati mu jest, mau
dantu vydati, tudíž i žaloby proti třetím osobám ve příčině té na
hy té jemu postoupiti, b) a 3. poskytnouti náhrady za škodu svou 
vinou (dolus anebo cul pa) spůsobenou . C) Svěřil-Ii mandatár pro· 
vedení jednání zcela nebo částečně někomu jinému (substitutovi), 
jest práv z jeho viny jen potud, pokud jemu samému při zř'ízení substi
tuta nějaké nedopatření za vinu klásti lze, musí však každým spů
sobem alespoň žalobu SVOll proti tomuto postoupiti; d) vinen však 
jest fl tudíž práv jest z každé z toho vzešlé škody, předse\'zal-li 
substitu ci proti výslovnému zákazu ueb proti povaze příkazu . Je li 
více osobám týž př'íkaz dán , jest jeden každý práv z celku. e) 

§. 293. 

r) Závazky mandantovy. 

Mandánt může s druhé strany býti opačnou žalobou manda
tárovou donucen 1. vrátiti tomuto náklad pí'imM'eně za účelem 

a) L. 5. 46. D. h. t. b) L. 8 § 9. L. 10. §. 2. 3. 8. L . 20. pr . rod. L. 
46. §. 4. D. de procurat. 3. 3. srov. §. 246. 255. c) L. ll. 13. 21. Cod. h. t . 
cf. L. 8. §. 8. L . 10 L . 29 D. h. t. d) L. 8. §. 3 eod. cf. L . 20 (21) . §. 3. 
L. 27 (28.) D. de lIeg. gest. 3. 5. L. 10. in f. L. ll . D. commodo 13. 6. L. 2. 
§. 1. D. si mensor. ll. 6. a) L . 60. §. 2. D. h. t. 

Arndtsovy Pandekty. 14 
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splněn í příkazu vedený, a) a nahraditi mu tudíž i úroky, které mu 
vynaložením vlastních peněz ušly, b) jakož i pi'evzíti závazky, ve které 
on za pi"ÍČÍnou příkazu vstoupil; C) 2. každou škodu svou vinou mu J 

spůsobenou nahraditi. d) Překročil-li mandatár meze pi"íkazu, lllúže 
na mandantovi uznání svého jednání žádati jenom potud , pokud 
škodu překročením tomuto spúsobenou odstraní. e) Dalo-li více osob 
příkaz společně, nastává proti jednomu každému z nich žaloba 
o celé. f) 

Pozn. Zvláště o mandantově povinnosti, ručiti za přík azy, jež 
mandatáři znetvořeny se dostanou, srov. sbora §. 23l. pOZll •. 2. f. 

§. 294. 

ď) Zrušení mandát·u. 

Poměr z příkazu vr.niklý pomíjí l. dokonáním přikár.aného 
jednání, jakož i uplynutím času, na kterýž snad plná moc omezena 
byla, 2. odyoláním anebo též mlčky vyjádi'eným vzetím pi'íkazu 
zpět se strany mandantovy, a) anebo výpověd í (renuntiatio, A ufkiin
digung) se strany mandatárovy, b) 3 smrtí mandantovou nebo man
datárovou, C) leč by příkaz k něčemu, co má vykonáno býti, teprve 
po smrti mandantově směřoval. d) Avšak odvolání, e) jakož i vý
pověd" tato zejména pro nevčasnosť, není-li ani tato omluvena/) mťHe 
založiti j eště žalobu z mandátu vzhledem ku škodě tím spůso
bené. Tato může j eště nastati i pro jednání, které teprve po smrti 
mandantově z nevědomosti o této aneb následkem udalostí dří
věj ších předsevzato ' bylo. g) Nikdy nezanikají však takovým zl'U. 
šením mandátního · poměru právní nároky z něho dosud vzešlé. ll) 

. I 

Pozn . K not. d. g. srov. Dietzel, Linde's Ztscbr. n. p. XIII. 13. 
Windscbeid §. 411. pozn. 5. násl. 

a) L . 10. §. 9. cf. L. 27. §. 4. L. 56. §. 4. D. h. t L. 4. Cod. h . t. 
b) L . 12. §. 9. lJ. COll. C) L. 45. eod d) L. 26. §. 6. 7. eod. e) L. 3. §. 2. L. 4. 
41. eod. §. S. J. h. t. f) L. 2 1. L. 59. §. 3. D. eod. 

a) L. 12. §. 16. L. 15. D. h. t. cf. L. 31. §. 2. D. de jJrocurat. 3. 3. 
L . 3. Cod. b. t . b) L. 22. §. ll. L. 27. §. 2. D. b. t . C) L. 26. pro L . 27 . ~ . 3. 
L. 57. eod. d) L. 12. §. 17. L. 13. 27. §. 1. .eod. cf. L. 108. D. de solut~ 46. 
3. JRA. §. 99. e) L. 15. D. b . t. cf. L. 12. §. 2. L. 34. §. 3. D. de sol nt. 46. 
3. f) §. 9. ll. J . b. t. L. 22 §. II L. 23 .. 26. L . 27. §. 2. eod. g) §. 10. J. 
b. t . L . 15. Cod. b . t. L. 26 . pro §. 1. L . 58. pro D. h. t. L. 14. pro eod. cf. 
L . 27. §. 3. eocl. L. 33. D. de poss. 41. 2. - L. 12. §. 2. L . 34. §. 3. D. de 
soIut. 46. 3. cf. L. 41. D. de reb. cred. 12. 1. h) L. 58. pro D. h. t. 
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§. 295. 

,) Zvláštní dnthy mandátu. 

Co takové dlužno vytknoll ti 1. tak zv. mandatum qua1ificatum 
(§. 352.), t . j. pi'íkaz, poskytnouti osobě ti'etí úvěr, v čemž se jeví 
jistý druh rukojemství, ") 2. assignaci, t. j . př'íkaz od osoby jedné 
(assignanta) osobě druhé (assignátu) daný a jí od osoby třetí ozná
menu býti mající, aby této (assignatáru) platila. Assignát múže 
-býti dlužníkem assignantovým, tento dlužníkem assignatárovým, 
i 'múže assignace sloužiti k tomu, aby se jí docílilo zaplacení po
sledního ; znakem podstatným však to není. b) Příkaz v assignaej 
obsažený může, pokud placeno nebylo, c) býti odvolán (contraman
dován) , jakož i s druhé strany výp!)věděn, pročež "pouk:\7:ka 
není placením" ("Anweisung ist keine Zahlung"). Vyrovnal-li se 
však assignát v té době , kdy dle příkazu platiti mohl, s assigna
tárem spúsobem jiným, nemůže odvolání pO:6ději učiněné assignn nta 
sprostiti jeho závazku oproti onomu vzniklého. 

Pozn. O assignaci a jejím poměru k cessi a delegaci srov. Miihlen
brucb, von der Cession, §. 18. Heise und Cropp, Abh. II. 13. Tból , 
Haridelsrecbt I. [4. vyd.] §. 114 .. 132. [5. vyd. §. 318 . . 337.] Puchta · 
§. 326. Vorles. [4. vyd.] II. str. 189 násl. Unger, die rechtliche Na~ur 
der Inhaberpapiere str. 73 násl. Salpius, Novation und DelegatlOn 
§. 8. 73 .. 76., proti tomuto však Witte, krit. Vjschr. VIII. str. 352 
násl. Wind scheid §. 412. [Plucinski, civ. Arcb. LX. 7. Del'llbug, . 
Preuss. PI'. R. II. §. 52. násl.] - Obchodnické poukázky : Deut.scheR 
Handelsgestzb. čl. 300 .. 305. 

§. 296. 

b) Jednatelství z veřejného příkazu . eura bonorum. 

V někt.erých případech nařizuj e se správa jistých statkú za 
spolupllsobení a pod dohledem vrchnostenským, ustanovuje se 
curatoľ bonoľum ; tak při konkursu věřitelů (§. 226 .), anebo v tom 
pi'ípadě , když jistá osoba po delší dobu jest nepřítomna, eura bo
norum absentis, ") a . z různých důvodů při dědictví, cura he-

a) L . 6. §. 4. L. 12. §. 14. D. h . t. b) L. 34. pro D. h. t. cf. L . 3. § 12. 
D. de don. int. v et U. 24. 1. C) L . 106. 108. de soIut. 46. 3. 

a) L. 22. §. 1. D. de reb. auct . .iud. poss. 42 . 5. L. 1. §. 4. D de mn
nerib. 50. 4. L. 3. Cod. de postlimin. 8. 5. 50 (51). 

14* 
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reditatis jacentis, b) ventris nomine, c) ex Carboniano edict.o: d) Ku
rátor takový, na rozdíl od poručníků ustanovených pro osobu, má 
podstatně pečovati toliko o zachování statků mu svěř'ených (cu- .I 

sto dia bonorum); není tudíž oprávněn ku zcizován~, pokud toho ne
káže účel jeho zřízení; e) ostatně dlužno jest posuz'ovati jeho poměr 
obdobně s poručenstvím. Poměr podobný může povstati též soudní 
sequestrací (§. 92. not. n.), pokl1d sequestrovi zároveú i správa 
jest přikázána. Též u veřejných úředníků a jednateli'1 právnicl,ých 
osob vyskytá se poměr mandátu podobný. 

c) Jednání nepřikázané. Negotiorum gestio. a) 

§. 297. 

Obstarává-li někdo bez příkazu anebo bez platného mandátu, b) 
třeba jej i omylem předpokládal, C) záležitosti jiného, d) jest co 
negotiorum gestor tomuto, t. j. dominu negotiorum, quasí ex con
tractu, a) obdobně jako mandatár, zavázán, f) a nastupuje se na něho 
proto žalobou actio negotiorum gestorum dil'ecta. Týž jest práv 
z kai7.dé nedbalosti, B') i ze zaviněného nedokončení záležitostí jednou 
na se vzatých a z omeškání toho, co s tím podstatně souvisí, h) 
ano i z nahodilé škody, pokud něco nového proti spůsobu pána jed
nání započa],i) naproti tomu toliko z hrubé viny, ujal-li se statků 
jiného za takových okolností, že by bez jeho pi'ispění byly phšly 
pro tohoto na zmar. k) Nebyl-li spůsobilým, platně se zavázati, jest 
na něm vydati toliko to, oč se obohatil. 1) 

Pozn. 1) Donelli comment. lib. XV. cap. 15 .. 17. Charubon, die 
Negotiorum Gcstio. 1848. Dankwardt, d. neg. gestio. 1855 Kollner, 
die Grundziige d. obl. neg. gest. 1856. (o tom Stintzing, Heidelb. krit. 
Ztschr. IV. str. 227 násl. Kuntze, Schletter's Jabrb. III. st.r. 256.) 
Aarolls, Beitr. zu d. L. v. d. neg. gestio. 1. Abth. Dogmengeschichtl. 

b) L. 1. §. 4. cit. in f. c) L. 1. §. 17. D. de ventre in [JOSS. mitt . 37. 9. 
d) L 5. §. 1. D. de Carb. ed. ':37. 10. aj L. 1. §. 4. cit. L. 48. D. de aclm. 26. 
7. srov. §. 226. 

a) Dig. de negotiis gestis. 3. 5. Cod. 2. 18 (19). b) L. 18 (19). §. 2. L. 
35 (36). D. h. t,e) L . 5. pl'. eod. d) L. fl. §. 4. 5. 6. (L. 6. §. 2. 'J. 4) eod. 
cf. L 5. §. 1. L. 5. §. 6. (L. 6. §. 8.) L. 44 (45). §. :2 f eod. c) §. 1. J. de obl. qllasi ex 
contr. 3. 27. L. 5. pr. D. de O. et. A. 44. 7 ) L. 2. L. 7. (8) §. 1. h. t. 
§. 292. not. b. g) 9. 1. J . cit. L. 20. Cod. h. t. c~ L. 22. eorl. §. 250. b) L.5. 
§. 14. (L. 6. §. 12.) ... L. 7 (8) pl'. L 30 (31). S. 2. D. h t. cf. L. ~o. Cod. 
cit. L. 37 (38). D. h. t. L. 30 (31). §. 3. eod. L. 13. §. 1. D. de llsuris. 22. I. 
§. 207. p. 3. 6. srov. §. 208. p. 2. d. j) L. 10 (ll ). eod. k) L. 3. §. 9. eod. 
1) L . 3. §. 4. eod. 
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Erortr. 1860. (o tom Kuntze, Schletter's Jabrb. VIII. str 104.) 
Windscheid §. 430. 431. Vangerow §. 664. Právní případy "zur L. 
v. d. negotiorum gestio uud in rem versio": Hallwacbs, prakt Arcb. 
n. p. VlIl. str. 88 .. 98. E. Zimmermann, Aechte nnd unachte nego
tiorum gestio, 1872. (o tom Regelsberger, krit. Vjschr. XV. str. 277 
uásl. Kriiger, Jen. Litztg. 1874. čís. 8.) [Zimmermann, die L. v. d. 
stellvertretenden Neg. gestio. 1876. (o tom Eck, Jen. Litztg. 1877. 
čís. 5. Steinlechl1er, Wieu. Ztschr. IV. str. 353 násl. Hellmann, krit. 
Vjschr. XIX. str. 349 . násl.) Ogonowski, die Geschaftsfiihrung ohne 
Auftrag nach osterr. ll. 1877. Monroy, die vollmachtslose Ausiibung 
fremder Vermogensrechte. 1878. (o tom Wendt, Jen. Litztg. 1879. 
čís. 8.) WlassaIr, z. Geschichte d. negotiorum gestio. 1879.]. 

2) Negotiorum gestio může se setkati s mandátem; kdo obsta
rává na příkaz jiného záležitosti osoby třetí, může býti pokládán za 
l1egotiol'um gestora v poměru Ir této a zároveň za mandatáře v poměru 
Ir onomu; L. 3. §. ll. L. 27 (28). cf. L. 45 (46). §. 1. D. h. t. 
L. 14. Cod. h. t.; mandant ale jest následkem příkazu Ilegotiorum 
gestor osoby třetí. L. 30 (21). §. 3. D. h. t. 

§. 298. 

Jednatel může s druhé strany nabyti podobných nároků, jako 
mandatár, proti pánu jednání, i může je provésti žalobou contraria 
negotorium gestorum actio,a) zejména o náhradu nákladu v zájmu 
tohoto vynaloženého a o sproštění od závazků na se vzatých. b) 
Ku vzniku takových nárokll jest třeba: 1. aby jednatel jednal be-. 
dlivě a s rozumnou rozvahou, C) dle skutečného zájmu pána jed
nání, d) nikoliv proti výslovně vyjádřené, a) aneb Jinak zřejmé vůli f) 
jeho, tak že dle všech okolností za to míti sluší, že by tento, 
kdyby byl měl pi"í!ežitosť svou vůli projeviti, takový způsob zastu
pování byl schválil; tu pak neškodí to jednateli, byl-li výsledek 
jeho nákladů později opět bez jeho viny zmařen ;g) 2. aby měl 

jednatel vůli jednati pro někoho jinéhO, h) třebas ne pro určitou 

a) §. 1. J. 1 c. §. 2903. Dot. a .. c. b) L. 2. 18 (19). §. 4. L . 44 (45). pro 
D. h. t. L. 3. 10. 15 18. Cod. h. t. c) L. 24 (25). D. h. t. d) L. 9 (10). in f. 
L. 26 (27). pl'. eod. L. 03. §. 4. D. de in rem verso. 15. 3. L. 22 (23). D. h. t. 
L. 2 Cod. eod. e) L. 7 (8). §. 3. D. eod. L. 24. Cod. h. t. cf. L . 40. D. mand. 
17. 1. L. 14. §. 13. D. de relig. ll. 7. f) L. 10 (11). D. h. t . L. 3. §. 4. D. de 
in rem verso. 15. 3. cf. L 3. §. 8. L 5. pl'. §. 2. eod. g) L. 9 (10). §. 1. L. 
II (12). §. 2. L. 21 (22). D. h. t. b) L . 14. §. 1. D. comm. div. 10. 3. L. 5. 
§. 1. L. 5. §. 10. 12. 13. (L. 6. §. 8. 10. 11.) L. 21 (22). D. h. t. 
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zavázaného. L. 12. §. 5. L. 14. §. 6. L. 21. 28. D. l. c. - Walther 
ttber Leichenbestattungskosten nach heutigem R. R., Linde's Ztst:hr . 
n. p. XVII. 12. 

B. Závazky podstatně vzájemné. 

1. Smlouva trhová. a) 

a) Podmínky. b) 

§. 300. 

f. a) Pojem a předmět. 

Smlouva trhová (emtio venditio, Kaufvertrag) 1) záleží v tom. 
že kdosi (venclitor, prodavač) se zavazuje druhému, že mu po
stoupí jistý předmět majetkový, a tento (emtor, kupec) slíbí 
za to cenu peněžitou , co plnění vzájemné. Podstatno jest tedy 
1. jednak cena v penězích 2) určená, C) byť i ve spojení s nějak)'m 
vedlejším plněním jiného druhu; d) avšak ustanovení ceny může 
býti uvedeno v odvislosť od posudnejísté anebo neznámé okol
nosti, e) zejména může býti zůstaveno uvážení určité osoby třetí, 
čímž pak trh vymíněn jest, f) ano i neurčitě slušnému uvážení ne
stranného znalce (arbitratus bon i . viri), g) a v tomto smyslu, ne-li 
dle římského, h) tož přece dle nynějšího práva i uvážení jednoho 
z kontrahentů; 3) 2. jednak předmět trhu, kterýmž může býti ne
toliko nějaká VěC,4) nýbrž vůbec i každý jiný zcizitelný předmět 
majet.kový, na př. ius in aliena i) anebo jeho výkon , k) pohle
dávka, 1) ano i pouhé právo držby, m) i souhrn majetkový, ll) to
likéž více stejnorodých anebo různorodých věcí,5) konečně i věci 
budoucí, jež se na př. teprve shotoviti mají P) a dokonce i q) věci , 
jež jsou ještě zcela nejisty. 6) 

a) J. de emtione et venditidne. 3. 23. cf. X. de emtione et venditionc. 
3. 17. b) Dig. de contrahenda emtione ct de pactis inter emtorem et venditorem 
compositis et quae I'rs venire non possunt. lS. 1. Cod. de contrahenrla emtionc 
(et venditione). 4. 3·S. C) L. 1. pl'. §. 1. L. 72. pl'. D. h. t. L. 1. D. de rrr. 
pel'mutat. 19. 4. §. 2. J . h. t. cf. L. 9. Cod. de rescind. vend. '1. 44. d) L. 6. 
§. 1. D. de act. emti 19. 1. cf. L. 21. §. 4. eod. L. 79. D. h. t. o) L . 7. §. 1. 
2. L. 37. D. h . t. f) L . ult. Cod. h. t. 4. 3S. §. 1. J . h. t. cf. §. 1. J. de lOG 
et cond. 3. 24. Gai. nI. 140. L. 75. 77.79. D. pro soc. 17. 2. g) cf. L. 25. pl'. D. lO G. 
19. 2. L . 16. §. nIt. D. de pign. 20. 1. b) cf. L. 35. §. 1. D. h. t. 18. 1. L. 13. 
Cod. h. t. 4. 3S. L. 22. §. 1. D. de R. J. L. ult. Cod. h. t i) L. 20. D. de 
servitut. S. 1. §. 1S8. 193. 19S. 200. k) L. 12. §. 2. D. usnfr. 7. 1. ~. 179. 
not. m. I) Dig. de (hereditate vel) actione vendita. 18. 4. Cod. 4 .. ,9. §. 254 násl. 
m) L. 34. §. 4. D. h. t. 1S. 1. L. 2S D. de jJoss. 41. 2. §. 1.'15. )J) not. 1. 
0) L. 62. ~. 2 D. h. t. L . 4 §. 1. D. de pel'ic. 1S. 6. p) §. 4. J. de locat. 3. 
2,1,. L . 2. §. 1. D loe. 19. 2. L . 20. 65. D. h. t. 1S. 1. q) L. S. D. h. t. §. 236. not. a. 
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Věc, která jest předmětem trhu, může býti jak věc cizí tak 
i věc prodavači náležející. r) . Neplatným však jest trh věci odci
zené, ví-li o tom kupec a prodavač, nezávazným pro tohoto, ví-li 
o tom toliko onen. S) Bez účinku jest též trh věci extra commer
cium, t) leč by kupec se nalézal v omluvitelném omylu 7) o vla!'\tnosti 
věci té, dále i trh věci, jejíž koupě nebo prodej vůbec anebo těmto 
osobám zákonem jest zakázán . u) 

Pozn. I) Srov. vůbec Gluck, Erlauter. díl 16. 17/1, 20. Treitschke , 
der Kaufcontract in besonderer Beziehung auf den Waarenhandel nach 
R. R. u. d . wichtigsten neuern Gesetzg., v Lipsku 1838. 2. vyd. [od 

- Wenglera] 1865. Thol, Handelsrecht [4. vyd. 1.] §. 63 .. 90. [5. vyd . 
'S. 250 násl. Grath a Wilda v] Rtslex. VI. str. 10 .. 57. Windscheid 
§. 385 . . 397. BernhMt, Baitr. z. L. v. Kaufe, dogm. Jahrb . XIV. 
str. 58 .. 205. (o tom Wendt, Jen. Litztg. 1875. čís. 17.) Bechmann, 
der Kauf nach gemeinem Recht, díl I. Geschichte des Kaufs im R. R, 
v Erlang. 1876. [(o tom Deg~nkolb, krit. Vjschr. XX. str. 481 násl. 
BernhMt, Jen . Litztg. 1877. čís. 21. Bremer, Wiener Ztschr. IV. str. 
739.) Srov. ještě Dernburg, Preuss Pr. R. II. §. 133 násl.] 

2) Výjimka ve případě, byla-li někomu věc prodána? TMl 
(4. vyd.) §. 63. pozn. 2. [5. vyd. §. 251. pozn. 5. ] srov. Gai. III. 
141. L. 1. Cod. de permutat. 4. 64. Leist, Linde's Ztschr. XVII. ~tr. 
361 násl. 

3) Často se ustanovuje za pravidlo: pretium debet esse: a) verum 
b) ccrtulll, c) iustum. Avšak srov. Thol § 64. (5. vyd. §. 252.), 
zvláště k a) L . 36. 38. D. h. t. L. 3. 9. Cod. h. t.. L. ult . D. pro 
don. 41. 6. L . 7. §. 6. L. 32. §. 25. 26. D. de don . iut. V. et U . 

24. 1. ; kb) místa v not. e .. g. Seufferťs Arch. II. 166. VII. 26. 
xn. 20. [Fels, die Bestimmtheit 'des Kaufpreises im gem. R. 1878.J; 
k c) L. 22. §. 3. D. loe. 19. 2. (Paul.) In emendo et vendendo .nat~ 
raliter coneessum ést, quod pluris sit, minori s amere, quod mlDons 
sit, pluris vendere, et ita invicem se cireumscribere. L. 16. §. 4. n. 
de minor. 4. 4. Pomponius ait in pretio emtionis et venditionis natn
raliter licere contrahentibus se cireumvenire. Odtud přísloví: "beliebig 
theuer und wohlfeiI; " avšak srov. níže §. 307. RPO. z 1577. tito I!). 
§. 3. Určení ceny pro t. zv. trh plodin na stéblu neb na kmenu (auf dem 
Halm oder am Stocke): "anders uud mehrers nicht, als auf den Schlag, 

r) L. 2S . 34. §. 4. L. I" . . 1S. pro L. 30. pl'. L . 61 . D. h. t. L . . 4. 10. Cocl. h: t. 
4.3il. cf. Cucl. de rebus alienis non alienandi s .. . 4.51. cle COmmUIIlUITI rCrlllTI ahe
lI ationE'. 4. 52. s) L . 34. § 3. D. h t. tl L . 4 .. 6. pl'. L. 22. 23. 24.34. §. 1. :2 . fl .h. t.~ 18. 
I. L. S. §. 1. D. de relig. ll. 7. L. 1. Cocl. de sep. VlOl. 9. ~. cf. L .. 62. ~. 1. 
L. 70. D. h. t. L . 39. ~ . 3. 4. D. de evict . . zl. 2. L. 4. D. qUJ~h ael IliJert. 411. 
1:1. L. 25. Culi. cle evid. 8. 44 (45) . §. 5. J h. t. u) L. 35. ~. 2. D. h. t. ci. 
Cod. quae res venire Ilon possunt et qui vendere vel emere veta-utur. 4. 40. 
IJ. 62. pr. D. h. t. L. uno Cod. de coutraet. iud. 1. 53. 
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und gemeinen Kauff, was nemlich der Wein oder Treyd, zur Zeit des Con
tracts, oder aber vierzehen Tag die nechsten nach dem Herbst oder 
El'llden gelten wird. ") Seufferťs Arch . XIV. 24. - Ostatně jest ovšem 
velmi sporno: a) je-Ii platným trh s ustanovením ceny ex arLitratu 
boni viri (not. g.)? Oproti tomu mluví L. 25. pr. D. loc. 19. 2. Si 
merces promissa sit generaliter alieno arbitrio, locatio et conductio contrabi 
non videtur; cf L. ult. Cod. h. t.; pro to L 16. §. ult. D. de pigll. 20. 
1. Potest ita fieri pignoris datio ... ut, si intm certum tempu s nOll 
sit soluta pecunia, iure emtoris possideat rem iusto pretio tunc aesti
mandam; hoc enim casu virletur quodammodo conditionalis esse ven
ditio; fJ) zdali také muže jednomu z kontrahentu úplně býti zustaveno 
ustanovení ceny (not. h.)? Proti tomu dle ř. pr. L 35. §. 1. D. h. t. 
J 8. 1. Illud constat, imperfectum es se negotium I quum emere volenti 
sic venditor dicit: quanti velis, quanti aequum putaveris , quanti aesti
mave1"is, habebis emtum (cf. L. 13. C. h. t. 4 . 38. In vendentis vel 
ementis voluntatem collata conditione comparandi, quia non adstringit 
necessitate contrahentes, nulla obligatio est. Idcirco dominus invitus ex 
huiusmodi conventione rem propriam vel quilibet alius distrahere non 
compellitur: o tom však Goldschmidt, Ztschr. f. Randelsrecht I. str. 
278, kterýž toto místo vztahuje toliko k pouhé nabídce "chceš-Ii", 
což se k slovu conventione nehodí); nerozhodna jest pro to L. 22. §. 1. 
D. de R. J. Generaliter probandum est, ubicumque in bonae fidei iudiciis 
confertur in arbitrium domini vel procuratoris eius conditio, pro boni 
viri arbitrio hoc habendum esse. Cf. L . ult. Cod. h. t. Proto TMl 
n. m. U. §. 65. str. 403. [5. vyd. §. 252. svaz. I. 2. str. 214]. "Tak 
nevyminěný souhlas l:i cenou, již podá kupec, prodavače nevíže." 
Avšak jinak jeví se věc dle práva nynějšího (§ 232). Srov. Seuffert 
§ 3~2. pozn. 9. "Má-li se ustanovení ceny státi vubec dle arbitria 
boni viri nebo má-li určéna býti jedním z kontrahentuv, není to trh, 
nýbrž aliud genus contractus, totiž dle nynějšího práva úplně platné 
jednání konsensuální bez technickéh'o o,mačení" (pactuDl de emtione 
venditione contrahenda?) Seufferťs Arch . IX. 339. XI. 233. XVI. 41. 
srov. Windscheid §. 386. pozn. 6. 7. 

i) Zdali i hotové peníze? Reyer, Linde's Ztschr. n. p. X V. str. 
42 nási.; proti tomu Anthes ta:mtéž XVlII. 13., ale srov. Windscheid 
§. 386. pozn. 3. Goldschmidt, Handelsrecht I 2. str. 1104 po zn. ll. 
Pfaff, Geld als Mittel pfandrechtlicher Sicherstellung str. 16 pozn. 33. 

5) Trh věcí v úhrnu za jednu cenu celkovou zove se emtio in 
aversione neb(l per aversionem (not. O. cf. L 1. §. 15 D. de exerc 
act. 14. 1. L. 10. §. 2. D. de lege Rhod. 14. 2.) , trh úhrnkový, různý 
oll současného trhu více věcí se zvláštním určením ceny pro každou z nich. 

6) Rozeznávati dlužno emtio spei či trl! naděje, a emtio rei spe
ratae; tento jest závislým na jsoucnosti věcí těch, které při trhu za
slíbeny byly, první nikoli (not. q). 

7) L. 4. D. h. t. Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui 
haberi non potest, emtio intelligitur, si ab ignorante emitur: L. 5. 

.. .. 
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eocl. "quia difficile dignosci potest liber. homo a .servo." - §' .. 5. J. 
h. t. Loca sacra vel religiosa, item pubhca, velutl forum, ?asl!lcam, 
frustra quis sciens emit; quae tamen si pco profanis vel pnvatls de
eeptus a venditore emerit, habebit actionem ex emto, quod non habere 
ei liceat, ut consequatur, quod sua interest, deceptum eum no~ esse. 
L. 62. §. 1. h. t. Qui nesciells loea sacra vel religiosa vel pubhea pro 
privatis comparavit, licet emtio non teneat, ~x em~o ~amen adve~'sus 
venditorem experietur, ut consequatur , quod InterfUl~ elUS, ne dec,!pe
retur. L. 70. eod. Liberi hominis emtionem contrahl posse, plenque 
existimaverunt, si modo inter ignorantes id fiat. Quod idem placet, 
etiamsi venditor sciat, emtor autem ignoret. Cf. L. 39. §. 3. D. 2l. 
2. " ... qui liberum hominem sciens vel ignoran~. tamquam servum 

- vendat evictionis nomine tenetur. li Nastává tUdlZ otázka a) pla-
. tí -li t~, což o prodeji osoby svobodné zře~mě pověděno je.st" vůbec, 

o prodeji věci extra commercium nebo je-lI to pouze. zvlástm ~st~
novení? ku kterému míněni bychom se jednak pro Jeho praktIcky, 
v L. 5. cit. uvedený duvod, jednak pro domnělý rozpor míst v not. 
t. (srov. však oproti tomu Brin7., krit .. Ueb.~rs,chau .y. str. 295) 
za oprávněny pokládali; - dále b) má-h v Jmych p~IP.adech nev~
doucí kupec proti vědoucímu prodavači nárok na cele mteresse (Id 
quod eius interest, rem emtam habere) nebo toli~o ~a náhrad~ škody 
sklamáním (dolo malo nebo též lata culpa vendltons) mu. spusobené 
(quod eius interest, se deceptum non esse)? V obou smerech, a to 
rovněž tak i pro případ not. S. hájí omezující náhled Mommsen, 
Beitr. I. str. 118. násl. Windscbeid, Heidelb. krit. Ztschr. II. str. 116 
násl. Ude, civ. Arch. XLVIII. str. 264 násl Ihering ale, dogm. Ja~rb. 

IV. str. 9 násl. 63 násl pokládá emtio liberi bominis právě tak" Ja~o 
každé věci extra commercium, za neplatnou (nulla), a shledáva .. ze 
nárok nevinného kupce na i:t:ihradu všude na hledisku prodavacovy 
kulpy in contrahendo se zakládá (srov. §. 231. pozn. 2. e.). Oproti 
tomu v obou směrech Brandis, Linde's Ztschr. VII. str. 180 násl. Stl
vigny, Obl. II. str. 284 násl. Sintenis II. §. 83. pozn. 22. §. 97. pO,zn. 
7. 7. a. srov. §. 96. pozn. 18 a. j. S oné strany bere se bez dostatec.neho 
duvodu jednak "deceptun~ non esse" v nejužším .smyslu, a vztah~Je se 
to liko na negativní interesse ze smlouvy" (Ihermg str. 65.), Jed.nak 
vykládá se" vS'raz "emtio non tenet" za bezvýmine,čllo~ n;platnosť Je~
nání. Nikoliv "nemožně", jak Ihering str. 18: pr~vl, .nybrz. zeela ~obre 

mohl římský právník užiti těchto slov, kdyz (ackoh) chtel kUpCI po
~kytnouti žalobu o interesse na splnění", aby toti,ž řekl, ~e trh kupc,e 
neváže proto však že není pro prodavače take prodej llezávazny, 
ač-li o'nen na tom státi chce. Srov. shora §. 202. not. g. §. 234. 
pOZll. 3. 4. Když dle Iheringa, str. 64. po zn. 68, dědici obchodní1~~ 
s dřívím nevědomky kus veřejného místa prodali, proč neměl u Ly totez: 
platiti, jako kdyby kus louky byli prodali, která nikoliv in plIlJlico USU, 
nýbrž in pecunia reipublicae byla, pro majitelku vš~k za žádnou cellu 
na prodej není? - Srov; ostatně ještě Windscheld, Pan.cl. §: 31.? 
pozn. 5. 7., kterýž, poněvadž odporující sobě místa se vzá)emne rUSI, 
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trh věci z obchodu vyloui5ené, jako dříve, za neplatný poldádá, avšak 
odchylně od svého dřívějšího náhledu za to má, že i nevinný prodavač 
nevědoucímu kupci jest zavázán k náhradě škody, jež tomuto vznikne 
z toho, že se spolehl na trh, co na platnou smlouvu. 

§. 301. 

fl) Uzavřeni smlouvy. 

Smlouva trhová jest uzavřena a z pravidla pro obě strany 
ihned závazna, jakmile se kontrahenti dohodnou o předmětu a o cen'ě 
co plnění, jichž si mají na vzájem poskytnouti , a) není-li smlouva 
učiněna závislou na výmince. t) Tato záleží v tom , že se trh 
Uí':av{'e s výhradou zkoušky a schválení zhoží kupcem, b) i jest 
dokonání smlouvy tím zůstaveno jeho libosti, před pokládaje, C) že 
nemá býti spíše zrušení smlouvy bez výminky uzavřené poneclláno 
vyjádření kupce, že zboží neschvaluje. ll) Smlouva trhová je také 
tehdy v jistém smyslLl nehotova jako zároveň pod výminkou uza
vřena, je·li cena ustanovena dle míry, váhy anebo počtu před

mětu d) jakož i když předmět sám takovým spusobem jest určen, 
tudíž od celku teprve odloučen býti má, e) tak dlouho, až odmě
ření, odvážení aneb odpočítání je vykonáno. 3) 

Zvláštní formy k uzavření trhu z pravidla třeba není; 4) je-li 
sepsání písmem umluveno, jest pravidelně (§. 332.) dokonání smlouvy 
vymíněno zřízením, dotyčné listiny. f) • 

Ostatně muže nastati též povinnost k uzavl'ení smlouvy trhové 
jej ížt o nesplnění muže vzejíti žaloha o náhradu intcresse. "') Tal: 

tomu zejména při tak zv.pactum de retrovendendo, kterýmž i:ie kupel: 
věci ku zpětnému prodeji prodavači, anebo z tak zv. pactum de 
retroemendo, kterýmž se prodavač ku zpětné koupi téže věci za
vázal. g) - Omezený závaz~k onoho druhu zakládá se právem 
pi'edkupním (jus protimiseos, Vorkanh;recht) někomu jinému pří
.sluŠíCÍl~, ná.~le?kem kteréhož tento mllže žádati, aby zavázaný, 
Jemu pred Jll1ymi věc prodal. h) 

. ~) L. Q •• 15. D.,' h. t. cf. L . 7: eod. b) L . ;)4. §. 5 D. h. t. L. 1. pl'. L . 
~' .. pl . §. :. D., de pellculu. 18. 6. §. 4. J. ll . t . cf. L. 20. §. 1. D. de prae· 
SC!1,Pt. ,:elb. 10. 5. C) L. 3. D. h. t. 18. 1. ef. L. 6. D. de rescilld. vend. 18. 5. 
~. Cll. 9· 22 D. de aed; ed. 21. 1. (§. 71. p. 5. 6. §. 249. )J. I. 2. ) d) L. 35. 
~. 5. 6. D. h . t. L. 1. §. 1. L. 4. §. 1. D. de )Jene. 18. 6. L. 2. Cod. eod 4 
48. e) L. 34. §. 5 L. 35 . §. 7. D h. L f) Ir. J. h. t. L. 17. Cod. de fide 'in: 
strum. 4~ 21b g) L. 12. D. de )Jraesl'ript. "erh. 19. 5. L. 2. Cod. de pact. int. 
eIll~ . 4. 04. ) L. 75. D. h., t. 18. 1. L. 21. §. 5. D. de act. emti. 19. 1. L. 122. 
§. Cl. D. de V. O. 45. 1. cf. L. 7. 8. D. de in diem add. 18 2 . srov. §. 197. 

J 
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Pozn. 1) Smlouva trhová nazývá se perfecta emtio venditio, jak
mile jest závazně uzavřena: L. 2. Cod. quando lic. 4. 45. cf. L. 3. 5. 
§. 1. (L. 5. i f.) Cod. de rescind. vend. 4. 44. ("consensu mutuo 
perfectam venditionem - resolvi non posse" či: "consensu mutuo 
perfectam vend. r. n. posse? dle čehož by bylo pod perfecta venditio 
rozuměti prodej odevzdáním věci dovršený, srov. §. 267. pozn. L a. 
a L. L Cod. de vend. reb. civ. ll. 32 (.'51). L. 21. §. 7. D. ad mun. 
50. 1.). Ale trh pod výminkou uzavřený stává se teprve existente con
ditione perfecta emtio. §. 71. pozn. 2. L. 8. pr. D. de peric. 18. 6. 
"si id quod venierit appareat quid quale quantum sit, (quantum) sit 
et pretium, et pure veniit, perfecta est emtio." Srov. Stintzing, dogmat. 

_ Jahrb. X. str. 191 násl. 200 násl., proti tomu Regelsberger, krit. 
. Vjschr. XIII. str. 99 násl. 116. (§. 302. pozn. 2.) [Wendt, Reurecht 
und Gebundenheit. II. Die Reuvertrage. §. 7.]. 

!l) Jeden případ tohoto druhu jest v pramenech zvláště vytčen: 
koupě vína s výhradou okusení (degllstatio), a tato pokládala se 
dosud jaksi za vzor, pročež i pojmenování "emtio ad gustum" pro 
všecky příbuzné případy zobecnělo (Puchta §. 360. pozn. i. Savigny 
Syst. III. str. 131. pozn. i). Proti tomu však pokusil se Goldschmidt, 
Ztschr. f. Handelsrecht I. str. 73 násl. dokázati, že při prodeji vína 
(vína v sudech) platila v ř. pro zvláštní ustanovení, pro která by 
tento prodej od ostatních sem spadajících případů podstatně se lišil, 
že se totiž při něm výhrada degustace sama sebou rozuměla, a to pod 
výminkou resolutivni, že tato oprávňovala toliko pro acor a mucor kou
pené víno zamítnouti ("aufzuschiessen") , nebezpečí zkázy že však ihned 
postihovalo kupce; a s tímto v)Tvodem, jen ovšem s odpíráním prvému 
bodu, bylo s více stran souhlaseno, na př. Fitting, civ. Arch. XLVI. 
str. 241. Thol, Handelsrecht 4. vyd. §. 71. [6. vyd. §. 259.] Avšak 
budiž to správno čili nic, každým spůsobem uznává se zároveú, že 
onen institut, degustatio vini, ve svém zvláštním řím~kém útvRru ny
nějšímu právu více nepřináleží, že oproti tomu dle nyní platného jako 
dle římského práva každý trh , i ve svém vzniku, i ve svém trvání, na 
kupcově schválení zboží závislým učiněn býti, uzavření jednání, po pří
padě jeho zrušení kupcově libosti, po případě nelibosti zůstaveno b)Tti 
může. Jednání takové nazývá se: trh či obchod dle libosti (nach Be
lieben) dle záliby (nach Gefallen) na zálibu (auf Gefallen), na shlédnutí 
(auf Besicht) neb na zkoušku (auf Probe) (pod kterýmžto posledním 
výrazem však někteří, na př. Puchta §. 360. pozn. k., vyrozumívají 
toliko pod podmínkou resolutivní uzavřené jednání tohoto druhu.) Ně
mecký zákonník obchodní, člán. 339., 347. přijal označení "auf Be
sicht " neb "auf Probe", s tím ustanovením, že se v tom má shledá
vati v pochybnosti výminka odkládací. Sporno jest však, závisí-li trvání 
jednání na pouhé libovůli kupcově, či není-Ii spíše arbitriu boni viri 
zůstaveno; poslední náhled hájil nejnověji důmyslné Unger, Goldschmidťs 
Ztschr. III. str. 407 násl., v tom smyslu, že to záleží na objektivní 
pravdě, zdali se kupci zboží líbí, zdali tento (nikoliv osoba třetí, ani 
soudce) shledává, že není přeceněno a že je schválení hodno, o čem,ž 
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b) Účinky smlouvy t.rhové . 

a) P-ři trhu věci. 

§. 302. 

aa) V ů b e c. 

Smlouva trhová dává vznik vzájemným závazkům kupce i pro
davače, jejichž splnění tento žalobou actio venditi, po případě onen 
žalobou actio emti vymoci může. a) 

1. Závazek prodavače záleží především v tom, b) aby ode
vzdal kupci věc prodanou tak, aby mu držba věci a požívání její 
byly zajišt~ny. I) S věcí hlavní má vydati i příslušenství její, C) a 
to, co k m od uzavření trhu přibylo jakožto přírůstek, commodum 
rei. d) Až do odevzdání věci jest zavázán kuveškel'é pečlivosti 
o věc tu") a jest vubec práv ze škody, kterouž kupCi c1olosně neb 
kulposně při jednání tom spůsobí. f) 

2. Kupec jest povinen, zaplatiti cenu trhovou i s úroky od té 
doby, kdy mu věc byla odevzdána, g) též nahraditi nutný a užitečný 
náklad, který prodavač ocl uzavření trhu na věc vynaložil. h) Závazky 
tyto jest kupci splniti i tehdá, když věc ocl doby trhu náhodou. 
t. j. bez viny prodavače, zkázu vzala anebo se zhor~da anebo to: 
muto jinak nemožným se stalo, věc tu odevzdati; i) kupec !lese 
nebezpečí věc. 2) Při trhu pod výminkou uzavi'eném však stihne 
kupce sice nebezpačí zhoršení, nikoli však též nebezpečí zkázy 
věci, k) pokud výminka jest nerozhodnuta. Bylo-li prodáno dle míry, 
počtu anebo váhy, nestihne kupcb ani nebezpečí zhoršení, dokud 
s~. odměření nestalo: 3) leč by toto ~b protáhlo jeho vinou. I) Též 
pn trhu na schválem anebo na zkoušku (na shlédnutí) vyplývá samo 
sebou, že kupci nebezpečí zhoršení nésti neUeba. m) Ostatně jest 
kupec prodavači rovněž zodpověden za dolus i ·culpa. 4) 

a) Dig. de actionibus emti (et) venditi. 19. 1. Cod. 4. 49. b) L II § 2 
L. 30. §. 1. D. h. t. cf. L. 25 §. 1. D. de contrah. emt. 18. 1. C) L. '13 .. § .. 31: 
ť. 14.: 18. ~38 §. 2. D. h. t. L . 47 .. 49. D. de contra". ('mt. 18. 1. (§: 54.). 
) L. 13. §. 10. ll. 13. D. h. t L. 7. pl'. D. de penculo. 18. 6 . L. 16. Cod. 

~. t. L~ 4. §. 1: D. de usur. 22.1. L. 81 (80). pro D. de furt. 47. 2. (§. 253.). 
) L. D. §. 2. I. f. D. commodo 13. 6. L. 35. §. 4 D. de contrah. ernt. L. 1. 

§. J . L. 3. D; de penculo. 18. 6. §. 3 a. (3) J. h. t. 3 23. f) L. 9. 41. §. 1. 
J.). de eVlct. 21. 2. L. 41. D. h. t. g) L. ll. §. 2. L. 13. §. 19 . . 21. D. h. t. 5. 
6. Cod. h. it . L. 18. §. 1. D. d'l usur. 22. 1. h) L. 13. (i. 22. D. h. t. 13. lG. 
Cod. h. t. ) DIg. de pen cul o et cornrno llo rei venditae. 18. 6. Cod. 4. 48. ~ . 3. 
J. h~ t. 3. 23. k) L. 8. D. 1. C. §. 71. p. 3. I) L. 5. DLe. L. 2. Cod. ~od . 
L. 30. §. 7. D. de contrah emt. m) L. 34. §. 5. D. 1. C. L. pl'. §. 1 D. de vericulo. 18.6. 
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Pozn. I) Jest úmysl přenésti vlastnictví vyloučen? srov. a) L. 1 G. 
D. de cond. causa data. 12. 4 (Celsus.) Dedi tibi pecuniam, ut mihi 
Stichum dares; utrum id contl'actus gcnus pro portione emtionis et 
yenditionis est, an nulIa hic a1ia obligatio est, quam ob rem dati re 
non secuta? In quod proclivior sum; et ideo, si mort.uus est Stichus, 
repetere possum quod ideo tibi dedi, ut mi hi Stichum dares. (Srov. 
Brinz, 1. vyd. str. 408. "Proto (ideo), jen proto jest dáno, výsledek 
tedy i tehdy, když Stichus dříve zemře, neprav.}'." §. 342.). b) L. 80. 
§. 3. D. de contr. emt. 18. 1. N emo potest videri eam rem vendidisse, 
de cuius dominio id agitur, ne ad emtorem transeat. c) L. 30. §. 1. 
D. h. t. 19. 1. (African .) Si sciens alienam . rem ignoranti mihi ven
dideris, etiam priusquam evincatur, utiliter .me ex emto acturum pu
tavit in id quanti mea intersit, meam esse factam; . quamvis enim alio
quin verum sit, venditorem hactenus teneri, ut rem emtori habere 
liceat, non etiam ut eius faciat, quia tamen dolum malum abesse prae
stare debeat, teneri eum, qui sciens alienam non suam ignoranti vell
didit. Cf. L. 9. 41. §. 1. D . de cvict. 21. 2. (§. 303. pOZll. 7.) 
d) Vat. fragm. §. 12. (Pap.) Ante pretium solutum dominii quaestione 
mota pretium emtor restituere non cogetur, tametsi maxime (Huschke: 
nisi maximi) fideiussores evictionis offeralltur, cum (Huschke: tametsi) 
ignorans possidere coeperit. Nam usucapio frustra complebitur antici
pata litc, nec oportet evictionis securitatem praestari (pmestolari ?) , 
cum in ipso contractus limine dominii periculum imrnineat. Cf. L. 19 
(18). §. 1. D. de peric. 18. 6. (Pap.) Ante pretium solutum dominii 
quaestione mota pretium emtor solvere non cogetur, nisi fideiussores 
idonei a venditore eius evictionis ofľerantur. L. 24. Cod. de evict. 8. 
44 (45) Dle nynějšího práva, v němž již každá mala fidcs superve
niens vydržení vylučuje (§. 160.), nabývají tato místa důsledně ještě 
rozsáhlejší platnosti. Někteří však jsou toho mínění, že dle nynějšího 

práva vzniká z prodeje přímo povinnosť převésti vlastnictví. Keller 
§. 330. Zierbarth, Realcxecution str. 194; oproti tomu Windscheid 
§. 389. Srov. ostatně Forster (2. vyd.) II. str. 76. 81 násl. Eck, die 
Verpftichtung des Verkaufers zur Gewahrung des Eigenthums (slavnostní 
spis k Witteovu 60tiletému jubileu doktorskému) 1874 (o tom Wendt, 
Jen. Litztg. 1874. čís. 42. Hofmann, Wiener Ztschr. II. str. 486 násl. 
Regelsberger, krit. Vjschl'. XYII. str. 273 násl.) (proti Eckovi) Bern
bOft, dogm. .Jahrb. XIV. str. 165 násl. (proti tomuto) Windscheid 
4. vyd. §. 389. pozn. 8 a. (srov. ještě Karlowa, Rechtsgeschaft str. 
212 násl.) - O právu prodavačově, zadržeti udevzdání včci, není-li za
placena cena, srov. §. 234 po zn. 2., zvláště o L. 50. D. h. t. Tiktin 
I. C. cap. IV. pag. 87. sq. 

2) §. 3. J. h. t. "Cum autem emtio et venditio cOlltracta sit .. . 
periculum rei venditae statim ad emtorem pertinet, tametsi adhuc ea 
res emtori tradita nOH sit." L. 8. D. h. t. 18. 6 . "perfecta emtione 
periculum ad emtorem respiciet". Srov. §. 275. pozn 1. Win-dscheid, 
§. 390. Gelbke, civ. Arch . LIX. 12. O platnosti této věty zvláště 
a) je-li předmět trhu určen toliko co do druhu (trh druhový či generický, 

Arndtsovy Pand.kty. 15 
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GE'nuskauf), buď vůbec, nebo se zřetelem l{ ul'(;itému souhrnu věcí, 
z něhož se předmět ten dle míry, počtu nebo váhy má vyňati 
(theorie vyloučení npb individualisace, theorie splnění neb dodání ?}: 
Heyer, Linde's Ztschr. n. p. XV. 1. ThDI, Handelsrecht I. §. 74 násl. 
[R. vyd. §. 264 násl.J Ihering, dogmat. Jahrb IV. 5. Bekker, Jahrb. V. 
17. Regelsberger, civ. Arch. XLIX. 8. Hofmann, Periculum §. 41 .. 48. 
Stintzing, dogm. Jahrb. X. 3. zvlášť str. 200 ná~l. Regelsbm'ger, kl'it . 
Vjschr. XIII. str. 109 násl. b) je-li předmětem trhu určit.ý celek, ne
ní- Ii cena však ustanorena co cena za celek, nýhrž dle míry jellO 
obsahu, která se teprve měřením, počítáním nebo vážením má vyšethti 
(emtio ad mensuram, trh specie s quantitativní cenou)? ThDI §. 75. 
L5. vyd. §. 265.J Hofmann §. 49. Regelsberger, Arcu. str. 184 násl. 
a Vjschr. str. 105 násl. c) při prodeji věci cizí? Ihering, Jahrb. III. 
7. Goose tam~e IX. str. 208. Vangerow §. 635. pozn. III. [str. 438 
násl.) Windscheid §. 390. pozn. 15. 16. d) když týž prodavač včc 
víco osobám po sobě prodal? lueri ng n. m. u. zvláště str. 45& násl. 
Goose str. 208 násl. Windscheid pozn. 17. Vangerow pozn. IV. 
Hofmann §. 51 .. 53. Martinius, der mehrfache Verkauf rlcrselben Sacho, 
Inuuguraldissel'tation, v HaJle 1873. Windscheid n. m. u. 4. vyd. 

3) Mommsen, Beitr. I. stl'. 339 násl. sprošťuje kupec nebezpečí 
r1eteriol'ationis jen tehdy, je-li předmět trhu určen dle míry, počtu 
nebo váhy (~. 301. not. e.) a "nejsou-li zhoršeny všechny předměty, 
'L. nichž má vyúat býti pi'edmět, jenž se má dodati" [str. 342.], stavé 
trh tento na roveú trhu s v)'minkou uzavřenému; srv. též TUDl §. 75. 
[5. vyd. §. 265.J Wind5cheid §. 390. poz:n. 12 .. J 4. Hofmann str. 
135 násl. Ale obě omezení dlužno jest zavrhnouti. Srov. §. 301. pozn. 3. 
L. 2. · Cod. de peric. 4. 48. Quum cOllvenit, ut singulae amphorae vini 
certo pretio veneant, antequam trarlantur, imperfecta etiam tunc ven
ditione, periculum vini mu tati emtoris, qui moram mensurae faciendae 
non inte1'posuit, non fuit. §. 1. Q,uum autem universum, quod in horreis 
crut postea (posituru.) venisse sille mensura et cJaves emtorihus tr::1I1itas 
nllegas, perJecta venditione quod vino mut.ato uamllum ucc:dit, ad em
torem pc1'tinet. §. 2. Haec omnia locum hahent non solum, si vinum, 
sed etiam si oleum vel fru)l1ellt.um vel his similia venierint et ca aut 
dete1'iora (deteriomta) aut penitus corrupta fuerint. Srov. té~ Van
gerow III. §. G35. pozn. ] . Bekker n. m. u. str. 391 násl. Regels
berger, Vjschr. XIII str. 108 násl. Nicméně však: et custodiam ad 
diem mensurae venditor prae;;tare debet.· L. 1. §. 1. L. 2 . §. 1. 
D. h. t. 18. 6. 

4) [Ru6ení kupcovo za exaeta dilig. popírá i'ernÍl'e, Labeo II. 
str. 319. - Povinnosť kupcova koupenou věc převzít.i, po pi'ípadě si ji od
nésti: L. 9. D. de A. E. V. 19. l.J O zvláštním užití žaloby actio 
venditi, za tím účelem, aby včci, jichž za příčinou trhu, Y nl'mž ohsa
ženy nebyly, l(Upci se dostalo, z!Jět obddeny byly: L. 20. 30 D. de 
cont1'ah. emt. 18. 1. L. 2. Cod. b t . 4. 49., srov. Fitting, civ. Arch. 
XLVnI. 12. a Thilovou tamže uvedenou dissertaci "de venditi adionis 
usu quodam speciali", v Hal. 1 SGiJ. 
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§. 30:1. 

bb) Závazek pro odnětí věci (pro evikci). 

Prodavač je ne toliko povinen kupci věc odevzdati; nýbrž jest 
též práv z toho, že ji tento z ' o.ůvodu trhu podržeti může (ut 
emtori rem habere 1iceat); musí mu tudíž dáti náhradu , odejme-li 
mu ji někdo jiný pořadem práva (evinkuje-li ji) . a) Podmínkou to
hoto závazku ku správě (Evictionsleistung) 1) jest, že pi'edmět 
trhu b) kupci zcela anebo z části 2) právem cestou i'Ízení C) soud
nrho z právního, v dobu trhu zpět sahajícího důvodu d) byl odňat. 3) 

Povi nnosti této není, byla-li věc nařízením státní moci e) anebo ná
silným činem f) anebo nespravedlivým nálezem soudcovským g) kupci 
oduata anebo bez soudního rOZSUrlkll odevzdána, h) anebo pi"išla-li 
pí'cd evikcí na zmar, i) jakož i když onen svou vinou právní 1'0-

zeph prohrál, k) a zvláště , jestliže bez omluvitelného důvodu opo
menul, prodavači resp. jeho dědi'cům spor v pravý čas oznámiti 
(litem denunciare), I) leč by mohl dokázati, že by to bylo bývalo 
pro výsledek nezávažno. 4) Kromě toho odpadá závazek ten. bylo-li 
Vl'odáno za účelem hry, aby si do ní prodavač peníze opatí'il, 111) 
byla-li věc koupena n) co věc nebezpečí evikce vydaná,5) anebo 

byla-li správa zvláštní úmluvou 6) vyloučena.o) 
Obsah plnění, kteréž pro utrpění evikce 7) již dle povahy 

smlouvy žalobou actio emti žádáno býti může , určuje se inter0sselll 
kupcovým, P) jednak se úetelem lm zmenšení hodnoty, q) jednak se . 
úetelem ku příbytkům ') a k zvý šení hodnoty věci,s tím však 
omezením, že toto poslední, nehledě ku náklarlům na věc vynaloženým , 
nemá přesahovati dvojnásobnou cenu trhovou. s) Mllže ale též pro 
případ odnětí věci býti slíbena určitá suma peněžitá. 8) Tu pak 
lze pro tento slib, byla-li celá věc odňata, na prodavače o zaplacení 
této sumy nastupovati, byla-li však odňata jen část věci, toliko 

a) Dig. de evictioniblls et clllplae stiplllatione. 21. 2. Cod. cle evictioniblls . 
8. 44 (45). b) L. 1. D. h. t. L. 47. eod. C) L. 16. §. 1. L. 34. §, 1. 2 eod. 
d) L. 27. 28. L . 34. pl'. eocl. L. 1. Cocl. cle periculo. 4. 48 e) L . ll . pl' . D. 
h. t. f) L. 17. Cod. de act. emti . 4. ;19. g) L. 51. pl'. D. h. t. h) L. 56. §. 1. 
eod. L. 17. Cod. h . t. cf. L. 18 (19). §. 3. D. de neg. gest. 3. 5. ,) L. 21. pl'. 
§. 1. D. h. t. k) L, 55. pl'. L . 63. §. 2. L. 66. pl'. eod. cf. L . 29. §. 1. eod. L. 56. ~. 3. 
end. L. 8. Cod. h. t . I) L . 53. §. 1. L. 55. §. 1. L . 56: §. 5. 6. L. 62. §. 1. D. 
eod. L. 8. 9. 23. Cou . eod. cf. L. 63. pl'. D. eod. m) L, 2. §. 1. D. quar. rel'. 
actio 44. 5. ") L . 27 . Cod. h. t , 0) L. 11 . §. 18. D. de act. emti. 19. 1. cf. L. 
68. pl'. D. h. t. P) L . 8. 60. 67. eoc1. L. 6. 17. 23. Cdd. h. t. q) L. 70. D. eod. 
r) L. 8. 16. pl'. eod . S) L. 43 . . 45. §. 1. D. de act. ('mt. 19. 1. L . 9. Cod . h. t. 

15* 
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o zaplacení přiměřené části sumy té, t) kterou při evikci l'ealního 
dílu věci dle poměru hodnoty jeho ku hodnotě celku v době trhu 
vyměřiti dlužno jest. 9) . 

Pozn. 1) Povinnosť k opatření správy (Evictionsleistullg) může se 
též vyskytati v jiných případech, kde založen jest závazek Ir poskyt
nutí předmětu majetkového, na př .. při směně (§. 308.), pi'i narovnání 
(§. 269.) vzhledem k věci dané za účelem vyrovnání se L. 33 (34) . Cod. 
de transact. (2. 4.); sporno jest, zdali je i dárce zavázán ku správě 
srov. L. 18. §. 3. D. de donat. 39. 5. L. 2. Cod. h. t . 8. 44 (45) . 
cf. Pauli sentt. V. ll. §. 5. L. 45. §. 1. 2. L . 46. D. de legato I. 
L. 29 . §. 3. D. de legato III. - Vůbec srov. G1uck svaz. 20. 
§. 111 5 .. 1127. Liebe, Rtslex. čl. "Gewahrleistung" . IV. stl". 
811 .. 828. K. O. Muller, d. L . d. R. R. von der Eviction, dil I., 
v Halle 1851. Bekker, Z. L. V. cl. Evictionsleistung, Jahrb . VI. 8. Sin. 
tenis §. 116. 3. vyd. II. str. 631 .. 644. Keller §. 331. "Nachwahr
schaft fur Eviction", Vangerow III. §. 610. Windscheid §. 391 násl. 
s nadpisem: "Haftung .. wegen Entwehrung' ·. Tak píše spisovatel se 
zřetelem ku Grimmovu slovníku V. "Entwahrung" a "Entwebrung". 
[Dernburg, Preuss. Pro R. II. §. 148 násl.] K Dig. de evict. 21. 2. 
srov. Huscbke, ZUl' Pandektenkritik, str. 57 . . 75. 

2) Za případ částečné evilrce pokládá se též, vysoudí-li se na 
kup ci požívání věci. L. 66. pr. D. de contrah. emt. 18. 1. L. 15. 
§. 1. L . 39. §. 5. L. 49. D. h. t. cf. L. 38. §. 3. D. de V. O. 45. 
1. Sporno ale jest, zdali a pokud také pro vysouzení nějaké polní slu
žeb nosti na věci povinnosť ku správě .nastává? nebo je-li tu aspoň za
ložen nárok na snížení ceny pro vadnosť věci (§. 304.)? Oproti tornu, 
nehledě k případu obmyslnosti a výslovného ujištění, že žádné služebnosti 
není, mínění nyní běžné: Muller str. 185 násl Vangerow §. 610. 
pozn. 3. Wi ndscheid §. 39 J. pozn . 28. Srov: a) L. 90. 126. 169. D. 
de V. S. L. 48. D. h. t. b) L. 1. §. 1. D. de act. emti . 19. 1. L. 
69. §. 5. D. h. t. c) L. 59. D. de contrah. emt. 18. 1. L. 75. D. 
h. t. Quod ad servitutes praediorum attinet, si tacite secutae sunt, et 
vindicentur ab alio, Qu. Mucius et Sabinus existimant, venditorem ob 
evictionem teneri non posse:; nec enim evictionis nomine quemf}uam 
teneri in eo iure, quod tacite soleat accedere, nisi, ut optimus maxi
musque esset, traditlls fuerit fundus; tunc el1im liberum ab omni servi
tute praestandum. Si vel'O emtor petat viam vel actum, venditorem te 
neri nOll posse, ni si nominatim r1ixerit, accessurum iter vel actum; 
tunc enim teneri eum, qui ita dixerit. d) L. 15. §. 1. D. h. t. Si 
ususfructus evincatur, pro bonitate fructuum aestimatio facienda es t. Sed et 
si servu s evincatur, quanti minoris Qb id praedium est, lis aestimanda 
est. (Cuiac. obs. lib . II. cap. 20. [ed. Neap. tom. III. col. 39.J emend: 
Sed et si seTvitus ev. etc. cf. Mommsen ad b. I. Dig. J. p. 621.) . 
L. 61. D. de aed. ed. 21. 1. Quoties de servitute agitur, victus tant.um 
debet praestare, quanti minoris emisset emtor, si sciisset hanc servi. 

t) L. 64. D. b . t . cf. L. 1. 13. 14. 53. pl'. 56. §. 2. L. 72. eod . 
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tutem impositam. - Seufferťs Arch . III. 314. V~I. 1~3 .. XI.. 28. 222. 
XII. 258. XIV. 127. 217. XVII. 230. - Ostatne můze I eVlkce plodu 
nebo jiných příbytků dáti vznik povinnosti k opatře~í ~právy. vL. 8. 
D. h. t. Zdánlivě si odporující L . 42. 43. eod. vysvetluJÍ se prisnou 

'povahou, již má duplae stipulatio (povzn. 8.). . .,.. v 
3) Nárok pro odnětí věci můze kupCI vzeJltI I když v co za

lobce i když co žalovaný v právním sporu podlehne, predpoklá
daje 'v prvním případě, že beze své viny byl k žalobě dohnán; nár?k 
ten vzniká i tehdy, když kupec, místo aby vydal vys~uze~ouv mu VIlC: 
zaplatil její peněžitou hodnotu (litis aestimationem): mkoh vsak, kdyz 
nedojde k výkonu rozsudku věc mu odpírajícího. L. .16. §. 1. D .. h. ~. 
Duplae stipulatio committi dicitur tunc, quum res restltuta est petlton, 
;eJ damnatus est litis aebtimatione, vel possesor ab emtore conventus ab
solutus est. Cf. L. 21. §. 2. L. 29. §. 1. D. b. t . L. 57. pl'. 1. eod. -
Evikce může ostatně netoliko žalobami věcnými (též žalobou z práva 
zástavního, L . 35. D. b. t., též pro in int: restitut~o, L. 39'vpr. L. 
66. §. 1. eod.), nýbrž i osobními žalobamI povstatI, na př. zalobou 
dílčí, L . 34. §. 1. eod., žalobou noxální, L. ll. §. 12 D. de ac~. 
emti 19. 1.; zdali též žalobou z držby? L. 35. D. de act. emtL 
cf. L. ll. §. 13. eod. Srov. Muller n. m. U. §. 17 .. 22. Belrker str. 
266 ná~. . 

') Tak obecné mínění, arg. L .. 53. §. !: D. h. t .. Si, quu~ P?SSI~ 
cmtor auctod denuntiare, non denuntIasset, wemque (~deoq~te.) VI.Ctus 
fl1isset, quoniam parum instructus esset, ho c ipso videtur dolo fecIsse. 
Bel,ker str. 292 násl. Windscbeid oproti tomu § 39 1. pozn. 12. ukládá 
prodávajícímu důkaz, že by byl býval s to, dáti sporu ,jiný obrat, kdyb~ 
kupec byl nedbale nepromeškal ,učiniti. v ~as oznámell~ svp~ru : v to, se ml 
zdá býti prakticky zamítnutí hodnym a mkohv opravou mll1em bezneho. -
Dále ještě jde shovívavosť oproti ku.pci ve . případě L . .r~ . §'. 12 .. D. 
19. 1. (Ulp. lib. 32. ad. ed.) : ... Slve . defen.d~t n~xah lUdICIO: S lV~ 
non, quia manifestum fuit, noxium servum fmsse: mhlloml,n~s ,ve~ ex stlpulatI 
vel ex emto agere posse. Na místě tomto zaldadá se mmem, ze má kupec 
nárok evikční vůbec i tehdá, když vydal věc na požádání beze 
sporu, pokud by tento nepochybně byl b~val m~rným. Sintenis str. 
641. pozn. 187. srov. Bekker str. 288. WlI1dscheld §. 391. pozn. 10., 
kteří ještě doklad toho nalézají v L. 29. PL D. h. t. L. 13. §. 15. 
D. de aet. emti. 19. 1. Srov. pozn. 7. Obezřelý kupec, který se nechce 
pustiti do sporu pro něho, jak tie ~d~, beznadě~néhv~' uČin,í ostatně pro
davači o vznesení nároku osoby tretl oznámem, drrve nez, beze sporu 
věc vydá. Srov. Keller, 331. str. 623·v v v v. ., v . 

. 5) Tak tomu jest, když kupec vedel, ze vec Jest CIZI, lec by Sl 

byl dal správu výslovně slíbiti; not. n. cf. L. 7. ,Cod. com~un . utl' . 
iud. 3. 38. Vangerow §. 610. pozn. 5. - Zvlástm ustanovem o ná
hradě trhové ceny v L. 3. §'. 4. Cod. commun. de legato 6. 43. a Nov. 
7. cap. 5. v. v 

6) Takové pactum de non praestanda evicti,ol1~ ~.evyluc,uJve ,ovs~m 
zodpovědnosť za dolus. Oproti tomu vzdala se nym vetsma mmem dřlve 
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běžl,léhO, že. totiž pactum toto ani pocti vébo prodavače nesprošťuje vrá
ce lll. ceny trhové (v odp?r vzato J. H. Babmerem, vindiciae iuriclicae 
pactI de Ilon pracst." eVlc.t. contra communes errores, v Hal. 1735 
[I! 4~];, srov., Jeho l~xerc ltat. ad pand. IV. exerc. 61. und praef.) ,' 
GIl,ICk XX. str. 300 násl. V.angerow ll . m. u. I)OZII 4 Vs val hl I' r . " ". . ( { sou aSI 1 
~ lm Jeste Mti~lenbruch ll. § 39 7. pozn. lG. Pucota, Vorles. ll. 
§~ .362. [4 .. vyd.] str. 224 násl. a n ejnověji jest opět míněllí to obšírně 
l1aJeno Tlktll1em, de nat. bilat. obl. cap. V pag' 99 115) St' v W' d h 'd § . . . . ' . rv. ez 

111 .~c, el : 3~ 1. pozn. 038. Záleží při tom hlavně na vysvětlellÍ Ilá-
sleduJlclho ~Ista. L. ll. S. 18. D. de act. emti. 19. I. ( Ulp. lib. 32. 
ad ed.): QUl autem habere licere (Hal. h. l. p1'omittens) vendidit, vi
deamus, . qUld debeat praestare ? Et multum interesse arbitror utrum 
hoc ~ollI.ceatur, per se venientesque a se personas non fieri, q~ominus 
h~beI e ,hceat, a.n ver.o per omnes. N am si per se, non videtur id 
~)I a-estal.e, ne alms e~ll1cat; proinde si evicta res ('rit, sive stipulatio 
lI1terposlta est, .ex stlpulatu non tenebitur, sive non est interposita, ex 
emt.o non t~nebltur . Sed Julianns libro 15. Digest. scribit etiamsi 
apert~ vendlt?r pronuntiet, per se beredemque suum non fi~ri (Flor 
te1~et'2), quomll1us. habere Jiceat, posse defendi, ex emto eum in ho~ 
qUld~.m n?n tene~l, ~uod emtoris. interest, verumtamen, ut pretium reddat, 
tenell. Ibldem alt, Idem esse dlCendum etsl' ap~rte I'n ve l 't ' " . ,,, 11(IIOIIe com-
pr~~endatu.r, mbd . . evICtionis nomine praestitum iri, pretium quidem de
bell re ~vlcta, utllIt~tem non deberi: neque enim bonae fidei contractus 
h~nc patitul' conventlOnem (Flor. hac patitur conventione, Mommsen 
!?Ig. I. p .. 547. I:Ot. 5. h: .utitur c. ?), ut emtor rem amitteret et pre
tJ~m vendltor r.et1l1eret, ~11~1 forte, inquit, sic quis omnes istas supra
:Il~tas conventlOn.es recI plet (I-lal. si quis .. 1·eciperet), quemadmodum 
I eCI~ltur, ut vendltor nummos accipiat, quamvis merx ad emtorem non 
pe~'t1l1ea~ (snad p~rveni~t ?), veluti quum futurum iactum retis a pisca
tOL e er~llmus aut. md~gl~le.m plagis positis a venatore vel pantoeram ab 
aucupe, nam etlamsl .mbll capit,. n~hilominus emtor pretium praestare 
necesse. ~abeblt. S~d 111 s~prascnptIs conventionibus contra erit diceu
du~, mSI forte S?lel:s ahenum veudit; tunc enim secundum supra a 
nO?IS relatam. JulIam sententiam dicendum est, ex emto eHm teneri 
qUla dolo faclt. (V P? sl~dnY větě opravuje Huschke, Lillde,s Ztscbr: 
ua P; IV. s.tr .. 285. St forte místo nisi forte; proti tomu Vangerow 
str. 324 TII{tll1 pag. 111. not. 23.) 
. ' 7) Podle ~kolností může i bez skutečné evikce povstati stejno

lody nárok na ll1teresse. L 9 41 k 1 D h t Item s· d ' . h .. . ..~. . . . . 1 om1l10 servI 
eres e~.tIter~t emtor, quo~1Í~m evinci ei non potest nec ipse sibi vi

detur e\ mcel e, non COl11mlttItur duplae stipulatio. His igitur casibus 
ex emto agelldum erit. SL·OV. L. 13. §. 15. D. de aet. emti 19 1 L 
24. D. ~', t. v 1:. 29 pro eod. - Nárok na interesse p;·o ;ěd~mÝ 
prode~ CIZ1 vecI: L. 30. §. 1. D. de act. emti. 19. 1.; na osvo
bozem od práva zá~tavního? L. 5. 24. §. 1. (L. 24. i. f.) Cod. h t. 
Retence ceny trhove pro hrozící evikci' I 19 (18) § 1 D d . 18 6 2' . '. . . . . e penc. 

. . L. 4 . Pl'. Cod. li , t . (§. 002. pozn. 1. d.); srov. Seuffert,s 

Arch. I. 49. 200. II. 27. Vll 16.1. XI. 34. Xlll. 15. 88. 137. 
XIV. 128. 

8) U Římanů bylo zvykem, dáti si slíbiti dvojnásobnou cenu 
trliovou stipulací duplae, a tento slib mohl při věcech drahocennějšícu . 
býti ~ád:ín i pořadem práva. L. 2. 37. D. b. t. Vznikla z něho 
actio ex stipulatll, jež se zvláště nazý vala actio de ev~ct.ione, stricti 
iuris actio, ve sv)'ch podmínkách a ú{;incícu pi'ísněji Yymezellá, nd 
actio ex emto. Zásady {'. pl'. ale, které toliko z této přísné po
vahy žaloby té vyplývají , jakož i on~, které s počívaly na obyčeji sti
pulatio duplae, nejsou více praktickými. Srv. Muller n. m. n. §. 8 .. 13. 
Pokud ostatně ph slibu takovém pí'ece nastává i žaloba o intr.resse, 
s~uší posuzovati dle pravidla §: 211. 

9) L. 64. D. h. t. (Papinian. lib. VII. quaest.) Ex mille iugc
ribus traditis ducenta flumen abstulit. Si postea pro indiviso ducenta 
cvincantur, duplae stiplllatio pro parte quinta , non quarta, praestabitur; 
na m, quod periit, damnulll emtori, non venditori, attulit. Si totus fundus, 
qu em flumen diminuerat, evictus sit, iure non deminuetur evictionis 
obl i gatio, non magis, quam si incuria fundus aut servus traditus de
teriol' factus sit; nam et e contrario non ll.ugetur quantitas evictionis, 
si res melior fuerit effeeta §. 1. Quodsi modo terrae integro, qui 
fuerat traditus, ducenta iugera per allllvionem accesserunt, ac postea 
pro indiviso pars quinta totius evicta sit, perinde pars quinta praesta
bitur, ac si sol a ducenta de illis mille iugeribus, quae tradita sunt, 
fuissent evicta, quia alluvioni,; periculum non praestat vel1llitor. §. 2 
Quaesitum est, si milIe iugeribus traditis periissent ducenta, mox alIuvio 
pcr alialll partem fundi clucenta attlllisset, ac postea pro indiviso quinta 
pars evida; esset, pro qua parte anetol' tencretur? Dixi, conseqllens 
csse superioribus, ut neflue pars quinta milIe iugerum neque quarta 
debeatur evictiollis nomine, sed perinde teneatur auetor, ac si de odin
O'entis illis residuis sola centum sexaginta fnissent evicta; nam reliqua 
h . . 

quadl'aginta, fluae universo fundo decesserunt, pro rata novae reglOllls 
esse illtelligi. §. 3 Ceterum quum pro diviso pars aliqua fundi evin
citur, tametsi cert.us numerus iugerum traditus sit, tamen Ilon pro morlo, 
serl pro bonitate regionis praestatur evictio. §. 4. Qui unum iugerum 
pro indiviso solum habuit, tradidit; secur.dum omnium sententias non 
totum dominium tran stulit, sed partem dimidiam iugeri , quemadmodum 
si locum certum aut fundum similiter tradic\isset. Haloander tu čte: qui 
unwn iugerwn commune pro ind.; Mommsen [Dig. 1. pag. 629 .) navrhuje: 
gtti unwn iugerum pro" indiviso ex jundo, GtttUS commune cwn altc1'o 
p1"O indiviso solttm etc. Cf. L. 1. eod. Sive to ta res evincatur, sivc 
p~rs, habet regressum emtor in venditorem. Sed quum pars evincatul', 
si quidem pro indiviso evincatur, regressum babet pro quantitate evictae 
partis; quodsi certus locus sit evictus, non pro indiviso poi-tio fundi, 
pro bonitate loci erit regressus. Quid ením, si quod fuit in agro pre
tiosissimum, hoc evictum est, aut quod fuit in agro vilissimum? Aesti
mabitur loci qualitas, et sic erit regressus. Oproti tomu: L. 53. pr. 
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eod. Si fundo tradito pars evincatul' Sl' . I . . , sll1gu a lUgera ve' . t 
pretlO, tunc non pro honitate sed q ·t·· I '. menn certo 
f . ' uan I smgu a vemermt qu . t 
uerlllt, praestandum etiamsi ea q r . ,ae eVlc a 

Neustete!, civ. Arch.' VII. str. 2'14 u::Slme~~~a fuennt, evicta sint. Srv. 
Onen opravuje [str. 217.] v L. 64 § 4 . ~erow ll. m. u. pOZll. I ! 
non t. d. t. sed p di' '" CIt.. sec. omn. sententias. si 
gerow pozn . 1. 'na 'k. ~ro;er;;;ek~:~' q1::;tadm. etc. Oproti tomu Van
(pozn. 1.) str. 70 nás!. ' ,. 273 násl. Huschke n. m. u. 

§. '304. 

ce) Správa za vady věci. 

Z povahy smlouvy trhové plyne samo b . 
jJl'áv jak z nedostatku vlastností výslovně a~:b ou , že Jest,pro~avač 
tak i ze zúmyslně zamlčených vad kt 'V ~ ~I.čky shben.ych a) 

a~dilským C) stalo se však právnÍn~ pr::;~le:: ~ec~ JSou.;) Edlkte~ 
vubec kupci oznámiti vady věci. nejsou-li 'b z~ fro ~:a~ musI 
V případu pozdějšího odkrytí vad na věci g) :: . ,o o o mdny. d) 
Prve po' dě" e) . , el e nepovstaly te-

z JI a neJSOu nezávažny, f) ať byly h) . d . , .. 
ni~~ 2) má kupec na vůli, i) žádati, aby buď ' ce~:o t~~~~~ znamy

< čIlI 
Sll!zena anebo aby věc zpět vzata a .. < , • pomerně 

. t . cena JlZ vyplacena I s úrok 
a lil eressem vrácena by la ; 3) prvé dě' e < '< ~ 
trhové ceny (tak zv. actio uanti . . J . se .. zalobou o Slllzem 
lVI" d II . q mlllons, mdlcmm aestimatorium 

lil .e:un~8 r age), poslední žalobou o 'zrušení trhu (t I f ' 
redhlbltona, iudicium redhibitorium Wandelkla' . a r z~. ~c 10 
annum utilem po 'led ,. . t.' ge), prVlll 111tra 
1 b ,'. ti ll! Jen 111 Ut sex menses utiles. k) Účelem ža 
o Yd ~osleldlll Jest, z~ed~ati pro obě strany opět stav, jaký byl Přei 

pro eJem, ) avšak mkoh s účinkem vy'ml'nky , 
• , < I b rozvazovaCI . m) než 
I prvm za o a může míti týž účinek, n) je-li vada '< .' '< , 

ceny velmi znač no. 4) Pro rozličné vady m o < " a ktU?IZ 1< smzem 
býti d Id , dh 'b' uze VIce rate zalováno 

, . o m 1'e I Ice se nestala. 0) Ztrátou věci P) nezan 'k ., 5) 
roky Jednou vzniklé. 1 aJI ná-

a) L. 6. §. 4. L . 13 § 3 D d t . 
§. 4. D . de aecl. ed. 21. 1: cf. L 4' e ac . emtJ. 19. I. L. 17. §. 20 .. L. 19. 
ll. §. 3. 5. L. 13 pr ~ 1 D ' j 3. ~r §. ~. D. de contrah emt. 18. 1 b) L 
e.n:t. L .. 39. D. de' a.ct. e~ti .· L.' 1~ e §ac. emtl. cf. L. 43. §. 2. D. de co'ntrab: 
l~tlt ed5lcto. 21. 1. Cod. de aedi litiis ~c~;O~budse :ed58 edd) ~L 1. cJ Dig. de ~edi 
~. . 1. eod. e) L. 54. eod. cf. L. 16 elf' '. . 14. §. 10. D. h. t. 
) L. 1. §. 2. eod. i) L. L ~. 1. L 3' o;. ) L. 1. §. 8. eod. g) L. 33. eod . 

?)\, 29. 3L pr. L. 57. 59. pr.S eod. k) l1~: t6~L \~f. La. 2f3. § 7. et sq. L. 
. 23. §. 1. 7. L 60. eod. m) L 43 § '. eo . c . L . 48. §. 2. eod. 

solv. 20. 6. u) L . 43. §. 6. D. h' tL ' 8 .eod. L . 4. pl'. D. quib. mod. pign. 
0) L. 31. §. 16. L. 48. §. 7. D h' ť i i5. §. 1. D .. de exc. rei iud. 44. 2. 
§. 1. L. 48. vr. D, h t , '. ' e. . 29 §. 1. CIt P) L. 44. §. 2. L. 47 , 
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Po zn. 1) Edictum aedilské vztahovalo se přímo pouze ku 
prodeji otrokův a zvířat; ustanovovaloť: a) dle L. 1. §. 1. D. h. t . . 
Qui mancipia vendunt, certiores faciant emtores, quid morbi vitiive 
cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit, eadel~!que 
(eaque?) omnia, cum ea mancipia venibunt, palam ac recte pronun
tianto. Quodsi mancipiurlt adversus ea venisset, sive adversus quod dictum 
pl'omissttmve fuerit, cum veniret, (juisset), qttOd eius (nomine) praestari 
oportere dicetur, emtori omnibttsqtte, ad quos ea l'es pertinet, iudicium 
dabimus, ttt id mancipium redhibeatur. Hi qtúd autem post venditionem 
traditionemque deteritts emtoris opera, familiae procurat01"isve eius 
factttm el'it, sive quid ex eo post venditionem natum adquisitum fuerit, 
et si quid aliud in vend-itione ei accesserit, sive quid ex ea re fntctus 
pervenerit ad emtorem, td ea omnia restitttat. Item si quas accessiones 
ipse pmestitel'it, ut recipiat. Item si quod mancipium capitalem fmudem 
admisel'it mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve arenam de
pttgnandi causa ad bestias int1'omissus fuerit, ea omnia in venddione 
pronuntianto; ex his enim causis iudicium dabinnts. lIoc amplius, si 
quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, ittdicium dab'imus. 
b) v L. 38. pr. eod. Qui iumenta vendunt, palam recte dicunto, qttid 
in quoque em-um mOl·bi vitiique sit, tdique optime ornata vendendi causa 
fuer'int, ita emtoribus tradentur (Hal. traduntor.) Si quid ita factum 
non erit de ornamentis restituendis iumentisve ornament01'um nomine 
redhibendis in diebus sexaginta, inorbi autem vitiive cattsa inemtis fa
ciendis in sex mensibus, vel qu.o (quanto) minoris, cum veni1'cnt, fuerint, 
in anno iudicium dabimus. Si útmenta pW"ia simul venierint, et alterwn 
in ea causa fuerit, ut redhiberi debeat, iudicium dabimus, quo utrum
que l'edhibeatul'; k tomu L. 38. §. 5. eod. Quae de iumentorum sanitate di
ximus, de cetero qttoque pecore omni vendit01'cS faciunto. (O poměru tohoto 
ediktu k právu civilnímu srov. Neusteteľs (und Zimmern's) Abh . čís. 9., 
a proti tomu Unterholzner, civ. Arch. VI. 3. str. 60 násl. Herm. Kell er, 
Selľs Jahrb. III. str. 86 násl. Hlavního jeho ustanovení bylo ale uží
váno i při trhu jiných věcí, jak movitých tak nemovitých, L. 1. pr. 
L. 63. eod. cf. L. 33. pr L. 49. eod. L. 4. Cod. h. t.; též při směně 
L. 19. §. 5. D. eod. L. 2. D. de rer. permutat. 19. 4.; nikoli pi'i 
darování a jiných právních jednáních, L . 62. 63. D. h. t. [Dernburg, 
Preuss. PI'. R. II. str. 407.] Z pravidla toho jsou vyňata zcizení tiskální. 
L. 1. §. 3. eod. Srov. vůbec Vangerow III. §. 609 . Sintenis II. §. 116. 
3. vyd. str. 614 .. 631. Keller §. 332. "Nachwahrschaft ftir Fehler 
unrl Mangel." Windseheid §. 393 .. 395., též Thiil, Handelsrecht 1. 
§. 82 .. 85. b. [5. vyd. §. 273. násl.] [Dernburg n. m. u II. §. 143 
nás!.] - K Dig. de aed. ed. 21. 1. srov. Huschke n. m. u. str. 
36 .. 57. 

'.!) Popíráno to jest při prodeji věcí neživých Buchem, civ . 
Arch. XXVI. 9. Oproti tomu H . Keller, Sell's Jahrb. III. 10. násl. 
Vangerow ll . m. u. [pozn. 2. V.] 

3) Náhled dříve běžný rozeznával tak zv. hlavní vady a vedlejší 
vady; pro tyto mělo se nastupovati pouze žalobou o snížení trhové 
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c~ny, a toliko JlrO rv ' v ' 

CIV. Vers~ ' p e zalobou o zruš " 

~~~:~: }3eu~:~t 's2. A~~~,' it, 181°5'] '~I! ;;:~I~o~t~ti pt~:plludFeuerbach, 
, z e objev ' . - N v, a u naleze' 

bice obsabuJ'e L ene vady odstraní : t ;' epl'Ipustnosť nabídky ,nI 
ne s' , . ,48. §. 8 D umzo 116. - O ,pro-

, z Víc~t drebdhlbitio in usu e~ t ~. oto ~implal'jarum vend~ ~z enl I'edhi-
~ o romad k , , ' vhvu á I . I IOnum cau ' 
~tscbr. VI. stl'. ~2 ou~etYCJl a o částečné l'e~lJ~~ ~ I:~ s tl jednotlivých vě~~ 
trhu druhovém? Bek~es . JSeluifert 's Arcb. IV, 2~cI 'XGlles 2terding, Linde's 
POZII. 18 3 r, all' b V t ' . 34· ~" v 

Handelsl't.' 'XI~ ~~:lge91'80w §. 609.' ~;~n~O; nGásll· Windscb~;d , u§~tJ3ó2 
seq. _ O ' . 1. násl S ti · . o dscbmidt Zt . vypočtu ov , • era Dl archiv ' . . schl'. fiil' 
Arch. LIX. 2. Slllzelll ceny při actio !51U:ld .. XIV. pag. 261 

4) qualltl mlnol'lS ' H II . 
" . L. 25. §. 1 . e weg, civ. 

tOIIS, Intra sex m . D. de exc. rei iud 44 
~linoris homo q~~mS C S re~hibitoria agel'e ~lall ~ t 2. E st in potestate em-
tIOn em . ' Velllret f ·· t ' an ea qll I Contlll et, si tal . ~ uel! ; nam posterior ' . ae (atur quallti 
emtul'us nOll f' e VltJum in bo . actIO etiam redb 'b ' 
vo. uent Té v , mme est t I 1-

pnvodlti redhl'b ' ' ·L z actJo emti o l'llte ,u eum ob jd act 
t" lCl. II § I'esse n ~ Ol' 

con lIIe1'1 emti illdi . . '. 3. D. de act em ' . a pr . pro dolus muže 
VangerolY II CIO, et Labeo et Sab" tJ. Redhibitiollem ~l 
E. Hoifmanl~ m . . u. [pozn. 2. III.] _ ~nllS. pu~an~ et nos pro!J;oqu,e 

Scbaifer, Linde ,~I~ts~;~h'll hir pl'act. Rts\,~roI~:ce~1 žalob aedjl s /(~~s; 
5) Srov G ... p, VIII. str. ') 69 á I . [str. 177 násl) 

kupcovýcb s ~ěCíe:s te l'dlllg ?' m. u. str. ~4 ~l S . . 
X. 149. 255. XVI ~~u6ifelx-t s Arch. n. 24. 17~SliII O vlivu nakládání 

. 6) Bez ' : " IX. J 3 1. '. 27. 28. V, 2G9 
~ '0 P1aktJcke d Ol .. . 
ceJum se vztahu "" u eZltosti pro ll á . 
v příČině orllam~~Ctci I co do svého výz na'~uJess; : a) ku řím s k,Vlll oby
VI.] Sintenis F.. 11 6 (pozn. 1. b.); srov. Va I ~rne ustanovení ediktu 
správu d u , pozn 90 · b) ngeIOIY n [ va : L. 28 3 1 §. . . ustanovení . . m. u. pozn. 2 
!9. 1. L. 14. Cod' ď . 20. D. h. t. L. II o stlpulatio duplae pro' 
~09 . ; avšak Wind~c:\i 4. 49. sro v. § 303 . §. 4. D. de act. emti 
1I1 dup!um následkem 1: 1 . §: 3 ~ 4. pozn,' 17." p Ozn. /8. Vango rolY stl'. 
d) solIdární odpuvě 1,1 e~hlbltol'la actio, L. 45 ~ moznosf kond omnaco 

t llost obchodníku '. b. t. srov § ')-2 
;s otroky, L. 44 § . : ~.') . ; 

. . 1 D. h. t. 

§. 305. 

Z ' (J) Při tl'hu j iných předinětů 
ava 1 . ~ Z fy kupl:oV 

Jlllébo nežli vě " 1 Y a prodava čovy J' e 1,' v d 
, (;J ullotné 1 š' ,. pre mětem t 'j v 
302.-304. vytl- , ,s U 'I určiti obcl běl lLI /J eto 

V' • \llutycb pol d .. o n dle prav ' I 1 
UZltI lze. Tak na ~' , \li JIch dle z v1 MítllÍ Je ve v §§. 
výkon práva toh pl , mUSl prodavač věcn ébo . ~ovahy ~l'edmětu 

o a pro odnětí jello cest pIava kUPCI zaručiti 
ou spornou poskytnouti 
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dle §. 303 náhrady; a) t.éž lze pro vadu věci užiti §. 304. , na př . 
při prodeji práva požívacího anebo emphyteuse. Prodavač pohle
dávl(y jest pravidelně práv z účinného převodu jejího, z její jsouc
nost.i a žalovatelnosti, nikoliv i z dlužníkovy spůsobilosti lm pla
cení. b) Prodavač souhrnu majetkového, na př'íklad dědidví , má 
kupci postoupiti veškeré výhody jmění, tedy převésti všechny 
k němu příslu šící věci a práva, oproti převzetí závazkU na ní 
lpících; c) týž jest práv též dle §. 303., bylo-li kupci jmění odňato po
í'adem prá.va , jakožto celek áneb aliquotní jeho čásť, d) nikoli však 
i z evikce jednotlivých domněle , a rovněž tak ani z vadné jakosti 

, věcí k němu skutečně pat.řících, ' leč by tomu tak bylo pro dolns, neb 
pro zvláštní Vřípověd'. e) Při trhu naděje jest prodavač toliko po
vinen konati, co od něho bylo očekávati, aby naděje se uskuteč
niti mohla, a nekonati ničeho, co by ji zmaÍ'iti mohlo; pak ale 
může žádati cenu, i když se naděje lichou býti objevU) 

POZll. O prodeji souhrnu majetkového: Birkmeyer, Vermogen 

str. 62 násl.] 

§. 306. 

c) Vedlejší smlouvy trhové. 

Pravidelné účinky smlouvy trhové mohou býti úmluvou (pacta 
adjecta, Verabredung), jako při jiných smlouvách, libovolně pozmě
něny , a) na př. co tkne se odevzdání věd, plaeení anebo zúroko
várií ceny, nebezpečí vi'ci atd. , však všude s tím omezením, že se 
tí1ll nedovoluje již např'ed nepoctivosť jednoho kontrahenta. b) 
Zvláštní vedlejší úmluvy, jež se právě při trhu zvláš tě vyskytují, 
jsou zejména 1. addictio in diem a lex commissol'ia (§. 249) ; 

2. tak zv. pactum reservati dominii , kterýmž si prodavač až UO 
zaplacení trhové ceny vlastnictví věci (§. 145, pozn. 6.), a pactum 
hypothecae , kterýmž si právo zástavní na ní vyhrazuje; 3. tak zv. 
pactum cle l'etrovendendo anebo de retroemendo, a pactum proti-

miseos (§. 301). 

a) L. 10. 46. §. 1. D, de evict 21. 2. cf. L 8. §. 2. D. de periculo. _ 
18. 6. b) L . 74. §. 3. D, de evict. 21. 2. L. 4. 5. D. de hereditate vel actione 
venclita. 18. 4. C) L . 2. §. 1. sq. D. eod. d) L. 13. 16. D. eod. a) L. :d o pl'. L. 
H. § 1. L. 15. D. eocl. L. 1. Cod. de evict. 8. 44 (45). L. 33. D. dl" aed. ed. 
21. 1. f) L. 7 . . 12. D. de her. v. act . vend. 18. 4, L. 8. D. de cllntrah. emt. 18. 1. 

a) L . ll. §. 1. D. de act. emti. 19. 1. Coi. de pactis inter emtorem et 
vemlitorem compositis. 4. 54. b) L . 23. D. de R. J. (§. 250. pozn. 2.) cf. L. 14. 
§. 9, D, de aed , ťd . 21. 1 L , ll. §. 18, I" il9 D. de act. emti. l\) . 1. 
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ný~~. b) Pravidla o evikci (§. 303), jakož i o ~právě za vady (§. 304) 
.ma]l tu obdobnou platnosť. C) 

Pozn. Nejnovější spis o tom: Damm de Seydewitz, diss. inaug. 
de permutatione, v Hal. 1868. 

§. 309. 

3. Smlouvy nájemné. 

Smlouva nájemní, locatio condllctio, a) (Miethvertrag), jest 
smlouva, kterouž se jeden druhému zavazuje, poskytnouti za 
úplatu (merces, Preis) v penězích určenou užívání předmětu jistého 
anebo konati jisté služby. Poslední může se státi tím spůsobem 
že služby, jež konány b.ýti mají, jsou I)Hmo předmětem smlouvy: 
anebo že to jest účinek, kterýž má povstati činností zavázanéh~ . 
V prvém případě zove se jednání to locatio conductio operarum 
nájem služeb ve vlastním smyslu (Dienstmiethe), ve případě po~ 
sled ním locatio condudi operis, kterouž v naší době vhodně označu
jeme co smlouvu lJámezdnÍ (Verdingungsvertrag). Směř"uje-li oproti 
tomu smlouva k užívání jiného předmětu, zove se locatio con
ductio rerum, v í·eči německé "Pacht", hledí-li se při tom ku 
sklizni plodů nebo tržení podobných důchodů, jinak nájem (Miethe). 
Plnění jednoho kontrahenta však záleží všude v placení ceny, 
o kteréž platí totéž jako o ceně kupní; b) jenom že při propachto
vání cena může býti stanovena i v plodinách. C) Vůbec jest ve všech 
těehto připadeeh pravidlem, že oba kontrahenti · ručí za dolus 
i culpa. d) Kromě toho jsou bližší ustanovení l"l'lzná pro různé pi'í
pad!. Uzaví·ena o,statně je s~17uva, jakmile obě strany se shodllou 
o prednJětu a o uplatě; 10catlO conductio náleží, jako emtio ven
ditio, již dle práva Hmského k tak zvaným konsensuálnílll kon
tradům. e) 

~ozn. Pr~ rozlišen~ pachtu a nájmu nemá římská mluva právní 
vhodnych oznacenf. TolIko nájemce bytu zove se inquilinus, pachtýř 

] b) L. 1. §. 2 . . 4. D. h. t. L. 1. 3. 5. Cod. h. t. L. nIt. D. de CO]](!. cansa 
~~.ta~ú~2i 4. §. 232 235. C) L . 1. §. 1. L. 2. D. h. t. L. 19. §. 5. D. de aed. 

a) lust. de locatione et conrlllctione. 3. 24. Dig. Incati condllcti. i9. 2. 
COl!. de locato et coudncto. 4. 65. cf. X. 3. 18. b) § J. 2. J. h t L 2 25 
pro L. 46. D. h. t. ~ . 300. c) L. 8. í!l. Cod. h. t. cf L 25 ~ 6 D " ť 
d) L. 23. D. de R. J. § 250. e) L. 1. 2. D. h. t. " ~. . . ).. 
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pozemků colonus. Co v následujících §§. o nájmu řečeno jest, sluší 
ostatně vztahovati pravidelně i k pachtu. Srov. o tom "Pacht- und 
Micthvertrag" Weiske's Rtslex. VII. st.r. 735 . . 837. 

a) LOCldio conrluctio j·erUi11. 

§. 310. 

a) Podmínky. 

Předmětem smlouvy této múže býti každá věc, při níž možno 
je postoupení užívání. a) Účinnosť smlouv.y ~bligato:'.ní není ani zde 
rovněž jako při trhu, na tom závislou, Je-II pl"onaJe~('~ ,(lo~ator, 
Vermiether) vlastníkem anebo je-li jinak oprávněn UZlvam pl"epl~

stiti. b) I vlastník sám může svo~ věc naj~ti, .. P?kud sv~ ta~~ ~lěJe 
vzhledem k nějakému právu věenemu, 1\tere Jlllemu pl'lSIUŠl, Jako 
ususfrudus, emphyteusis aneb superficies, C) ano i vzhledemv ku, ?rávu 
držby I ius possessionis, Besitzrecht) jemu patí·ícímu. d) Kd!z naJernce 
anebo pachtýí- (conductor). sám věc najatou opět pron~Jme anebo 
propaehtuje osobě U'etí, nazývá se poměr ten podnáJ~m (Afte~·
miethe) nebo podpacht (Afterpacht), tak zv. sublocatw; pomel' 
ten dává vznik však jen obligaci mezi sublokatorem a subkon
duktol'em, nemění právního poměru mezi prvým a jeho lokatorem. e) 

Pozn. t) Locatio se strany požívatele označují prameny brzy 
co locare rem či rem utendam, brzy co locareu~u.mfructum. Toto 
vyjadřuje přímo, že má užívání věci Pos~{!tn~t? by:~ p,ouze p~t~d, 
pokud sabá pr:\vo požívání; za to ale sl?sl ~ltl I pn ~~razu pl vem: 
pokud někdo pronajímá nebo propachtuje vec co pozIvatel (quasI 

. . d . s) L 12 § 2 D de usufr. 7. 1. L 9. fructuanns non qua~I Oillll1U.. . • . •. . 

§. 1 D. t. t. Hl. 2. Srov. o tom Arndts, osterr; Genchtsztg. Jabrr 
1861. ČÍS. 70. 77. (civ. Schr. 1. 17.). Seuffert s ~rcll: XIV. 11 D. 

srov. XII. 300. Ale i pro jiná práva užitková p~a~l v~oJe~. prop~~h
toviní I,de o postcupení užívání věci hmotné am reCI by tl nemuze, 
na pi'.' pro propaclltování veřejných důc~odů, desátků a pod.; pr~ pro
pachtování práv llospodářsl{ých: Seuff~rt s Arch. III. 370., pro duchod 
dědičného úroku (Erbzinsgefalle), tamze V. 216. 

'.I) V právu ř. vyskytují se zákazy jistých pachtů jistým osobám, 
. é .. omL '31 35 Cod h t dekurionům L. 30. Cod. h. t. r.eJm na vOJ 111 U , • • • . . ., 

--~L 3. §. 6. D. commodo 1'3. 6 b) L 7. 9. pro § 6. D. h. t. · srov. 
1'\ noo l10ť o · r. c) L. 12. §. 2. L. 38. D. de usnfr. 7 1. L. 9. §. 1. D. g :. 
~.;) . 8 Ii ď· oss 41 2 d . L 4:1. pro D. de R. J L . 15. D. depos. 1 . ej t. ;0: 58. p~,.p D. b. t .· L·. 6. Cod. h. t . cf. L. ll. §. 5. rl. de pigo. act. 13. 7. 
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císařským služebníkftm dvorním, 1,. uno Ood. quibus ad conductionem 
praediorum fiscalium accedere non licet. ll. 73 (72)., duchovním, nov. 
123. cap. 6., poručníkům před složením účtu, L . un o Ood. ne tutor vel 
curator vectigal conducat. 5. 41. L. 49. D. h. t. Zákazy tyto náležejí 
v právo veřejné. 

3) Poměr smlouvě pachtovní příbuzný, ale se zvláštními účinky 
spojený, jest kontrakt emphyteutický, srov. §. 196 .. 199. . 

fl) Účinky. 

§. 311. 

aa) Závazky pronájem·covy. 

Pl'onájemce jest povinen odevzdati nájemci věc najatou 
v čas s příslušenstvím jejím ve smlouvě nájemné výslovně anebo 
mlčky zahrnutým, a) a poskytnouti mu volné a nerušené užívání po 
dobu ustanovenou ; b) on má tudíž též věc udržovati v náležitém stavu 
a potřebné opravy ze svého nésti, C) náklady od nájemníka vyna
ložené, a sice nutné bez výjimky, užitečné, pokud jimi věc trvale jest 
zlepšena, nahraditi, d) též nésti břemena I) na věci váznoucí; e) týž 
jest nájemci práv z náhrady interesse, bylo-li toú:mto vinou pro
nájemcovou f) anebo pro nedostávající se mu oprávněni ku na
kládání s věcí g) užívání její před časem odňato nebo zúženo; 
on jest mu vůbec práv z každé viny~) vzhledem k tomuto jednání, h) 
musí tudíž zvláště nahraditi i škodu, l<teráž nájemci pro vadnost 
věci spůsobena jest jejím užíváním, pokud onoho v tomto směru 
nepostihuje i) nepoctivost anebo nedopatí·ení. Žaloba proti proná
jemci jest actio conducti aneb ex conducto. k) 

Pozn. 1) Sporná otázka jest, kdo má nésti břemena ubytování? 
Srov. Gluck XVII. str. 395 násl. Vangerow III. §. 641. pozn. 2. "Roz
hoduje se předběžnou otázkou, jsou-li břemenem realným nebo perso
nalným, kteráž otázka není soukromoprávní." Puchta. §. 366. pozn . C. 

srov. Rtslex. VII. str. 761. [pozn. 138.] Seufferťs Arch. J. 208. 

2) [Dle Pernice, Labeo II. str. 326 násl. nemá na straně proná
jemcově nikdy jeviti samostatné ručení za kulpu .]. 

a) L. 15. §. 1. L. 19. §.2. D. h. t. b) L. 9. pl'. L 19. §. 5. L. 30. pl'. 
eod. L. 24. §. 4. eod. C) L. 15. §. 1. L. 25. §. 2. eod. dl L. 55. §. 1. L . 61. 
pl' . cf. L. 19. §. 4. eod. eJ L. uno §. 3. D. de via puhl. 43. 10. f) L. 9. §. 3. 
L. 35. pr. D. h. t. g) L. 7 .. 9. §. 1. eod. h) L. 28. eod. cf. L. 55. pl'. ·D. 
h. t. i) L. 19. §. 1. eod. k) L. 15. pl'. eod. 
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S. 312. 

LL) Závazky nájemcovy. 

Nájemce jest 1. povinen, zapravovati nájemné po uplynutí doby 
užívání anebo k tomu ustanovených období, i I,dyž věci v slmtkll 
neužíval, vyjímaje, pokud mu v tom vinou pronájemcovou anebo 
náhJldou věc postihUjící bylo zabráněno, anebo ujma se stala; a) 

pachtýř může však i žádati za poměrné slevení nájemného z důvodu 
náhody, kteráž roční sklizeň plodin značně zúžuje, nilwli však pľo 
náhodu vúbec, anebo pro náhodu při věci té obyčejnou, I) ph čemž 
však, trvá-li doba pachtovní více let, nastává vyrovnání s bohatým 
výtěžkem plodin let zvláště dobrých. b) Dále má 2. po skončeném 
poměru nájemném věc vrátiti, C) a nahraditi hždou škodu svou 
vinou, zvláště nedbalostí při opatrování věci anebo př'ekročením 
jejího užívání spůsobenou; d) pronajal-li věc dále, jest práv i z viny 
podnájemce (podruha), pokud jej při podpronajetí culpa postihuje, 
tudíž naprosto, bylo-li mu toto smlouvou zakázáno; e) za škodu na
hodilou pravidelně neručí. 2) 

Po zn. 1) O prominutí paclltovného z příčiny takových pohl'om 
srov. Gluck XVII. str. 447 násl. Vangerow §. 641. pozn. 1. [W. Seli, 
civ. Arch. XX 8.] Jacobi, uber Remission des Pachtzinses Jlach ro
mischem und preussischem Rechte. 1856. Nároku toho není, zá
leží-li plnění pachtýřovo ve zlomku ročního výnosu plodů (tak zv. 
colonia partiaria), kdež se předpoldádá jakýsi druh poměru s])ole
čen~kéllo. L. 25. §. 6. in f. D. h. t. Apparet autem de eo nos colono 
dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit; alioquin parti~rills co .
lonus quasi societatis iure et damnllm et lucrum cum dommo fundl 
partitur. Srov. L. 8. Ood. h. t. 4. 65. Licet certis annuis qllantitatibus 
fundum conduxeris, si tamen expressum non est in locatione aut. mos 
regionis postulat, ut, si qua labe (lue) tempestatis vel alio coe1i vitio 
damna accidissent, ad onus tuum pertinerent et quae evenerunt sterili
tates ubertate aliorum annorum repensatae non probabuntur, rationem 
tui iuxta bonam fidem haberi recte postulabis. 

2) Zvláštní přípovědí může nájemce převzíti i nebezpečí lIáhody, 
L. 9. §. 2. L. 30. §. 4. D. h. t.; však sluší úmluvě při smlouvě pach
tovní, že pachtýř na se bere veškery pohromy, v pochybnosti rozuměti 
toliko v ten smysl, že se pachtýř vzdává práva prominutí dle pozn. I. 

a) L 19. §. 6. L. 27. pl'. L. 30. §. 1. D. h. t. cf. L. 24 §. 2 eool. L. 19. 
§. 9. 10. eod. b) L. 15 §. 2. , 4. L. 25. §. 6. D.h. t . L. S. Cad. h. t. cf cap. 3. 
X. h. t. 3. 18. C) L . 25. Cad. h. , t. cf. L . 33. e; d. d) §. 5. J. h. t. LIl . 
pr ... § 2. 4. L. 12. 25. §. 3. D. h. t. L. 28. 29. Cad. eou . e) L. ll. pl' . D. eod. 

Arndtsovy l'andekty. 16 
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Vangerow n. m. u. [str. 450.] - Převezmou-li se při nájmu věci s usta
novením určité ceny, jakž se to zvláště př'i inventáři pachtovního statku 
obyčejně vyskytuje, llese příj emce nebezpečí jich, jako by je byl koupil. 
L. 3. 54. §. 2. D. ll . t . cf. Gai. III. 146. L. 5. §. 3. D. commodo 13: 
6. L. 1. §. 1. D. de aestimat. 19. 3. (Tak zv. locatio conductio irre
gulari s). Srov. W. Seli, civ. Arcll. XIX. 12. Chamboll, Beitr. wm 
Oblig.-Recllt str. 12 násl. Zvláštní případ je tak zv. kontrakt "stálého 
dobytka" či contractus socidae (Eisern-Viehcontract), když se jistý 
počet ku sů dobytka, co příslušenství pachtovního statku nebo též pro 
sebe co věc hlavní, na př. stádo ovcí, tím spůsobem odevzdává, že 
má vrácen býti stejný počet kusů stej llé jakosti nebo i určitá úplata za 
každý kus: "stálý dobytek Ilezmírá" ("Eisern Vieh stirbt nicht. ") O vý
razu contractus socidae srov. však G1ossar. man. ad scriptores med. 
Iatinitati s, V. "Socida, Italis societa, quasi societas accvmmanclita cli 
úestiame, che si cla alla custoclia altrui a mezzo pro e clanno". Cf. 
L . ~l (8). Cod. de pactis. 2. 3. [Stobbe, Handb. IIJ. str. 2G6 násl.] 

§. 313. 

,t) Zánik poměru nájemného. 

Poměr nájemný končí 1. zkázou věci pronajaté; 2 uplynutím 
doby nájemné, kteráž může býti buď určitě stanovena anebo na 
výpovědi jedné nebo druhé strany závisla; poměr nájemný může 
však po uplynutí času obapolným, mlčky projeveným svolením, tak 
zv. l'elocatio taeita, 1) na dále býti prodloužen; 3. sesazením ná
jemce, kteréž z jistých důvodů 2) pronájemci, a 4. jednostranným 
odstupem, kteréž z jistých clť!vodů 3) nájemci jest dovoleno. Po
hledávky l poměru nájemného dosud vzniklé nejsou zrušovány zá
nikem jeho z těchtq důvodů. Zcizení "ěci se strany pronájem
covy nezrušuje poměr mezi ním a nájemcem. 4) 

Pozn. 1) L. 14. D. ll. t . (Ulp.) Qui ad certum tempus conducit, 
finito quoCjue tempore colonus est; infelligitur enim dominus, quum 
pat.itur colonum in fundo esse, ex integro locare, et huiusmodi con
tractus neque verba neque scripturam utique desiderant, sed nudo con
sensu convalescunt. Et ideo, si interim dominus furere coeperit vel 
decesserit , fieri non p03se, Marcellus ait, ut locatio redintegretur, et 
cst hoc vel'um L. 13. §. ll. eod. (Ulp.) Qni impleto tempore con
ductionis remansit in conductione, non solum reconduxisse videbitur, 
sed etial1l pignora ' videntur dUl'are obligata . .. . Quod autem diximns, 
tacit.urnitate utriusque partis colonum reconduxisse videri, ita accipiendum 
cst, ut in ipso anno, quo t3ocucrunt, videantur eandem locationem re
novasse, non et.iam in sequentibus annis, et si lustrum forte ab initio 
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fucrcJ.t conductioni praestltutul1l. Sed etú secundo quoque allllO pust 
fiJlitum lustl'um nihil fuerit contrarium actum, candem videri locatioll em 
in illo anno permansisse; hoc eniru ipso, quo (quod) tacuerunt, con
sensisse videntul', et hoc deinccps in Ul1oquoque 3onno observandum est. 

, In urbanis autem praediis alio iure utimur, ut prout quisque habita
vcrit, ita et ob li getur, nisi in scriptis certum tempus conductioni com
preiJensum est. - Sporno jest vysvětlení závěrečné věty tohoto místa 
a tudíž též ustanovení doby relokace ph budovách: srov. Glilck XVII. 
stl'. 27S násl. 284 násl. Roder, Abh. čís. 1. Vangerow §. 644. 

2) Důvody ty ' j sou: a) dV0uletý nedoplatek nájemnéllo, L. 54. 
§. I. L. 56. D. h. t. Nov. 120. cap. S. cf. cap. 3. X. h . t. 3. 18.; 
-O) zneužití věci, L. 3. Cod. h . t. L. 54. §. 1. cit.; c) nutnosť správky, 
která jest na překážku ulívání, L. 3. Cod. cit. cf. L. 30. pr. L. 35. pl'. D. 
h. t.; cl) naléhavi a nepředvídaná vlastní potřeba obydlí pro pl'oná
jemee, L. 3. Cod. cit. cap. 3. X. cit. a dle praxe e) uvalení kon
kursu na jmění pachtýřovo, ni!wli však na jmění propachtujícího: L 8. 
§. l. D. de reb. auct. iud. 42. 5. Srov. Arndts, osterr. Gerichtsztg. 
rol-ll. 1::;58. čís. 28. 29. (civ. Schr. I. 28.) Northoff, prakt. Arch. IX . 
stl'. I násl. [a právní případ] tamže str. 415. Seufferťs Arch . I. 3ao. 
391. VI. 119. 120. srov. xm. 77. XV. 22l. 

3) Důvody ty jsou: a) takové vady věci, i,tcl'é uy.ívání jejímu 
úplně překáží, nebo je značJlě zmenšují nebo ztěžují, L. 25. §. 2. 
L. 27. pl'. D. h. t.; b) prodlení pl'onájemcovo s postoupením užívání, 
L. 24. §. 4. L. 60. pr. D. eod. : c) odůvodněn)' st rach pl'ed ne~ 
bezpečím spojeným s dalším užíváním věci, L. 13. §. 7. L. 27. §. 1. 
D. ll . t. L. 28. 33. D. de damno inf. 39. 2. 

4) Příslovím: kOUI)ě ruší náJ'em" (Kauf hri cht Miethe) . jest . ,,' " 
pouze dán nevhodný výraz přirozené :dsadě, že kupec nevstupuj e v zá-
vazek prodávajícího." Puchta §. 369. na k. Srov. L. 25. §. 1. L. 32. 
D. h. t. L. 9. Cod. h . t . cf. L. 59. §. 1. D. de . usnfr. 7 . 1. L 120. 
§. 2. D. de legato I. L. 12. 18. D. unde vi. 43. lG. L. 20. D.de a. 
v. a. poss. 41. 2. Sintenis §. 11S. pozn. 117. (3. vyd. III. stl'. 674 
ni~l.) J. Dernburg, Abh. čís. l. Triiger, uber clic Rechtspal'omie: "Kauf 
bricht Miethe", Linde's Ztschr. n. p. XVIII. 3. Ziebarth, die Realexe
cution u. d. Obl., mit besonderer RUcksicht auf die Miethú (1866.) 
§. J. násl. (o tom Degenkolb, krit. Vjschr. IX. 7. str. 225 násl.) 
Windscheid §. 400. pozn. 7. Vangerow 7. vyd. §. 643. po.n. 2. 
[Geller, Wiener Ztschr. V. str. 313 násL] - O zvěcnění pachtov
ního a nájemnéllo práva: Friedlieb, Linde's Ztschr. n . p. XIX. 16. 

lú; 





Pr. R. lI. §. 104: "Lebrvel'trag "J, zbotovení nebo čistění šatstva nebo 
jin)'ch věcí rl pod. v. L. 13. §. 1 .. 6. L. 19. §. 7. L. 25. §. 7. 
D. b. t. Má-li přejímající dáti Je věci, již má zbotoviti též látku nenf 
j erlnání to locatio conductio, nýbrž emtio venditio. Gai. lIT. 147: §. 4. 
J. h. t. L. 2. §. l. D. lJ. t. L 65. D. de contrab emt. 18. 1. Jinak 
převezme-li ku nějake stavb ě na pozemku objednatelově podnikatel zá~ 
ro ,'eú dodávání staviva. L . 22. §. 2. L 30. §. 3. 1) . b. t cf. L 20. 
D de contrab. emt. Sabinus respondit, si quam rem Ilobis fieri velimus 
etiam,. veluti statuam vel vas aliquod seu vestem, ut ]libil aliud quam 
pecul11am daremus, emtionem videri; ne y posse uHam 10cJtionem esse 
llbi corpus ipsum non detur ab eo, cui id fler et; aliter atque si arearr: 
d.arem, ubi insulan: ae~ificares, quoniam tunc a me substantia proficis
CltUr. (Ruschke [Lmde s Ztschr. n. p. IV. str. 284.J opravuje alienam 
místo etiam; oproti tomu Arndts, Linde's Ztschr. n. p. VIII. str. 102. 
(civ. ,Scbr. I. str. 435.) Mommsen [Dig. I. p. 516. not. 3,J: nobis 
etiam ficri velimus). Srov. vůbec Sintenis §. 118. B. b. Keller 
§. 339 .. 34 1. Dankwardt, die locatio conduetio operis, dogm. Jallrb . 
XIlI. str. 299 .. 3~0, o tom Ech, Jen . Litztg. 1875. i:ís. ll. Wind
scbeid, 4. vyd. §. 401. 

2) L. 36. D. h. t. Opu s, quod avers!one loeatum est, donee ad
probetur, eonductoris periculum (periculo ?) est; quod vero ita eon
ducturn sit, ut in pedes mensurasve praestetur, eatenu; eonductoris 
periculo est, quatenus admensum non sit; et in utraque causa noci
turum loeatori, si per eum steterit, quominus opus adprobetur vel 
admetiatur. Si tamen vi maiore opus prius interciderit, quam adpro
baretur, loeatoris perieulo est, nisi si aliud actum sit: non enim am
plius praest.ari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera 
e?ns~cutus esset. L. 37. eod. Si prius, quam locatol'i opus probaretur, 
Vl ahqua c?nsumtum Gst, detrimentum ad locatorem ita pertinet, si 
tale opus fUlt, ut. probari deberet. L. 59. eod. Marcius domum faeiendam 
a Flaeco conduxel'at: deinde operis parte effecta terrae motu con
cussum erat aedificium. Massurius Sabinus: si vi jiaturali, veluti terrae 
~IOtU, hoc acciderit, Flacci esse periculum. Srov. Buchbolz, Linde's 
Ztschr. n. p . VIII. 1. Windscheid, Heidelb. krit. Ztschr. II. str. 139 
násl. proti Mommsenu, Beitr. 1. §. 31. a tohoto oelpověď III. str. 
423 niisl. Wyss, Haftung fur fremde Culpa str. 93 niisl. Bolze, uber 
uen Zufall bei (ler Werkverdingung, civ. Arcb . LVII 5. str. 86 .. 108. 

3) Té;í. locatio coneluctio operis může b)"ti tak zv. irregularis 
(§. 312. pozn. 2.), odevzdíljí-li se totiž k dopravě nebo ku spracování 
věci zast.upitelné, s tím dovolením, jiné věci tého7. druhu a téže ja
kosti za ně odevzdati anebo jicb ku spracování použiti . Srov. L. 31. 
D. h. t . In navem Saufeii quum complures frumentum confuderallt 
S.aufeius uni . ex his fl'um~ntum reddiderat de communi, et navis pe~ 
nerat: quaesltum est, au eeteri pro sua parte frumenti cum nauta 
agere possint. oneris aversi actione? Respondit: rerum locatarulll duo 
genera esse, ut aut idem redderetur, sicuti quum vestimenta fuHoni 
curanda locarentur, aut eiusdem generis redderetur, veluti quum ar-
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gentum pusulatum fabro daretur, ut vasa fierent, aut aurum, ut aUlluli ; 
ex superiore causa rem domini manere, . ex posteriol'e in creditulll il'i . 
Item iuri s esse in deposito; nam si quis pecun iam numeratam ita de
l?osuisset, ut neque clausam neque obsignatam traderet, sed adnume
raret, nihil alium eum debere, apud quem deposita esset, nisi tantundllm 
pecuniae solvere; secundum quae videri tri'ticum factum Saufeii et recte 
o.atum. Quod si separatim tabulis aut aeroniblls aut ill alia cupa 
clausum uniuscuiusque trit 'cum fuisset, ita ut internosci posset, fluid 
cuiusque esset, non potuisse nos pel mutationem facere, sed tum posse 
eum, cuius fuisset triticum, quod nauta S\llvisset, vindica-re . Et ideo se 
impl'ohare a-ctiones oneris aver6i, quia sive eius generis essent merces, 
qllae nautae traderentur, ut continuo eius fierent et mercator in cre
ditum iret, non videretur onus esse aversum, quippe llUOU nautae fuisset, 
sive eadem res, quae tradita .esset, reddi deheret, furti esse actiouell1 
locatori, et ideo supervacuum esse iudicium oneris aversi. Sed si ita 
datum esset, ut in simi1i re solvi possit, conductorem culpam duntaxat 
dehere ; nam in re, quae utriusque causa contraheretur, l:ulpam debel'i, 
neque omnimodo culpam esse, quou uui reddidisset ex ťrumento, quo
lliam alicui primum reddere necesse fuis set, tametsi meliorem eius 
conditionem faceret, quam ceterorum. Srov. o tom W. SelI, civ. Arch. 
XIX. str. 318 násl. Puchta, Vorles. n. (4. vycl.) str. 254 násl. Buch
holtz n. m. u. str. 8 násl. Keller §. 342. 

§. 316. 

(l ) Lex Rhodia de iactu zvlášť. 

Dle pravidla slušnosti a) odvozeného z námořního práva ostrova 
Rhodu mají, byly-li lm zachránění lodi v nebezpečí námořním věci 
úmyslně utraceny, nésti ztrátu a škodu tím spůsobenou společně 
s vlastníky věcí oněch i vlastníci věcí zachráněných, lodi i nákladu, 
dle poměru ceny věcí obětovaných a zachráněných. Vlastníky 
těchto může lodník přidržeti k poměrnému příspěvku náhradnému, 
jednak retencí věcí jejich, jednak žalobou, a sice, pokud mezi 
nimi a tímto, jakž obyčejně bývá, jest poměr locatio conductio 
operis , . žalobou adio conducti, kdežto s druhé strany poškození 
vlastníci své nároky na náhradu oproti lodníkovi provésti mohou 

žalo bou actio locati. 

Pozn. 1) L. 1. D. h. t. Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae 
navis gratia iaetus mercium factus est, omnium contributione sarciatur, 
quod pro omnibus datum est. - L. 2. pl'. eod. Si laborante nave 

a) Dig. cle lege Rhodia de iactu. 14. 2. cf. Pauli sentt. ll. 7. 
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iactus factus cst., amissarum mercium doml'I" h 
• . 11, Sl merces ve endas loca-

verant, ex locato cum magIstro navis agere debent· . d . d r . ,IS em e cum re-
IqUlS, quorum merces salvae sunt ex conducto ut d t' t 

ť . ' ,e nmen um pro po; IOne commumcet~r, ágere po test. Servius quidem respondit ex 10I.. 

:a .o agere cum mag~stro navi3 debere, ut ceterorum vectorum' merces 
I ct~neat, donec port IOnem . damni praestent. Imo . etsl' (H I t'" ) 
retmcat· ,a. e Sl non 

. . m.erce~ ma~lstcr: ultro ex locato habiturus cst actionem cum 
veetonbus, qu~d el1Im ~I .vectores sint, qui /Jullas sarcinas habeant? 
Plane co~modlUs est, SI smt, retinere eas. At si non (et) to tam navem 
conduxent, ex conducto aget, sicut vectores qUI' loea . d 

t (V I ' ,m nave con u-
Kerun . u g. aut Sl n~n, si to tam navem conduxerant ex conducto 
aget, Slcut vectores qUl loca in na ve conduxerunt ' d 
S h'Jl" ' ex con agent · 

C.I lIIg .emcnd: Et si non totam navem conduxe~'int, sicut 'vectore; 
qUl loca ln nave wnduxerunt ex condttcto aget) A .. . ' 

t d . ' . eqUlsslmum el1Im 
es, com.mune etnmentum fieri eorum, qui propter amissas res aliorum 
consecutJ sunt, ut merces suas salvas haberent S o o b A 
d S h' . - I' V. vu ec ug 

e,. c lyvcr, .comment.. SUl' la loi Rhodia de jactu. Bruxelles 1844' 
EcI\, doppelsCltlge Klagen str 137 násl K t ~ . 
:ík V 8 ' . , . - omu nem. obchodní 

z,. . ." von der Haverei", čl. 702 .. 756. 

• 2) ," Obd?bné užití těchto pravidel právních při škodách z ohně 
z povodm a pn škodách válečných, o kteréž vícekráte pokus b I ~. ~ , 
nedá se ve skutečnosti provésti ježto se nedostává d' Y ~U1en, 
nebezpečí pro všechny vlastníky': Puchta § 368 na kPoS mml~Yk swteJnSéhO 
V " hl' "'. rv. vsa - . ell 
er~uc e . str. 100 násl. Windscheid § ,103 dl 12 ' 

l\ell1' te~cllto á' d .., vo ". e pozn. . : "Rozší-
z, sa na Jme prlpady J'de někd á k ~. ]' ~ 'h I 'k o • ~ ,\ o m v ru ou veCl roz-

l~nyc vastn,l u, Jez vydati má, a ob.ětováním věcí jednoho věci dru-
heho zachrálll, nedá se odmítnouti" - Platnost vo d ~ I ~, bl' . pro prlpa kdy z vy-
~a c;;en, y naklad k uvarování se hrozícího nebezpečí námořního? 

eu ert s Arch . VII. 89. srov. obchodní zák. čl. 708. čís. 4. 

4. S P o leč n O S ť. a) 

§. 317. 

a) Pojem a vznik společnosti. 

~ Sl~olečnosť (societas, Gesellschaft) jest spolčení se více osob 
~',alozene smlouvou navzájem závaznou za účelem pI'a'vnl'ho . ~ : 

t'I ., 'h ' ]mem 
s~ . y {(1]~CI ~~ spol~(.enství. b) Předmětem tohoto společenství může 
~!tI celep.ntomne a budoucí jmění společníků (socii); to jest 80-

CIetas omnlUm bonorum aneb omnium fortunarum; C) anebo jenom 

39 D ah) Itns~.) dLe SloCl§·eta1te. L3. 25.§Dig. pro socio. 17. 2. Cod. 4. 37. b) L Sl 
•. . .. ...... 3. . 1. L. 73. D. h. t. . . 
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vše, čeho tito příště, a to svou činností, nabyti mohou, to jest 
společnosť výdělková (societas quaestus, anebo quaestus et lucri, 
Erwerbgesellschaft), kteráž se předpokládá, uzavřena-Ii jest spo
lečnosť vůbec, bez bližšího určení; d) anebo jen určité jednotlivé 
věci a práva nebo větší počet jich; anebo jen jisté výdělky, na př. 

z obchodu aneb z obchodu jistého druhu, anebo též jen jednotlivé 
jednání, které se podniknú na společný účet. e) Vlastní účel spol
čení se může směřovati i k něčemu jinému, nežli k zájmům ma
jetkovým, na př. ku podporování umění nebo vědy, anebo k pouhé 
zábavě; ale právní poměr vzniká z toho všude ' jenom potud, pokud 

- k do~ažení onoho účelu se vstupuje v právní závazky majetkové. 
Smlouva společenská uzavírá se vzájemnou přípovědí spole

čenství, i lze ji tudíž i mlčky uzavříti. f) Též mohou se při ní vy
skytati různá vedlejší ustaeovení, zvláště výminky, jen když jsou 
vůbec dovoleny a když s povahou jednání se snášejí. g) Podíly 
jednotlivých společníků na zisku a ztrátě, jakož i jich příspěvky 
a jinaká plnění za společným účelem mohou úmluvou dle libosti býti 
stanoveny, 1) při čemž zvláště zřetel k činnosti anebo k úvěru 

společníka anebo jeho firmy spolurozhodovati může. h) Pokud 
se však pod tím skrývá darování, jest toto jen tehdy platno, 2) 
jsou-li tu podmínky platného darování. i) Pravidelně lze předpo
kládati, že byl zamýšlen stejnoměrný podíl 3) společníků na zisku 
i na ztrátě. k) 

Pozn. 1) L. 29. D. h. t. Si non fuerint partes societati adiectae, 
aequas eas esse constat. Si vel'O placuerit, ut quis duas partcs vel tres 
habeat, alius unam, an valeat? Placet valere, si modo aliquid plus 
contulit societ.ati vel pecuniae vel operae, vel Cuillscunque alterius rei 
causa. §. I. Ita coiri societatem posse, ut nullam partem damni alter 
sentiat, lucrum veru commune sit, Cassius putat; quod ita demum va
lebit, ut et Sabinus scribit, si tallti sit opera, quanti damnum est; 
plerumque enim tanta est industria socii, ut plus societati conferat, 
quam pecunia; item si solus naviget, si solus peregrilletur, pericula 
subeat solus. §. 2. Aristo refert, Cassium respondisse, societatem talem 
coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiI'et, et hanc 
societatem leoninam solitum appellare. Et nos consentimus, talem so
cietatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, _ 
sed damnum sentíret; iniquissimum enim genus societatis est, ex qua 

d) L. 7 . . 13. eod. e) pro J. h. t. L. 5. pro L. 52. §. 4. 5. L. 58. pro 
§. 1. D. eod. fJ 1. 4. pro eod. g) L. 1. pro eod. L. 6. Cod. h. t. b) §. 1 .. 3. 
J. h. t. L. 5. §. 1. L 29. 30. L. 52. §. 2. D. eod. L. 1. Cod. eod. i) L 5. i 
f. D. eod. L. 16. §. 1. D. de minor. 4. 4. L. 32. §. 24. D'. de donat, int, v. et 
n. 24. 1. k) L. 29. pl'. D. h. t. §. 1. J. h. t. 
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quis damnum, non etiam lucrum spectet. - L . 
non posse (probe?) societatem coiri t r . 30. e.od. ~ucms .. scribit, 
SOCillS ferat. Servius in notaťs M ' .. u ~ lam damm, aham lucri partem 
t . b ' ,I UCll alt nec posse s . t t . 
la I; neque enim lllcrum intell' .·t . '. .' OCHl a em Itu con-

d . . 19l ur, mSI omm damllO d d t 
amnum, mSI omni lucro deducto S d t . . . e uc O, neque 

lucri, quod reliquum in societat~ s7t po ~std com SOCletas ita, ut eills 
feratur, et eius damni quod sim Tt O~~l amno deducto, pars alia 
Cf. Gui. III. 149. Sr~v. Van er~~ er re mquatur, pars alia capiatur. 
Seuffert's Arcb. VII. 175. XV~. 1l0.§· 651. [pozn. 1.] Keller §. 346. 

2) L. 5. §. 2. D. b t D ť . . 
trabitur. "To má ale po~z~ t ona lon~s causa v socletas recte non con-
podati žaloba actio pro socio ;~~. j . ?~l~am ~ ze z toho nemá bf'ti lze 
suálný." Savigny Syst. IV. st;. 102.es vyznacna pro kontrakt konsen-

3) Zdali sluší rozuměti abs 1 t 'č· ., 
Srov. §. 3. J b t 111 d . o U 111 1 relatlvlU rovnosf podílů ? . " u expcdltum est .. . 
~xpressa, veluti in solo lucro vel in solo' /1 1I1 u~a causa pars fuerit 
1I1 eo quoque quod praeter . amno, 1I1 altera Vero omissa 
L. 6. D. h. t: Si societatemml:~~ est,. eandem partem servari . -.: 
societatis constitueres ad b . . .um ~ol?ns ea conditione, ut partes 

. ,OlU vln arbltrmm ea r d' 
convel1lens est viri boni arb't . t ' . es re Igenda est et 
simus, veluti si alter plus ~;~~~eu .n~n ut~que ex aequis partibus s~cii 
collaturus sit. Srov. Vangerow § 65~n ustnae, peclluiae in societatem 
scheid §. 406. pozn. 13. '. Keller n. m. U. str. 656. Wind-

§. 318. 

b) Účinky smlouvy společenské. 

Účinek smlouvy společenské ' est vůb v 

sebou vzájemně pod ctí a vě J, ec ten , ze společníci mezi 
. rou mUSl plniti k čem dl' 

a předmětu společnosti, po ří adě " ,u se e učelu 
smlouvy uvolili. Zejména musí ~ : d~e zvlašt,mch ustanovení · 
k společenství odvésti, ~ Předměet y ~.~ŽdY společlll~ s."ůj příspěvek 
bylo a pokud možno jest, s ostat~~ Sd~:~~ ~rč~~e , Jak umluveno 
mětů splllečenství se mu dostane . b ,) : .ez, to, čeho z před-
l!. ati C) a z jednání J' eV. I vydatI,) dále pnshbené služby ko-

, , Z pl o spo ečnosť obstarával č t kl' . čemuž má také nárok v.' ' po e [lstI, d) proti 
na pomelllc'u nahradu toho co v · v v , 

sobem v zájmu společnosti vynaložil. e) V záležit~stec~~I;~;:č%~~~~I~ 
a) L . 1. §. 1. L . 3. pl'. L 52 § 8 L 

D. h. t. b) L. 21. 38. §. 1. L. 60 .. r 'eod ~ 74. p. h. t. cf. L . 58. pl'. §. 1 
D. de neg. gest. 3. 5 § 1 J d bl" ' .) L. 02 . §. 2. eod. d) [aro' L 2 
D. h. t. 0) L. 38. §. '1. ·cod. . e o . quasI ex contr. 3. 27. cf.] L. 67. §: 1 
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však každý účastník zachovati takou píli, f) jaké ve vlastních záleži

tostech šetřívá, diligentiam quam suis rebus. 1) 
Při všeobecné společnosti statků zejména,2) jsou povinni spo

lečníci od vésti vše, čeho právně nabyli, g) á s druhé strany poldá
dají se jejich dluhy, jakož i náklad na jejich výživu za b1'e
mena s polečenství, b) s výhradou zvláštních nárokll , které vznikly 
vinou (culpa) jednotlivce. i) Čeho však společník nabude skutky 
nedovolenými, není předmětem společenstvÍ, leč by to bylo od něho 
dobrovolně odvedeno, a v tomto případě musí společníci, znají-li 

_púvod nabytí toho, spolu nésti též majetkové právní následky de
liktu ; rovněž tak v pí'ípadě, je-li odsouzen společník bez viny na 
žalobu z deliktu, kdežto jinak jedině podíl vinllíka tím jest po-

stižen. k) 
Žaloba, kterouž lze provésti nároky z poměru společenského, 1) 

jest actio pro socio. 3) Na poměru jednotlivých společníků ku Uetím 
o50bám 4) nemění se společností přímo a o sobě nic; mohou však 
práva i povinnosti jednoho dle pravidel v §§. 245.-248. vytčených 
i pro a proti ostatním účinnými se státi. m) 

Pozn. 1) L. 72. D. h. t. Socius socio etiam culpae nomine te
lletur, id cst, desidiae atque negligentiae. Culpa autem noll ad exactis
simam diligentiam dirigenda est; sufficit etenim, talem diligentiam 
communibus rebus adhibere, qualem suis rebus adbibere solet, quia qui 
parum diligentem sibi socium adquirit, de se queri debet. Srv. §. 250. 

2) O otázce, stanou-li se při societas omnium bonorum věci všech 
společníků společn)"mi ipso iure, srov. §. 145. pozn. 1. 

3) O možnosti konkurrence této žaloby s jinými žalobami srov. 
a) L. 38. §. 1. L. 43. D. h. t. b) L. 45 .. 51. eod. c) L. 69 . eod. 
Quum societas ad emendum coiretur, et conveniret, ut unus reliquis 
nundinas, id est, epulas (Hal. nundinaria~ epulas; snad mmdinarwn 
únpensas? Miiblenbrucb §. 418. [pozn. 8.] praestaret, eosque a ne· 
gotio (Vulg. Hal. ad negotium) dimitteret, si eas iis non solverit, et 
pro socio et ex vendito cum eo agendum est. Srov. Leist, Linde's 
Ztscbr. XVII. 10. - O beneficium competentiae mezi společníky srov. 

§. 225. pozn. 4. 
4) Srov. Vangerow §. 653. Windscheid §. 407 ., a vzhledem 

k nynějšímu právu zvláštních druhů společností, něm. obchodní zák. 

f) L. 52. §. 2. L. 72. eod. §. 9. J. h. t. cf. L. 10. D. de compens. tfL 2. 
g) L. 3. §. 1. L. 52. §. I(j. L. 73. 74. eod. h) L. 73 . in f. eod. cf. L. 27. eod. 
i) L. 59. §. 1. eod. k) L . 52. §. 17. 18. L . 53 . . 57. D. h. t. I) L. 32. eod. §. 2 . 
J . de poena tem. litig. 4. 16. m) L. 82 D. h. t cf. L. 1. §. ult. L 2 . . 4. §.2. 
D. de pxercit. act. '4. 1. L. 13. §. 2. D. de in&tit. act. H . 3. L. 44 §. 1. D. 
de aedil. ed. 21. 1. 
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se týče společenství mezi spoludědl'Cl' a) t' , a ac 10 cornm . ď . 
dundo, b) kteráž se vztahuje především k k v , Ull! I Vl-
vlastnictví, c) které však obdobně ' V ' , U I azdem~ .~p~lečenství 
. v , 1 pn spo ečenstvl JlI1ych I ' 
~ez vice osobám pro partibus indívisis příslušeti mohou ;r ' t' 1,Jra:, 
Zalobou tou mll v 1 v d ' 1 v , UZll ze. ) 
statku ll) a tudíž ~ezr:::nr s;~~e~~::~ví (~~Sí~i rozd~le~lí sp?lečného 
je~ p~i společenství náklady s jeho 'stra~; ;;ovť~~~ tak~ n~roky, 
~ězemm požitků se strany druhých účastníků ~ovSf~i ,oz~mm. f ne~~ 
zalo~a slouží i každému účastníku za tím účelem 4) ~on~u,) , taz 
druzI ch za trvání společenství vymohl dovol " a y Sl n~. ~?u.
k /Ilěmnž co spolu oprávněný neb na základě dot~~ln/~~~O UZIV.~UJ, 
111.1, aneb aby odrazil bezprávll[t' osobo ,. . uvy pIavo 
Ú ' "c valll SI se str' t v ht 
častmci jsou si navzájem právi, pokud se něktel'~ny ec o; g) 

statkem obírá, jako společníci z bed!' t' 1 ,.. y společnym 
záležitostech jest obvyklá. h)' lVOS I, (tera Jim ve vlastních 

Soudce ' dílčí má po s " ,. , 
, ,rovnam vzajernnych nároků poďl 'k o 

a se stályrn zřetelem k tomu co ' " I 111 II 
. , mezI mml platně bylo uml 

veno, l) po spravedlivé úvaze k) přiřlmutím ft d ' u-
rozdělení mezi stranami I) :ry' ř, 0;r II I' o s~u~elllm provésti 

. , muze ( e o colnostI Jed b 
druhému podílníku ri'lzné dosud společne' v . b nornu ~ne o 
t" ě ' veCl ne o reálne díl 
eze v Cl, anebo i celý sporný pi'edmět J'en . I . Y 

šl o I v "d I ') V' v Jet nomu proti od-. { (nem ru le 10 pnrknouti m) pi" t d' v, . 
diti ll) t . 1 . . ' I om sna 1 sluzeonostl zřÍ-

a o om ja {? a komu? při nedostatku jiných důvodi'l . 1 
rozhodnouti dáti. Nejvhodnější, aspoň v nejvíce ří d 'h 1. oS,em 
kde reální dělení zdá b' . ', . vo p pa ec , zejmena 
I ' ~ I . s: yb nemlstne, jest nzení toto: vyšet.řiti O) 
(razbou, bud jen mezI podílníky anebo i s~' '" . 

(~I:a~i~eIů, komu v~pole~ný statek postoupen býti 1~~p~šJ!~~mod~;'rcJ~ 
( 1 U lym za to pnsoudlti jest. á) ne 

a) Dig. familiae erciscundae 10 2 Cd ' 
d~mclo . 10. 3. Cod . 3. H7. cf. Cod. 'com~lll~i o.}. 36 . . b). ~lg. commu"i divi· 
CIscuuuae, quam cOI1l111uvi dividuudo 3 38 a§ut.~~ls:ye llldlCl! tam familiae el' · 
pozn. 7. §. 99 . C) L. 1. 4. pl'. § i ri h' . . . de act. 4. 6. srov. §. 97. 
d) J, 7. pl'. §. 2. 6. 9 d . . .. . t. 10. 3. ,L. 19. pl'. eod. (§. 133 ) 
L 19 § 1 <) • • eo . L. 1. §. 8. D. de ~upernc 43 18 fL ' . " .•. 4. D . h . t 10 3 § 53 § . , . . c . . 10. §. 1. 

§e) ~ . 14 §. :!. D. h. t. L: 8. pl'. 'e~~tL 5. C~d 'h 1~8 '3 no~ ~. §. ~9G . not. p. 
. 3. L. 6. pl'. §. 1 . . 5. 7. L 8 § 2 4 L 9 ' . . . 31 . ) L . 3. Pl'· L. 4. 

29 pl' D h t § '3 J d ' " ..,' . . lOpl' L 14 pl' § 1 L 28 
h 't g') L' . . ". . e obl. quasi ex coutl'. 3. 27 i 4 §. 2 . (L' . . . 

" . 12. 23. D. h. t. L. 26 D de s . . . " . 4.) Cod. 
33. 3., L. 3. §. 1. 2. D. de o. n. ~. 39 1 h Piu. 8. 2 L. 4. D. de servit. leg. 
2. L. 26. D. comm. div. 10. 3. L. 4. §: 2'. aJ. 4, 2i5 l 16. 18. D. fam. erc. 10. 
D. h. t. k) L. 21. D. eod I) § 4 5 J cl ff ·.· ·) Cocl. h. t. ) L 3. §. 1. 
m) §. 5. J . cit. L 47 Pl" L 55' D' ~a' e? IUd. 4. 17. §. 146. 188. /lot g 
6 § . . . . . . ! . m. erCISC 10 2 ll) L 6 § " 

. . 10. L. 7. §. 1. D. h. t. O) L. 1 § 1 '(L . ). . I . . 1. cod. L. 
h. t. 3. 87. cf. L. 78. §. 4. D. de iure d~t.· 23'. 3 . . 1. L. 3. §. 1. CL . 3.) Cod. 

243 

Rozsudek dílčí, který ostatně má účinek t:Jliko mezi spor
nými stranami 6) a jE'jich právními nástupci, P) může býti brán 
v odpor jen týmž spůsobem a z týchž důvodů, jako každý jiný 
rozsudek. Rozdělení mimosoudní může netoliko pro podvod, nýbrž 
i pro každé značné zkrácení, kteréž podílník proti své vůli jím 
utrpí, v odpor vzato býti, q) a dáti podnět k novému soudnímu Í'Í

zení díl čímu. 7) 

Pozn 1) L. 2. pl'. D. h. t . 10. 3. Nihil autem interest, cum so
cietate an sine societate res inter aliquos communis sit ; nam utroque 
casu locus est communi dividundo iudicio. Ve případě poslednfm zove 

-se spole čenství nyní communio iucidens. Srov. L . 25. §. 16. D. fam. 
erc. "CUlU coherede non contrahimus, sed incidirnus in eum." L. 31. D. 
de pro socio . . . Communiter autem res agipotest etiam citra societatem, 
utputa fluum non affectione societatis incidirnus in communionem, ut 
evcnit in re duobus legata etc. - Eck, doppelseitige Klagen, str. 
88 . . 140. Windscheid, 4. vyd. §. 449. [Steinlechner, Jur. Communio . 
II. str . 130 násl.] 

~) L. 5. Cod. h. t. In communionem vel societatem nemo com
pellitur invitus detineri ; tudíž L. 14. §. 2. D. h. t. Si conveniat, ne 
omnino divisio fiat, huiusmodi pactum nullas vires habere manifestis
simum est ; sin autem in certum tempus, quod et ipsius rei qualitati 
prodest , valet. Avšak : nepřípu stnosť žaloby dílčí pE domě, jenž jest 
v držení více osob s oddělenými místnostmi, ale se společnými vchody 
rovněž při nádvoří ku společnému vchodu sloužícím? Seufferťs Arch. atd. ? 
VII. 176. XV. 126. [srov. XX. 32. Dělení společných uhlů: XXII. 138.] 

3) [Steinlechner n. m. u. str. 164 násl.] O případu, když jeden 
z podílníků ' vedl náklad na věc společnou, pokládaje ji za svůj vý
hradný majetek, anebo když v osobě spolumajitele se mýlil, srov. L . 
14. §. 1. D. h. t . . . Hoc enim casu ubi quasi in rem meam impendo , 
tantum retentionern lIabeo, quia neminem mihi obligare volui. At quum 
puto r em . .. es se mihi communem cum alio, quam est, id ago, ut alium 
mihi obligem, et sicut negotiorum gestorum actio rlatur adversus eum, 
cuius negotia curavi , quum putarem alterius ea esse, ita et in pro po
sito . Srov. §. 298. pozn. 2. - O případě , když někdo bez poti"eby 
i za své společníky spolu jednal, viz L. 6. §. 2. eod. N on alias com
muni dividundo iudicio locus erit, ... nisi icl clemum gessit, sine quo 
partem suam rect.e administrare non potuit ; alioquin, si potuit, hubct 
lIegotiorum gestorum actionem eaque tenetur. L. 6. §. 7. eod. L. 39 
(40) D. cle neg. gest. 3. 5. 

4) Tak právem Windscheid, §. 449. pozn. 4. proti Seufferť:; 
Arch. IX. 268. srov. VII. 185. XIII. 24. [Steinlechner, str. 179 násl.] 

1') L . 17. Cod. fam. erc. 3. 36. L. 27. D. eod. cf. L . 17. D. de usucr,p. 
41. 3. q) L . 3. Cod. comrn. utl'. iud. 3. 38 . 
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. 5) L. 3. in f. Cod. h. t. 3. 37 ... ad 1icitationem nonnunquam 
ebam extraneo emtore admisso, maxime si se Ilon Hufficere ad iusta 
pretia aIter ex sociis sua pecunia vin cere vilins licentem (licitantem) 
profiteatur. Srov. však Seufferťs Arch. I. 261. XV. 125. Reální 
dělení domu: tamže XIV. 10. srov. IX. 264. [XXIV. 239.] - Zvláštnf 
předpis: L. 34. §. 2 .. 2b. (§. 2.) Cod. de donat. 8. 53 (54). (§. 8l. 
pozn. 2.). - Dělení obsahuje ostatně v sobě brzy trh, brzy směnu; 
odtud též možnosť závazku evikčního . L. 20. §. 3. D. fam. erc. 10. 
2. L. 14. Cod. eod. 3. 36. L. 1. Cod. comm. utr. 3. 38. [O (sporné) 
právní povaze dělení srov. Steinlechner, str. 96 násl.] 

6) Srov. zvláště: "uher die Theilung unter wenigen von mehreren 
Communionsinteressenten" Zimmermann, civ. Arch. XXXIV. 9. 

7) L. 3. Cod. 3. 38. Maioribus etiam, per fraudem vel dolum 
vel perperam sine iudicio factis divisionibuH, solet subvcniri, quia in 
honae fidei iudiciis et quod inaequa1iter factum esse constiterit, in mc
!ius reformabitur. Cf. Cons. vet. lcti cal). 2. Seufferťs Arch. IV. 222. 
223. XII. 30. Srov. však Windscheid §. 449. pozn. 25. 

§. 321. 

6. Úprava. mezLa) 

Pro pi'ipad, že hranice přiléhajících b) pozemků venkovských C) 
(praedia rustica.) jsou sporny a tím tedy nejisty, jest zvláštní ža
loba osobní, d) actio finium regundorum, žaloba o úpravu mezí 
(Gramscheidllngsklage), kteráž přísluší vlastníkům aneb i jiným 
věcně oprávněným držitelům dotyčných pozemků navzájem. e) Pi'ede
vším jest. účelem žaloby té, aby byly vyšetřeny a stanoveny pravé 
hranice, f) které pak viditelnými známkami označiti dlužno; ne
dá-li se však nejistota odstraniti, bere žaloba ta na se povahu 
žaloby dílčí; i směřuje pak ku rozdělení sporného pomezí, které 
se pokládá za společné, a může i z důvodů vhodnosti mezní čára 
znova býti ustanovena. g) Proto pojí se žaloba ta k žalobě actio 
communi dividundo a familiae erciscundae, ona jest, jako tato, dlJplex 
actio, h) a rovněž tak mohou se při ní vyskytovati n"Iznotvárné vzá
jemné nároky na náhradu. i) 

a) Dig. finium regundorum . 10. 1. Cod. 3. ~9 . b) L . 4. §. ll. L. 5. 6. 
D. h. t. C) L. 2. pr. L. 4. §. 10. eod. d) L. I. eod. e) L. 4-. ~ . 7 .. 9. eod . 
f) L. 8. §. 1. L. ll. 12. eod. cf L. 3. Cod. h. t. g) L. 2. §. I. L. 3. D. eod. 
§. 6. J. de off. iud. 4. 17. h) L. 10. D. h. t. i) L. 4. §. 1 . . 3. D. eod . 
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Pozn. O dějinném vývoji této ~aloby srov. Rudorff, Ztschr. f. 
gesch. Rtsw. X. 7. [str. 343 násl.] Puchta, Jnst. II. §. 234. Rudorff's 
oTomatische Jnstitutionem in den Schriften der rom. Feldmesser II. 
~tr. 433 násl. Karlowa, Behr. · z. Gesch. des rom. Civilproc. str. 141 
násl. - Nový náhled o podstatě této žaloby postavil Wiederholrl, 
Linde's Ztschr. XIII. 3. ; ona má směřovati pouze k vytknu tí mezi po
stavením mezníků, aby se předešlo budoucím omylům v hranici. Opl~oti 
tomu Sternberg, tamtéž XVII. 13. Puchta, Pand. §. 374. a jeho "klemc 
Schriften" str. 347 násl. E. Hoffmann, civ. Arch. XXXI. 16. [XXXV. 
10.] Vang'erow III. §. 658. Seuffert's Arch. V. 16. 17. 282. XIV. 29. 
136. XVIII. 243. 273. XX. 33. [XXI. 212. XXII. 44. XXIII. 26. 
X::qV. 215 . XXVI. 14.]. 

II. Obligace z nedovolených sKutkt'l a případy příbuzné. 

§. 322. 

Ze skutků nedovolených vznikají dle práva římského jednak 
pohledávky o náhradu, jednak trestní pohledávky o polmtu, kteréř-' 
lze vymáhati brzy čistými žalobami o náhradu neb žalobami trest
ními (o pokutu), brzy v jednom žalobami ~míšenými. Nárok na po
kutu soukromou odstranila však praxe obecnoprávní ve většině pN
padů (§. 243.), i zjednodušila se tím velice nauka o těchto obli
O'acích ve svy' ch praktických výsledcích. Nicméně jest záhodno. 
b , , 

předeslati pro jednotlivé případy vždy nejprve ustanovem prava 
římského, ana zvláště theorie o dosahu nynější jich platnosti až 

do doby nejnovější byla poněkud nejista a ko1ísava. 
[Po zn. O condemnatio cum taxatione při praetor. trestních ž~

lobách o pokutu srov. Hefke, Bedeutung und Anwendungen der taxatlO 
im R. R. 1879.] 

§. 323. 

A. Odcizení. 

Odcizení, furtum, a) (Entwenctung), dopouští se ten, kdo věc 
movitou b) vezme c) s tím úmyslem, aby bezprávného zisku se do
mohl, d) a tím také v skutku právo jiného poruší. e) Dle i'ímského 

a) Dig. de furtis. 47 . 2. Cod. de furtis et de servo corrupto. ~. 2. Inst.. 
de ob l quae ex delicto nascuntur. 4. 1. cf. Gai. III . 183 . . 208. PaulI sentt. II. 
31. b) ·L. 25. pl'. n. h. t . §. 7. J. de usucap. 2 . 6. cf. Gai. II. nI. C) L . I. 6~ 
(67). pl'. D. h. t. L. 43. pl'. L. 44. pl'. §. 1. eod. §. 3. 4. J. I. C. cf. Jil' J . Vl 

hon rapt. 4. 2. d) L. 1. §. 3. L. 43. §. 4 .. ll . L. 55 (54). §. 1. D. I, t. §. 7. 
J. h. t. e) L. 43. §. 5. L. 46. §. 8. D. eod. L. 19. §. 5. 6. L. 20. §. 1. L . 40. 
55 (54). pl'. §. 1. eod. §. 1. 6. 10. 14. (16). J. h. t . 

Arndtsovy Pandekty . 17 
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kromě toho též povahu trestní žaloby o pokutu 0) na základě usta
novení, že má odhadu za základ položena býti P) nejvyšší hodnota 
věci v posledním roce (při usmrcení otroka nebo čtyrnohého z~í
řete) anebo v posledních třicíti dnech (při spusobení jiné škody). 
Dle nynějšího práva platí všude jen za pouhou žalobu o náhradu, 
která ale co žaloba z deliktu jen s omezením proti dědici čelí. q) 

Toliko při dukazu hodnoty trvá posud ono určení času ve pro
spěch ") poškozeného, a více vinníku jest mu právo solidárně. 1) 
V případě, že ublíženo bylo na těle osobě svobodné, směřuje dle 
římského práva žaloba; jen ku náhradě škody majeF ové, B) spusobené 
útratami léčení a ztrátou výdělku, 5) dle nynějšího práva má zra
něný též nárok na tak zv. bolestné (Schmerzengeld). 6) 

Pozn. 1) O obsahu tohoto zákona srov. a) L. 2. pr. D. h. t. Lege 
Aquilia capite primo cavetur: Qui servum servamve alienum alienamve 
quadrupedem vel (quadrupedemve?) pecudem occiderit, quanti id in eo 
anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto. b) L. 27. 
§. 4. eod. Huius legis secundum quidem capitulum in desuetudinem 
abiit. cf. Gai. III. 215. 216. c) L. 27. §. 5. eod. Tertio autem capite 
ait eadem lex Aquilia: Ceterarurn rerum, praete1' hominem et pecudem 
occisos, si quis alteri damnum faxit, quod usserit j'regerit ruperit in
iuria, quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum aes do
mino dare damnas esto. Srov. Pernice, z. L. v. d. Sachbeschadigungen 
nach R. R. 1867. (o tom Exner, ki .. Vjschr. XI. str. 312 násl. Schletter's 
Jahrb. XIII. str. 179 násL) [K. Sell, die actio de rupitiis sarciendis 
der 12 Tafeln und ihre Aufhebung durch die lex AquiIia. 1877. (o tom 
E. Hoffmann, krit. Vjschr. XX. str 280 násl.) Dernburg, Preuss. P. 
R. II. §. 259 násl.] 

ll) L. 44. pl'. D. h. t. In lege Aquilia et levissima culpa venit. 
§. 85. pozn. 2. Srov. § 86. pozn. 3. Při tom ale záleží na tom, ne
ní-li poškozený sám vinen. §. 4. J. h. t. L. 3. 4. Pl'. L. 28. §. 1. L. 
52. §. 1. D. h. t. L. ll. pl'. eod. L. 203. D. de R. J. Avšak ani 
lata culpa poškozeného nevylučuje zodpovědnosť dolosního škůdce. 
L~ 9. §. 4. L. 31. cf. L. 52. §. 1. D. h. t. Demelius, dogmat. Jahrb. 
V. str. 59 násl. 71 násl. Arndts, krit. Vjschr. V. str. 172. (civ. Schl'. 
III. str. 505.) násl. Pernice str. 58 násl. Exner, str. 313. Srov. 
§. 250. pozn. 4. O důkazu viny: Busch, civ. Arch. XL V. str. 
148 násl. Pernice str. 230 násl. Seuffert's Arch. Vll. 320. XVI. 1 13. 

3) Zdali a pokud též opomenutím? Seuffert's Arch. III. 55. IV. 
96. X. 164. 165. XIII. 28. XV. 129. Busch, civ. Arch. XLV. str. 139 

0) §. 9. J. h. t. L. ll. §. 2. i. f. D. h. t. (§. 105.). P) §. 9. 10. J. h. t. 
L. 2. pr. §. 2. L. 21. 22. 23. §. 3. L. 27. §. 5. L. 29. §. 8. D. h. t. q) §. 9. J. 
1. C. L. 23. §. 8. D. h. t. (§. 104. pozn. 2). r) L. 11. §. 2. eod. (§. 214.). 
") L. 7. pr. eod. L. 7. D. de his qui effud. 9. H. 
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uásl. Pernice str. 164 násl. [srov. ale nyní Pernice, Labeo II. str. 5~. 
253.] Winds~heid §. 455. pozn. 9 Zodpovědnost přikazující?o? Seuff~rt s 
Arch. XV. 130. - Zodpovědnost pána za poškození spusobené J.eho 
čeledí? Tamže XIY. 35. XVI. 220. - Zodpovědnosť osoby právll1c~é 
za poškození, jež spůsobily osoby v její službě vzaměstn~ne? ~amze 
IV i 19 VII 150. XIV. 36. XXV. 119., zvlášte spolecnostI zelez
niiné z; poškození spůsobené drahou nebo vlakem? ta~že VIII. 5~. 
X. 165. XIII. 140. XIV. 208. XV. 26. Wantig, iiber' dle Haftung fur 
fremde unerlaubte Handlungen nach rom. gem., kg!. sachs. und neuerem 
deutschen Reichsrecht 1875. [o tom ReUmann, krit. Vjsch. XIX. str. 
477 násl.] Windscheid, 4. vyd. §. 455. . 

_ ") Puchta §. 388. pozn. 9. Oproti tomu WindschCld, §. 455. 

pozn. 23. 29 XIV 
5) Případy toho druhu Seufferťs Arch. VIII. 222. XIII. . . 

235. XVIII. 42. 'd 
6) Srov. PGO. čl. 20. §. 1. " ... Sollen ... dem, SO ••• WI er 

recht ... gemartert ware, seiner schmach, schmerzen, ~osten und sch~den 
der gebiihr ergetzung zu thun schuldig sein." OprotI to.ruu. L 7. I. f. 
D. his qui effud. 9. 3. Cicatricum autem ~~t defo.rmlt~tls nulla fi~ 
aestimatio quia liberum corpus nullam reClplt aestImatlOnem. Proti 
obecnoprá~ní platnosti žaloby o bolestné vyslovuje se Seitz, ynt~rs. 
iiber die heutige Scbmerzengeldklage, 1860.; proti tomuto StI~tZlll~, 
krit. Vjschr. II. str. 590 násl. Windscheid, pozn. 30 .. 34. [Wachtel, 
die Busse (zdola §. 339. pozn. 1.) str. 72 násl. Stobbe, Randb. III. 
str 416 násl.]; pro a proti: Seufferťs Arch. I. 220. IV. ~27. XIII. 
31. XV. 131.; o nárocích propter deformitatem srov .. t~~z~ I:. 65;, 
rak. obč . zák. §. 1326. - Praxe poskytuje ~imo ,to Jeste 1 pnslus
níkům poškozeného nebo zabitého nárok na dozlVotm podporu dle mír~1 
jakž ji od onoho očekávati mobli. Sintenis, §. 125. pozn. 21. Seuffert s 
Arch. XI. 44. XIII. 144. 

§. 325. 

2. Případy zvláštnÍ. 

Zvláštní žaloby v římském právu jsou ještě 1. pro zlovolné 
spusobení škody při shluku, damnum in turba datum, intr~ annum 
in duplum, post annvm in simplum; a) 2. pro ~kodu umysl~ě 

spusobenou při požáru nebo při jiných pohromách, mt~a annum, l~ 
quadruplum, post annum in simplum; b) 3: pro t.aJné useka~l 

cizích stromu neb křovin, actio ~r~orum furtm~ caesaru~, .0 d~O!
násob; C) 4. pro zlovolné poroucham hrobu, actlO sepulcn vlOlatI, ) 

a) L. 4. D. vi bon. rapt. 47. 8. b) L. 1. pr. ,D. de incendio .. 47. 9. §. 323. 
pozn 3. C) Dig. arborum furtim caesarum. 47. 7 . d) DIg. de sepulcro vlOlato. 47. 12. 
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o ::;urnu, jež má určena býti soudcovským uvazenÍm pro SIJecielně 
oprávněného, eventuelně co populární žaloba o pokutu 100, a sta-] 
lo-li se porušení bydlením nebo zastavením, 200 aureů; 5. pro ne
oprávněné pochování mrtvého, de mortuo illato, o zavedení pře
dešlého stavu a o arbitrární pokutu peněžitou; e) 6. proti pachtýřům 
veřejných důchodů pro poškození, jež tito neb jich služebníci a zří
zenci při svém jednání spáchali, po dobu jednoho roku, nedají .. Ii 
náhrady dobrovolně, o dvojnásob, později o jednoduchou hodnotu; f) 
7. proti tomu, kdo veřejnou cestu rozšiřuje nebo na pozemek ji
ného vede, viae receptae (nebo reiectae?) actio, o náhradu škody. g) 

Dle nynějšího práva jest ve všech těchto případech přípustna 
jen jednoduchá náhrada škody, nikoli pokuta soukromá, a netřeba 
jich tudíž v právu občanském více zvláště vyznačovati) pokud již 
bez toho spadají pod lex Aguilia (§. 324.). 

§. 326. 

3. Z á vaz e k z p o š k o z e n í s p ů s o b e n é h o o s o bam i j i II Ý \ll i. 

Ten, kdož svržením neb vylitím něčeho z domu ležícího na 
místě, kudy lidé často chodí, k úrazu přišel, může netoliko na pa
chatele samého žalobou Aguiliovou, &) nýbrž i místo něho na oby
vatele onoho domu neb určitého jeho dílu praetorskou žalobou, 
actio de effusis vel deiectis, o náhradu škody nastupovati. b) 

Po~n. 1) Povšimnutí zasluhuji: a) solidární zodpovědnost více 
spolubydlitelů v témž příbytku s regressními nároky mezi sebou pro 
rata parte. L. 1. §. 10 •. L. 4. D. h. t. 9. 3. b) postih proti sku
tečnému pachateli. L. 5. §. 4. eod. c) utilis actio při neobydlených 
budovách a lodích. L. 5. §. 3. L. 6. §. 3. eod. d) užití žaloby té pro 
spadnutí věcí vystavených nebo vyvěšených. L. 1. §. 3. eod. cf. L. 5. 
§. 12. eod. Srov. Wyss, Haftung fiir fremde Culpa, str. 66 násl. 

2) Dle ř. práva směřuje žaloba pro poškození věcí na dvojnásob. 
L. 1. pl'. §. 4. D. h. t. Byla-li zabita osoba svobodná, poskytuje ř. 
pr. žalobu populární o pokutu 50 aureův. L. 1. pr. §. 5. eod. Kromě 
toho zná římské Pl'. ještě žalobu populární o 10 aureů pro ne
bezpečím hrozící vystavení nebo vyvěšení věcí, adio de posito vel 

0) L. 2. §. 2. D. de l'eligios. ll. 7. f) L. 1 .. 6. D. de publicanis. 39. 4. 
g) L. 3. pl'. D. de via publ. 43 . ll. 

a) L. 31. D. ad leg. Aquil. 9. 2. bl Dig. de his qui effuderint vel deie
ceriut. 9. 3. §. 1. 2. J. de obl. quae qrutsi el'; <lel. 4, 5, srov. §. 324. pallu. 5, 

251 

suspenso. L. 5. §. 6 .. 13. D. h. t. J . 1. C. Vše to není více praktickým ; 
na místo žaloby populární vstupuje dnes úřední zakročení, jež může 
přivoditi každý oznámením zlořádu. 

3) O jiném případu ručení za poškození jinými spůsobené §. 289. 
Srov. též §. 324. pozn. 3. Ř. právo stanovilo ještě zvláštní spůsob ru
čení pánova za poškození, vůbec za delikty, jichž se dopustil otrok, 
starší právo ř . rovněž tak za delikty dětí moci otcovské podrobené, 
au pán po případě otec, mohl býti z nich žalován, avšak mohl uniknouti 
nároku tomu tím, že pachatele noxae dedit. Dig. de noxalibus actio
nibus. 9. 4. Cod. 3. 41. Inst. 4. 8. Zimmern, System der rom. Noxal
klagen. 1818. Wyss n. m. U. str. 8 . . 55. srov. Schlesinger, Ztschr. 
fiif Rtsgsch. VIII. str. 202 násl. IX. str. 239 násl. ("iiber die defensio 
Lei ' Noxalklagen") . [Mandry, d. gem. Fami!. Giiterrecht. II. str. 611 
nás!.] V nynějším právu žaloby ty odpadly. Jiné předpisy ale stanoví 
novější zákonodárství, na př. Code Nap. art. 1384. On est responsable 
non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais 
encore de celui qui est causé par le fait des personnes, dont on doit 
répondre (zejména: enfants mineurs, domestiques et préposés, éleves 
et apprentis) .. . a moins que les peres et meres, les instituteurs et 
artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empecher le fait, qui donne lieu 
a cette responsabilité . Srov. rak. obě. zák. §. 1308 .. 1310. 1314. 
1315. a o novějších osnovách, Unger, d. revid. Entw. eines biirgl. G. 
B. fiir das Konigr. Sachsen, ·str. II nás!. Replik. str. 19 násl. Arudts, 
tamže ~tr. 70. (civ. Schl'. III. str. 463) násl. Lang, Krit. des bayer. 
Entw. II. str. 40 nás!. Emminghaus, prakt. Arch. n. p. VIII. 2. [str. 33 
násl. Stobbe, Handb. III. §. 201.] 

§. 327. 

4. Poškození spůsobené zvířaty. 

Spůsobilo-li zvíře škodu, bez přispění lidského, divokostí jeho 
druhu neobyčejnou (contra naturam sui generis), může poškozený 
na vlastníka žalobou actio de pauperie o náhradu škody žalovati, ") 
tento může však vydáním zvířete (noxae datio) sprostiti se závazku 
ku náhradě. I) Zvláštní žaloba, actio de pastu, b) ostatně se stejným 
účinkem, naskytá se, když zvíře bez positivní viny lidské spase 
cizí plodiny. ll) Proti tomu, kdo chová nebezpečná zvířata na místě 
kudy lidé chodí, poskytl edikt aedilský žalobu o dvojnásobnou ná
hradu pro poškození věcí, o náhradu a o peněžitou pokutu arbitrární 

a) Inst. si quadrupes pauperiem fecisse dicitur (dicatur) . 4. 9. Dig. 9. 1. 
b) arg. L. 14. §. 3. D. de praescript. verb. 19. 5. cf. Pauli sentt. 1. 15. §. 1. 
L. 6. Cad. de lege Aqil. cl. 35. 
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vro zranění, a o vokutu 200 solidů pro usmrcení svobodného člo
věka. C) Dnes jest i t.u přípustna jen jednoduchá náhrada škody, 
a dle okolností arbitrární trest kriminální. 

Pozn. J) L. I. pro D. h t. Si quadrupes pauperiem fecisse di
cetuľ, actio ex lege XII. tabb. descendit; ql1ae lex voluit aut dari id 
quod nocuit, id est id animal, quod lloxiam commisit, aut aestimatiollem 
noxiae ofi'erre. (Srov. L. 4. eod. Háec actio utilis competit, et si non 
quadrupes, sed aliud animal pauperiem fecit). Žaloba ta je tudíž no
xalis actio, při níž platí pravidlo: noxa caput sequitur. L. l. §. 12 .. 16. 
D. h; t. cf. L. 12. 13. 30. D. de lloxa!. act. 9. 4. - Srov. Code 
Nap. Art. 1385. Le propriétaire ďun animal, ou celui qui s'en sert, . ... 
est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal 
fut sous sa garde, soit qu'i! fut égaré ou échappé; rak. zák. §. 1320. 
bayer. Entw. II. čl. 948.949. [Stobbe, Handb. III. §. 202.] 

2) Actio de pastu, co noxalis actio bez podIp.ínky kulpy Aquilské, 
lllnoú popírají. Seuffert §. 430. po zn. 3. Sintenis §. 127. pozn. 29. 
Činí se ovšem o ní toliko nepřímo zmínka na jednom místě pandekt, jež 
bližšího vysvětlení teprve z Pau!. I. c. (not. b.) nabývá. Ale ježto se 
tam pokládá ještě za zvláštní praktickou ' žalobu, dlužno ji ovšem též 
uznati za různou od utiIis 1egis AquiIiae actio (L. 6. Cod. 3. 35.). 

§. 328. 

5. Poškození spůsobené jinými věcmi. Cautio dalllni 
in f e cti. a) 

Když pro vadnou jakost pozemku, t) která se nezakládá 
pouze v přirozeném stavu jeho, b) zvláště pro chatrnost staveb 
a jiných zařízení, 2) škody pro pozemek jest se co obávati, může 
ten, jemuž onen pozemek nebo toto nebezpečím hrozící dílo na 
něm náleží, 3) nechce-li se ho raději vzdáti, C) od ohroženého, 4) 
který ale má dříve složiti odpřísáhnutí soudního útisku (Gefahrde
eid), d) býti přinucen, aby se zavázal výslovným slibem k náhradě 
škodye) tím vzniklé, t. j. aby dal cautionem damni infecti. 5) Zpě
čuje-li se, uvede se oprávněný v držbu věci hrozivé soudním na
řízením, z prvu pouze custodiae causa, bez vypuzení zavázaného, 

c) L. 40. §. 1 .. L. 42. D. de aed. ed. 21. 1. 
. a~ Dig. bde damno infecto et de suggrundis et proiectionibus (protectio-

mbus). 39. 2. ) L. 24. §. 2. D. h. t. L. 7. pl'. §. 2. L. 24. pl'. §. 5 . . 7. 9. 12. 
eod. L. 27. §. 10. D. ad leg. Aquil. 9. 2. L. 18. 29. D. de s. p. u. 8. 2. C) L. 
7. §. 2. L. 9. pl'. D. h. t. d) L. 7. pr. L. 13. §. 3. 12. 13. eod. 0) L . 24. 
§. 3 .. 5. L. 28. 29. L. 37. 40. pl'. eod. cf. L. 13. §. 1. n. de s. p. u. 8. 2. _ 
L. 26. D. h . t. 
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t. j. unsslO in vossessionem ex primo decreto, f) po přiměřené lhůtě 
však, zůstane-li tato bez výsledku, druhým nař'Ízením tak, že právo 
zavázaného 6) se oprávněnému ke kauci úplně propůjčí, t. j. misslo 
in possessionem ex secundo decreto. g) Protiví-li se zavázaný to
lllutO uvedení v držbu, má oprávněný na vůli, bud' na něm pro
hibitorním interdiktem setrvati anebo kauci za složenou pokládati 
a žalobou, actio in factum , náhradu za nastalou škodu žádati . ll) 
Ale i kromě toho poskytuje se po škodě již nastalé 7) poškoze
nému pomoci uložením kauce de damno praeterito, po případě ža
lobou o ' náhradu nebo potomním uvedením v držbu, nebylo-li po-

-dání žádosti za kauci bud' z nedbalosti opomenuto, nýbrž je-li 
ómešk<lní její spravedlivými důvody omluveno, i) anebo nastala-li 
škoda teprve, když podána již byla žádost za kauci anebo když 
uděleno již bylo uvedení v držbu, dříve než ona žádost vůbec po
volena byla k) anebo dÍ'Íve nežli se na základě uvedení držby sku
tečně ujal. 1) V jiných případech má poškozený toliko právo, za
držeti škodlivé předměty v jeho moc se dostavší, není-li mu po
skytnuto odškodnění. m) - Za kauci de damno infecto lze o~tatně 
i v nhných jiných případech žádati, kde totiž někdo na základě 
svého oprávnění na cizím pozemku něco chce podniknouti, z čehož 
tomuto škody jest se co obávati. n) 

Pozn. J) Hlavní místo o tom jest L. 7. Pl'. D. h. t. Praetor ait: 
Damni infecti suo nomine promitti, alieno satisdat'i iubebo ei, qui iura
verit non calumniae cmtsa id se postulm"e, eumve, cuius nomine aget, 
post~laturum fuisse in eam diem, quam causa cognita statueTO. Si 
controversia erit, dominus sit necne, qui cavebit, sub exceptione satis-. 
dari iubebo. De eo opeTe. quod in flumine publico ripave eius .fiet, in 
annos deeem satisdari iubebo. Eum, cui ita non cavebittt1", in posses
sionem eius rei, cuins nomine ut caveatur postulabitu1", ire et, cum iusta 
causa esse videbitur, etiam possidere iubebo. In eum qtti neque caverit 
neqne in possessione esse neque posside1"e passus erit, iudicium dabo, 
ut tantum praestet, qttantum praestare ettm oporteret, si de ea Te ex 
decreto meD eiusve, cuius de ea re iu1'isdictio fuit, quae 1IIea est, cauturn. 
fuisset. Eius rei nomine. in cuius possessionem misero, si ab eo, qu~ 
in possessione ťt'it, damni infedi nomine (non) satisdabit-ur, ettm CUt 

f} L. 7. pl'. L. 15 . §. II .. 15. 20. 31. 34. ead. cf. L. 4. §. 1. L. 38. 
§. 1. eod. g) L. 4. §. 4 .. 6. L . 15. §. 16. 21 . 27 eod. (§. 93. pozn. 4.). h) L. 4. 
1'1'. § 1. 2. D. ne vis fiat ei qui in possessionem miss~ls erit. 43. 4. L. 4. §. 2. 
L. 7. pl' L . 15. §. 36. L . 16. 17. 18. §. 13 .. 15. h. t. ,) L. 7. §. 2 . . L. 9. pl'. 
eod. k) L. 15. §. 28. eod. 1) L. 15. §. 32. 34. 35. L. 44. pl'. eod. m) L. 7. §.2. 
L. U. §. 1. 2. eod. cf. L. 9. §. 3. eod. L . 5. §. 4. D. ad exhib. 10 4 . u) L. 5. 
§ . .Jo. L 9. §. 1. L. 15. D. ad ,xhib. 10. 4. L. 19 . §. 4. D. loeati. 19 2. §. 192. 
not. t. 
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non satisdabitur simul in possessione esse iubebo. cf. L. 7. §. 1. eod. 
Srov. vůbec Hesse, die cautio damni inf. 1838. 2. vyd. 1841. Groh 
uber die Caution wegen zukunftigen Schadens. 1854. Hesse, uber di~ 
Rechtsvh. zwischen Grundstucksnachbarn. 1859. I. str. 1 .. 183. Vau
gerow §. 678.; o dějinném vývoji Huschke, Gaius. 1855. Přídavek 
str. 203 násl. Burckhard, die cautio damni infecti, v pokračování 
Gluckově ku knize 39. díl 2. 1875. (o tom BernhOft, Jen. Ltztg 1876. 
čís. 6.) Windscheid, 4. vyd. §. 458 .. 460. 

2) Mnozí omezuji cautio damni infecti toliko na domy a jiná 
zaHzení. Puchta, §. 394. na zač. Ale srov. L. 24. §. 12. D. h. t. "sti
pulatio enim hoc continet, quod vitio aedium, loci, operis damnum fit." 
L. 24. §. 9. eod. "si quid arborum locive vitio acciderit." L. 18. D. 
rat. rem. hab. 46. 8. "in stipulatione damni infecti ... cavet ... si 
quid ibi ruet, scindetu1', fodietur, aedificabitur." Cf. L. 24. §. 2. h. t. 
"Vitium autem aedium et loci .. quod accidens extrinsecus infirmiores 
eas facit." Weiske, quaest. iur. civ. 1831. nro. 1.; srov. též Schiiffer, 
prakt. Arch. II. 12. 

3) Vlastník, L. 10. h. t.; bezelstný držitel, L. 13. pl'. eod.; su
perficiár a emphyteuta, L. 9. §. 4. L. 15. §. 26. eod.; poživatel, L. 9. 
§. 5. eod.; zástavní věřitel, L. 11. 15. §. 25. eod. cf. L. 19. pl'. eod. 
(§. 126. pozn. 1.). Více oprávněných vedle sebe, L. 9. §. 4. 5. L. 22. 
pl'. eod.; spoluvlastníci pro rata parte, L. 27. in f. L. 40. §. 3. eod. -
Podnikatelé staveb na pozemcích veřejných: L. 15. §. 2. 3. L. 19. 
§. 1. L. 24. pl'. eod. 

4) L. 18. pl'. h. t. Damni infecti stipulatio competit non tantum 
ei, cuius in bonis res est, sed etiam, cuius periculo res est; tudíž ne
toliko ylastníku a jiným věcně oprávněným, i více jich vedle sebe, 
~. 5. §. 2 .. L. 11. 13. §. 8. L. 39. §. 2. eod., cf. L. 27. eod.; nýbrž 
I pouze oblIgatorně oprávněným majitelům, L. 13. §. 5. L. 21. 38. 
pr. eod, cf. L. 13. §. 4. eod.; zdali též bonae fidei držiteli? L. ll. 
13. §. 9. D. h. t. Ihering, Abh. str. 104 násl. 111. Groh. str. 18 
násl. Windscheid §. 459. pOZll. 3. Oproti tomu Vangerow n. m. u. 
[čís. 11.] Avšak: L. 13. §. 3. h. t. Quisquis igitur iuraverit de ca
lumnia, admittitur ad stipulationem, et non inquiretur, utrum intersit 
eius, an non, vicinas aedes habeat, an non habeat; totum tamen hoc 
iurisdictioni praetoriae subiiciendum, cui cavendum sit, cui non? -
?sta~ně se předpokládá) že ohrožený jinak není chráněn žalobou proti 
skode; L. 13. §. 6. L. 18. §. 2. 4. L. 20. 32 .. 34. D. h. t.; proto 
~)emohou spoluvlastníci mezi sebou žádati kauce: L. 32. cit.; to však 
Je sporno, není-li výjimka při společnS'ch zdech? L. 39. pro L, 43. 
§. 1. eod. cf. L. 28. 35 .. 37. éod. L. 13. §. 1. D. de S. p. u. 8. 2. 
Vangerow §. 678. ČÍS, XI. O zastoupení srov. L. 7. pro L. 13. §. 13. 
L. 39. §. 3. D. h. t. 

5) Verbálná kauce (nuda repromissio) se strany vlastníka a držitele 
?. f., jakož i toho, kterýž co majitel nějaké služebnosti pozemkové 
JIstou stavbu provedl, L. 13. pl'. §. 1. L. 30. §. 1. h. t.; satisdatio se 

, 
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strany jiných, L. 8. §. 4. 5. L. 10. 11. eod. cf. L. 7. pl'. eod. srov. 
Seufferťs Arch. IV. 11. VII. 185. - Omezení na přiměřenou lhůtu: 
L. 4. pl' L. 7. pl'. L. 13. §. 15. L. 14. eod. cf. L. 15. pl'. §. 1. eud. 

6) Tedy, dle pozn. 3., vlastnictví (dle staršího práva ovšem to
liko bOllitární), L. 15. §. 17. 33. h. t . L. 5. 7. §. 9. D. commllni 
div . 10. 3. L. 1. pro D. de fundo dot. 23. 5.; dle okolností pouze 
ddba k vydržení vedoucí, L. 5. pro L. 12. 15 §. 16. 27. D. h. t. 
L. 3. §. 23. D. de poss. 41. 2. (kteráž místa dle staršiho práva se 
vztahovala ovšem ku přeměně vlastnictví bonitárního ve qlliritské); 
empbyteuse nebo superficies, vfrlwn práva požívání, držba věci zasta
vené s vyloučením zástavního věřitele, kdežto tato věcná práva, když zá
roveú proti jejich majiteli a proti vlastníku uvedení v držbu vymoženo 
bylo, úplně se ztrácí. L. 9. §. 4. 5. L. 12.15. §. 24 . . 27. D. h. t. - Bylo-li 
více osob současně v držbu uvedeno, stávají se spoluvlastníky stejným 
dilem. L. 5. §. l. L. 15. §. 17. 18. L. 40. §. 4. eod. - Dle nynější 
praxe ovšem misto aby se nařídilo uvedení v držbu, dá se chatrná 
stavba "z povinnosti úřední opraviti a potřebné útraty vymáhají se 
executive od majetníka chatrného domu aneb pokud tento není s to, 
prodá se dům quanti plurimi a potřebná správa nařidi se kupci." Bayer. 
Landr. IV. 16. §. 10. 3tio. 

7) L. 9. pro h. t. Hoc amplius Julianus (ait) posse dici, com
pellendum eum, ut etiam de praeterito dam no caveret; quod enim re 
integra custoditur, hoc non inique etiam post ruinam aedium pracsta
bitur ... Denique, ... si quis propter angustias temporis aut quia rei
publicae causa aberat, non potuerit damni infecti stipulari, non inique . 
praetorem curaturum, ut dominus vitiosarum aedium aut damnum sar
ciat aut aedibus careat: sententiam Juliani utilitas comprobat. Wind
scheid §. 458. čís. 1. srov. §. 460. - Bez výminky drží se k této uti
litas novější zákonodárství, na př. Code Nap. art. 1386. Le propriétaire 
ďUIl hátiment est responsable du dommage causé par sa ruine, 
lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut ďentretien ou par le 
vice de sa cOllstruction. Bayer, Entw. II. Art. 950. srov. §. 327. pozn. 
L na k. 

C. Bezpr(tvné rušení faktických stavz/,. 

§. 329. 

1. In t e rdi c t um q u O d v i a u t cl a m. I) 

Předsevzal-li někdo násilně nebo tajně, vi aut dam, a) ku 
škodě jiného s pozemkem změnu, opus in sol o fadum, b) má tento 
proti onomu interdictum quod vi aut clam o zavedení předešlého 

a) Dig. quod vi aut cIam. 43. 24. b) L. 1. §. 4. L. 7. §. 5. 8 .. 10. 
L. 8 .. II. §. 3. L. 20. §. 4. 5. D. h. t. 
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::itavu a o plnou lláhradu škody; c) proti dědici , pokud se mu z toho 
čeho dostalo; d) proti jiným držitelům toliko o dovolení, aby ža
lobce navrácení v předešlý stav provedl. e) Za násilnou ale pokládá 
se každá změna, která vědomě byla podniknuta přes odpor (Pl'O
hibitio, Einspruch), slovem neb činem 2) projevený, toho, kdo tvrdí, 
že tím ve svém pl'á vním zájmu bude zlÚácen, anebo jeho zástupce; f) 
za tajnou změnu taková, jejíž předsevzetí před těmi, od nichž odporu 
se bylo obávati, bylo zatajeno. g) Odvolání se na právo ku změně 3) 

nechrání žalovaného. h) Obrana však vzniká, 1. pakli žalovaný 
lm zákazu prohlásil, i) že jest ochoten jistotu (kauci) "ložiti a spor 
o ~wé právo na se vzíti,4) 2. byl-li k dílu zmocněn soudním 
nálezem k) anebo jiným úředním nařízením,l) 3. záležela-li změna 
jen v odstranění toho, co žalobce sám násilně nebo tajně byl 
předsevzal, m) 5) 4. byla-li zápověď výslovně nebo mlčky odvolána, ") 
a 5. uplynul-li rok 6) od poslední činnosti v díle. 0) 

Pozn. 1) Srov. G. Hasse, Rb. Mus. IV. 1. Francke, civ. Arcb. 
XXII. 14. Schmidt, Linde's Ztschr. n. p. I. 7. Schaffer, prakt. Arcb. ' 
I. 1. ll. 2. Fr. Zimmermann, civ. Arch. XXXVII. 9. str. 230 násl. 
XLI. 20. Hesse, Rtsvh. zwischen Grundstucksnachbaren I. str. 256 
násl. II. str. 62 násl. Stolzel, d. L. V. d. novi nunt. und dem interd. 
quod vi aut clam. 1865. (k tomu [Ad. Schmidt, krit. VjRchr. VII. str. 

.289 nás!.]. Baron, tamže str. 483 násl. a Warnkonig, Schletter's 
Jahrb. XI. str. 19,) násl.). Karlowa, Z. L. V. d. op. novi nunt. und 
dem int. q. V. a cl. v jeho Beitr. Z. Gesch. des R. Civilprocesses 
(1865.) str 59 . . 100. Duhn, uber die exceptio quod vi aut clam, civ. 
Arch . XL VIII. 3. Hesse, das Einspruchsrecht gegen Bauunternehmungen .. 
oder das int. quod vi aut clam u. d. op. novi nunt. 1866. (Schletter's 
Jahrb. XIII. str. 95 násl.) . Stolzel, dogm. Jahrb. VIII. str. 135 násl. 
Windscheid §. 465. Vangerow §. 677., a nejnověji opět Schmidt, Ztschr. 
f. Rechtsgsch. VIII. str. 25 násl. 

2) L. 20. pro D. h. t. Vi facit tam is, qui prohibitus fecit, quam 
is, qui quominus prohibeatur consecutus est, periculum puta adversario 
denunciando, aut ianua puta praeclusa. §. l. Prohibitus autem intelligitur 
quolibet prohibentis actu, id est, vel dicentis se prohibere vel mallum 
opponentis lapillumve iactantis prohibendi gratia. Cf. L. 6. §. 1. D. si 
serv. vind. 8. 5. L. 5 §. 10. D. de op. n. n. 39. 1. "vel per prae
torem vel per manum, id est, lapilli ictum (iactum?) pro hi bere . " 

c) L. 1. §. 1. L. 15. §. 7 .. 12. eod. d) L. 15. §. 3. eod. (§. 104. pozn. 2.). 
e) L. 7. pro L. ll. §. 6. L. 13. §. 7. L. 14. J 5. pr . ... §. 2. eod. L.16. §. 2. 
eod. f) L. 1. §. 5 . . ll. L . 2. 3. pr. §. I. L. 20. pl'. §. 1. eod. g) L. :3. §. 7. 
S. L . 4. 5. pr. §. 1 .. 6. eod. hlL. 1. §. 2 eod. i) L. 3 . ~. 5. eod. k) L. 7. 
§. 2. e.,t\' I) L. 7. §. 4. eod. m) L. 7. §. 3. L. 22. §. 2. ~·od. ll) L. 1. §. 9. 
L. 3. §. 2. 3. L. 20. §. 2. eod. 0) L. 15. §. 3 .. 6. eod . 
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Schmidt, Linde's Ztschr. ll. m. u. str. 359 násl. Stolzel str. 345 nás!. 
Vangerow str. 543. Windscheid n. m. u. pozn. 18. na k. pokládá 
slova "id est lapilli ictum" v L. 5. §. 10. cit. za glossem a vztahuje 
místo toto pouze k int. uti poss. ("per praetorem") a k sebeochraně 
("per manum") . 

3) V případě, že někdo in suo aliquid fecit, jest jiného mínění 
Francke n. m. u, opíraje se o L. 5. §. 10. D. cit; oproti tomu 
L. 6. §. 1. cit. Schmidt, Linde's Ztschr. str. 353 násl. Proti tomuto 
hájí ovšem opět obšírně náhled Franckeův v podstatě Stolzel ve svém 
pojedn. str. 379 násl. 404 násl., zvláště str. 415 násl. 478 násl. 
Windscheid §. 465. pozn. 6 násl. pozn. 18., kde se pojednává též 
jednak o souhlasnýclt, jednak odchylných náhledech jiných. Podle toho 

- může ten, na něhož se nastupuje interdiktem q. v. a. c!. , především 
. vůbec od protivníka žádati důkaz právního poměru, z něhož vysvitá, 

že odpor proti dílu o sobě na právu se zakládá a proti tomu není 
žalovanému toliko odvolávání se na právo opačné dovoleno. Na doklad 
toho uvádí se zvláště L. 7. §. 2. D. h. t. L . 21. D. de aq. pluv. 39. 
3. od Windscheida též L. 3. §. 8. D. de riv. 43. 21. Ale srov. oproti 
tomu Vangerow, 7. vyd. III. stl'. 546 násl. a zvláště Schmidt, Ztschr. 
fur Rtsgesch. n. m. u. Proti neoprávněnému zákazu může se držitel 
chrániti žalobami z držby (§. 171. 172. 192.); také může nastati ža
loba z injurie (§. 339.). - Ostatně prohlašují někteří interdikt ten 
za nepraktický. Schmidt, Linde's Ztschr. str. 382 násl. Sintenis, §. 124. 
pozn. 58. Hesse, Einspruchsrecht, str. 87 násl. Srov. oproti tomu 
Zimmermann, civ. Arch. XXXVII. str. 237 násl. XLI. str. 189 násl. 
Hallwachs, prakt. Arclt. VI. 10. (o přípustnosti interdiktu při poško
zení lesův a stromů plodonosných). Stolzel n. ffi. u. str. 556 nás!. 
a nyní i Schmidt, Ztschr. f. Rtsgesch. VIII. str. 49 . Seufferťs Arclt . 
V. 25. 258. VII. 45. VIII. 51. IX. 292. XII. 160. XV. 28. XVII. 
245. proti XVI. 223. Prakt. Arcb. II. str. 479. III. str. 142. lY. 
str. 336. n. p. I. str. 221. 310 nás!. VI. str. 299 násl. Srov. té7. 
Hessischer Entw. IV. 2., čl. 673. "Wer durch eine gewaltsamer oder 
lteimlicher Weise vorgenommene Veranderung an einer unbeweglichen 
Sache einem Andern einen N achtheil zugefugt hat, ist zur Wiederher
stellung . . und zum Ersatze . . verpflichtet. - Die Veranderung. gilt 
als eine gewaltsame, wenn sie ohngeachtet des von dem Beschadigten 
dagegen erhobenen Einspruchs auf fremdem Gute, oder ohngeachtet 
des von einem Dritten rechtmassig dagegen erhobenen Einspruchs auf 
eigenem Gute vorgenommen worden ist;" atd. Motivy k tomu str . 
260 násl. 

4) Oproti tomu pronáší se Schniidt, Ztschr. f. R. Gesch. VIII. 
str. 48 násl. - srov. Schetter's Jahrb . XIV. str. 2 násl. 

5) [O L. 22. §. 2. h. t. (not. m.) srov. Ihering, dogm . Jabrb . 
XV. str. 407 násl., jenž místo to vztahuje k jednání pronájemcově 
oproti nájemci.] 

6) Poukázání k tomu bylo zajisté již v hlavním v L. 1. pr. D. 
h. t. referovaném místě ediktu ohsaženo. Praví se tam : Praetor ait: 
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quod vi aut clam factum est, qua de re agitur, id, cum experiundi 
potestas est, restituas. Ale v tom zajisté je pocbybeno. Stolzel n. m. u. 
str. 355 násl. a v Ztscbr. f. Rtsgescb. V. 475 násl. pokládá id za 
zkažené z ia, t. j. intra annnum; Ad. Scbmidt oproti tomu (Interd. 
Vf. str. 102 násl. v krit. Vjscbr. VII. str. 289 násl. not. *) má za to 
že vypadlo po iel : si uon plus quam annus est. Srov. Vaugerow, str. 
545. Mommsen Dig. II. pag. 602. not. 6 . 

§. 330. 

2. Ope r i s n O v i n u n t i a ti O. a) 

Poqnikne-li se na pozemku změna stavbou anebo na stavbě 
samé, opus novum in solo factum nebo solo coniunctum, b) pro 
kterouž jest se co obávati, že tím pro tentýž anebo jiný pozemek 
př'ímo anebo porušením práv s ním spojených škoda vzejíti může, C) 
lze t. zv. operis novi nuntiatio,l) t. j. výslovným zabráněním d) 
čelícím 2) proti dílu tomu, vymoci, že od díla toho zatím upuštěno 
býti musí, B) nestane-li se tak, lze interdiktem de opere resti 
tuendo (nebo tak zv. interd. demolitorium), bez ohledu ku právu 
předsevzíti dílo to, f) dosíci obnovení stavu, v době tlunciace 3) bý
valého, a 'sice proti tomu, jenž proti zákazu svou vinou jedná na 
jeho útraty, proti jeho dědicům, pokud se jim něčeho dostalo, prot.i 
ostatním držitelům na útraty žalobcovy. g) Právo takovéhoto zabrá
nění má vlastník ohroženého pozemku, h) nikoliv také spoluvhtst
níci mezi sebou navzájem; i) dále superficiár, k) a emphyteuta,4) 
zástavní věřitel; 1) požívatel toliko procuratorio nomine, tedy ne 
proti vlastníku; m) zabránění to může se mimo to státi za oprávně
ného též zástupcem. n) Nunciant musí ale ihned svého práva ku 
překazení žalobou dobývati,O) při tom k žádosti odpřísáhnutí soudního 
útisku složiti, P) a jedná-li co zástupce, musí položiti kauci pro 
rato; q) jinak zruší (remittuje) soudce nunciaci; r) a tato odstra-

a) Dig. de operis novi nuntiatione. 39. 1. bl L. 1. §. 11 .. 14. D. h. t. 
c) L. 1. §. 16 .. 20. L. 3. §. 3. L. 5. pro §. 6. 8. 9 L. 8. pro L. 9. eod. cf. L. 
14. end. L. uno §. 3 .. 5. D. de remission. 43. 25. d) L. 1. § 2 .. 5. L. 5. 
§. 2 . . 5. L. 10. ll. D. h. t . B) L. 1. pro §. 7 . eod. t) L . 20. §. 3. 4. eod. g) L .. 20. 
pl'. §. 1 .. 8. L. 22. 23. eod. cf. L. 8. §. 7. eod. L. 3. §. 3. D cle ahe nat. JUd. 
mut C. 4 7. (srov. §. 104. pozn. 2.) h) L. 1 §. 19. D . . h. t L. \w. §. 3. D. 
de remission. 43. 25. i) L. 3. §. 1. 2. D b. t k) L. 3. §. 3. eod. ) L. 9. eod. 
cf. L. uno cit. §. 5. m) L. uno cit. §. 4. L. 1. §. 20. L. 2. D. b. t. ll) L. 1. §. 3. 
L. 5. §. 18. L. 7. §. 1. eod. 0) L. 14. Cod. de aedif. priv. 8. 10. (L. un o Cou. 
de novi operis nuntiatione. 8. ll .) cf. L. 1. §. 9. D. b. t: ~)~ . 5. §. 1\ eod. 
q) L. 5. §. 18. 20. L. 13. pro eod. r) L. un. Dig. de remlsslOmbus . 43. 2". 

, 
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něna jest i tím, že ::;e nunciantovi právo překážky právoplatně 
odepře. 5) Protáhne-li se spor přes tři měsíce, dovolí se nuncian
tovi aby v díle pokračoval, slíhí-li zárukou rukojemskou, že dří

vější stav na své útraty obnoví B) pakliže podlehne (tak zv. cautio 
de demoliendo); 6) potom jest chráněn prohibitorním interdiktem 
"ne vis fiat aedificanti" 7) proti dalšímu rušení díla. t) Ostatně po
zbývá nunciace svého účinku též smrtí nunciantovou anebo zcizením 
pozemku, pro který se stala, u) dále dohodnutím se stran ; V) hned 
od počátku jest bezúčinna v případech , kde jest průtah díla nebe
zpečným a obecnému blahu na úkor. W) 

Pozn. 1) Srov. vůbec G. Hasse, Rb. Mus. III. str. 579 .. 630. 
Heimbacb, Rtslex. VII. str. 580 násl. Scbmidt (von llmenau), Linde's 
Zt~cbr. n. p. VIII. 2., k tomu Rudorff, Bekker's Jabrb. IV. 3. a opět 
Scbmidt tamže IV. 7., pak Zimmermann, civ. Arcb. XXXVII. 9. ~tr . 

218 násl. Srov. dále lit. v §. 329. pozn. 1. kromě tobo Windscheid 
§. 466. Vangerow, §. 676. 7. vyd. str. 528 násl. Burckbard, die operis 
novi nuntiatio, v pokračování GlUcka k sv. 39. díl 1., 1871. (o tom 
Brinz, kro Vjscbr. XVII. str. 244 násl.) Heinzerling, civ. Arch . LIlI. 7. 

2) L. 10. D. b. t . Op. 11. nuntiatio in rem fit, non in personam : 
L. 5. §. 2. 3. ibid . »in re praesenti ... non utique domino ... sic ut 
domino possit renuntiari. " - Podrobné označení předmětu zabránění: 
L . 5. §. 15. 16. L. 8. §. 1. 5. D. b. t. - Nuntiatio jednání mimo
soudní, tak zv. privata O. n. n. : L. 1. §. 2. eod.; oproti tomu publica 
o. n. n.? L. 16. eod., per praetorem? L . 3. §. 1. L . 5. §. 10. eod . 
srov. pozn. 5.; praetori? L . 5. §. 7. eod. srov. Vangerow str. 532. -
Tak zv. verbalis oproti tak zv. realis O. n . n.? Heimbach str. 606 . 
[Burckbard, str. 6 násl., 582 násl.]. 

3) L. 20. pr. D. b. t. Praetor ait: quem in locum ntmtiatum 
est, ne quid opet'is novi fleret, qua de re agitu,', quod in eo loco, antequam 
nuntiatio missa fleret aut in ea causa esset, ut remitti deberet, factum 
est, id ,·estit2tas. - Nemá-li ani žalobce dokázati své oprávnění k nun 
ciaci? Windscheid pozn. 13., oproti Vangerow str. 536. 

4) · Oproti tomu Heimbacb, str. 582. násl. 588., poněvadž nuntiatio 
děje se toliko pro budovy obrožené. I kdyby to správno bylo, nebyl 
by v tom přece protidllvod; srov. §. 196. pozu. 2.; avšak k tomu 
jest to nesprávno; pouze to dá se snad s důvodem tvrditi, že nuntiatio 
neslouží k tomu, aby nbráněno bylo újmě v servitutes praeel. rust. L. 14. 
D. b . t. Vangerow n. m. U. I. 2. a . Hesse, dogmat. Jabrb. VIII. 
str. 77 násl. Windscbeid §. 466. pozn. 4. 5. 

8) L. 14. (un.) Cod. 8. 10 (ll) . cf. L. 5. §. 17. L. 8. §. 2. 4. 1,. 13. §. 1. 
L. 20 . § 1. 4. L. 21. D. b. t . - cap. 3. 4. X. de op. n. n. 5. 32. t) L. 20. 
§. 9 .. 16. eod. U) L. 8. §. 6. eod. V) L. 1. §. 10. cod. W) L. 5. §. 11 .. 13. 
D. b. t . 
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5) L. Ull. pl'. D. de remlSSlon . 43. 25. Ait. praetor: Quod ius 
sd illi pt'ohibere ne se invito fiat, in eonuntiatio teneat: cete1'Wln nun
tiationem missam facio. Zajisté právem má Schmidt n. m. u. VIlI. 
str. 43 nás!. a s ním Rudol'ff, str. 140. za to, že to hyl a formule, ve 
kteréž praetor zrušení nunciace pronesl, s výhradou rozhodnutí o ius 
prohibendi nunciantově. Ale nesluší za to míti, že by nunciant, kdyby 
snad nunciát žádnou kauci nedal, žalobu mohl libovolně protahovati , 
aniž by se musel proto obávati zrušení (remisse), zajisté bylo spíše toliko 
dovolení v díle prozatím pokračovati, když nunciant, nunciátovi před 
praetorem povolným jsa (L. 1. §. 9 . h. t.) , byl ochoten své právo pro
vésti, učiněno závislýní na satisdaci posledního (srov. Hasse, str. 615 
nás!.). Dle Justiniánovy L. 14. (un .) Cod. 8. 10. (ll.) musel každým 
spůsobem spor o právo ihned po nunciaci býti zaveden, ježto má býti, 
pokud možná, ve třech měsících skončen. Schmidt sice hledí v Bekker's 
Jahrb. IV. str. 222 násl L . 14. (un.) cit. jinak vyložiti , vztahuje 
zákon ten k tomu případu, když nunciát, místo aby dal kauci, podal 
žalobu o uznání svého ius aedificandi; ale výklad ten neodpovídá ni
jak ani slovům ani obsahu zákona. O různých míněních srov. Van
gerow, str. 539. Windscheid, pozn. 9. 15. - V fJ spojení s výsledkem 
nunciace zprvu označeným jest zásada: ln operis autem novi nuntia
tione possessorem adversarium facimus: L. I. §. 6. D. h. t. srov. 
Basilic. LVIII. 10. §. 6 (edit. Heimb. vo' .. V. pag. 205: 'O ll('l.!2I't.'Y)'{).)'ooúJ1J 

yÍ1IE7:l't.í Éváyúw. cf. L. 7. §. 2. D. quod vi. 43. 24. Tudíž, poněvadž 
to, co se stane po dosažení remisse (anebo to co jí rovno bylo), se 
nejeví více vi factum, lIení nunciace vždy radna: L. 5. §. 10. D. h. t . 
Meminisse autem oportebit, quoties quís in nostro aedificare vel in 
nostrum immittere vel proiicere velit, melius esse, eum pel' praetorem 
(t. j. interdicto uti possidetis, §. 171. pozn. 2. §. 192. pozn. 4.) vel 
per manum, id est lapilli ictum ( Vulg. iactum) (§. 329. pozn .. 2.), 
prohibere, quam operis novi nuntiatione. Ceterum o. n. nuntiatione 
possessorem eum faciemus, cui nuntiaverimus. At si in suo quid faciat , 
quod nobis noceat, tnnc o. n. denuntiatio e1'it necessa1'ia. Et si forte 
in nost1'o aliquid facere quis perseverat, aequissimum erit, interdicto 
adversus eum quod vi 'aut clam aut uti possidetis uti. Hasse , Rhein. 
Mus. IV. str. 42 násl. Schmidt, Linde's Ztsch. n. p. I. str. 371 násl. 
Vangerow, str. 540 násl. Windscheid, pozn. 9. 

6) Ustanovení tříměsíční lhůty pochází od Justiniana: L. 14. 
(un.) Cod. 8. 10 ( ll). uznáno v cap. 4. X. h. t . 5. 32. Rozličná vy
jádření o tom : Hasse, Rh. M. III. str. 617 násl. Heimbach, str. 598. 
Vangerow str. 539 násl. Schmidt, Bekker's Jahrb. IV. str. 222. 
Windscheid, pozn. 15. - Omezení kauce na jistou dobn : L . 13. §. 1. 
D. h . t . - Nabídnutí kauce platí zároveň této , není-Ii přijata. L. 20. 
§. 5. D. h. t . - O znění stipulace ex o. n. nuntiatione srov. Rudorff 
n. m. u. str. 143 násl. Schmidt, tamže str. 215 nás!. Ubbelohde, 
Linde's Ztschr. n. p. XVIII. 5. a v d. Lehre v. d. llntheilb. Obl. str. 
99 násl. - Stala-li se nunciace dam ni depellendi, nikoli iur is conser-
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vandi causa (not. c.), má dána býti cautio damni infecti. L . 1. §. 16. 
17. D. h. t. 

7) L. 20. §. 9. h. t. Deinde ait praetor : Quem in locum · nun
tiatum est, ne quid operis noví fleret , qua de re agitur, si de ea re 
satisdatum est, quod eius cautum sit, aut per te stat, quominus satis
detur, quominus iUi in eo loco opus facere liceat, vim fleri veto. 

8) O nyn ější platnosti římských zásad o nunciaci, popírané Sin
tenisem §. 124. pOZI1. 59 . Stolzelem, str. 353 násl. 52!) násl. 550., srov. 
Seufferťs Arch. lIl. 58. 174. V. 28. VII. 44. 45. IX. 161. XIV. 139. 
XV. 226. XVIII. 139. XIX. 234. Schaffer, prakt. Arch. 1. seš. 1. str. 
20 násl. Windscheid pozn. 20. [Burckhard, str. 573 násl.]. Obvyklým 
jlloSt ovšem, nikoli však výhradným právem obyčejovým, žádati za soudní 
zákaz (inhibitorium) započatého díla, jehož insinuace má v zápětí účinky 
nunciace. Seuffert §. 420. srov. Zimmermann n. m. u. str. 220 násl. 
Pro Německo dosvědčuje mezi jinými již Carpzow [Resp. iur. elector. 
Lips. 1670. T. I. resp. 6. nr , 6.] v 17. stol. "Ut plurimum per prae~ 
torem si ve iudicis iussu et auctoritate novum hodie opus nuntiari, probat 
observantia, " jakož pro Francii Cuiacius [ad Afric. tract. IX. ad leg. 
15. h. t. eod. Neap. tom. I. col. 1517.] v 16. stol.: "hodie moribus 
Galliae . . . nuntiatio novi operis fit sine speciali iussu iudicis.'~ Srov. 
Stolzel, str. 533 násl. 

9) Dle ř práva mohl též publici iuris tuendi gratia každý občan 
opus novum nuntiare, a tím podnikatele stavby, jenž nechtěl od díla 
upustiti, přiměti k repromissi (tak zv. kauce verbalná) de opere resti
tuendo. L. 1. §. 14. 16 . . 18. L. 3. §. 4. L. 20 . §. 13. D. h. t. To 
je dnes nepraktickým. Stolzel, str. 554 násl. srov. 332. pozn. 2. 

§. 331. 

3. Aquae pluviae arcendae actio. a) 

Je-li se co obávati, b) že ze zřízení, na soukromém pozemku C) 
za účelem změny vodotoku d) postaveného (opus manu factum), a) 
vodou deštovou O sobě, aneb spolu s vodou pramenitou, f) pro po
zemek polní g) škoda vzejde, má vlastník tohoto, h) jakož i emphy
teuta, i) utiliter i požívatel, k) proti vlastníku nebo emphyteutickérnu 
držiteli prvního pozemku, I) utilitel' též proti požívateli, m) proti 

a) Dig. de aqua et aquae pluviae arcendae. 39. 3. srov. §. 131. pOZI1. 
dole 8. b) L . 1. pl'. §. 1. 2. L. 14-. §. 2. L. 24. §. 2. L. 24. §. 2. cod. cf. L. 1. 
§. 21. L. 2. §. 9. eod. C) L. 3. §. 3. L. 18. pl'. eod. cf. L. 4. pro eod d) L. 
1. §. 1 . . 9. 15 . D. h. t . a) L. 1. §. 1. 8. 14. 15. L. 2. §. 5. 6. L 11. §. 6 eod. 
f) L. 1. pl' §. 15. eod. cf. L. 1. §. 23. L. 3. pl'. §. 1. eod. g) L. 1. §. 17. eod. 
cf. L. 23. §. 1. L. 25. eod. h) L. 6. §. 4. cf. L. 11. §. 4. eod . i) L. 23 . §. 1. 
eorl. k) L. 22 . pl'. cf. L. 3. §. 4. eod. I) L. 4. pl'. §. 2. L. 5. L. 23. §. 1. eod. 
[cf. L. 18. pl'. eod.] m) L. 22 . § . 2. eod. 

Arndtsovy Pand ekty. 18 
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spoluvlastníkům pro rata parte, n) aquae pluviae arcendaeactio 
o zavedení předešlého vodotoku, dle toho, je-li žalovaný původcem 
onoho. zřízení čili nic, na jeho aneb na žalobcovy útraty, O) a může .I 

žalobou tou zároveň .dosíci náhrady škody, která od početí práv
ního sporu skutečně nastala. P) Žalovaný jest však proti žalobě 
chráněn, jeví-li se dotyčné zřízení býti oprávněným na základě služeb
nosti q) anebo na základě výslovného nebo mlčky daného dovolení r ) 

anebo úředním nařízením, . jichž . důkaz nahražen jest nepamětí 
přítomného stavu.") Oproti tomu j-est žaloba ta co utilis actio pŽ'Í
pustna i tehdy, jestliže zřízení o sobě oprávněné, . které někdo na 
vlastním nebo cizím pozemku má, z nahodilých okolností vzbuzuje 
obavu př·ed škodnou změnou vodotoku. t) 

Pozn. Srov. vůbec Schneider, Linde's Ztschr. V. 22. Schmidt 
(von llmenau), civ. Arch. Abh. str. 91 .. ~04. (o tom von der Pfordten, 
hit. J ahrb. VII. ·str. 581 násl.) Elvers, liber das Recht des Wasser
laufes, in der Themis n. p. I. 13. str. 497 násl. Scbaffer, prakt. Arch. 
. II. str. 16 násl. Hesse, Rtsvh. zwischen Grundstiicksnachbarn, I. str. 
184 násl. a v dogmat. Jahrb. VII. 5. Bekker v Jahrb. V. str. 176 násl. 
Windscheid §. 473. Seufferťs Arch I. 68. IV. 96. V. 141. VII. 46. 
47. X. 169. 259. XIII. 252 XVI. 116. XVII. 48. XX. 228., zvláště 
o dělení nároku mezi spoluvlastníky: Ubbelohde, untheiIb. Obl. str. 
196 .. 203. 

§. 332. 

4. I n t e rdi k t Y k och rán ě u ž í v á n í věcí v e ř e j n Ý c h. 

Pod hledisko bezprávného rušení faktických stavu lze vřa
diti též possessorní interdikty (§. 171. až 173. 192.). Mimo to ná
leží sem celá řada interdiktu, Jichž účelem jest chrániti užívání 
veřej,ných věcí proti újmě z libovůle jednotlivcův; 1) dle nynějšího 
práva poskytuje se v případech tohoto druhu pomoci pravidelně 
vrchnostenským zakročením z povinnosti úřadu, byť i k oznámení 
soukromému. !ol) 

Po~n. 1) Jednotlivé případy označeny jsou následujícími tituly 
di gest : ne quid in loco sacro fiat. 43. 6; de locis et itineribus pu
blicis, a ne quid in loco publico vel itineI;e fiat . 43. 7. a 8.; 

n) L. 11. §. 2. eod. o) L. 5. 6.§. 6. 7 L. 7.§. 1. ,L . 11. §. 2. 3. L.12. 
22. §. 1. eod. P) L. 6. §. 6. L. 11. §. 3. eod. q) L. 1. in f. eod. r) L. 19. 20. 
eod. B) L. 1. §. 23. L . 2. §. 3. L. 23. pl'. §. 2. eod. t) L. 2. §. 5 . . 7. D. h . t. 
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de via publica et si quid in ea factum esse dicatur. 43. 10.; de via 
publica et itinere publico reficiendo. 43. ll.; de fluminibus, ne quid 
in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur 43. 12.; 
!le quid in fiumine publico fiat, quo aliter aqua fiuat, atque uti 
priore aestate fiuxit. 43. 13.; ut in fiumine publico navigare liceat. 
43. 14. de ripa munienda. 43. 15. K tomu ještě L. 1 §. 15. 16. 
L. 2. D. de cloacis. 43. 23. (§. 192. pozn. 3.). Srov. Puchta, §. 35 a. 
Windscheid §. 467. 

2) Puchta n. m. u., ač uznává, že jest úřední zakročení obyčejnou 
cestou, kterouž se odstraňují porušení věcí veřejných, poznamenává 
přece : "Právo ř. otvírá ale ještě jinou cestu, totiž cestu řízení občan
slffiho žalobou na rušitele, kteráž dána jest buď každému členu obce 
co 'zástupci celku (žaloba, populární), nebo tomu, jenž především po
rušením jest postižen. Zaloby tyto, zvláště druhu posledního, sluší 
i dnes připustiti, kde je nečiní zbytečnými stále pohotove jsoucí 
a všude postačitelná činnosť úřední." Souhlasně s tímto náhledem byla 
ještě v nejnovější době platnost interdiktu "ne quid in loco vel itinere 
publico fiat" v několika praktických případech uznána, a sice tím spů
sobem, že jej může osoba soukromá, stavbou skutečně poškozená, bez 
podmínky zvláště nabytého práva, proti podnikateli, budiž tento osoba. 
soukromá nebo úřad stavební, s výsledkem podati, neilÍ-li stavba vůqi 
ouomu poškození schválena nejvyšší mocí státní. Seufferťs Arch. V. 27 . 
134. IX. 161. X. 167. 168. XIV. 38. XVII. 99. 224. 246. XVIII. 
14l. Schletter's Jahrb. XII. str. 9 násl. (čís. 9. 10.]. Zvlášť o otázce, 
zdali lze užiti interdiktu ne quid iu loco publ. i proti veřejriým úřadům 
stavebním? Srov. Zimmermann, Linde's Ztschr. n. p. XII. str. 96 násl. 
Vůbec sluší ještě zejména srovnati Bruns "die romischen Popular
klagen", Ztschr. flir Rechtsgesch. III. str. 341 .. 415., zvláště str. 370 
násl. 388 násl. 405 násl. a co se tkne nynější platnosti str. 410: 
"Interdikty při věcech veřejných mohou sice ještě platiti, avšak jenom 
pokud slouží k ochraně zájmu soukromého, tedy pokud ne j s o u po
pulárnými. " 

§. 333. 

D . .Násilí a výhrůžka. 

Násilí na osobě spáchané aneb jí přímo vyhrožované, muze 
co pi'íčina majetkové škody dle různosti případů dáti vznik 
různým žalobám. 1) Zvláštní případ jest, a) když někdo bezprávnou 
výhružkou, tedy ze strachu, b) byl přinucen k jednání, jež jest jeho 
jmění na újmu (k právnímu jednání anebo též k jednání toliko 

a) Dig. quod metus causa gestum erit. 4. 2. Cod. de his, quae vi metusve 
causi/. gesta sunt. 2. 19 (20) . (§. 61). b) L. 1 .. 9. pro §. 3. D. h. t . 

18* 
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faktické povahy). C) Přinucený má actío quod metus causa, proti 
přinutiteli samému, a sice proti více jich in solidum, d) o zave
dení předešlého stavu a o úplnou náhradu toho, co mu bylo odňato } 

utrpěným donucením, o) proti dědici i) toliko s omezením dle §. 104. 
pozn. 2., ale i proti každému třetímu, g) jemuž a pokud se mu čeho 
dostalo z vynuceného jednání právního na útraty donuceného. 2) Ža
lobě, jež se zakládá na vynucené změně práva, stojí naproti 3) 
exceptio metus. h) 

Pozn. 1) Sém náleží vi bonorum raptoruDl actio, §. 323. pozn. 3., 
a interdictum de vi, §. 173. 192. Srov. též §. 94. 335. not. a. 
§. 339. 

2) L. 1. pr. D. h. t. Ait praetor: Quod metus causa gest~tm 
erit, 1'at~tm non habebo. Olim ita edicebatur: quod vi metusve causa, . . . 
sed postea detracta est vis mentio ideo, quia quodcunque vi atroci fit, 
id metu quoque fieri vide(a)tur. - O dějinách tohoto právního pro
středku: Rudorff, uber die Octavianische Formel, Ztschr. f. gesch. 
Rtsw. XII. 3., ve stránce dogm.: Schliemann, d. L. vom Zwange, str. 
29 .. 52. (§. 61. pozn. 1.). - Žaloba ta jest in rem scripta actio 
(§. 97. pozn. 6.) a arbitraria (§. 100. not. m.), dle práva ř. s tou dnes 
nepraktickou zvláštností, že nesplnění soudcovského restitučního naří

zení mělo v zápětí odsouzení ku čtyrnásobné náhradě (§. 98 not. d. 
§. 252. pozn. 1. e.). 

3) Také "metuH causa exceptio in rem scripta est", L. 4. §. 33. 
D. h. t. 44. 4. Schliemann n. m. U. str. 53 násl. Dále sahá dle ka
nonického práva obrana pro utrpěné násilí, co exceptio spolii (§. 173. 
pozn. 6.). Tato má oloupeného proti každé žalobě spoliátorově, byť 
by i s násilným jednáním nesouvisela, jakož i proti každé trestní 
obžalobě, chrániti, až dosáhne restituce, jen když může dokázati spolium 
v patnácti dnech, can. 3. C. 3. qu 1.; cap. 1. de restitutione spolia
torum. in 6to. 2. 5. cap. 2. 4. X. de ord. cognit. 2. 10. Srov. Bruns, 
Recht des Besitzes, §. 16. násl. 

C) L. 12. §. 2. L. 14. pr. eod. cf. L. 9. §. 2. eod. d) L. 14. §. 15 .. L. 
16 pr. eod. O) L. 9. §. 7. L. 10. §. 1. L . 12. pr. L . 14. §. 5. ll. pod. L. 38. 
§. 6. D. de usur. 22. 1. cf. L. 18. pro D. de dol o malo. 4. 3. f) L. 16. §. 2. 
L. 17.,20. D. h. t. g) L. 9. §. 1. 8. L. 14. §. 3. L. 18. eod. h) L. 9. §. 3. 
eod. L. 4. §. 33. 34. D. de doh m. et met. except. 44. ' 4. 
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E. Obmyslnost a podvod. 

§. 334. 

1. D O li a cti O. a) 

Kdo jinému podvodem b) anebo i úmyslně škodlivým jed
náním C) spůsobí škodu na majetku, pro kterouž tomuto nepřísluší 
již snad jiný účinný prostředek právní, d) proti tomu přísluší po
škozenému, předpokládaje , že on sám obmyslností (dolus) vinen 

. není, O) co podpůrná (subsidiární) žaloba actio doli , proti více 
osobám in solidum, f) o plnou náhradu škody, g) po dvou letech 
ale již jen co in factum actio, pokud obžalovaný ze své obmysl
nosti (dolus) ještě má zisk, h) proti dědici vždy jen s omezením 

dle §. 104. pozn. 2. i) 

Pozn. L. 1. §. 1. D. h. t. 4. 3. Verba autem edicti talia sunt: 
Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non 
erit et iusta causa esse videbitur iu.dicium dabo. - Actio doli je dle 
práva ř. famosa actio (§. 31. pozn. 1. e.); proto jest pro škodu příliš 
nepatrnou (usque ad duos aureos) nepřípustna, a proti osobám, jimž 
přísluší zvláštní úcta, dána jest místo ní pouze in factum actio. L. 9. 
§. 5 . . L. 13. pr. D. h. t. To nemá dnes (dle §. 33.) více praktického 
významu. Sintenis §. 124. pozn. 9. Bezdůvodně ale popírá se význam 
ten též ustanovením v not. g. h. Srov. Windscheid §. 451. pozn. 10. 
[Pernice, Labeo ll. str. 97 násl. 495 násl.]. 

§. 335. 

2. Obmyslné rušení právní pomoci. 

Pod toto stanovisko lze umístiti následující případy : 

1. Kdo někomu úmyslně zabrání, aby se v jisté lhůtě před soud 
dostavil, jest poškozenému tím práv z interesse; a) 

a) fJig. de dolů malo. 4. 3. Ood. 2. 20 (21) . b) L. 1. pr .. . §. 3. L . 7. 
~. 10. L. 8. 9. §. 1. 2. L. 20 .. 24-. D. h. t. (§. 62. pozn. 8.). C) L. 7. §. 6. L. 19 . 
34.35. eorl. L. 16. §. 1. D. Cle praescript. verb. 19. 5. d) L. 1. §. 1. 4 , .8. L . 2 .. 7. 
L. 25. D. h. t. o) L. 36. D. h. t. L . 154-. D. de R. J . f) L. 17. pr. eod. g) L . 
18. pr. eod. h) L. ult. Ood. h. t. L. 28 D. h. t. I) L. 13 pr. L. 17. §. 1. 
L. 26 .. 30. eod. 

a) Dig. de eo, per quem factum erit, quominus quis in iudicio sistat. 
2.10. cf. Dig. ne quis eum, qui iu ius vocabitur, vi eximat. 2. 7. 
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2. rovněž tak ten, kdo úmyslně překážky ldade uvedení 
v držbu; b) 

3. kdo úmyslně věc zcizí za tím účelem a s tím účinem, J 

aby jinému domáhání se jeho práva stíženo anebo zkráceno bylo, 
může od tohoto stíhán býti žalobou actio in factum o náhradu 
interesse ; C) 

4. případ příbuzný jest actio Pauliana, §. 228. 

Pozn. K 3. srov. : a) L. 8~ §. 1. D. h. t. 4. 7. Ait praetor: 
quaeve alienatio iudicii rmdandi .::ausa facta erit id est si futuri 
iudicii causa: 11.0n eius, qu.od iam sit (srov. §. 113.' pozn. 4: h.). L. 1. 
pro ~od .. (Ga~. lIb. 4. ad edIC~um provinciale) ... Proconsul ... prospexit, 
~t Sl qlllS ahenand? rem alIum nobis adversarium suo lóco substituerit, 
ldque data opera m fraudem nostram fecerit, tanti nobis in factum 
actione teneatur, quanti nostra intersit, alium adversarium nos non 
habuisse. b) L. 4. §. 3. eod. Si quis autem ob valetudinem aut aetatem 
aut occupationes ~ecessarias litem in alium transtulerit, in ea causa 
non est, ut hoc edlcto teneatur, cum in hec edicto doli mali fiat mentio. 
L .. 8. ~. 3. eod. Sed ~eredem in~tituendo vel legando si quis alienet, 
hUIC edlcto locus non ent. L. 8. §. D. L. Q. eod. Qui venditori suo redbibet 
?on videtu: iudicii muta.n~i causa abalienare . . . nisi si propter ho~ 
lpsum redhlbet, non redhlblturus alias. c) L. 12. eod. Si quis iudicii 
~omm~~i dividundo evitandi causa rem alienaverit, ex lege Licinia ei 
H1terd~Cltur, ne comm~~i ~ividundo iudicio experiatur, verbi gratia, ut 
~otentlO~ ~mtor per. hCltatlOnem vilius . eam accipiat et per hoc iterum 
lpse reclplat. Sed lpse quidem, qui .partem alienaverit communi divi
d.u~do ~udicio. si agere velit, non audietur. ls vero, qui emit, si expe
nn veht, ex Illa parte edicti vetatur, qua cavetur ne qua alienatio 
iudicii mutandi causa fiat. d) L. 4. §. 6. L. 5 . . 7' eod. Baec actio 
non est .r)Oen~lis, s~d rei persecutionem arbitrio iudicis continet : quare 
et ~eredl ~abltur ;. m he:edem autem, vel similem, vel pOBt annum non 
dabl tur, qUla pertmet qUldem ad rei persecutionem, videtur autem ex 
delicto darL (~. lO~. P?zn. ~.) . - O subsidární povaze této žaloby: 
Ubbelohde, Balmerl s VIertelJahrsschrift, IV. ll. 

§. 336. 

3. Cal u mni a. 

" ~řijal-li někdo něco za tím účelem, aby jiného stihal nespra
vedhvym sporem (ut negotium faceret calumniae causa), anebo 
naopak, aby upustil od nespravedlivého sporu (ne calumniae causa 

. b) Dig . .ne vis ~at e.i, qui in possessionem missus erit. 43. 4. (§. 93. 
not. m.) c) DIg. de ahenatIot;te iudicii mutandi causa facta. 4. 7. Cod. 2. 54. 
(55). L. 24. §. 1. D. comm. dIV. 10. 3. 

r 
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negotium faceret), má ohrožený proti němu in factum actio o za
placení čtyrnásobného obnosu toho, co obdržel, avšak post annum 
(utilem) již toliko o jednoduchou náhradu, 'a) proti dědici, pokud 

. se mu čeho dostalo. b) Ve případě druhém má poskytovatel mimo to 
condictio ob turpem causam (§. 343.), která, je-li ohrožený sám 
poskytovatelem, se sbíhá s onou žalobou o jednoduchou náhradu, 
a činí j i tudíž po uplynutí roku zbytečnou. C) Dle nynějšího práva 
však není více actio de calumnia co žaloba o pokutu vůbec prak
tickou ; jen co žaloba o jednoduchou náhradu byla by snad ještě 
vhodna v případu prvém, kde poskytovatel sám nemá žádné pohle
dávky zpětné. 
". 

§. 337. 

4. Ac t i o ser v i co r r up ti. 

Dle obdoby žaloby příslušící pánu otroka proti jeho svůdci, 
actio servi corrupti, a) dána jest i otci pro svedení dětí žaloba 
o' zaplacení sumy peněžité, b) jež má soudcem vyměřena býti. Ža
loby této lze snad ještě užiti, ' pokud svedením byl porušen ma
jetkový zájem otcův. 

§. 338. 

F. Porušení zvláštní povinnosti stavu. 

Pod toto hledisko řadí se : 
1. zodpovědnosť soudcova ze škody obmyslně anebo hrubou 

nedbalostí při vykonávání úřadu soudcovského, 1) ano i dobrovol
ného soudnictví, 2) spůsobené ; a) 

2. zodpovědnost zeměměřiče, 3) který obmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti nesprávným měřením někomu uškodí, b) kteráž stihne 

a) Dig. de calumniatoribus. 3. 6. Cod. 9. 46. srov. §. 104. pozn. 1. C. 

b) L. 5. pro D. h. t. (§. 104. pozn. 2.). C) L 3 §. 3. L. 5. §. 1. L. 7. pro D. h. t. 
a) Dig. de servo corrupto. 11. 3. L . 20. Cod. de furt.is et servo corrupto· 

6. 2. b) L. 14. §. 1. D. 1 C. 
. a) pr. J. de obl quasi ex deJicto. 4. 5. L. 5. §. 4 .. D. de O. et. A. 44. 
7. L. 6. D. de extraord. cognit. 50. 13. L. 15. 16. D. de lUd. 5. ~ . L. 2. Cod. 
de poena iudicis, qui male iudic:1vit. 7. 49. srov. RA. z 15~2 . Tlt. III. §. I? 
KGO. z 1555. díl III. Tit. 55. §. 6 . . 10. b) Dig. si m.ensor falsum modum dl
xerit. ll. 6. 
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obdobně i jiné znalce, kteH nesprávným výpočtem nebo udajem 
míry někoho do škody připraví. c) 

V obon případech jest přípustna in factum actio, ale nikoli 
proti dědici vinníkově, pokud není tím obohacen. d) 

Po zn. 1) Účinek nepoctivosti soudcovy označuje právo ř. vý
razem: Iudex litem suam fecit [Srov. Pernic!l; Labeo II. str. 291 
nás!.]. Žaloba proti němu zove se dnes (i v zÁkonech říšských) actio 
ex syndicatu, žaloba syndikátní, (Syndicatsklage.) - Sporno jest, je-li 
soudce zodpověden toliko za dolus či za každou culpa, a v jaké míře? 
Sintenis §. 125. pozn.?'s. Bayer, ord. Proc. 8. vyd. str. 275 nás!. 
Windscheid §. 470. --

2) Srov.Seufferťs Arch. II. 52. 53. V. 174. XIV. 140. XV. 
208. XVII. 120. (Haftung der Beamten fur Versehen in Notariats- und 
Hypothekensachen), V. 287. ("Schadensersatz wegen eines unwahren 
obrigkeitlichen Zeignisses"). ° jiných případech poškození veřejnými 
služebníky, lvláště o zodpověduosti státu, po případě soudcův za ně: 
tamže I. 166. II. 54. III. 326. 327. V. 135. 281. 287. 288. XVI. 
113. XVII. 123. XX. 38. Seufferťs Pand. §. 425. [K této a předchá
zející po zn. též Dernburg, Preuss. Pr. R. II. §. 262.]. 

3) 0, zodpovědnosti mensora srov. Rudorff, Ztschr. fur gesch. 
Rtlchtsw. X. str. 422 násl. [Pernice, n. m. u. str. 293 násl.]. Praktický 
vfrznam této zvláštní žaloby popírá se však z vážných důvodů, ano se 
tvrdí, že nyní sluší poměr ten jednoduše dle pravidel locatio conductio 
posuzovati. Sinteuis §. 119. pozn. 2. 

§. 339. 

G. Ublížení spusobené osobě. lniuria. a) 

Iniuria 1) nazývá se vůbec každé vědomě spáchané bezpráví, 
které dle smýšlení jednajíeího podstatně čelí proti osobě jinéhú, 
a vzniká z nešetření jeho osobnosti. b) Přerozmanitá porušení práv 
mohou tímto smýšlením nabyti povahy injurie C) a dáti vznik ža
lo bě actio iniuriarum (ex generali edicto). d) V užším smyslu ale 
jest injurie skutek ubližující jinému na cti, e) který záleží v pro-

c) L. 5. §. 2. L. 6. 7. D, 1. C. d) L . 16. D. de iud. 5. 1. L. 3. §. 5. D. 
si mensor. ll. 6. (§. 104. pozn. 2 .). 

a) Iust, de iuiu.riis 4. 4. Dig. de iniuriis et famosis libellis, 47. 10. Cot!. 
de iniuriis. 9. 35. b) L. 1. pr. n. h. t. (§. 84. pozn.) L. 3. §. 2. L.44. eod. C) L. ll .. 
§. 9. L. 1.3. §. 7. L. 15. pl'. §, 33. L. 23. 24. D. h. t. L. 2. §. 9. D. ne quid in 
loco puhl. 43. 8. L. 21. §. 7. D. de furt. 47. 2. L. 25. D. de act. emti. 19. 1. 
~. 1. §. 38. D. depos, 16. 3. <I) 1.. 15, §, 26. D, 4. t. 0) L. 1. pl'. L. 15. 
~. 2, et sqq. eQd, . . . 

l 
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jevu opovržlivého smýšlení proti němu, 2) bud' že toto smýšlení se 
jeví skutky anebo pouhými slovy (písemně nebo ústně) anebo zna
meními. f) lnjurie takové lze se dopustiti proti někomu i · ne
přímo, jednáním namířeným především proti osobě jeho přísluš
níka. g) Všude však se k jsoucnosti injurie vyhledává ona utrhačná 
vůle, animus iniuriandi. ll) ProneseIlí pravdy o !:lobě, přestává-li 

kdo pouze na něm, není injurií. i) 
Uražený má praetorskou, k) na dobu jednoho roku omeienou,l) 

dle římského práva s infamií spojenou, m) trestní žalobu o pokutu, 
iniuriarum actio aestimatoria, o zaplacení sumy peněžité, n) již dle 
"'rozměru urážky určiti dlužno jest, anebo byla-li urážka sáhnutím na 
telo uraženého aneb násilným vniknutím do jeho příbytku spáchána, 
pi'ímou občanskoprávní (perpetua?) 3) actio ex lege Cornelia. 0) Ža
lobce, jenž urážku mu spůsobenou přesně určiti musí, P) má peně
žitou pokutu, již žádá, stanoviti, soudce ale ji má dle okolností 
zmírniti. q) Nynější právo r) ponechává to na vůli uraženému, aby 
místo o peněžitou pokutu, dle povahy urážky též o odvolání 
(actione rE'cantatoria neb ad palinodiam) aneb o odprošení (actione 
ad deprerationem) aneb o uznání cti (actione ad declarationem 
honoris) žalováno bylo. 4) 

lniuriarum actio odpadá, dal-li uražený jednou na jevo, že 
ublížení nebere si k srdci, přijal-li jiné zadostučinění anebo srovnal-li 
se jinak s protivníkem. S) Nepřechází ani na dědice uraženého, ani 
proti dědici urážejícího. t) . 

Pozn. 1) Srov. vůbec A. D. Weber, liber Injurien und Schmah
schriften, 1793 .. 1800, 4. vyd. 1820. Injurie lze stihati též pořadem 
práva trestního (§. 10. J. b. t.), a novější zákonodárství kloní se 
k tomu, vyiíati je úplně z oboru práva občanského. Srov. Walter, neues 
Arch. des Crimillalrechts, IV. str. 108 nás!. 241 nás!. Mittermaier, 
Rechtslex. V. str. 863 . . 904. [Wachter, die Busse bei Beleidigungen 
und Korperverletílungen nach heut. gem. R. 1874. o tom Sontag, krit. 
Vjschr. XVII. str. 203 nás!.]. 

2) L. 15. §. 25. D. h. t. Ait praetor: ne quid infamandi causa 
fiat: si quis adversus ea fecerit, prout quaeque res erit, animadvertam. 

f) §. 1. J. h. t. L. 1. §. l. 2. 6. L. 5. pl'. §. 1. L. 15. §. 1. 15 .. 23, 
27, 29 .. 33. L. 19. 20. D h. t. g) L. 1. §. 3 .. 9. L. 15, §. 24. L. 18. §. 2 . . 5. 
eod. §. 2 . . 6. J. h. t . h) L. 5. Cod. h. t. I) L. 5. cit. L 18. pl'. D. h. t. k) §. 7. 
J. h. t. 1) §. 1. J, de perpet. 4. 12. m) L. 1. pl'. D. de bis qui infam . not. 3. 2. 
(§. 31. pOZll.). n) §. 7. 9. J. h. t. L. 15. §. 28. L. 2l. D. h. t. 0) §. 8. J . h . t. 
L. 5. 37. § 1. D. h. t. P) L. 7. D. eod. q) § 7. J. h. t ,) KGO , z 1555. díl 
II. 'fit. 28. §. 4. Reichsschluss z 24. září 1670. (= "Rl'ichsabschiedsanfallg" 
z 1670.] s) §. 12. J. h. t. 1.. ll. ll. 1. L. p. §. 6. D. h. t , t) L. 13. Pl', L. 28, 
D. h, t, (~, 104,). 
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§. 26. Hoc edictum supervacuum esse, Labeo ait: quippe eum · ex ge
nerali (clausula) iniuriarum agere possumus; sed videtur et ipsi La
beoni et ita se habet, praetorem eandem causam secutum voluisse etiam 
specialiter de ea re loqui. Srov. §. 2. ibid. Ait praetor: Qui adversus 
bonos mores convicium cui fecisse cuiusve opera factum esse dicetur, 
quo (quod) advers~ts bonos mores convicium fieret: in eum iudicium dabo. 

3) O tom Seitz, Linde's Ztschr. n. p. XIX. 6. 

4) Keller §. 376. Sintenis II. §. 124. po zn. 74.; srov. Wallen
rodt, Ztschr. fur Rechtsgesch. III. str. 238 .. 300. Při injuriích re
álních může ještě nastati též nárok na bolestné (§. 324. pozn. 6.). 
Žaloba injuriální jest ostatně jediná žaloba o pokutu soukromou, která 
měla v obecúém právu posléze jestě nepopřenou platnosť; ale i tato 
byla odstraněna namnoze a nejnověji všude stanovením veřejného trestu, 
jejž lze uložiti urážejícímu k návrhu uraženého k jeho zadostuči· 

nění. Windscheid, 4. vyd. §. 482. [Stobbe, Handb. III. §. 199.]. 

") Co případ obligace z deliktu pro ublfžení osobě uvádí se 
ještě zvláště bezprávné držení ve vazbě osoby svobodné, kteréž za
kládá interdictum de homine libero exhibendo (Dig. 43. 29. Ood. 8. 8 ) 
Vangerow, §. 702 násl. srov. Unterholzner, Schuldverh. II. str. 214. 
Ovšem že ono může pro žalařovaného dáti vznik žalobě iniuriarum actio 
(not. c. d.), a dle okolností též žalobě o náhradu škody (§. 334. 335. 
not. a.). Ale jmenované interdictum (žaloba populární, L. 3. §. 9. D. 
1. c.) nelze již ani dle práva Justinianského více řaditi do práva obli
gačního, ježto nevysvitá, že by mělo nějaký a který účinek pro ža
lobce. Dle staršího práva dosahovalo se účinku toho sponsemi. Gai. 
IV. §. 165. Dnes jest interdikt ten co soukromoprávní žaloba roz
hodně nepraktický. 

III. Ostatní smíšené případy obligací. 

A. Zaloby o vrácení bezdůvodného zisku. 

§. 340. 

Jest celá řada žalob , jichž účelem jest vrácení majetko
vého zisku, kteréhož protivník na útraty jmění žalobcova nabyl, 
kterýž ale dle poměrů na nichž nabytí to spočívá, ziskem neospra
vedlněným se býti jeví. Žaloby ty označují se názvem "condi
ctiones." 1) Společnou jich podmínkou jest, že se stala změna ma
jetková spůsobem o sobě právoplatným, a sice tak: 1. že jednomu 
(žalovanému) skutečně se dostalo obohacení, jehož vrácení do 
jmění druhého (žalobce) žalobou lze dosíci; nelze jich tudíž užiti, 

... 

I 
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pokud se jedná jen o vydání předmětu, který nepřešel do jmění 
protivníkova, nýbrž kteréhož z důvodu, že k němu ještě nepatří; 
lze vymáhati žalobou věcnou;~) 2. že toto obohacení ze jmění ža
lobcova neb na jeho . útraty 3) bylo získáno; 3. že jest tu zá
vada, co do právního důvodu této změny majetkové. Všeobecným 
důvodem povinnosti ku vrácení jest bezdiívodnosť majetkového 
zisku, jehož se zavázanému dostalo, ať již nedostatek ten zde 
byl od počátku anebo se objevil teprve pozdější okolností. Ne
dostatek právního důvodu může ale záležeti v tom, že převod 

majetkový jest vázán podmínkou přítomnosti nebo budoucnosti se 
-týkající, která se ve skutečnosti nepotvrdí,4) anebo i v tom, že 

ilabytí spočívá v důvodu bezprávném nebo nemravném, anebo též, 
že se naprosto nedostává ospravedlňujícího důvodu pro obohacení. 
Dle toho dány jsou tedy jednak pro různé případy žaloby co do 
obsahu a jména přesněji určené (§. 341 .. 344.), dílem žaloba; 
kteráž označena bývá všeobecným výrazem "condictio sine causa" 
(§. 345.). 

Pozn. 1) O kondikcích vůbec srov. zvláště Savigny V. ~ tr. 503. 
až .642. Puchta Inst. II. §. 165. [8. vyd. I. str. 489 násl.) j k tomu 
Gotz, meditationes de condictionum doctrina spec. I. II. Lipsiae 1856. -
O původu pojmenování legis actio per condictionem: §. 15. J . de 
action. 4. 6. Gai. IV. 12. 18. "nunc vero non proprie condictionem 
dicimus actionem in personam esse, qua intendimus dare nobis opor
tere", srov. IV. §. 5. "dar'i fierive oportere". Tudíž condictio certi 
(zvláště "si certum petetur", Dig. de rebus creditis, si certum petetur 
et de condictione. 12. 1. Ood. si certum petatur. 4. 2.); a condictio in
certi; condictio triticiaria? (Dig. de condictione triticiaria. 13. 3.): 
Co důvody vzniku kondikcí vyskytují se: a) zápůjčka (§. 280.), b) for
málné kontrakty (§. 232.) a legát (L. 9. §. 1. D. de reb . cred. 12. 1. 
Gai. II. 204.); dále ještě lex (Dig. de condictione ex lege. 13. 2. Cod. 
4. 9. cf. §. 24. J. de action. 4. 6. L. 29. (28.) D. de adult. 48 . 5. 
L. 12. §. 1. i. f. Cod. de pet. hered. 3. 31. srov. Savigny, str. 542 
násl.), c) bezdůvodné držení (§. 340 . . 345.). O případech posledního 
4ruhu srov. ještě H Witte, die Bereicherungsk1agen (1859), str. 41 .. 253. 
a k tomu téhož, dogmat. Jahrb. V. 3. proti Jacobi tamže IV. str. 160 
násl.~(" kritische Beleuchtung der sog. Bereicherungsklagen"), dále dílo 
M. Voigta: U eber die condictiones ob causam und uber causa und 
titulus im Allgemeinen, 1862, zejména v 6. odd. "Lehre von den 
condictiones ob causam," str. 226 . . 772., jejichžto vývod, dle něhož 
jest vůbec účelem těchto kondikcí zrušení nabytí, jež jednoho na 
útraty druhého obohacuje a dle svého prvotního důvodu_právního platně 
dokonáno jest, a sice pro vitiosní qualitu podloženého mu druhotného 
nebo ještě dalšího důvodu právního, kterýmž vždy jistá causa Qbli~a,. 
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tionis jest (§. 46., 58 násl. srov. shora §. 233. pozn. 2.), ovšem na
prosto neuspokojuje. H. Witte, Schletter's Jahrb. X. str. 6 . . 25., Da
leko lepším je soustředěný vývod Windscheidův, Pand. §. 421 .. 429. 
pod názvem: "Ungerechtfertigte Bereicherung" . [K tomu Windscheid, 
Zwei Fragen aus der Lehre v. d. Verpfiichtung wegen ungerechtf. Be
reicherung. 1878. Srov. Dernburg, Preuss. Pro R. II. §. 252. 254. 
násl.]. 

~) §. 14. J. h. t. Gai. IV. §. 4. Certum est, non posse nos rem 
nostram ab alio ita petere: si paret eum dare oportere; nec enim quod 
nostrum est nobis dari potest , cum scilicet id dari nobis intelligatur, 
quod (ita datur, ut) nostrum fiat; nec res , quae (nostra iam est), nostra 
amplius fieri potest. Srov. L. 15. D. de cond. causa data. 12. 4. Sed 
Proculus dari oportere ita ait, si fecisses eius hominem . - A však vý
jimka (Gai. 1. c.) : Plane odio furum .. receptum est, ut ... rei reci
piendae nomine fures etiam hac actione teneantur: si paret eos dm'e 
oportere qnamvis sit etiam adversus eos haec actio, qua j"em nostram 
esse petimus. L. 12. in f. D. usufr. quemadm . cav. 7. 9. Et proditum 
est, neminem rem suam, nisi furi, condicere posse. Srov. §. 323. Sa
vigny V. str. 551 násl. Voigt n. m. U . §. 64 . 65. 81. Ale výjimka je 
tu jenom potud, pokud tomu, jenž jest ještě vlastníkem, se přece při
kládá condictio rei ipsius namířená k dari rem; není však výjimkou 
nebo anomalií, že i pouze pro držbu věci, jíž někdo nabyl bez práv
ního důvodu na útraty jiného, proti onomu jest přípustna condictio 
(condictio incerti, nikoli rei, nýbrž possessionis), pokud totiž držba 
(ius possessionis) též již uznána jest za součásť majetku a její ztrátu, 
po případě zisk tedy pokládati sluší za změnu majetkovou, která je
dnomu škodí, druhého obohacuje. L. 25. §. 1. D. de furt. 47. 2. L. 2. 
D. de cond. trit. 13. 3. L. 15. §. 1. D. decond. indeb. 12. 6. L. 4. 
§. 2. D. de reb. cred. 12. 1. Bruns, Recht des Besitzes, str. 27 násl. 
Windscheid, Pand. §. 161. [§. 421. pozn. 7.]. Voigt n. m. U. str. 329 
násl. - Ostatně může i zužiti předmětu a taktéž vyvlastnění, po pří

padě přivlastnění peněz smísením (consumtio nummorum, §. 52. 151. 
pozn. 2.) co bezprávné nabytí podmíniti závazek ku vrácení: L. 29. 
D. de cond. indeb. 12. 6. Et si quidem extant nummi, vindicabuntur, 
consumtis vero condictio locum habebit. §. 2. J. quib. alien. lic. ·2. 8. 
L. 22. §. 2. D. de pign. act. 13. 7. A praedone enim fructus et vin
dicari extantes possunt et consumti condicí. L. 3. Cod. de cond. ex 
lege. 4 9. L. 53. D. de cond. índeb. 12. 6. L. ll. §. 2. D. de I'eb. 
cred. 12. 1. (§. 280. pozn. 4.) Voigt str. 749 násl. 

3) Savigny V. str. 526. 27. "Rovněž však jest nutno, aby to, 
co druhému sloužilo Ir obohacení, před tím již skutečně náleželo do 
jmění t.oho, kdož na tom chce založiti kondikci." V ěta tato byla by 
nesprávnou, kdyby se jí rozumělo tím způsobem , že to, čeho se dru
hému dostalo, před tím musilo býti ve jmění kondikujícího. L. 55. D. 
de cond. indeb. 12. 6. L. 26. §. 12. eod. L.23. D. de reb. cred. 12. 
1. L. 1. L 3. D. de cond. sine causa. 12. 7. Seufferťs Arch. II. fl 7. 
Ale i prospěchu, jehož onen nabyl, ať záleží v positivním rozmnožení 

l , 
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nebo v odvrácení zmenšení jeho jmění, musí přece býti dosaženo na 
útraty jmění posledního. Windscheid §. 421. pozn. 3 .. 17. 

i) O případech tohoto druhu pojednává zvláště Windscheid, die 
Lehre des R. Rechts von der Voraussetzung. 1850., jemuž pochybeně 
odporuje Voigt str. 515 násl. Srov. shora §. 233. pozn. 2. Windscheid, 
Pa.nd. §. 423. pozn. 8 .. 13. 

§. 341. 

1. C O n d i cti O i n d e bit i. a) 

Condictio indebiti 1) přísluší pravidelně tomu a jen tomu, 
kdo předpokládaje na základě omluvitelného omylu jistý právní 
nárok, jehož však ve skutečnosti není aneb v té míře není, jak 
bylo předpokládáno, k ukojení tohoto nároku, zejména tedy za 
účelem splnění závazku takovým omylem předpokládaného,~) něco 
plnil, a čelí ku navrácení majetkového prospěchu, kterého se to
muto tím spůsobem bezdůvodně dostalo. Protož jest 

1. k založení této žaloby nutno: a) aby něco bylo splněno 

se zřetelem ku domnělému závazku, solvendi causa, b) ať již co 
vlastní předmět dluhu anebo co datum in solutum anebo naopak 
co aestimatio, C) nechť záleží to, co splněno bylo ve vlastnictví věci 
anebo toliko v její držbě, d) anebo v ius in re aliena anebo ve 
sproštění od tohoto, e) nebo v osvobození .od dluhu, placením anebo 
novací nebo prominutím, anebo v poskytnutí pohledávky, cessí nebo 
delegací, nebo též zvláŘtnÍm slibem, o čemž snad zároveň i dlužný 
úpis vydán byl, f) anebo konečně ve službách, jež v penězích od
hadnouti lze; g) b) aby domnělého závazku, ipso iure anebo pel' 
exceptionem, ve skutečnosti nebylo, h) ani co naturalis obligatio ;'i) 
ano i jsoucnost povinnosti vyplývající z pouhé slušnosti 3) může 
pohledávku o navrácení vyloučiti co neslušnou a nespravedlivou; k) 
předčasné placení dluhu nevymíněného nezakládá žaloby; 4) ovšem 
ale zakládá ji placení dluhu ještě pod výminkou jsoucího; 1) tolikéž 

a) Dig. de condictione indebiti. 12. 6. Cod. 4. 5. b) L. 52. 65. §. 2. D. 
h. t. C) L. 26. §. 4 .. 6. eod. d) L. 15. §. 1. 2. eod. cf. L. 19. §. 2. eod. L. 13. 
§. 2. D. de reb. cred. 12. 1. e) L. 12. 22. §. 1. L. 65. §. 7. D. h. t. cf. L. 1. 
§. 1. D. commodo 13. 6. L. 17. pro D. de praescript. verb. 19. 5. 1") L. 31. 47. 
D. h. t. L. 3. Cod. h. t. cf. L. 5. §. 1. D. de act. emti. 19. 1. g) L. 26. §. 12. 
L. 40. §. 2 D. h. t. b) L. 54. eod. L. 26. §. 3. L. 40. pl'. L. 41. eod. i) L. 9. 
13. 19. pro L. 38. pro L. 40. pro L. 51. 64 eod. (§. 217.) . k) L. 32. §. 2. D. h. 
t. L. 26. §. 12. eod. 1) L. 10. 16 .. 18. 56. 60. §. 1. eod. 
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placení osobě jiné, než pravému věřiteli nebo jeho oprávněnému 

zástupci, ID) jakož i naopak placení se strany jiného než pravého 
dlužníka, n) [platil-li totiž dluh za ~vůj vlastní; á) dále plnění 

v domněnce, že jest tu jistý závazek od skutečného závazku různý O) ; 
c) aby splněno bylo z omylu co do závazku, P) a sice 7. omylu 
omluvitelného, q) tedy pravidelně nikoliv z omylu právního, r) pokud 
právě ani tento dle okolností S) anebo z osobních důvodů t) omluvi
telným se býti nejeví. 6) Postačí však i pouhá pochybnost o dluhu, U) 
není-li tu vzdání se odpor~ proti němu. 7) Důkaz, že zaplaceno 
bylo, jest vésti žalobníku; není-li zaplacení popřeno, náleží na 
něho, V) aby dokázal okolnosti, jimiž ku mylné domněnce závazku 
byl sveden. S) Žalobcem jest ostatně ten, kdo sám anebo prostřed
nictvím jiného plnil, W) žalovaným jest příjemce aneb ten, kdo 
schválil obdržení osobou jinou.:x) 

2. Předmětem žaloby jest, čeho se žalovanému dostalo plněním 
za účelem placení předsevzatým, přímo neb nepHmo, tudíž i pH
bytky věci obdržené, plody a jiný zisk; ale pokud jest příjemce 
bezelstným, omezuje se jeho závazek na to, 9) co mu jakožto 'zisk 
majetkový zbylo. Y) 

3. Condictio indebiti jest vyloučena a) je-li domnělý dluh 
takový, jenž popřením se stupňuje na dvojnásob, Z) b ) bylo-li za
placeno za účelem splnění rozsudku, 10) ex causa iudiéati. ZZ) 

Pozn. 1) Srov. vůbec Erxleben, die condictiones sine causa. 
Odd. 1. 1850. k tomu ,Voigt n. m. u. §. 74. 75 ., a o rozmanitých 
sporných otázkách této. nauky: Holzschuher, 3. vyd. str. 541 .. 566. -
Condictio indebiti zařadéna jest od Římanů pod hledisko obligace quasi 
ex contractu, CD podobná závazku ze zápůjčky. §. 6. J. de obl. quasi 
ex cDntr. 3. 27. §. 1. J. quib. mod. re contrah. obl. 3. 14. cf, Gai. III. 

m) L. 6. §. 1. 2. L . 22. 65, §. 9. eod. n) L . 65. §. 9. cit. L. 19. ~. 1. 
eod. cf. L. 8. 44. eod. L . 66. D. de solut. 46. 3. L. 12. 13. D. de novat. 46. 
t . L. 2. Cod. h. t. o) L. 19. §. 3. 4. L . 20. 26. §. 4 . . 6. L. 31. 32. pr. §. 3, 
D. h. t . P) L . 53. D. de R. J. L. 24, 26. §, 3. fl. L . 50. 54 D. h. t. q) L. 25. 
pr. D, de probat. 22. 3. cf. L. 1. §, 1. D, h. t, r) L. 10. Cod. de iuris et facti 
ignor, 1. 18. L . 9. §. 5. D. de iur. et facti ignor . 22. 6. cf. L . 6. Cod, 1. C. 

(1. 18.). L.6, 7. Cod. h . t. ") L. 9. §. 3. D. de iur. et facti ign"r. 22, 6. cf. 
L. 1. pr. D. ut in poss. legato 36, 4. t) L . 25 . §, 1. D, de prohat. 22. 3. L. 9. 
Co d. ad. Se. Vell. 4. 29. U) L. ll. Cod. h. t. 4. 5, cf. L. 65 . §. 1. D. h. t. 
') L . 25. D. de probat. 22 ,3, w) L . 5.6. pr. L. 57. D. h, t. L. 6. C, d. h t. x) L . 6. 
§. 1. 2. D. h. t . L. 14. D. de cond. causa data. 12. 4. L. 49. D. h. t. cf. L. 66. 
D. de solnt. 46. 3. Y) L . 15. pl'. §. 1. L .. 19. §. 2. L. 26. §. 4 . . 6. 12. L. 65. 
.§. 5 . . 8. D. h, t L. 3. 10. Cod. h. t. cf. L. 1. Cod. eod. § 251. pozn. 3. Z) §, 6. 7. 
J . de obl. qnasi ex contr. 3. 27. L. 4. Cod, h. t. (§. 252.) . . ZZ) L. 1. Cod . h. t. 
L . 2. Cod. de compensat. 4. 31. L. 36. D. tam. erc. 10. 2. L . 74, § 2. D. de 
iud. 5. 1. L. 29. §. 5. D. mand. 17. 1. cf. L. 35. D. h. t . 
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91. L. 5. §. 3. D. de O. et A. 44. 7. Srov. Erxleben str. 
14 násl. 

2) Voigt n. m. U, . str. 636., jenž condictio indebiti vůbec řadí 
p od hledisko, že něco bylo plněno ex falsa causa, nazývá to "zcela ne
·správným, stanoví-li naše moderní věda . . . omezení, že nastává ' cond. 
ob. causam pouze při placeních, tedy při praestacích, jichž účelem jest 
spl nění obligace." Týž odvolává se k tomu, že i ea, quae per errorem 
omissa sunt, condici possunt L. 3. §. 10. D. si cui plus. 35. 3. L. 39. D. 
h. t. L. 22. §. 1. eod. L. 8. pr. D. de act. emti. 19. 1. L. 35. D. de 
s. p. u. 8. 2. L. 7. pr. D. usufr. quemadm. cav. 7. 9. Ale condictio 
indeb. dána jest tu "quasi plus debito solutum sit." On odvolává se 
dále k tomu, 7.e může býti kondikováno i to, co bylo omylem dáno za 

-předběžné plnění kontraktu bezejmenného. L. 23. pr. L. 65. §. 1. D. h.t., 
áč přece dle římského názoru ono plnění nemá do sebe povahy solutorní 
(vzhledem k obligaci naturální předběžnou smlouvou založené), nýbrž 
obligatorní. Ale i kdyby se to připustilo, zůstane nedokáz~no, že dle 
téhož názoru žaloba ta byla nazvána condictio indebiti; L. 65 §. 1. 
cit. nedokazuje toho. A když spisovatel (tamže) praví: že nelze "o tom 
pochybovati, že jest při datio k zápůjčce (mutuum), která stala se ex 
falsa causa cond. indeb. na místě", měl by raději označení "condictio 
indebiti" zcela zamítnouti, ano se mu indebitum stává maně souznačným 
s výrazem sine causa. Tolik však lze připustiti, že se při oné nevyhle
dává nutně zrovna obligace ve vlastním smyslu. L. 3. §. 10. cit. a. 
L. 7. pro cit. na př. mohou se beze vší pochyby vztahovati i ku pří
padu, když dědic na základě legátu per vindicationem věc odkázanou 
nebo odkázaný ususfructus postoupil bez kauc~ . 

3) L. 32. §. 2. D. h. t. Mulier si in ea opinione sit, ut credat 
se pro dote obliga,tam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit : 
sublata enim falsa opinione, relinquitur pietatis causa, ex qua solutum 
repdi non potest. Srov. §. 217. pozn. 5. na k. Toho lze i užiti pro 
případ poskytnutí výživného: arg. L. ll. 15. Cod. de neg. gest. 2: 
18 (19). L. 5. §. 14. D. de agnosc. et al. lib. 25. 3. - Sporno jes.t, 
lze-li s tohoto hlediska vysvětliti též L. 26, pro D. h. t. (Si non sorte,m 
quis sed usuras indebi,tas , solvit, repetere non poterit, si sortis debitae 
solvit)? Thibaut, Vers. II. 5. čís . 3. [str. 138 násL] Vangerqw I. §. 76. 
pozn. 2. Oproti tomu opět Erxleben str 63 násL, který s jinými místo 
to vztahuje k vědomému placení nepovinných úroků, jehož důvody "ale 
přece nejsou dDsti závažny", Brinz, 1. vyd. str. 415. Správné vysvě
tlení plyne spojením se zásadDu právní, že mají usurae in de bite SD
lutae odečteny býti od jistiny: L. 5. §. 2. L. 102. §. 3. D. de solut. 46. 
3. L. 18. Cod. de usur. 4. 32. cf. L. 3. eDd. Witte, Bereicherungs
klagen, str. 69 .násl. VDigt n. ·m. U. str. 647 násl. Seifferťs Arch. XVI. 
49 . Jinak má se věc ve případě placení úrDků z hlavního. dluhu, jenž 
byl Dmylem předpokládán : L. 26. §. 2. eDd. ; rovněž při úrocích nedo
volených : L. 26. §. 1. eod. (§. 209.); 

4) Ani při zisku z interusuria? Erxleben, str. 94 násl. Witte, 
str. 68. pozn. 1. 





" 

" 

dare. oportere," mohl býti odsouzen pouze k placení toho, quod ex 
pretlO habebat, když, nevěda o slibu svého zustavitele sine fraude 
fundum modico distraxit? Ne-li, tož llemuže ani L . 26. §. 12. cit. 
vztahem k L. I . §. ult. cit. vysvětliti . Mandr}', civ. Arch. XL VIII. 9. 
[str. 220 násl.] poznamenává právem, že nesluší při přijetí zastupi
telných věcí označiti zhola tandundem za předmět kondikce, nýbrž že 
příjemce, jenž přijaté species pozbyl nahodilou ztrátou a bez trvalého 
zisku, jest prost závazku k náhradě: arg. L. 65. §. 6. L. 53. D. h. t . 
Ale ústatně souhlasí s Wittem, že se kondikce neomezuje na trvající 
ještě obohaceni, an v L. 26. §. 12. cit. vyrozumívá quod ex pretio 

. habes o obdržení ceny, nikoli o tom, co dosud někdo z ceny má. Srov. 
oproti tomu Windscheid, §. 424. pozn. 3. Vangerow, §. 625. pozn. 3. 
(7. vyd. str. 404 násl.) Sintenis §. 109. pozn. 101. 

10) Případ tento byl dle staršího práva jedním z oněch, a sice 
po přednosti, ve kterých lis infitiando crescebat in duplum. Toto jest 
v Justinianském právu odstraněno, ona zásada ale (not. ~z.) byla podr
žena. Zásada ta nebI ání, aby opět zpět nabyto bylo to, co placeno bylo 
zmateční stížností proti rozsudku, arg. L. ll. D. de appel. 49. 1: 
Srov. Rudorff, Ztschr. f. gesch. Rtsw. XIV. str. 322 násl. Proti mí
nění, že i ve případě mylné domněnky rozsudku ve skutečnosti ani 
nepronešeného kondikce je vyloučena (Vangerow pozn. 1. st.r. 394. 
arg. L. 36. c. m. D. 10. 2.) viz Sintenis §. 109. pozn. 46. Witte 
n. m. u. str. 95 násl., též Windscheid §. 426. pozn. 17. - O po
chybnosti o praktické plat.nosti vyjimek v not. z. zz. Holzschuher, III. 
str. 563 násl. - Pochybný je význam věty : Poenae non solcnt repeti, 
cum depensae sunt. L . 42. D. h. t. L. 46 . D. de R. J cf. L. 3. §. 14. 
D. de tab . exhib. 43 . 5. L. 1. §. 2. D. de lege JuJ. amb. 48. 14. 
Unterholzner I. §. 247. not. d. II. §. 318. not. s. §. 322. not. g. 
Va llgerow n. m. u str. 393. Brinz, 1. vyd. str. 415. [Karlowa, d. rom. 
Civil process zur Zeit d. Legisactionen. 1872. str. 200]. 

§. 342. 

2. C O n d i cti O c a u s a dat a c a u s a n o n sec u ta. a) 

Kdo něco dal, pod podmínkou nějaké budoucí okolnosti, 
mllže, když okolnost ta nenastane, žalobou, condictio causa data 
causa non secuta nebo condictio ob causam dati causa non secuta, I) 
toho, co dal, i s plody a jiným příbytkem b) nazpět žádati. Pod
mínky této žaloby jsou: l. že pod výslovnou podmínkou jisté bu
Goud okolnosti, bez nemravnosti poskytovatele neb pnJemce 
t. j. ob rem aneb ob causam futuram, non inhonestam,!Z) jeden 

. . a) Dig. de condictioue causa data causa Don secuta. 12. 4. Cod de con-
dlC.lO ll e ob causam datorum. 4. 6. b) L. 7. §. 1. L. 12. D. h. t. L. 38. §. 1 . . 3. 
D. de usur. 22. 1. 

.. 
I 

• 
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druhému roztnnoženÍ majetku poskytl; C) nechť záleží tato causa 
futura v jednáních příjemcových d) anebo v jiných okolnostech ; e) 
2. že okolnosť ona nenastala, causa non secuta, f) buď vinou pří

jemcovou anebo náhodou. g) Záleží-li však očekávaná událosť 

v plnění uloženém příjemci , jest kondikce tato z pravidla ne
místna, h) stalo-li se mu plnění ono nemožným bez jeho viny. 3) 
Též změna úmyslu poskytovatelova může dle zvláštní povahy je
dnání dáti vznik žalobě té, pokud totiž nastoupení výsledku, 
vzhledem k němuž něco dáno bylo, dle povahy věci nebo dle 
z.Yláštního ustanovení závisí na libovůli poskytovatelově. i) Po
vinnosť příjemcova objímá v sobě vrácení veškerého prospěchu, 

kteréhož přímo neb nepřímo nabyl tím, co přijal, k) pokud toho již 
zcela nebo zčásti skutečně nevynaložil dle určení poskytovate
lova~ I) anebo pokud beze své viny jednáním ztráty neutrpěl, m) 
anebo pokud se mu vrácení, rovněž bez jeho viny, n) nestalo 
nemožným. 

Pozn. 1) Srov. vůbec Wachter, doctrina de condictione causa 
data causa non secuta (§. 235. pozn.), pak zvláště Erxleben, die con
dictiones sine causa, 2. odd., die condictio causa data causa non se
cuta. 1853., k tomu nyní Voigt n. m. u. §. 76. 78. 79. srov. s §. 58. 
65., proti tomuto ale Witte, Schletter's Jahrb . X. str. 18 násl. Wiud
scheid §. 427 .. 429. [Wendt, Reurecht uud Gebundenheit bei Rechts
geschaften. Seš. 1. die cond. ex pOeIlit. Beitrag z. L. vom dare ob 
causam. 1878.]. - Žaloba, o kterou jde, nazvána jest v· nápisu Cod. 
h. t. "condictio ob causam datorum", při čemž si "causa non secuta 
přimysliti dlužno, v nápisu Dig. h. t. "condictio causa data causa uon 
secuta. " O vysvětlení tohoto označení srov. Pagenstecher, Heidelb. 
krit. Ztschr. II. str. 60 násl. Witte, Bereicherungsklagen, str. 63. 
pozn. 14. Voigt, str: 490. srov. str. 550. pozn. 463. str. 621. pozn. 
547. Za cíl žaloby té udává se kromě toho i: "quidquid ob causam 
datum est causa uon secuta restitui", L . 5. Cod. h. t. , nebo "ut ... 
repetatur quod datum est quasi ob rem datum re non secuta", L. 5. 
§. 1. D. de praescript. verb. 19. 5. a j. 

C) L . 1. pl'. D. h. t. cf. L. 4. 10. eod. L . 1. pl'. §. 1. 2. D. de cond. sine 
causa. 12. 7. L. 18. §. 1. L. 31. §. 3. D. de m. c donat. 39. 6. L. 4. Cod. 
h . t . d) L. 3 . . 5. ll. D. h . t. e) L. 1. §. 1. L. 2 7. § 1. L. 10. 14 eod. 
f) L 1. §. 1. D. de cond. ob turp. caus. 12. 5. g) L. 2. 7. §. 1. L. 10. D. h . t. 
L. 3. §. 5. eod h) L. 10. ll. Cod h. t. L. 3. §. 3. L. 5 pl'. D. eod. L. 5. 
§. 1. D. de praescript. verb. 19. 5. - L . 8. Cod. h. t . - L. 16. D h t . 
i} arg. L. 38. §. 1. D. de usU!'. 22. 1. L. 10. D. de spons. 23 l. L. 7. ~. 3. 
D. de iure dot. 23. 3. L. 8. D. h. t . L. 35. §. 4. D. de m. c. don. 39. 6. k) L. 
7. §. 1. L . 12. D. h. t . L. 13. pl'. L. 18. §. 1. 3. L 31. §. 3. 4. D. de m. c. 
dOll. 39. 6. I) L. 5. pl'. §. 2. D. h. t. ID) L . . 5. §. 3. 4. eod . nl L. 19. 37. §. 1. 
L. 39. D. de m. c. donat. cf. L. 5. §. 2. CIt. L. 38. §. 1. D. de usU!'. 22. 1. 

19* 
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2) L. 1. pl'. D. de cond. ob turp. caus. Í2. 5. Omne, quod datuť 
aut ob rem datur aut ob causam, et ob rem aut turpem aut ho
nestam . .. §. 1. Ob rem igitur honestam datum ita repeti potest, si } 
res, propter quam datum est, secuta non est. Cf. L. 52. D. de cond. 
illdeb. 12. 6. Damus ant ob caUBam aut ob rem. Ob causam, praete
ritam; veluti cum ideo do, quod aliquid a te consecutus sum, vel quia 
aliquid a te factum est, ut etiam, si falsa causa sit, repetitio eius pe
cuniae non sit. Ob rem vel'O datur, ut aliquid sequatur ; quo non se
quente, repetiti o competit. Ale: L. 3. §. 7. D. h. t ... quamquam 
constet ... eum, qui d.::dit ea spe, quod se ab eo, qui acceperit, remu
nerari existimaret, vel amiciorem sibi csse eum futurum, repetere non 
posse opinione falsa deceptum. Cf. L . 7. Cod. h. t. L. 25. Cod. de 
transact. 2. 4. Jednotlivé případy lze dle Erxlebena, st.r . 49 násL , ' 
rozděliti ve tři třídy: a) má-li to, co dáno bylo, spiniti přímo samo sebou 
účel určitého druhu závisí-li to ale ještě ua přistoupení jistých jiných 
okolností; sem náleží a) dotis datio před manželstvím. L . 6 . . 10. D. h. t . 
L. l. Cod. h. t. L. 7. §. 3 .. L. 9. pl'. L. 10. §. 4. 5. L. 74. D. de 
iure dot. 23. 3. a j. (3) darování mezi snoubenci: L . l. §. 1. D. de donat. 
39 5. Fragm. Vat. §. 262. cf. L. 15. 16. Cod de don. ante nupt. 
5. 3. 1') mOl tis causa donatio. L. 12. D. h. t. L. 35. D. de m. c. 
don. 39. 6. lY) implcndae conditionis causa datum. L. 1. §. 1. L . 2. 
D . h. t. L. 65 . pl'. §. 3. D. de cond. indeb. 12. 6. E) splnění nebo 
pojištění ještě nevzniklého ueLo ještě nejistého závazku v očekávání, 
že vznilme nebo že bude stanoven. L. Hl. 15. D. h. t. L. 7. Cod. de 
n. n. p. 4. 30. L. 3. §. 5. D. de collat. bon. 37. 6. ,) vydání listu 
o obdržení před placením (§. 262. 282.), kterýžto případ by však mohl 
vřaděn býti též do §. 345. pozn. 1. 'YJ) placení v očekávání budoucího 
sproštění, zvláště placení zástupci v očekávání schvalenÍ věřitelova. 
L. 2. §. 1. D. de V. O. 45. 1. L. 26. §. 13. 14. D. de cond. indeb . 
12. 6. [K těmto místům shora §. 204. odst. 1. na lL] L. 1. 4. D. h. t. 
L. 58. pl'. D. de solut. 46. 3. b) bylo-Ii něco dáno, aby toho pří
jemce jistým spůsobem vynaložil, budižto lm splnění příkazu (L. 5. pro 
S. 1. 2. L. ll. D. b. t.) nebo co dOllatio neho Icgatum sub modo 
l§. 74.) c) bylo-li něco dáno, aby byl příjemce pohnut k jistému ko
nání nebo opomenutí, což m~že rovněž spadati pod pojem dor.atio nebo 
legatum slib modo, ale kromě toho může směřovati i ku dosažení ji
stého plnění , na př. L. 4. 5. ll. Cod. h. t. Pod hledisko poslední 
řadí se dle práva ř. i kontrakty bezejmenné (§. 235.). Srov. ještě 
vůbec Windscheid, Voraussetzung, str. 19 násl. 88 násl. 153 násl. 
K výsledkům částečně odchylným dospívá Voigt, n m. u., z příčiny 

svého chybného pcjmu o causa a konstrukce na něm založené (§ . 341. 
pozn. 2. 7.). 

3) SI'ov. Vaugerow III. §. 591. [zvláště str. 208 násl.] Windscheid 
n. m. U. str. 177 násl. a Paud. §. 100. na k. Erxleben, str. 386 násl. 
Brinz, 1. vyd. §. 97. Witte, Bereichurungsklagen, str. 104 násl. 
Seufferťs Arch. XVI. 103. - O otázce, co má dokázati žalobce? 
zdali též že causa non secuta est? Erxleben, str. 499 násl., oproti 
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tomu Windscheid n. m. U. str. 189. Bahr, die Anerkennung, str. 64. 
[2. vyd. 68.] nás!., proti těmto Brinz n. m u. str. 411. Witte n. m. U. 

str. 169 násl. , a oproti tomu s druhé strany opět Gerber, Beitr. z. 
L. v. Klaggrund, str. 125 nás!. Maxen, iiber Beweislast, str. 254 násl. 
Windscheid, krit. Vjschr. I. str. 121 nás!. 131 nás!. Pand. §. 429. 
pozn . l. [Srov. ještě Wendt n. m. U. zvláště §. 3.]. 

§. 343. 

3. Oondictio ob turpem causam. 

00 někdo přijal za příčinou jistého budoucího výsledku spů
sobem nemravným (ob turpem causam), bho může poskytovatel, 
nebylo-li též poskytnutí z důvodu onoho nemravností, touto ža
lobou požadovati nazpět, nechť pak onen výsledek nastal čili nic. a) 

Pozn. L. 1. §. 2. D. h. t. 12. 5. Quodsi turpis causa accipientis 
fuerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest. L. 3. eod. Ubi autem et 
dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus, ve
luti si pecuniil. detur. ut male iudicetur. L. 4. §. 3. eod . Sed quod 
meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo et lYlarcellus scribunt: sed 
nova ratione, non ea, quod utriusque turpitudo versatur, sed SOlillS 
dantis; illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter 
accipere, cum sit meretrix. Srov. Voigt n. m. U. str. 567 . . 569 . 
631 . . 634. Seufferťs Arch. 1. 195. 196. II. 19. III. 20. IV. 23l. 
VIII. 25. 119. XIII. 14. XIV. 124. XVI. 100. Bylo-li slíbeno pouze 
ex turpi causa, jest žalobě o splnění doli exceptio na odpor, i kdyby 
se zároveň na straně slibujícího vyskytala turpitudo. L . l. Cod. h. t. 
L. 8. D. h. t. L . 134. pro D. de V. O 45. l. 

§.344. 

4. Oondictio ob iniustam causam. 

Touto žalobou může to, čeho se někomu ze jmění jiného do
stalo bezprávným jednáním anebo též na základě právního, právem 
zavrženého jednání, od ztrátu trpícího zpět požadováno býti. a) 

a) L. 1 . . 5. L. 8. 9. D. de condictione ob tnrpem vel iniustam causam. 
12. 5. Cod. de condictione ob turpem causam 4. 7. cf. L. 5. pr. D. de cond. 
sine caus!t. 12. 7. L. 5. §. 1. D. de calnmn. 3. 6. 

, a) L 6. 7. D. de condictione ob turpem vel iniustam causam. 12. 5. L. 3. 
Cod. de coudictione ex lege et sine causa vel iniusta causa. 4. 9. cf. L . 13. 
§. 1. D. de 1'0s. 16. 3. 
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Pozn. L. 6. D. h. t. 12. 5. Perpetuo Sabinus probavit veterum 
opinionem existimantium, id, quod ex iniusta causa apud aliquem sit, 
posse condici. In q ua sťlltentia etiam Celsus est. L. 7. eod. Ex ea 
stipulatione, quae per vim extorta esset, si exacta esset pecunia, repe- J 

titionem esse constat (§. 333 .). L. 6. D. de donat. int. v. et. u. 24. 
1 ... quod ex non concessa donatione retinetur, id aut sine causa aut 
ex iniusta causa retineri intelligitur: ex quibus causis condictio nasci 
solet. Cf. L. 21. D. de donat. 39 . 5. Oproti pochybnosti o tom, je-li 
nějaká cond. ex iniusta causa ruzná od cond. ob turpem causam, viz 
Vangerow III. §. 627. Výrazu "quod ex iniusta causa apud aliquem 
sit" a tolikéž "ex non iusta causa" jest sice užito od Sabina v L. 6. 
cit. a jinde ve všeobecnějším, i jiné případy kondikce objímajícím 
smyslu; condictio ob iniustam causam vyskytuje se ale patrně též 
v užším významu, v protivě k jiným případum (§. 341 . . 343.), není 
však od kondikce sine causa přesně oddělena (§. 345 po zn. 2. b.). 
Witte n. m. u. str. 42 násl Keller, Pand. §. 302. 303. Voigt, str. 244 
násl. str . 549. pozn. 461. str. 622. pozn. 350. stl'. 626 .. 631. Witte, 
Schletter's Jahrb. X. str. 22 násl. 

§. 345. 

5. Condictio sine causa..") -Žaloba tato jest vůbec přípustna, pak-li někdo bez ospravedlni
telného důvodu něco má na útraty jmění jiného, 1) buď že se mu 

.... hned Od počátku nedostávalo takového důvodu, 2) anebo že důvoti 
původní později odpadl. 3) 

Pozn. 1) Ve smyslu všeobecnějším objímá condictio sine causa 
všechny kondikce dle §. 341 .. 344. - L. 1. D. h. t. 12. 7. Est et 
haec species condictionis, si quis sine causa promiserit, vel si solverit quis 
indebitum. Qui autem promisit sine causa, condicere quantitatem non 
potest, quam non dedit, sed ipsam obligationem. §. 1. Sed et si ob 
causam promisit, causa tamen secuta non est, dicendum est, condicti
onem locum habere. §. 2. Si ve ab initio sine causa promis sum est I 
sive fuit causa promittendi, quae finita est vel secuta non est, sciendum 
est, condictioni locum fore. §. 3. Constat, id demum posse condici 
alicui, quod vel non ex iusta causa ad eum pervenit, vel redit ad non 
iustam causam. - Ve smyslu užším tvoří kondikce ta protivu případu 
specielně označených. Srov. Kiesselbach; dogmat. Jahrb. V. 1. Windscheid 
§. 424. pozn. 1. 

2) Případy tohoto druhu jsou na př. a) bylo-li něco dáno za 
účelem výsledku právně nemožného, L . 5. pro §. 1. D. h. t .; nebo 
b) na lIákladě neplatného jednání, L. 6. D. de donat. int. V. et. U. 24. 

a) Dig. de eondictione sine causa. 12. 7. cf. Cod. 4. 9. 

r 
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1. L. 21. in f. D. de donat. 39. 5. (§. 81. pozn. 2.) L. 18. Cod. de 
usur. 4. 32. (§. 209. not. f.). L. 23. §. 2. D. de cond. indeb. 12. 6. 
(§. 269. not. p.), srov. § . . 344. pozn.; c) nabyl-li někdo zisku ne
oI)1'ávněn$'m zcizením věci jinému patřící, kdežto tomuto i vindikace 
odňata jest, L. 23. D. de reb. cred. 12. 1. L. 1 Cod. de reb. alien. 
4. 51. [Srov. lhering, Abh. str. 78 násl.; a v dogm. Jahrb. XVI. 6. ; 
oproti tomu Windscheid, Zwei Fragen aus der Lehre v. d. Verpflichtung 
wegen ungel'echtfertigter Bereicherung. 1878. str. 4 násl.] : d) případy 
v §. 280. pozn. 4. d. §. 341. pozn. 6. a cf, L. 3·L pro D. de minor. 
4. 4. Srov. ostatně ještě §. 152. pozn. 4. §. 155. pozn. 4. - Úžeji 
vymezuje po le kondikce sine causa Voigt §: 80., proti jehož strojené 
kOllStrukci se právem prohlašuje Witte n. m. U. [X. str. 19 násl.]. 

, 3) Sem náleží mezi jinými a) ten případ, když někdo za věc 
ztracenou od jiného odškodnění obdržel a později věci opět sám na
byl, L. 2. D. h. t.; b) zpětné požadování dlužného úpisu po zap lacení 
dluhu, L. 2. Cod. h. t.; c) tolikéž závdavku po skončeném jednání, 
pro kterýž byl dán (§. 240. not. g.), a d) předmětu quasiususfl'uktu 
po skončení jeho, nebyla-li dána kauce, L . 5. §. J. D. de usufr. ear. 
rer. 7. 5. (§. 181.). Vubec srov. Vangerow III. §. 628. s Brinzem. 
1. vyd. §. 99. V těchto případech lze žalobu nazvati též zvláště con
dictio causa finita. Voigt §. 77. Windscheid §. 423. pozn. 12. 

§. 346. 

B. Actio ad exhibcndum. a) 

Kdo za příčinou vymáhání věcného b) nebo osobního nároku 
na věc c) má právní zájem d) na ukázání neb předložení jej ím, e) 
může na majitele věci té f) nastupovati žalobou, actio ad exhibendum, 
kteráž, co arbitraria actio, g) směřuje především k předložení věci, h) 
k němuž dle okolností také odloučení její od věci jiné paW, i) po 
případě k náhradě interesse pro zaviněné zadržování, I) kteréž dle 
okolností má určeno býti př'ísahou oceňovací. k) Co žaloba o interesse 
jest přípustna i proti fingovanému držiteli nebo majiteli. ID) Je-li tu 
interesse žalobcova, dlužno jest vyšetřiti především stručným ří

zením. n) Nepopírá-li žalovaný práva žalobcova a nepřipisuje-li 

a) Dig. ad exhibendum. 10. 4. Cod. 3. 42. b) L. 1. 3. §.3. 4. 12. D. 
h. t. C) L. 3. §. 1. 5 .. 7. eod. d) L . 3. §. ll. L. 19. eod. cf. L. 3. §. 14. eod. 
e) L . 2.eod. L . 22 . D. de V. S. f) L. 3. §. 15. L. 4. 5. D. h. t. g) § .. 31. J. 
de action. 4 6. h) L. 2. ll. §. 1. ' D h. t. cf. L. 9. §. 5. eod. i) L . 6. 7. pro 
§. 1. eod. (§ 152.). k) L. 3. §. 2. L . 5. ~ . 2. eod. (§. 115. 3.). I) §. 31. J. tit. 
L. 9. §. 8. D. h. t. m) L. 9. pro . . §. 4. L. 14. D. h. t. (§. 166.). ll) L. 3. §. 9. 
13. eod. 
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sobě samému žádného práva, pro kteréž by vrácení věci ode
příti mohl, lze co do výsledku restituce také ihned dosíci ža
lobou, actio ad exhibendum. O) 

Pozn. 1) L. 2. D. h. t. Exhibere est facere in publico pote
statem, ut ei, qui agat, experiundi sit copia. L. 22. D. de V. S. Plus 
est in restitutione, quam in exhibitione; nam exhibere est praesentiam 
corporis praebere; restituere est etiam possessorem facere fructusque 
reddere; pleraque praeterea re8titutionis verbo continentur. - Deme
lius, die Exbibitionspfiicht in ibrer Bedeutung fiir das classische und 
heutige Recht, 1872. (o tom Brinz, krit. Vjscbr. XIV. str. 295násl.). 

2) L. 19. D. b . . t. Ad exhibendum possunt agere omnes, quorum 
interest. Sed quidam consuluit, an possit efficere baec actio, ut ra
tiones adversarii sibi exhiberentur, quas exbiberi magni eius interesset? 
Respondit: non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed 
qua mente qtiid diceretur animadvetere convenire (§. 7. pozn. 7.); 
nam illa ratione etiam studiosum alicuiuti doctrínae posse di cere, sua 
interesse, illos aut illos libro s sibi exbiberi, quia, si essent exhibiti, 
eum eos legisset, doctior et melior futurus esset. Avšak L. 3. §. 14. 
eod. Interdum aequitas exhibitionis efficit, ut quamvis ad exhibendum 
agi non possit, in factum tamen actio detur, ut Julianus tractat. Servu s, 
inquit, uxoris meae rationes meas conscripsit; hae rationes a te possi
dentur; desidero eas exbiberi. Ait Julianus, si quidem in mea charta 
scriptae sint, locum esse huic actioni, quia et vindicare eas possum ... 
Sed si cbarta mea non fuit, quia vindicare non possum, nec ad exlli
bendum experiri; iIl factum igitur milli aetionem competere. - Obdobné 
užití žaloby, actio ad exhil)endum, k dosažení dovolení k prohlédnutí 
věci nemovité? Seufferťs Arch. XVI. 48. 

3) Že netoliko proti tomu, qui dol o malo possidere desiit, nýbrž 
i proti tomu, qui liti se obtulit, actio ad exhibendum jest účinnou, ne
poznamenává se výslovně. Ale povaha věci a všeobecné pravidlo v L. 
131. D. de R. J. podporuje Iten náhled. \:j. 167. pozn. 2. . 

4) Předmětem exhibice jsou často listiny (pozn. 2. na k.). Zvláštní 
žaloba k účelu tomu, týkající se posledních pořízeni, jest interdictum 
de tabuli s exhibendis, jež proti držiteli takové listiny dáno jest tomu, 
kdo učiní pravděpodobným nebo, jestli toho třeba, odpřisáhnutím soud
ního útisku dotvrdí, že má v tom právní zájem, aby v listinu tu na
hlédl. Dig. de tabulis exhihendis. 43. 5. Cod. 8. 7. - O vydání listin 
v řízení soudním viz Dig. de edendo. 2. 13. Cod. 2. 1. Seuffert §. 434. 
Bayer, ord. Proc. 8. vyd. str. 955 násl. 

0) L. 5. §. 2 . . 5. L. 9. §. 1. 4. eod. 
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§. 347. 

C. Žaloby o dovolení k odnesení věcí. 

Proti vlastníku pozemku, na. němž se nalézají věci cizí, jsou 
vlastníku těchto věcí, aby jich nabyl, dány pro jisté případy 
zvláštní žaloby: totiž 1. interdictum de glande legenda, kterýmž 
může býti vlastník pozemku přidržen, aby dovolil, oproti cautio 
damni infecti, sbírati ob clen 1) přepadlé plody; a) 2. actio neb inter
di.ctum de thesauro, b) o dovolení vyňati věci, kteréž jsou zahra
bány v pozemku jiného, rovněž oproti cautio damni infecti;~) 3. in
terclictum de migrando, kteréž přísluší stěhujícímu se nájemci, 
aby mu bylo dovoleno, odnésti své nezastavené věci. c) . Příbuzno 
s případy těmito jest 4. interdictum de arboribus caedendis d) 
o dovolení osekati aneb odkliditi cizí strom 3) stojící blízko meze, 
jež přísluší vlast.níku pozemku neslušně obtíženého, neodstraní-li 
k požádání vlastník stromu sám zlořádu toho. 

Pozn. 1) L. Ull. D. h. t. 43. 28. Ait praetor: Glandem, quae ex 
illius agro in tuum eadat, quominus illi tertio quoq~te die lege1'e aufer1'e 
lieeat, vim fi.e1'i veto. §. l. G1andis nomine omnes fructus continentur. 
Sporná otázka: sluší-li slovy "tertio quoque die" vyrozumívati dobu 
dVOll volných dní? Guyet, civ. Arch. XVII str. 64 násl., nebo zname
nají-li slova ta "ob den?" Thibaut, civ. Abb. str. 1 ná31. Savigny IV. 
str. 606 násl. pozn. g. Vangerow I. §. 297. (7. vyd. str. 545.). Srov. 
ostatně Grimm, Ztschr. fiir gesch. Rtsw. III. ll. 

2) O případě toboto druhu srov. Seuffer'ts Arch. IV. 10. ll. 
a) L. 1. pr. D. h. t. 43. 27. Ait praetor : Quae arbor ex aedibtts 

tuis in aedes illius impendet, si per te stat, quominus eam adirnas, tune, 
quorninus illi eam arborem adimere sibique ha bere lieeat, vim fi.eTi veto. 
§. 7. Deinde ait praetor: Quae arbor ex ag1'o tuo in agrurn illius im
pendet, si per te stat, quominus , pedes quinclecim a terra eam altius 
eoereeas, t-/tne quominus illi ita coereere lignaque sibi habere lieeat, virn 
fieri veto. § 8. Quod ait praetor, et lex XII. tabb. efficere voluit, ut 
quinuecim pe des altius rami arboris circumcidantur, et hoc idcirco 
effectum est, ne um bra arboris vicino praedio noceret. §. 9. Differentia 
dUOl'um capituDl interdicti hacc est: si quidem arbor aedibus impen
ueat, succidi eam praecipitur; si vero agro impendeat, tantum usque 
ad quindecim pedes a terra coerceri. Srov. L. 2. D. eod. Si arhor ex 
vidni fundo vento inclinata in tuum fundum sit, ex lege XII. tabb. de 

a) Dig. de glande legenda. 43. 28. cf. L. 9. §. 1. D. ad exhib. 10. 4. 
(§. lin. pozn. 1. čís. 2.). b) L. 15. D. ad exhib. 10. 4, C) Dig. de migrando. 
43. 32. (§. 312.) d) Dig. de arboribus caedendis. 43. 27. (§. 131. pOZll. 1. Č. 1.) 
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adimenda ea reete agere potes ius ei non es se ita a b 1. b . S . , ,I' orem ua el e. -
porna otázka: vztahuje-Ii se intcrdiktum v §. 7 ku větvím nad 15 stop? 

Hugo, R. Rtsgcsch. str. 204. [10. vyd. str. 179.J násl. Bekker, Jahrb. 
d . . gem. Rechts_ V. str. 170 násl. (srov. Basi!. LX. 16. cap. 13. ed. 
~elmb . V. p. 060.); nebo Jr větvím do výše 15 stop? Dirkscn, Ztschl' 
:ur .gesch. Rtsw. II str. 424 násl.; dále dle druhého míněnI : nemů~ 
ze-I.I vla~tník pl~ece žádati i za odstranění převislých yětvÍ pl'es 15 stop? 
GU)et, ~~lV. Arch. XVII. str. 31 nás!. Oproti tomu Vangerow §. 297. 
POZ? C1S. 4 .. Ohdobná !ll:-tvnosť při kořenech (stromov)'ch): L. I. Cod. 
de mterd. 8. 1. Srov. Jeste Massot prakt. Arch n p VIII 12 [t 
281 nás!.]. , . ' . . . s r . 

§. 348. 

D. Závazek ku výživě osoby. 

Zá~~zek, P?skytnouti někomu, čeho k výživě potřebuje, zá
v~~ck VYZIV! (Ahmentationsverbindlichkeit), zakládá se dle zákona 1) 
pnbuzenstvlm. ~) Povinnost tuto má především otec, pak matka, 

dále ~s:endentl s otcovské i mateřské strany oproti dětem , 2) ale 

v steJn~m P?měrll též naopak tito oproti oněm, b) předpokládaje C) 
nuznost n~ Jedné, . ~ostatečné jmění na druhé straně. 3) Objem zá

vazku slušl stan,ovltl d~: o?yčeje a dle stavu a jměnísúčastněných 
osob soudcovskym uvazelllm (extraol'dinaria coo'nitione § 100 t )d Š o , . . 
no . e. ) patným chováním se 4) lze pozbyti nároku na vyživu. e) 

. Po~n: 1)0 v[Mandry: Gem. Fam. Giiterr. J. str. 246 nás!.] Povinnost 
alIment~clll muze krome toho vzniknouti též smlouvou nebo odkazem 
srov. Dlg .. , de ~limentis vel cibariis legatis. 34. 1. [též Sonnenschmidt: 
~rakt. Erort. Č1S. 15.J; dál e deliktem, co čásť povinnosti k náhradě 
skody, L: 7. D. de ~is qui efflld. 9. 3. (§. 324 . . 327.). [Srov. vůbec 
Buengnel, Zur Theone und Pral'is d. A1im .-Pflicht, 1879.J. 

. 2) Proti náhledu ve dřívějších vydáních schválenému, že ascen
dentl s otcovské .strany jsou právi před matkou : Windscheid §. 475. 
pozn. 5. - MeZI nemaželskými dětmi a jejich zploditelem není zá
vazku toho dle pl'áva římského , L. 7. D. h. t.; vyjímaje pro děti 
z konk~blllY zrozené dle Nov. 89. cap. 12. §. 4. 6. cap. 13.; zvláště 
ne ~rotl ex d.amna~o coitu, Nov. 89. cap. 15. Dle kanonického práva 
ale Jest zpl Odl tel vubec povinen uznané děti nemanželské, i adulteriny, 

a) Pig: de: . alendis liberis vel parentibus vel patronis vellibertis 25 3 Cod 
de alendlS hbem ac parentibus. 5. 25. b) L . 5. S. D. h t Nov Ú 7" 7' 
0) L. 5. §. 7· 19. L 9. D. h. t. L . 2 .. 4. Cod. h . t. L, ·S. '§. 4 'i f ' c~at d~ 
b§O~ bad h~ 6. ~l. d) L. 5. §. 7. 10 . . 12. 25. 26. D. h. t. cf. L. 43.' 44. 234. 
. . . e . S. ) L. 5. §. 11. 23. D. h. t . 

~-~- ----~~~~--------
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vyřizovati, cap. 5. i. f. X. de eo qui duxit."4. 7. ; a praxi s ohpeno
právní poskytuje jim také žalobu o alimentaci proti domněl ému ploJiteli, 
jenž se k nim nezná dobrovolně. Závazek tento považují ale mnozí 
za obligatio ex delicto (tělesného obcování s matkou dítěte), a jsou 
bližší ustanovení o tom velmi spor na. Srov. Gett, die Rechtsverhalt
nisse aus der ausserehelichen Geschlechtsgemeinschaft. 1836. Holz
schuher, I. str. 504 násl. Schoeman, Linde's Ztschr. n. p. I. 4. 
Windscheid § 475. pozn. 15 násl. Praxi s poskytuje kromě toho i tč
hotné ženě pohledávku náhrady proti stupratorovi, kterou7. sluší roz
hodně považovati za obligaci, ex delicto (nemanželského souloženi). 
Seuffert §. 427. 428. Gett n. m. u. [str. 5 . . 81.]. Holzschuher I. 
str. 484 násl. Srov. Seufferťs Arch. I. 83. 153. 227 . 228. II. 4. 44-. 
5'5 . 56. 118. 186. 296. III. 60. 175. 254. 266. IV. 49. 50. 51. 148. 
230. 234. 255. V. 175. 17G. 290. VI. 47. 200. 201. VII. 49. IX. 
165. 247. X. 54. 263. XII. 162 . . 164. 333. XIII. 145. 316. XIV. 
39. 40. XV. 98. XVII. 247. [Sonnenschmidt, Prakt. Erort. čís. 22 . 
Zde i onde zavazuje praxi s dokonce otce k a1imentaci nemanželských 
dětí svého syna : Sonnenschmidt, čís . 14.]. K zákonodárnému posou· 
zení těchto poměrů srov. Arndts, krit. Jahrb. X. str. 232. (civ. Schr. III. 
str. 321.) nás!. , zvláště Gett, theoret. prakt. Ausf. z. L iiber die 
rechtlichen Verhaltnisse beziiglich der ausserehel. Kinder sowie der 
Deflorationsentschadigung, 185 1. Arnold, iiber Beschrankung der Deflo
rations- und Alimentations- , dann der Injurienklagen, 1851. O obou 
spisech viz kritische Ueberschau I. str. 310 násl. Srov. ještě Emming
haus, prakt. Arch. n. p. VIII. poj . 8 . [str. 176 násl.]. 

3) Mnozí mají za to, že jest i mezi sourozenci vzájemná po
vinnost alimentační : Thibaut, Vers . J. 12. arg. L. 12. §. 3. L. 13. 
§. 2. D. de adm. tuto 26. 7. L. 4. D. ubi pupil!. 27. 2. L . 1. §. 2. 
D. de tuto act. 27. 3.. .. Sed nonnullos casus posse existere, quibus 
sine reprehensione tutor auetor fit pupillo ad diminuendum, decreto 
sci1icet interveniente; veluti si matri aut sorori, quae aliter se tueri 
non possunt, tutor alimenta praestiterit ; nam cum bonae fidei iudicium 
sit, nemo feret .. . aut pupillum aut substitutum eius querentes, quod 
tam coniunctae personae alitae sint . Quinimo per contrarium putat posse 
cum tutore agi tutelae, si tale oftIcium praetermiserit Oproti tomu 
Miiller, civ. Arch. XIII. 13. Puchta §. 316. [pozn. h.J . "Tato místa 
neobsahují o tom ničeho, poslední místo dokonce opak." (?) 

4) To nesluší omeziti pouze na důvody vydědění dle Nov. 115.: 
Puggé, Rb . Museum III. 559 násl. Holzschuher I. str, 707 nás!. 



Kapitola třetí. 

o pojištění poh ledávek rukojemstvím. 

§. 349. 

I. Pojem rukojemství. 

Ku provedení pohledávky mfIže větší jistota věřiteli býti po
skytnuta tím, že kromě vlastniho dlužníka (hla.vního dlužníka, prin
ci palis deLitor, Hauptschuldner) ještě někdo jiný k témuž plnění 
akcessol'llě se zaváže a tudíž věřiteli, pokud od hlavního dluž
níka zapravení nedojde, ručí za splnění. Smluvní závazek tohoto 
druhu nazývá se rukojemstvím (zaručením, Bilrgschaft, Verbiirgung. 1) 

Od utvrzení obligace dlužníkem (§. 240.) rozeznává se totéž tím, 
že ještě někdo jiný, než dlužník sám, ručí za splnění jeho zá
vazku; od všeobecné povahy obligací solidárních a korreálllích 
(§. 213 . . 215.) liší se tím, že závazek rukojmův jest akcessorní 
v poměru k závazku hlavního dlužníka a že tento předpokládá, 
kdežto jinak se jeví více osob stejnoměrně a samostatně . co hlavní 
dlužníei k témuž předmětu 2Javázanými.2) 

Po zn. 1) Srov. vůbec: die Biirgschaft, nach gemeinem CiviIrechte, 
historisch-dogmatisch dargestellt von W. Girtanner. 1850. 51. Hasen
balg, die Biirgschaft des gemeinen Rechts. 1870. 

2) Uzavření korreálního dluhu muže ovšem ' materielně vždy míti 
za účel a obsahovati zaručení se jednoho dlužníka korreálníuo za dru
hého anebo zaručení se obou za sebe navzájem, pakli někdo, jehož 
se závazek důvodem svým vlastně naprosto netýká, anebo jehož se to
liko částečně týká, nicméně za celek se zavazuje. Avšak rulwjemství 
ve smyslu vlastním tu není, pokud oproti věřiteli nevystupuje jeden 
co dlužník hlavní, druhý co akcessorně zavázaný. Girtanner, str. 
315 násl, 
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II. Tvary rukojemství. 

A. Dle práva římského. 

§. 350. 

1. Fideiussio. a) 

Nejdůležitější tvar rukojemství dle římského práva jest ~

. .deiussio, a) t. j . závazek, kterýž někdo na se~e bere ve form.ě ,StI
pulace, 1) ručiti b) za splnění závazku, za placem dl~hu ~ěkoho Jl~e.ho . 
Jsouc obligací vedlejší (akcessorní), C) jest fidemsslO podlm~en.a 

jsoucností dluhu hlavního, d) ať tento povstal jakkoliv, e) a~koh st:~ 
pulace se může státi již napřed pro budoucí dluh hl~vm::) Tez 
fideiussio pro obligaci naturální jest úplně platna,~) 1 m~ze te~y 
fideiussor býti zavázán účinněji než dlužník hlavnI. 2) FldemsslO 
jest však neplatna, je·li předsevzata bez výminky pro, ~luh vy
míněný, h) nebo pod jinou výminkou ~~ž:i tento, splm-h se ~?nu 
dříve , i) tolikéž, směřuje-li k něčemu ]Inemu k) nebo k vět~lmu 

obnosu 1) nežli dluh hlavní, anebo je-li v jiném směru: na ~l'. ~o 
do určení času nebo místa stíženější než dluh hlavnI (fidemsslo 
in duriorem causam), m) kdežto naop~k ul~hč~jící, odchyl~a vod 
hlavního dluhu jest přípustna. 3) Platna fidemsslO davá vzmk za
lobě actio ex stipulatu proti fidejussorovi, který jest zavá7.án n) 
podobně jako correus hlavního dlnžníka. 4) 

Pozn. 1) Obvyklá formule stipulace za tím ~čelem byla: . Idem 
fide tua esse iubes? s odpovědí: fide mea (esse) ~ubeo; odtud Jméno 
fidéiussio . Gai. III. 116. IV. 137. cf. §. 7. J . h. t. L. 8; pr. ~. h. t. 
L. 12. Cou. h. t. L. 10. Cad de contrah. stip. 8. 37 (38). Vseobec
nější pojmenování jest adpromissor. L. 43. D. de ~oJ.ut. 46. 3. vL .. 5. 
§ 2. D. de V. O. 45. 1. - O sponsio a fidepromlsslo, co ~~lástlllch 
t~arech rukojemství stipulačního (adpromissio) ve právu. starslm srov. 
Gai. III. 115 .. 127. V Justinianském právu znnzely tyto se 

~- a) Just. de fideiussol'ilms . 3. 20 .. Dig. de fideiussorihus ei mandatorihus: 
4'1 1 Cod. 8. 40 (41). b) L. 2. pl'. (111 pr.) Cod. h. t . pr. J . ch. t. L. 1. §. 8 
D.· d~ n. et A 44. 7. C) §. 5. J . h. t . d) L§. 70 . §d 4. ~.) hL' til )§ I2 \, \~ ~. § t 3 5 6 D. h . t cf L 4. pl'. L . 8. . 12. eo . . .. . h . . 

e~d .. §. 3. J. h. t. g) L . 6. §. 2 L. 7. L. 16. §. ?J . 4. eod. §. 1. J . h. t. .l L. ~ . 
§ 7. D. h. t . i) L 70. pl'. §. 1. f'od. kJ L. 42. D. pod. cf. a) L. 70 §'m2. eo . 
rJ) L. 8. §. 8. eod. rl L . 38. pr. srov. s L. § 10. ~od. Jh §'h '\ J. ~ . L 1)16L. K 
§ 7 .10. L. 16. §. I. 2. L. 3· .. D. ll. t . nJ L . 4. ';-I ' I. . .. C. . .. 

de V. O. 45. L 
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svyml zvláštnostmi. Spondore, sponsor (se. pro alio) m~ v něm stejný 
vS'znam jako fideiubere a fideiussor, L. 26. pr. (in pr.) Cod. h. t. §. 8. 
J . de mand. 3. 26. J'nde jest ono škrtnuto anebo za ně poslednější ! 

interpolováno, na př. L. 16. pr. D. h. t. L. 48. pr. D. de min. 4 4. 
cf. Pauli sentt. I. 9. §. 5. §. 3. J. quib. mod. toll. obl. 3. 29. cf. Gai. 
III. 177. Girtanner, str. 4 násl. str. 103 násl. srov. Bekker, proc. Con
sumption, str. 182 násl. Hasenbalg, str. 3 násl. - VSjimkou uznáván 
jest ostatně již v římském právu stejný závazek i bez obligace ver
balné: L. 4. §. 3. D. de fideiuss . tuto 27. 7. 

2) Zdali jest účinnou i fidejusse za dluh zcela neplatný? srov. 
L. 25. D. h. t. Marcellus scribit : Si quis pro pupillo sine tutoris 
auct0l'itate obligato prodigove vel furioso fideiusserit, magis est, ut ei 
non subveniatur, quoniam his mandati actio non competit: s L. 6. 
D. de V. O. 45. 1 . .. "et ideo nec fideiussor pro eo (sc. cui bonis 
inte1'Clictum est) intervenire potest sicut nec pro furioso;" o tom Gir
tanner, str. 21 násl. Hasenbalg, str. 93 násl. 

3) L. 8. §. 7. D. h. t. Illud commune est in universis, qui pro 
aliis obligantur, quod, si fuerint in duriorem causam adhibiti, placuit, 
eos omnino non obligari; in leviorem plane causam accipi possunt, 
propter quod in minorem summam recte fideiussor accipietur. Item 
accepto reo pure, ipse ex die vel sub conditione accipi potest; enim
voro si reus sub conditione sit acceptus, fideiussor pure, non obliga
bitur. Srov. Gai. III. 126. In eo quoque iure par conditio est omnium, 
sponsorum, fidepromissorum, fideiussorum, quod ita obligari nOIl possunt, 
ut plus debeant., quam debet is, pro quo obligantur etc. Girtanner, 
str. 27 násl. Bekker, str. 195 násl. Hasenbalg str. 180 násl. 208. 212 násl. 

4) Náhled ještě nyní převládající pokládá fideiussora za pravého 
korrea hlavního dlužníka. Viz literaturu u Samhabera, Correalobl. str. 
170. pozn. 29. Ale v pramenech nemá náhled tento dotvrzení, jenž ne
odpoddá ani pojmn slova fideiubere. Též nemohou sami přívrženci to
hoto mínění všude zneuznati podstatné různosti fidejusse od vlastního 
poměru korreálního, které plynou z akcessorní povahy prvé a z růz
nosti právního rázu obligace fidejussorovy, kteráž byla vždy ' verborum 
olJligatio, a závazku hlavního/ kterýž mohl hS,ti obligatio quovis modo 
contracta. Girtanner, str. 39. 74 násl. Proti tomu též Bekker lJ. m. U. 

str. 218. 221 násl. a j. Samhaber n. m. U. Dworzak, hit. Ueberschau 
IV. str. 69. poznamenává dokonce, že "v pravdě al\Cessorní obligace 
koneální se mu zdá býti contradictio in adiecto." Když ale týž na 
str. 62. praví: "rukojmě starého práva jest dlužníkem hlavním, v Just. 
právu ale není již více zavázán correaliter," a podle tobo se zdá 
za to míti, že se. obligatio fideiussoris stala skutečně akcessorní 
teprve beneficiem excussionis v N ov. 4. cap. 1. propůjčenjCm, tož zdá 
se toho příčinou býti změtení pojmů "subsidární" a "akcessorní." 
Akcessorní jest a zůstane obligace fidejussorova, i když se vzdá onoho 
právního dobrodiní, jehož před Nov. 4. všude nebylo, leč ze zvláštní 
úmluvy. Později se také Dworzak skutečně vzdal svého odporu proti 

------ - - I 

1 
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korrealitě fidejusse, Haimerl1s Vierteljahrsschr. VIII. Lit. str. 59. 
Oproti tomu ale srov. nejnověji Fritz, Linde's Ztsc\Jr. n. p. X V 111. 
str. 381 násl. a Baron, Gesammtrechtsverhaltnisse, str. 262 násl. 

§. 351. 

2. T a k zv. co n s ti tu t um de bit i a I i e n i. 

Dle praetorského práva vznikala i z přípovědi bez formy, zapla
titi CIZI nebo vlastní, již stávající dluh, žaloba o splnění, actio con
stttutae pecuniae nebo constitutoria; a) dle ediktu ovšem jen v tom 
pfípadě, záležel-li dlužný předmět ve věcech zastupitelných, a 
v jistých případech s omezením na dobu jednoho roku" kterážto 
obě omezení ale Justinian odstranil. b) Přípověď taková, daná 
vzhledem k cizímu dluhu, tak zv. constitutum debiti alieni, 1) může 
obsahovati též rukojemství a založiti co do obsahu stejný závazek 
jako formálně od něho rozdílná íideiussio. S touto shoduje se eon
stitutum v tom, že účinnost jeho pl~edpokládá obligaci, Ilterá jest 
nejméně naturalis C) anebo která aspoň později vznikne, 2) bylo-li 
consti tutum předsevzato již napřed, a že vedle této, aniž by ji 
zl'usilo, zakládá novou (akcessorní) obligaci konstituenta, d) kteráž 
se též nemůže vztahovati k většímu obnosu než prvá. e) Od fide
jussio ale liší se constitutum tím, že nevyžaduje žádné určité 

formy k prohlášení vůle; f) že není, jako fideiussio, neplatnů, je-li 
slíbeno bez výminky placení dluhu vymíněného g) anebo vyšší 
obnos llež jest dluh hlavní, h) nýbrž že se mlčky v prvním pří
padě výminka doplňuje, v druhém obnos snižuje; dále že lze kon
stitutem platně slíbiti placení i na jiném místě a v kratší době, i) 
anebo jinému než dosavadnímu věřiteli, k) ano i něco jiného než 
předmět hlavního dluhu. 1) 

Pozn. 1) O konstitutu vůbec srov. důkladné pojednání Brunsovo, 
Ztschr. fUr Rechtsgesc\J. 1. str. 28 násl. (sbora §. 240. pozn. 4.), 
o konstitutu cizího dluhu zvláště a o jeho poměru k fidejussi tamže 
str. 70. 97 násl. Vývod tento dovozuje přesvědčivě, že constitutum pů-

a) Dig. de peculli~ callstitnta. 13. 5. Cad. 4. 18 cf. Theaphil. ad 
§. 8. J . dl; actian. 4. 6. ll) L . 2. Cad. h. t. C) L. 1. §. 1. 6 . . 8. L; 3. §. 1. 
L. 18. §. 1. U. h. t. d) L. 18. § 3 .. cf. L . 19. pl' . ead. e) L. ll. § 1. L. 12. 
13. eod I'J L. 14. §. 3. ead. g) L 19. pl'. § 1. eod. L. 2. §. 1. (pl') Cod. h. t. 
h) L. l l. §. I . D. h. t. cf. L. 1. §. ~. L. 2. eod. ,) L. 3. §. 2. L. 4. 5. pl'. eod. 
cf. L . 21. .§. 1. evd. k) L. 5. §. 2 eod. cf. L. 7. §. 1. eod. 1) L. 1. §. 5. D. 
h. t. cf. L . 14. §. 1. 2. eod 
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vodně netoliko formou, nýbi'Ž i podstatou svou od fidejusse se různl10 
~ že nezakládalo jako tato ručení za splnění cizí obligace, nýbrž to~ 
hko. závazek k určitému plnění, jež za dlužné předpokládáno bylo, 
a SIce původně S přesným ustanovením času; dále že totéž i v nejno- I 

vějším římském právu ještě vyskytovati se může co jednoduchý slib, 
platiti to, co jiný jest dlužen, ovšem slib různi' od zaručení se za to
hoto. Týž vývod ale uznává zároveň, že by constitutum dle volnějšího 
rozvoje, jehož se mu dostalo v právu nejnovějším, mohlo míti také 
zcela tentýž objem i obsah materielný, jako fidejusse, a s druhé strany 
nesluší přehlédnouti, že tato zvláštním ustanovením omezena býti mobla 
pouze na určité placení za dlužníka, bez dalšího ručení za tohoto, ano 
že při stricti iuris obligatio quantitatis sama sebou na ně omezena 
byla. Srov. Hasenbalg, str. 744. 816. 

. 2) Podle L: 18. D. h. t. obsahoval edikt slova: eamque pecu-
mam, cum constduebatur, debitam fuisse. Dle toho musel, doslovně 
vzato, dluh tu býti již v době, l,dy byl činěn slib o placení; srov. 
L. 1. §. 5. eod. L. 35. D. de fideiussor. 46. 1. Odtud též sporná 
otázka: an pro de bito sub conditione vel in diem constit.uto eam pos
sibile esset fieri et an pure constituta pecunia contracta valeret? kteráž 
však v Just. právu kladně jest rozhodnuta. L. 2. §. 1. (pr.) Cod. 
h. t .. L. 19. pro ? h. t. Dle L. 2, Cod. cit., zvláště dle slov §. 1. a. 
(pr. 111 f.), "et SIt pecuniae constitutae actio omnes casus complectens 
qui et per stipulationem possunt ·explicari," nelze zajisté vzhleden; 
k bodu, svrchu uvedenému, míti za to, že jest rozdíl mezi konstitutem 
a fidcjussí (§. ::150. not. f.). Girtanner, str. 47 nás!. str. 105 nás!. 
Bruns n. m. U. str. 51 nás!., 70 násl., 89 násl. 100. 

§. 352. 

3. Tak zv. man datum qualificatum či příkaz úvěru 

(e r e d i t a u ft r a g). 

Kdo dá někomu pí'jkaz, aby jinému poskytl !ivěr, t. j. aby 
s ním bud' teprve uzavřel! právní jednání, kterýmž se stane jeho 
věřitelem, na př. aby mu dal zápujčku, a) aneb aby na pozdější 
dobu odložil vymahání pohledávky mu již příslušící, b) ručí onomu 
co mandator, že se mu po splnění příkazu dostane zaplacení jeho 
pohledávky. C) Tento účinek nastane též, byť by i nempl malldator 
žádného zájmu ve splněaí příkazu, jen když projevil vuJi, že ručí za 
nf'hezpečí z poskytnutí úvěru, d) ano i když mandator bez toho 

a) §. (J. J. de mand. 3. 26. L. 6. §. 4. L. 12. §. 13. D. mand. 17. 1. cf. 
L. 13. Pl'. D. de minor. 4. 4. b) L. 12 §. 14. D. mand C) L. 12. § 14. L. 21. 
III f. ('od. cf. L. 28. eod. d) L. 6. §. 4 cit. L 24. D. de fideiuss. 46. 1. L. 48. 
§. 1. D. mand. 17. 1. (§. 291. pOZIL 2.). 
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chtěl úvěr poskytnouti. e) Tím spusobem lze i ve formě mandátu 
platně se zaručiti 1) za budoucí nebo již stávající dl!lh cizí. f) Ža
loba proti takovému rukojmi jest actio mandati contraria. g) Závazek 
je~o co do obs~hu jakož i co do podmínek vubec sluší posuzovati 
dle zásad mandátu, h) dle čehož mu pak též na obrat muže pi'í
slušeti mandati directa actio. i) V pravdě ale jest i tento závazek, 
rovněž jako obligace fi.dejussorova a konstituentova , vedlejší 
(akcessorní), ježto z poměru mandátního obligace toho Obsahu 
vzniká právě jen pod tou podmínkou , vznikne-li anebo je-li již tu 
závazek cizí, který potud se jeví býti clIuhem hlavním. 2) 

. Po zn. 1) Podstatnou materielní totožnost příkazu úvěru a fide 
jusse lze poznati z toho, že se velmi zhusta vedle sebe klade man
dator a fidejussor, na př. v rubr. tit. Dig. de fideiussoribus et Illanda
toribus. 46. 1. a Cod. 8.40 (41.), a vyslovena jest totožnosť ta vůbec v L. 32. 
D. mand .... In summa quicumque contractus tales sunt, ut quicumque 
eorum nomine fideiussor obligari posset (possit), et mandati obligationem 
consistere puto : neque enim multum referre, praesens quis interrogatus 
fidubeat an absens vel praesens mandet. Tato příbuznost jeví se ne
méně ve výrazu "mandatorem creditori suo dare" v L. ú8. §. 1. D. 
mand. 17. 1., ve významu "rukojmě dáti", jako "fideiussorem dare" 
v L. 1. 2. pro §. 1. D. qui satisdare cog. 2. 8. L. 1. D. si quis in 
ius vOC. 2. 5 . a j. Splněn jest' tudíž příkaz, zavázati se fidejussí, také 
mandátem tak zv. mandatum qualificatum. L. 62. §. 1. D. mand. cf. 
Basi!. XIV. 1. cap. 62. §. 1. Srov. též Brinz, krit. Blatter čís. 4, 
str. 21. Pand. 1. vyd. str. 626. "Fideiussio ... ve svém prvopočátku 
nic, nežli stipulovaný mandát." - Windscheid §. 412. pod čís. 2. po
znamenává: llímané vřadili smlouvu, kterouž někomu se garantuje, že 
mu z jednání, jež on má předsevzíti (při čemž nezáleží na interesse 
mandantově), žádná škoda nevzejde, proto do kategorie mandátu, po
něvadž by jinak bez formy stipulační nebyla bývala platnou; on ji 
řadí v nynějším právu do kategorie zvláštní co smlouvu zaručující 
(Garantievertrag), a vytýká za hlavní př'ípad její tak zv. mand. quali
ficatum. Sluší tu však připomenouti, že toto nezavazuje nijak pouze 
k náhradě škody, kterou skutečně již utrpěl ten, kdo úvěr poskytl, nýbrž 
že může také tím spůsobem býti uzavřeno, že mandatár na mandantu 
bez průtahu zaplacení vymáhati může, nebyl-li zaplacen od toho, jemuž 
úvěr poskytl (srov. §. 355.). Rovněž tak byla i fideiussio smlouvou 
zaručující ve formě stipulace. 

2) Ovšem může býti mandant též zavázán, dal-li př'íkaz k něja
kému jednání, kteréž nedává vznik ani pohledávce mandatárově, ani 
závazku osoby třetí, na př. jednání se šílencem nebo marnotratníkem. 
Ale tu nemůže též býti řeči o ručení prvního za pohledávku mandatá-

e) L. 71. §. 2. D. de flcleil1ss . 46. 1. f) L. 32. D. mand. 17. 1. g) L. 12. 
§. 13. in f. eod. h) L. 12. §. ll .. 14. eod. L. 27. §. 5. eod. i) L. 6. §. 4. eod . 

Amdtsovy Pandekty. 20 
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rovu, za .spl~ění závazku někoho jiného (§. 349.). Tak bylo lze bez
pochyby 1 stlpulací platně přislíbiti, plniti předmět nároku úplně ne
~!atného; ne~ohlo-Ii v se, tak státi fidejussí (§. 350. pozn. 2.), byla pří- , 
cm ou toho ~en zvlástm povaha této stipulace (srov. Gai. III. I J!=J . 
119. a.); avsak rukojemství za cizí závazek nebylo ani tam . 

§. 353. 

B. Dle prúva nynějšího. 

V nynějším právu zanikla stipulace a tudíž i formelní rozdíl 
~ezi fidejus~io. a konstitutem cizího dluhu. Lze sice i dle nyněj
slho práva dátI slib o zaplacení cizího dluhu při čemž zustane 
povinnos~ vl~~tn~h~. dlužníka nezměněna, s jinÝm úmyslem, než po
~kytnoutl v~nteh Fstotu prov,zapravení jeho pohledávky, a za jiným 
učelem~ nez ktery Jest pro nmsi<ou fidejussio význačný a který se 
ozna~u!e, slove~ "ru~ojemství" (Biirgschaft) . I) Ježto ale nyní pl~i 
uzaVlTam rukoJemstvl podstatně záleží toliko na vuli zavázati se 
věřiteli vedle hlavního dlužníka za jeho závaZek, a ni'koli na formě 
n~bo na. vtrazu , jimiž se tato vule projevuje, jsou fidejussio a con
stltum clZlho dluhv~1 v nynějším rukojemství nerozdílně obsaženy, 
a odpadla tedy pn tomto sama sebou též ona omezení kteráž 
vyznačovala fidejussi podle její zvláštní formelné povahy. 2) 'Ale též 
zv. man,datum q~alifi~atum (příkaz úvěru, Creditaufrag, Borgauftrag) 
nelze vIce povazovatl za smlouvu, jež by se lišila podstatnými 
znaky od smlouvy rukojemské. Náležíť k ni podstatně toliko vý
slovně nebov mlčl~y. pl'ojevená vule, ručiti za dluh cizí, kterýž mÍl 
teprve zalozell by tl nebo který již tu jest (a J' eště dále kred't o b 'ť o • v I ovan 
~ 1 ma) ;v!ezt? tedy t~to !vule nějak v libovolné formě prohlášenrt 

vubec tVO~'1 pOjem rukojemství v dnešním smyslu, musí příkaz úvěru 
obsaho;rutI ~.ždy pravé r~kojemst ví, ktel'éž jest pouze tím podmí
n~no, ze věn~e! p~sk.ytl uvěl' dle platného ještě mandátu. Nelze tedy 
vI~e ~a to mlt~, ze JSou materielní rozdíly mezi rukojemstvím za
loozenym ~andatoem a rukojemstvím jiným. 3) Přesahuje-li závazek 
~če! rukoJe.mstvl, to.~ivž ruči~~ vM'iteli za zaplacení jeho pohledávky, 
Jakz ~astatl mohlo JIZ dle nmského práva při konstitutu (§. 351. 

not. I. lo) o a dokonce i stipulací akcessorni, která formou fidejusse 
nebyl~ vazana .(§. 26~. pozn. 5.), potud nelze jednání toto právem 
uznatI za J'ukO]emRtvI aneho aspoú nikoli za čisté rukojemství; 4) 
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platnou a úplně účinnou jest však nyní z pravidla každá taká 
úmluva, ano i ta, jíž rukojmě slibuje úmyslně a přímo více pla
titi, než obnos hlavního dluhu (§. 351. not. h.), a nemusí v tom 
býti' ani nutně obsaženo darování věřiteli,5) ovšem ale muže v tom 
býti obsaženo, kteréžto darování pak též se !'ídí pravidly o darování. 

I) Tak na př. aby někdo přejal dluh donandi causa nebo z ji
ného duvodu ve prospěch dlužníka, kdežto věřitel přece posledního ze 
závazl(u propustiti nechce. Bruns n. 111. u. str. 98. Seufferťs Arch. 
XIV. 32. Poměr je tu vlastně obrácený. Konstituent jest jistou měrou za
vázán principaliter; věřitel drží se ještě jenom ku své jistotě i obli
gace -fluvodního dlužníka. Jinak má se věc, vstoupí-li na místo starého 
dlužníllanový (expromittendo, §. 268. pozn. 7.); však již dle římského 
práva bylo lze materielně téhož výsledku dosíci též smlouvou beze vší 
formy uzavřenou, pojilo-li se ke konstitutu zároveň pactum de Ilon pe
tendo s dlužníkem. Bruns n. m. u. Ovšem bylo lze téhož dosíci 
i fidejussí donandi causa ve , spojení s pactum de non petendo in per
sonam s hlavním dlužníkem. 

2) Kdo se "zaručuje", slibuje platiti, nezaplatí ·li hlavní dlužník 
sám, a beze vší pochyby "zaručuje" se, kdo slibuje platiti, co někdo 
jiný jest dlužen, nezaplatí-li dlužník sám; ale toto "li" rozumí se samo 
sebou též při slibu platebním, kde nemá slib ten býti ničím . jiným, než 
konstitutum ve smyslu práva římského. Tak přijal i náhled běžný sply
nutí fidejusse a konstituta v nynějším právu. Viz dogmaticko -dějinný 
vývoj u Girtannera, str. 163 .. 198., a jeho vlastní náhled str. 373 
násl. Srov. však Windscheid §. 476., a pozn. l. 4. k tomuto §., 
pozn. l. k §. 351., pozn. 5. k §. 355. Vangerow III. §. 579. Sintenis 
ll. §. 129 · pozn. 36. Samhaber, Correalobl. str. 172 násl. Klade-li se 
ostatně při tom zvláště př'ízvuk na subsidiární povahu rukojemství, jak 
na př. Sintenis n. m. u. činí, nesluší přehlednouti, že subsidiarita v nej
přesnějším smyslu (§. 355. pozn . l.) k podstatě rukojemství nenáleží 
(§. 350. pozn. 4.), v jiném smyslu že ale právě i slib platební sub
sidiárním býti muže. Pokud je ale účelem slibu platebního víee nebo 
něco jiného než jistota věřitelova, jest v něm spíše spoluobsaženo 
constitutum a akcessorní stipulatio debiti. Romer, bedingte N ovation, 
str. 298 násl. - Velmi rozhodně beře v odpor nejnověji Hasenbalg, 
str. 817 násl. 861 násl. domnělé splynutí :fidejusse s konstitutem ci
zího dluhu a tvrdí, že obě, jsouce nesmiřitelnou protivou, i podues 
vedle sebe trvají, "zcela tak jako v řím.právu, toliko s tím je
diným rozdílem, že k uzavření fidejusse není více třeba formy stipu
lační. " Oproti tomu sluší podotknouti, že constitutum toliko proto 
v řím. právu má zvláštní úlohu, poněvadž proti pravidlu ;r,aldádalo 
i bez stipulace závazek žalovatelný, že ale stipulací stejný závazek, 
i beze zvláštních omezení pro konstitut vyznačných, vždy mohl vzejíti. 
To se muže dnes státi smlouvou bezí vší formy. A takž záleží vždy 
podstatně na tom, je-li účelem slibu plniti to, co někdo jiný je 
dlužen, toliko pojištění věřitelovo pro ten případ, že onen nesplní. 

20* 



3) I to bylo po jistou dobu již mmemm obecuým. V nejno· 
VejSI době tvrdí přemnozí opět opak, tak též Girtanner, str. 196. až 
198. 373. 540 násl. Avšak kdo někoho vyzve, aby třetímu peníře 
půjčil nebo počkal, s výslovným vyjádřením , že děje se tak na jeho 
vrub, že jest mu z toho práv (periculo meo crede, des ei nummos jidf'. 
et periculo meo, periculo meo pectmia erit) , ten jest dle práva řím. za
vázán ex mandato . L. 12. §. 13. 14. D. mand. 17. 1. L. 24. D. de 
fideiuss. 46. 1. Jest ale zajisté totéž, onen praví-li; "Půj č , já za
ručuji se za to," a závazek tím převzatý není opět jiný, než jako by 
řekl ; "půjčíš-li, zaručuji se. " V tom i onom případě jest tu výslovně 
uzavřená obligace, ručiti za pohledávku (budoucí nebo již stávající
ve dle dlužníka, jak Girtanner, str. 315., rukojemství definuje. Uza
vírá-li se ale dnes rukojemství vůbec nudo consensu, jest též bezdll( 
vodno, vyžadovati k němu výslovného prohlášení vůle; a ježto k zava
zujícímu mandátu (m. qualificatum) alespoi'í mlčky projevená vůle, ručiti 
za pohledávku, náleží (L. 2. §. 6. L. 6. §. 4. 5. D. mand.), jest v něm 
právě obsaženo vždy rukojemství téhož druhu, jak se dnes vůbec vy· 
skytuje. Okolnosť ta, že "mandát zavazuje věřitele k plnění vzáje
mnému" (Girtanner, str. 373.), což ostatně není podstatným, neodporuje 
pojmu na Htr. 315. vytknutému, a (výslovně nebo mlčky uzavřená) 
úmluva vzájemného plnění snáší se s každým nynějším rukojemstvím, 
jež sluší posuzovati co bonae fidei negotium. Srov. též Helmolt, Cor
realobl. str. 98. Oproti tomu zdá se Brinzovi, 1. vyd. str. 626., ačkoli 
právě on zvláště vytkl původní blízkou přlbuznosť fidejusse s mandátem 
(§. 352. pozn. 1.), nemožným, že by dle nynějšího práva mandatum a 
fideiussio v jedno splývaly, a sice; "poněvadž jest fideiussio slihem ihned zá
vazným, kdežto mandát púpouští re integra libovolný odstup." Ale nebyla 
by bývala i dle řím. práva možna fideiussio pro zápůjčku budoucí s vS-
hradou odvolání až ke skutečnému vyplacení (na př. centtcm quos mu
tuos Titio dabo, nisi intel·ea vetueris, eosdem fide tua esse itcbes?)? 
A nebylo by rukojemstvím dle nynějšího práva, slíbím-li ručiti za zá
půjčku, která má teprve vyplacena býti, pokud mezitím nezabráním 
vyplacení? Zaručil-li jsem se i bez této výhrady, pak ale v čas 

varuji pí·ed skutečným vy~lacením ;r,ápůjčky, poněvadž jsem snad seznal, 
~e jest vypůjčitel nespoleblivým, mobl by varovanS- asi stěží přece 

- pOHkytnouti úvěr meo periculo _ - Mínění zde naznačené doznalo 
opětovně odporu. Takž poznamenává Sambaber n. m. u. str. 173.; 
"Příkaz úvěru jest u porovnání s jinakým zaručením jiné jednání ji
ného složení civilistického, nikoli pouze pozměněný výraz téhož jednání, 
a jsou tu zajisté i praktické rozdíly." Avšak já nemohu nyní jako 
dl-íve poznati a uznati Mdných rozdílů, jež plynou z rllZnosti podstaty 
rukojemství tím neb oním spůsobem uzavřeného; nemohu je připustiti 
za možné, poněvadž se pojmově mezi oběma nedá určitá hranice sta
noviti. Mandator zaVazuje se, ručiti za dlužníka; kdo se k tomu za
vazuje, jest anebo stává se rukojmě , ať to ještě výslovně řekúe čili 

nic. Jeví-li se -A ochotným, příteli B-ovu poskytnouti zápůjčku, bu
de -Ii B za llí ručiti a B prohlásí 1. "Dej mu zápůjčku na mé 
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nebezpe~í " jest B mandátorem a je práv jako rukojmě, jestliže zá
půj čka se' stane; řekl-li 2. "Ano, zaručuji se za to, " je~t p~áv rov~~ž 
tak a nelze v tomto rukojemském závazku shledati pomer jlllého CIVI
listického složení tím méně jako nevznikne rukojemství obojetné po
vah}', když B obě zárovei'í prohlásí. Samhaber, str. 174. po zn. 45., 
bere ještě zvláště v pochybnost poslední hořejší větu. "Takový odstup 
(praví) zdá se mi .. . právě jen při příkaz e úvěru přípustným." Ale 
odsoudil by snad v hořejším případě 2. osobu B ku vrácení zá
půjčky, když A, ačkoli byl varován, zápůj~ku vyplatil a příjemce s ní 
prchl? Na tom ale též nesejde. Jest otázka, vzniká-li I' u k oj e mst v í 
jiného druhu, když byla zápůjčka vyplacena v případě 1. nebyl-li 
mandát odvolán, v případě 2. neužil-Ii B buď právem mu přísluší 
cího anebo výslovně vyhraženého zákazu vyplacení. Zní-li text; "příkaz 
úvěru obsahuje pravé rukojemství, avšak podmíněné tím, že vě ř·itel po
skytl úvěr dle mandátu", předpokládá se zajisté, což nyní výslovně se 
uvádí, že mandát ještě jest v platnosti, že tedy není odvolán . Tím vyřízena 
jest sama sebou jiná možná námitka; mandát pomíjí smrtí mandantovou; 
vykoná-li mandatár, věda o smrti, příkaz úvěru teprve později, bez obno
veného souhlasu dědiců , nejsou tito z toho právi. Platí totéž, zaručí-li 
se zůstavitel zhola za závazek budoucí, kterýž pak vznikne teprve po 
jeho smrti vůlí věřitelovou podle libosti? Dle německýc~ prá~ o~š~m 
nepřecházel na dědice ani úplně založený závazek rukojemsky; jezto 
ale tato zásada v obecném právu jest zastaralá (Arndts, Haimerl 's 
Vjschr. VI. 6. , civ. Scbr. III. str. 240 násl.), mohlo by se k této 
otázce, jako při jiném pod výminkou uzavřeném ruko~emství, právem zá
porně odpověděti, ačkoli legislativně odpověď kladna by se dala odpo
ručiti. - V legislativním směru budiž ostatně dovoleno ještě následu
jící poznamenati; Předpisuje-li některé zákonodárství pro rukojemství 
zvláštní formu na př. písemné prohlášení , připustí se, že se ručení 
z příkazu úvě'ru zakládá bez této formy? Zcela správně předpisuje 
bavor. osnova II. čl. 897. výslovně písemné prohlášení i pro příkaz 
úvěru, předepsavši totéž v čl. 868. pro smlouvu rukojemskou; neboť 
uznává v čl. 898. zcela správně, že přikazovatel vstupuje co do dluhu 
k jeho příkazu půjčeného v poměr rukojemský. - Srov. Bruns, Holtzen
dorff's Encyclop. I. str. 341. [2. vyd. str. 404 násl.] Schletter's Jahrb . 
XIV. str. II násl., kde jest uvedeno rozhodnutí nejvyššího soudu proti 
výpovědi rukojemství za dluh budoucí. 

4) Constitutum in aJiam rem lze s Girtannerem, str. 377 násl., 
ovšem pokliidati za rukojemství s úmluvou dationis in solutum, v jiných 
případech lze za to míti, že jest to rukojemství s vedlejší úmluvou 
o lhůtě nebo o místě placení. Tak můž e si též dle bavor. osnovy II. 
čl. 864 rukojmí vyhraditi oprávnění, zapraviti věřitele jiným plněním, 
než ku kterémuž směřuje dluh hlavní. Ale při takových odchylkách od 
hlavního dluhu může býti snadno otázkou, bylo-Ii účelem slibu placení 
vůbec vlastně pojištění věřitele? srov. pozn. 1. 2. Nicméně činí mnozí 
vzhledem k těmto případům ještě rozdíl mezi rukojemstvím (fideiussio 
v nynějším smyslu) a konstitutem, jednak toliko ve jménu, na pí·. 
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Seuffert §. 388. , jednak i praktické následky s tím SPoJuJ1ce, na př. 
Vangero\V III. §. 579. srov. §. 355 . pozn. 1. 5. Sro\". pozn. 2 na koncí. 

5) Tak může na př. rukojmě přislíbiti pozdější placení s úroky 
nebo větší summu místo nich, kdežto hlavní dlužník naprosto k úrokiÍm 
zavázán není; není to pro věřitele darováním. Též může převzetí těž

šího závazku býti vzájemným plněním za něco jiného anebo může státi . 
se z nějakého jiného důvodu, nikoli donandi animo. Dnes, kdy jest 
rukojemství beze vší formy a všechny smlouvy jsou žalovatelny, může 

se k onomu mnoho připojiti, co dle řím. práva nebylo platno co con
stitutum a se stipulační formou fidejusse se nesnášelo. Jest to quaestio 
facti, pokud je tu ještě skutečně rukojemství. Srov. ostatně Girtanner, 
str. 381 násl. Se st.anoviska nynějšího práva nelze neschvalovati, co 
ustanovuje hess. osnova IV. 2. čl. 587.: "Hat sich J€mand fiir eine 
Personverbiirgt, welche selbstandig si ch nicht rechtsgiltig verpfiichten 
konnte, so haf tet er, in Ermangelung einer anderen Verabredung, so 
lange als Sebstschuldner, als er nicht nachweisen kann, dass ihm die 
Eigenschaft der Person . .... unbekannt \Var." Neboť kdo se zaručí 
vědomě za slib neplatný z nedostatku svéprávnosti slibujícího, musí si 
dáti líbiti výklad proti němu svědčící, že se nezavazuje za splnění ci
zího závazku, jehož není, nýbrž za plnění od jiného neplatným spů
sobem přislíbené. Nehledě k důkazu sluší to tvrditi i pro právo obecné. 
Bavor. osnova II. čl. 863. obsahuje stejné ustanovení toliko pro trn 
případ, je-li zaručený závazek pro nedostatek svéprávnosti dlužníkovy 
z ruš i tel n ý, zdá se tedy dle toho arg. a contrario, že nenechává v pří
padě neplatnosti totéž platiti, a dochází jen pod touto podmínkou 
schválení u Langa, Krit. II. str. 193. Dle rak.obč . zák. §. 1352 jest 
dokonce rukojmě, . jemuž nespůsobilosť hlavního dlužníka k právnímu 
jednání byla neznáma, "zavázán jako spoludlužník k nerozdílné ruce." 

III. Ú čink y r ukoj em ství. 

§. 354. 

A. Závazek rukojmův vůbec. 

Hukojmě ručí věřiteli z pravidla, t . j. pokud se nezaručil 
v jednotlivém případě jen s ome7.ením anebo s jinými modifikacemi, ") 
za splnění závazku, pro který se zaručil, b) v témž objemu, jako 
hlavní dlužník sám, C) tudíž též co tkne se přírůstku nebo změny 
v obsahu dluhu, kteréž vinou nebo prodlením hlavního dlužníka 

aj L. 6. §. 1. L. 8. §. 7. L . 9. 34. D. h. t. 46. 1. §. 350. pOZll . 3. §. 351-
llOt. h . . !. b) L. 68. pr §. 1. D. h . t. 46. 1. cf. L . 58. pro eod. c) L. 56. §. 2. 
eod. L. 54. Vl". D. loeati. 19. 2. 
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vzcházejí, d) zvláště za úroky z prodlení, e) nikoli však též za úroky 
smluvené, nebylo-li hned z počátku převzato rukojemství za dluh 
hlavní bez omezení co za dluh zúročitelný anebo nebylo-li jinak 
zvláště rozšířeno i ha závazek úroku . f) Rukojmě jest oproti tomu 
~o taký zavázán jen tehdy, má-li hlavní dluh platnosť aleHpoň co 
naturalis obligatio, g) a · pravidelně jen s těmi omezeními, která 
v samém dluhu hlavním tkví, h) kdežto taková práva, jež pi'íslušejí 
hlavnímu dlužníku jen z důvodů osobních, nepřísluš í rukojmi 
zhola, nýbrž jen za zvláštních podmínek. i) Zaručil-li se někdo 

za rukoj mě (fideiussor 'fideiussoris, dle nynější terminologie též 
fi<řeiussor succedaneus, podrukojmě, Afterbúrge, Ueberbúrge nebo 
NachbUrge), jest pro něho hlavním dluhem obligace l'ukojmova, dle 
níž určen jest jeho závazek. k) Ostatně platí při závazku ruko
jemském též všeobecné zásady o obligacích. 1) Více rukojmův pro 
týž dluh jest v pochybnosti právo in solidum. m) 

Pozn. Jak daleko sahá ručení rukojmovo, jest nejčastěji quaestio 
facti. Sporna je zvláště otázka ručení za úroky hlavního dluhu. Srov. 
L. 54. pro D. 19. 2. Quaero, an fideiussor conductionis etiam in usuras 
non illatarum pensionum nomine teneatur .. . ? Paulu s respondit: si in 
omnem causam conductionis etiam fideiussor se obligavit, eum quoque 
exemplo colo ni tardius illatarum per moram coloni pensionum praestare 
tlebere usuras; usurae enim in bonae fidei iudieiis etsi non tam ex 
obligatione proficiscantur, quam ex officio iudicis applicentur, tamen 
quum fideiussor in omnem causam se applicuit, aequum videtur, ipsum 
quoque agnoscere onu s usurarum, ac si ita fideiussisset: in quantum 
illum cvndemnari ex bona fide oportebit, tantu.m fide tua esse iztbes? 
vel ita: indemnem me praestabis? L. 68. §. 1. D. h. t . Pro Aurelio 
Romulo conductore vectigalis centum annua Petronius Thallus et alii 
fideiusserant, . . . . lecta subscriptiolle fideiussionis, quoniam in sola 
centum annua se obligaverant, non in omnem conductionem, decrevit, 
fideiussores in usuras non teneri etc. Že se na posledním místě ne
myslí na závazek za úroky z prodlení, vysvitá ze striktní povahy 
fidejusse směřující k certa pecunia, jejíž vliv se jeví též vL. 8. D. 13. 
4. Pro právo nynější, v němž tento zřetel odpadá, nejsou tudíž místa 
tato rozhodna. Srov. vůbec Girtanner, str. 385 násl. 409 násl. Hasenbalg 
str. 249 násl. 261 násl. 

d) L. 58. §. 1. D. h. t. 46. 1. L 88. 91. §. 4 D. de V. O. 45. I. L . 24 
§. 1. D. de usur. 22 . 1. e) L . 54. pl'. cit. L. 3. §. 1. (L. 2. §. 12.) D. de adm. 
rel". ad civ. V. p. 50. 8. f) L. 10. Cod. h . t . 8. 40 (41) . L . 4. Cod. de usur. 
4. 32. g) L . 6. §. :l. L. 57. D. h. t. 46 . 1. L . 15. pro eod. §. 350. not. f . g. 
§. 351. not. e. §. 352. pOZll. 2. srov. §. 217. not. p. q. h) L . 8. D. de eo quod. 
eerto loeo. 13. 4. L. 19. D. de exeept. 44. 1. ') L. 7. jll'. D . I. C. srov. §. 357. 
pozn. 5. k) L. 8. §. 12. L. 27. §. 4. D. h. t. 46. 1. 1) L. 88. 91. §. 4. D. de V. 
O. 45. 1. L. 95. §. 1. D_. de solnt. 46. 3. m) §. 4. J . h. t. 3. :l0. 
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§. 355. 

B. Ochranné prostřed7cy ru7cojmovy. 

Rukojmě jest o sobě věřiteli pravidelně zavázán verlle hlavního 
dlužníka stejně jako tento, tak že věřiteli dle jeho viHe pHslu~í 

žaloba proti jednomu každému z více rukojmú pro týž dluh, a) le6 
by byl rukojmě prohlásil, že chce věřiteli ručiti jen za náhradu 
škody, kdyby tento od hlavního dlužníka nemohl dosíci úplného 
zapravení, co tak zv. rukojmě nedoplatku (r. náhradný, fideiussol' 
indemnitatis, Schadlosbilrge). b) Ale kromě toho přísluší rukojmi co 
zvláštní prostředek ochranný proti žalobě též 

1. tak zv. beneficium excussionis si ve ordinis (právní dobro
diní předžaloby, Rechtswohlthat der Vorausklage);C) rukojmě mÍlŽe 
prozatím excepcí odmítnouti žalobu věřitelovu, žádaje, aby vě:t-itel 

nejprve nastupoval na dlužníka hlavního a jen, pokud by od něho 
nemohl zaplae-ení dojíti, aby se hojil na něm, na rukojmi. 1) Obrana 
tato je nemístna, jednak dle výt;lovného ustanovení zákona, jednak 
dle jeho rozumného a praxí osvědčeného výkladu: a) je-li hlavní 
dlužník nepřítomen, a nepostaví-li jej pi'ítomný rukojmě před 

soud ve lMtě soudcem ustanovenu býti mající, 2) anebo je-li 
z j iného dflvodu žaloba proti němu značně obtížnější nežli proti 
rukojmí, na př. z důvodu konkursu hlavního dlužníka; 3) b) ne
má-li již více věřitel proti hlavnímu dlužníkovi žaloby účinné, 
anebo neměl-li jí vúbec,4) aniž by se tím zrušila účinnosť ruko
jemství; c) vzdal-li se rukojmě tohoto právního dobrodiní, bud' pi'i 
uzavření rukojemství nebo potom ně, buti' výslovně nebo mlčky 

spúsobem anebo bližšími lustanoveními záruky; 5) d) popřel-li l'U

kojmě obmyslně rukojemství. d) Rukojmi přísluší dále 

2. zaručilo-li se více osob pro týž cel)' dluh (confideiussol'es) 
právní dobrodiní rozvrhu (beneficium či auxilium divisionis, Rechts
wohlthat der Theilung), e) dle ustanovení §. 215.,6) kteréž však 
rovněž jest vyloučeno vzdáním se a obmyslným popřením ru}w-

a) L. 5. 7. 9. 19. 20. Cod. h. t . 8. 40 (41). L. 56. pl'. 60. pl'. D. mand. 
17. 1. L. 7. D. quod cum eo. 14. 5. b) L. Jl. D. h. t. 46. 1. L. 116. D. de V. 
O. 45. 1. C) Nov. 4. cap. 1. d) arg. L. 10. §. 1. D. h. t. 46. 1. (not. f.). e) §.4. 
J. h. t. 3. 20. cf. Pauli. sentt. 1. 20. L. 26 .. 28. 49. §. 1. L. 51. §. J. 4. D. 
h. t. 46. 1. (cf. L. 43. eod.). L. 16. Cod. eod. 8. 40 (41). L. 7. D. de fideinss . 
tuto 27. 7. L. 3. Cod. de const. pec. 4. 18. 
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jemství, f) a které nepřísluší též rukojmúm poručníkovým proti po
ručenci. g) Konečně múže rukojmě 

3. exceptione dol i též vymoci, aby mu žalující jej věř'itel 

j)ostoupil svou žalobu proti hlavnímu dlužníkovi, po případě proti 
spolurukojmi; h) to jest tak zv. beneficium cedendarum actionulll. 7) 8) 

Pozn. 1) Nov. 4., vydaná Justinianem a. p. Chl'. 535., zní v cap. 1. 
dle textu vulgata versio (vydána Heimoachem): Si quis igitur credi
derit et fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem acceperit. " ve
uiat primum ad eum, qui aurllm accepit debitumque contraxit ... Si 
vel'O non valuerit a debitore recipere aut in partem aut in totum, se-

-cundum quod ab eo non potuerit reci pere, secundum hoc ad fideius
s'orem aut sponsorem aut mandatorem veniat, et ab illo, quod reliquum 
ost, sumat. - Recký text má pro "sponsorem": aV'rI, cpOJvtt'r~7), t. j. 
constituentem či constitutae pecuniae reum (Harmenopul. I. 3. §. 40. 
III. 6. §. 1. 11.), jakž také Vulgata překládá v Nov. 115. cap. 6. 
Nov. 136. praef. cap. l. - O celém tomto zákoně a jeho výkladu 
v praxi viz Girtanner, str. 113 .. 125. 199,.248.424 .. 456. Hasen
balg, str. 519 .. 625. 730 násl. Windscheid §. 478. 

ll) N ov. 4. cap. 1. cit. Si vero fideiussor aut mandator, aut qui 
spollsioni se subiecit, adsit, principalem vero abesse contigerit, acerbum 
est creditorem mittere alicubi, qllum possit mox fideiussorem aut man
datorem aut sponsorem exigere ... Pro bet igitur fideiussorem aut spon
sorem aut mandatorem, et causae residens iudex det tempu s fideiussori 
(idem est di cere sponsori et mandatori) volentibus principaJem dedu
cere, quatenus ilIe prius sustineat conventionem et sic ipsi in ultimum 
subsidium serventur ... Si vero tempu s in hoc indultum excesserit ... , 
tunc fideiussor aut mandator aut sponsor exsequatur litem et oebitum 
exigat contra eum, quem fidedixit aut pro quo manrlatum scripsit aut 
sponsionem suscepit, a creditore actionibus sibi cessis. Srv. Seufferťs 
Arch. II. 46. VI. 42. 

3) Seufferťs Arch. IV. 42. VII. 314. srov. rak. zik. §. 1356. 
,Proti tomu však Seufforťs Arch. X. 48. XII 158. 

4) Arg. Nov. 4. cap. l. verbis: Si ve1'O non valuerit a debitor-e 
t'eciper-e etc. pozn. l. Tak, je-li hlavní dlužník zavázán toliko natura
liter: taktéž je-li týž notoricky insolventním; Seufferťs Arch. IV. 42. 
VI. 42. XIV. 34.; nikoli, ohradil-Ii se blavní dlužník proti žal obě to
liko paktem de non petendo in personam, Seufferťs Arch. VI. 40. 
srov. IV. 43. 

5) To lze na př. právem předpokládati, zaručí-Ii se někdo, "ja
kožto dlužník sám" (Seufferťs Arch. V. 132.), anebo s ustanovením 

f) L.. 10. §. 1. D. h. t . 46. 1. g) h nit. D. rem pup ... salvam fOl'e. 46. 6' 
h) L. nIt. cit. Nov. 4. cap. 1. in f. L. 17. 36. D. b. t. 46. 1. cf. L. 28. D. 
mand. 17. 1. L. 95. §. 11. D. de ROJut. 4.6. 3. 
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~~~ějš~3 a)nebo btéž vůbec zvlášť určené lhůty platební (Seuffťl'ťs Arch 
. . ., ane dle okolností i s úmluvou něčeh .. . h . , . 

věřiteli ku placení vhodnějšího (§. 351 t ' ) °BJme o,. zeJmena ~ís~a d dá t ké' . no . 1.. eneficlUm eXc.USSlOms 
? pa a, konstltutováno·li jest jinému věřiteli (§ 351 t 1-) 
Jezto tento nemá proti hlavnímu dlužníku zcela žádné Y I 'b no: \. , 
~?zn. ~.); zd~li též, sl.íbena-li alia res? Vangerow IIL §.a ~7~ ~srov. 
CIS. 3. , oprotI tomu Glrtanner str 433 P~"d . . pozn. 
věřiteli poskytnuto pevné práv~ k 'J'iném'u pI{nJcYne ,nay .tl?, .zdalI ml ě~o býti 

. h hl d . I, Cl I Jen ru wJemství 
pro Je 40) po e ávku y s napřed umluvenou datio in solutum (§. 353 
po~n. b .. ~do n~ y pl' .. p~·oh!~.sí: že se zaručuje za dlužníka, avšak tí~ 
sP,uso em, y ze ymuz.~ datl venteli místo věci pevnou summu eněžitou 

:~~~. p~ez k~eco Jméyho, tomu ,nesluší zajisté upírati benefi~a e~cus~ 
, y e o na pl'. se za~uč~ za splacení zápůjčky s tím ustano-

::~~~ia~~_I~u~~U::ít:~en~ov ~~st~o~~s, J~:yStty sicet rUkojbmě, nemůže ~šul.{, 
y d ť ť S ' s e po om o ranu eXCUSSlUl1lS 

pre s Ira 1. rov. ostatně ještě Bruns Ztschr f Re ht hl' 81 101 _ P ť b VY, , Y , Y . . . c sgesc. . str. 
. y " ~o I eznemu mmem, ze se beneficium excussionis lsti,' m 

popremill pozbyvá, prohlašuje se Hasenbalg stl'. 606 ná I y 
ov 6)y Dle. ~oho záleží na tom, kolik ruk~jmů jest zav~;áno a v 'aké 

:~~'.e v c:s I.Itlsk~ntestace j,sou so!ventními a pokud s výsledkem žalo;áni 
y 1 mo ou. oblIgace nem rozdelena ipso iure (not e) S t' y 

nesouhlasí L 48 § 1 D h . .. lm ovsem . '. '. 'y ' . . t. 46. 1. Vztahovala se snad lex tato na s onsio 
~ fid~promlsslO, Jez dle zákona Furiova mezi více osob byla roz~ěle 
IpSO lUre (Gui, III. 121.), a vloudila se snad jen nedo at" na 
chybe~?u int,erpolací do Pandekt. Girtanner, str. 462 n~sl re;~~k St p~-
;t~kO~;I6s~ mlsto to vysvětl}ti i s;"stanoviska práva Just., civ ·Arch. X~~I~ 

. násl. - Ostatne chteJI mnozí omeziti beneficI'um d' ,. . 
toliko vo d I y y 1 v1slOms 

na pnpa spo eené soucasllé záruky. Seuffert § 385 [ 17 ] 
Seuffert's Arch. ,nI, 263. XIII. 27. XIV '234; oproti' tom~ P~tr~~nn~r 
str. 466. a v CIV, Arch. XLIII 12., Seufferťs Arch YI 43 S o Ob 
Hasenbalg str. 466, až 518. 784 násl. o L 48' §. l' ,rt v. vluáyet? 
str. 507 násl ' . '" Cl. zv s e 

. 7) Srov. ~. 2~3. not. v., §. 214. not. g. Nárok na cessi žalob 
protI. spolurukoJ.moVl popírá Savigny, Obligationenrecht I. str. 273 násl ~ 
~~;O~l. ;g:.u 7~~rt::~~r str. 53,8 uásl. pozn. 9. Srov. Hasenhalg, sťl': 
b d'? Aby rukojmě ~hránila proti ohrožování svrchu uvedených do-

1'0 l~, dává m~ praXI s dle nesp~ávně pojatého výkladu L. 28. D. h. 
t. ("Sl contendat ) právo, vyzvatI věřitele k žalobě tak catlO e I . zv. provo-

x ege "Sl contendat." Hasenbalg, str. 627 násl. 781. 

mezi 

§. 356. 

C. Postih (regress) rn7cojmův proti hlavnímu, dlužníku. 

Rukoje:nstvím samým nevzniká o sobě zvláštní poměr právní 
rukO]mlm a hlavním dlužníkem. Na důvodu, z kterého bylo 
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rukojemství převzato, závisí, může-li rukojmě pro škodu, kterouž 
rukojemstvím utrpí, hojiti se na hlavním dlužníku. Na př. nemůže 
on tak činiti , zaručil-li se vslmtlm jen ve vlastním zájmu (co fideiussor 
in rem suam), a) anebo v úmyslu hlavnímu dlužníkovi čistý prospěch 
poskytnouti (donandi animo), b) předpokládaje, že se v tom ne
skrývá neplatné darovánÍ. 1) Z pravidla ale spadá rukojemství bud' 
pod pojem mandátu (§. 293.) nebo jednatelství (§. 298.), stalo-li 
se totiž bud' dle výslovně nebo mlčky projevené vůle hlavního 
dlužníka C) nebo bez příkazu v jeho zájmu. d) Tu pak múže rukojmě 
na hlavního dlužníka nastupovati contraria actione mandati nebo 

_ negotiorum gestorum, o náhradu škody. Podle okolností může ža-
. lovati již o to, aby jej hlavní dlužník rukojemství sprostíl, pokud 

se již převzetí jeho jeví býti jednáním z mandátu r.ebo r.ávaznou 
negotiorum gestio a pokud se sproštění jeho jeví býti ex bona 
fide negotii požadavkem slušným, na př. je·li rukojmě již lm pIa· 
cení odsouzen anebo otálí-li hlavní dlužník neslušně se zapravením 
dluhu aneb uvádí-li marnotratností v nebezpečí svou spúsobilusť 
ku placeni. e) Rukojmě múže zejména žalovati o náhradu, když 
a pokud již na své útraty věřitele ukojil a tím též hlavního 
dlužníka sprostil; f) předpoldádaje ovšeDl , že se při tom sám nedo
pustil obmyslnosti nebo nedbalosti nějaké, na př. tím, že neužil pří
slušných prostředkúv obranných proti pohledávce věřitelově, anebo 
že opomenul oznámiti jeho placení, čímž byl hlavní dlužníl{ sveden 
k opťtnému plnění téže pohledávky. g) Rukojmě múže míti nárok 
na náhradu, i když sám neplatil, platil-li někdo jiný neho promi
nul-li věřitel dlnh, maje úmysl mu darovati. h) Za splnění náhrad
ného závazku hlavního dlužníka může se opět rukojmě zavázati, i) 
tak zv. rukojmě podpúrný (podpúrce, Rúckbúrge). 

Nehledě ku zvláštnímu důvodu závazku k náhradě, múže ru
kojmě na hlavního dlužníka nastupovati též žalobou od ukoje
ného věřitele mu postoupenou (mandata či utilis actio), k) a to 
možno jest i tehdy, když si, e) platě dluh. postupu žaloby výslovně 

a) L . 24. D. de pactis. 2. 14. b) L. 9. §. 3. D. ad Sc Maced. 14. 6. 
L. 6. §. 2. D. mand. 17. 1. cf. L. 40, eod. c) §. 6. J . h. t . 3. 20. L. 20. §. 1. 
L. 21. 22. pro D. mand. 17. 1. L. 6. §. 2. L. 18. eod. L. 60. D. de R. J. -
dl L. 6. §. 2. L. 20. §. 1. D. mand. 17. 1. e) L. 38 §. 1. L. 45. §. 5. D. eod. 
L.10 Ood. mand. 4. 35. cf. L. 45. §. 2. D. eod. 17. 1. f) L. 10. §. 11. D. eod. 
g) L. 10. §. 12. L. 29. eod. cf. L. 67. D. de :fideiuss. 46. 1. L . 47, in f. D. de 
cond. indeb. 12. 6. ll) L. 10. §. 13 ... L 12. §. 2. D. mand. 17.1. i) L. 4. pro D, 
de :fideiuss. 46. 1. k) §. 355. not, h. I) L. 28. D. mand. 17. 1, L. 36. D. de 
fideiuss, 46. 1. 
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nevyhradil. 2) A však žalobě této může odporovati exceptio doli za
ručil-li se rukojmě donandi animo nebo in l'em suam aneb~ ne
má-li nároku na náhradu z jiného dúvodu dle povahy svého práv
ního poměru k dlužníkovi. 3) 

Pozn. 1) Dá se též mysliti, že rukojemství bylo převzato se 
v~dání~ ,se všec,h, nár~l\ů ~a postih, za příčinou narovnání aneb něja
hho Jomeho pInem vzáJemneho nebo conditionis implendae causa a l)od. 

-) N esporno jest to při mandatum qualificatum. Vždy přičítá se 
mandátorovi ještě mandati actio o cessi žaloby, dle L. 28. D. mand. 
17. 1. Papinianus libro tertio quaestionum ait, mandatorem debitoris 
solventem ipso iure reum non liberare; propter mandatum enim suum 
solvit et suo nomine; ideoque mandatori actiones putat adversus reum 
ce di debere. Při jiném druhu rukojemství je to velmi sporno. Tvrdí 
se, že bezvýhradným zaplacením rukojmovým hlavní dluh se zrušuje 
a že není tedy více možný postup žaloby z dluhu; Puchta §. 405. 
not. n. o., Seuffert §. 385. not. 26. a jiní (srov. Girtanner str. 217 
násl. 251 násl.); arg. L. 76. D. de solut. 46. 3., jež se vzt.ahuje ku 
více solidárně zavázaným poručníkům (srov. Savigny, Obl. I. str. 252 
násl.). Avš~k L. 36. D. de fideiuss. 46. 1. praví: Quum . is, qui et 
reu~ et fidelUssore~ habens (habet), ab uno ex fideiussoribus accepta pe
cuma ~raestat actl.ones, poterit quidem dici, nullas iam esse, quum 
suum lam percepent et perceptione omnes liberati sint. Sed non Ha 
est; non enim in solutum accepit, sed quodammodo nomen debitoris 
ven.didit; et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut praestet 
actr?nes. Podle toho tvrdí se právem, že se již dle řím . práva placení 
fide~ussorovo nep,okládá, p~a videlně a beze zvláštní úmluvy za zapra
velU dluhu .hlavmho,_ nybr.z za koupi pohledávky. Srov. též L. 5. pl'. 
D. de censlb. 50. 10. Glrtanner str. 535 násl., srov. Schmid Grund
lehren de!' Cession I. str. 62 .. 67.; oproti tomu opět Dernburg, 
Ffandr. II. str. 369.; ale srov. nyní též Hasenbalg, sk. 413 násl. 
!:.kž je:í se n!~terielně, ačkoli dle jiného formelního pojímání, týž 
ucmek, Jako pn mandatum qualificatum. Dle nynějšího práva nedal by 
se takový rozdíl vůbec provésti, ježto rukOjemství od mandátu a fide
jusse ph'sně lišiti nelze (§. 353: pozn. 3.), a ježto by právě tak dobře 
bylo, lze,. uži~i rozhod~~í?ího dů:,odu L. 28. cit. dle povahy věci pravi
delne pn kazdém nyneJšlm rukOJemství. Seuffert's Aroh. VII. 313.) oproti 
tomu al~ XII: 117, Srov. bav. osnova II. čl. 879, "Jeder Biirger tritt 
~urch dIe pfhcht.gemasse Befriedigung des Glaubigers von Rechtswegen 
I!1 alle Rechte el!1, welche dem Glaubiger in Ansehung der verbiiroten 
Schuld zustehen." Rovněž i hess. osnova IV. 2. čl. 603. a rak. ~bč. 
~á~. §. 1358. Oproti tomu sas. zák. §. 1479. praví o přikazova·teli 
uveru, že může, )li když ukojil toho, jemuž příkaz dán hyl žádati aby 
mu tento postoupil svou žalo bu proti třetímu." " 

3) V pramenech není to sice uvedeno výslovně, rozumí se však 
samo se hou. Nepochybno však není naproti tomu, jak Windscheid 
§. 481. pOZll. 7. praví, že by věhtel mohl z toho důvodu odepi"íti 

~- ----- - -
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rukojmi postup své žaloby proti hlavnímu dlužníku; onen má spíše 
žalobu postoupiti bez odporu, nestaraje se o to, zdali a jak se hlavní 
dlužník oproti ní chrániti může. 

§. 357. 

IV. Zánik závazku rukojmova. 

Důvody zániku obligac Vllbec platí i při obligaci rukojmově. 
'I ato může mimo to pominouti z následujících důvodú zvláštních: 

1. sloučí-li se závazek rukojemský s dluhem hlavním v jedné 
a téže osobě, confuRio, tedy, stane-li se rukojmě dědicem hlavního 
dlužníka nebo naopak pokud i pak pohledávka z rukojemství ne
skytá věř"iteli výhod, jichž mu nedává sama pohledávka hlavní; 1) 

2. pak-li a pokud věi'itele stihne vina proti rukojmi, jíž 
tento pozbyl benefici a excussionis nebo beneficia ceclendarum 
actionum; tu pak žalobě z rukojemství odporuje rušivá exceptio 
doli, nebo obrana ze zmaru právního dobrodiní nabývá ráz obrany 
rušivé; 2) 

3. odpadnutím účelu nebo předmětu rukojemství, tedy každým 
pomil1l1tím dluhu hlavního, kterýmž zaniká úplně právní nárok, 
k jehož pojištění mělo rukojemství sloužiti, budižto placením anebo 
kteroukoli jinou okolností, jež má stejný účinek jako toto.:I) 

Účinku toho nemá okolnosť zrušující závazek hlavního dluž
níka bez ukojení věhtelova, z kteréž okolnosti jest zod pověden 
rulwjmě sám. 4) 

Prosti'edky ochranué, kteréž spočívají jen na osobních spro
šťovaCÍch důvodech hlavního dlužníka, přísluší rukojmi samy sebou 
jen potud, pokud by jinak z příčiny jeho' postižných nál'okú proti 
hlavnímu dlužníkovi jejich účel i pJ'o tohoto byl zmařen. 5) 

Pozn. 1) Toto pravidlo jest vyř'čeno pro fidejussi, srov. §. 273. 
pozn. 3. L. 95. §. 3. D. de solut. 46. 3. Quod vulgo iuctatur: ficle
Í1.tSS01'em, qui clebitori heres extitit, ex causa ficleiussionis liberari, to
tiens verum est, quotiens rei plenior promittendi obligatio invenitur. 
Nam si reus dUl1taxat fuit obligatus, fideiussor liberabitur. - Poslední 
věta jest bezpochyby nesprávna; snad by se mělo čísti: "nam si reus 
natura (nebo naturaliter) duntaxat fuit obligatus, fideiussor 110n libe
rabitur" nebo podobně. Srov. Basi!. XXVI. 5. cap. 95. §. 3. [Heimbach 
III. p. 126.] "ói ya(! ó EVa,yÓť'óvo<; qJVIJ., p .ó ')IO')1 ij1IélXó'lo, DVY. c/nó;Uv'lat." 
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Vangerow III. str. 380. Mommsen Dig. ad h. I. - Že též při konstitutu 
táž konfuse přijata není , pro to odvolávají se spisovatelé právem k mož
nosti konstituta debiti proprii (Hasenbalg str. 809 násl.), a že i z mandátu 
stále ještě žalovati lze, když se stal mandator dědicem dlužníka, jemuž 
úvěr poskytnut byl, nebo naopak, sluší rovněž přiznati. Ale co do 
praktickébo výsledku jeví se při obou přece totéž, nerozeznává-li se 
závazek konstituentův nebo mandátorův nijak od závazku dlužníka 
hlavního, ježto pak jest lhostejno, kterou žalobou věřitel svého práva 
dobývá na zavázaném z dvojího důvodu . Nicméně v L . 38. §. 5. D. 
de solut. 46. :J. odvozuje se z pominutí fidejussorní obligace konfusí 
důsledek, že se jí osvobozúje i podrukojmě za fidejussora nastou
pivší. Uznává-li se to za zásadu právní významu ještě praktického 
(Windscheid § 480. pozn. 2.), dlužno připustiti, že v tomto směru 
ještě trvá prakticky důl ežitý rozdíl mezi fidejussí a konstitutem debiti 
alieni . Ale srv. oproti tomu Girtanner, str. 511 násl. srv. str. 490 násl. 

CZ) Bod velmi sporný! Obvyklé mínění, že exceptio cedendarum 
actionum se stává peremtorickou, ztratil-li věřitel žaloby svou vinou, 
popírá živě Girtanner, str. 468 násl. 543 násl., vyjma při mandatum 
qualificatum (L 95. §. ll. D. de solut. 46. 3.). Tento tvrdí to však 
[str. 439. 483 násl.] všeobecně o exceptio excussionis, jestliže věřitel 
z nedbalosti s žalobou na hlavního dlužníka otálel, až tato žádného 
účinlm více nemá (arg. Nov. 4 cap. 1. verb . si vero non valuerit 
etc., správněji přeloženo: si non peterit etc., kterážto slova přece jen 
rlí, že rukojmě musí platiti, když věřitel, obrátiv se zprvu proti 
dlužníku blavnímu, zapravení dosíci nemobl), kdežto jiní toliko při man
datum qualificatulll a při fideiussio indemnitatis rukojmi obranu po
skytují, když věřitel ne~apra"ení dluhu dlužníkem sám zavinil (arg. 
L. 41. pro L. 62. D. h. t. 46. 1.), Puchta §. 405. not. q. r.· srov. 
Jager, Linde's Ztschr. V. str. 231 násl. - Rozhodným jest pro ny
nější právo stanovisko, že nyní z pravidla každé rukojemství, jako 
římské mandatum (§. 353 . pOZll. 3.) ex fiJe bona posuzovati sluší; 
proti této může se věřitel prohřešiti, když svým přičiněním anebo též 
svou nedbalostí zmaří rukojmi! po zákonu mu příslušící prostředky 

ochranné, a přece na tohoto nastupuje . Jenom nelze vůbec, při man
datum qualificatum právě ' tak jako jinde, každé shovívavé prodlení 
věřitele při žalobě na dlužníka onomu za vinu klásti oproti rukojmi 
Srov. Vangerow III. §. 578. pozn. 4. Rudorff k Puchtovi n. m. u. 
Windscheid §. 478. pozn. 10. Seufferťs Arch. VII. 33. 177. 31l. 
312. XI. 243. XII. 159. 240. XVI. 112. Prakt. Arch. X. 2. [str. 91 
násL] Srov. bav. osnovu II. čl. 889. 890. 900., hess. IV. 2. čl. 61l. 
612. 620. a sas. zák. §. 1466. 1478. 

3) L. 43. D. de solut. 46. 3. stanoví pravidlo: In omnibus spe
ciebus liberationum etiam accessiones liberantur, puta adpromissores, 
hypothecae, pignora; srov. §. 276 . not. C. Že pravidlo toto není úplně 
správno, vyplývá z §. 276. not. d. a z L. 60. D. de fideiuss. 46. l. 
Ubicunque reus ita liberatur a creditore, ut natura debitum maneat, 
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teneri fideiussorem rcspondit ; cum vero genere novationis transeat 
obligatio , fideiussorem aut iure aut exceptione liberandum. Srov. též 
L. 19. D. de duob. reis. 45 . 2. Proto je co cbybné a nesprávné zcela 
,zavrhuje Girtanner, str. 79 násl. 495 násl., ač se nalezá v L. 38. 
§. 5. D. de solut. 46. 3. rozhodnutí, ktcréž se dá vysvět.liti toliko 
z užití onoho pravidla. Srov. pozn. 1. na konci, pozn. 4. b. C. Oproti 
tomu Hasenbalg, str. 295 násl. , zvlaště vzhledem k L. 60. cit. str. 
345 násl. - Nade vši pocbybnosť trvá rukojemství dále, i když hlavní 
dlužník zemřel a žádný dědic za něho nenastoupí, ať zanechá jmění 
čili nic. L . 95. §. 1. D. de so lut. 46. 3. L. 1. §. 14. D. depos. 
16. 3. (§. 273. pozn. 1. srov. Baron, Gesammtrechtsverhaltnisse, str. 
&37 násl.) Hasenbalg, str. 644 násl. - Kromě toho uvádí se specielně 
za' důvod osvobozovací jak pro mandátora tak i pro fidejussora zru
šení hlavního dluhu konfusí CL. 71. pro D. h. t . 46. 1. srov. §. 273. 
pozn. 2.) a novací (L. 4. Cod. h. t. 8. 40 (41.), kteréž obě působí 
solutionis iure, pro fidejussora zvláště ještě přísaha o dluhu hlavním, 
kteráž rovněž iH locum solutionis succedit (L 28. §. 1. D. de 
iureiur. 12. 2.). TýŽ účinek má ze stejnébo důvodu datio in solutum 
(§. 222.) , kompensace (§. 265. not. k), úplné prominutí dluhu jako 
í'ímská acceptilatio C§. 267. pozn. 1. IX. (J. a d. §. 269. not. k), a dle 
L. 60. cit. "cum genere novationis trallseat obligatio" (§. :J7l. pozn. 3.), 
jakož dle povahy věci i důvody zániku v §. 276. not. a . b. uvedené 
(srov. Kuntze, die Obl. str. 177 násL). Ve všech těchto směrech není 
již dle řím. práva žádn ého rozdílu mezi fidejussorem a mandátorem, 
a netřeba odvozovati z korreality obligaci fidejussora, kteráž, jsouc 
již dle řím. práva alespoú problematickou, dle nynějšího práva nijak 
se nedá tvrditi co prayidlo. - Girtanner, str. 514. popírá zánik ru
kojemství ve případecb §. 277. not. a . c. , zajisté neprávem a proti 
duchu dotyčných zákonů. - Zrušení litiskontestací s hlavním dluž
níkem anebo se spolurukojmím, platné dle staršího práva pro fidejussi . 
jest ~ Just. právu jak pro ni tak i pro veškery obligace korreální od
straneno. L . 28. Cod. h. t. 8. 40 (41). (§. 271. pozn.). 

4) Srov. §. 276. not. d. - a) L. 88. D. de V. O. (Paul.) Sed si fide
iussor hominem occiderit, reus liberatur, fideiussor autem ex stipulatio ll e 
(ex stipulatu actione?) conveniri potest. L. 95. §. 1. D. de solut.. 46. 3. 
(Papinian.) : . . aliter quam in persona fideiussoris, qui promissum ho
minem intrrfecit, quia tenetur ex stipulatu actione fideiussor, quemad
modum tencbatur, si debitor sine berede decessisset. (§. 274. pozn. 2 b.). 
Oproti tomu b) L. 19. D. de dolo 4. 3. Si fideiussor promissum 
animal ante moram occiderit, de dolo actionem reddi adversus eum 
oportere N eratius Priscus et Julianus responderunt, quoniamdebitore 
liberato per consequentias ipse quoque dimittitur. c) L. 38. §. '1. D. 
de solut. (African.) : .. hoc casu in ipsum fideiussorem ex edicto 
actionem restitui debere, quemadmodum in eum fideiussorem, qui ho
minem promissum occidit. Bekker, proc. Consumt. str. 203 násl. 
Vangerow III. §. 578. pozn. 2. K tomu Huschke's Gaius, str. 80 násl., 
kterýž dovozuje, že sponsor a fidepromissor staršího práva ipso iure 
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byli osvobozeni, ale že de dolo byli právi, kdežto fideiussor přímo 
ex stipulatu zavázán zůstal. 

5) L. 19. D. de except. 44. 1. stanoví pravidlo: Omnes exceptiones, 
quae reo competunt, fideiussori quoque etiam invito reo competunt. 
Oproti tomu §. 4. J de replicat. 4. 14. Exceptiones autem, quibus 
debitor defenditur, pIe l' u m q u e accomodari solent etiam fideiussoribus 
eius, et recte, quia, quod ab iis petitur, id ab ipso debitore peti vi
detur, quia mandati iudicio redditurus est iis, quod hi pro eo solverlnt. 
Prvé jest úplně správno co do excepcí hned z počátku založených 
i naturální obligaci vylučujících, na př. L. 12. Cod. de non. num. pec. 
4. 30. L. 15. pr. D. h. t . 46. 1. L. 16. §. 1. D. ad Sc. Vell. 16. 1. 
Kromě toho ale srov.: a) §. 282. not. h. b) L. 7. pl'. D. de except. 
44. 1. Exceptiones, quae personae cuiusque cohaerent, non transeunt 
ad alios, veluti ea, quam socius habet exceptionem, quod fa cere possit, 
vel parens patronusve, non competit. fideiussori; sic mariti fideiussor 
post solutum matrimonium datus in solidulU dotis nomine condemnatur 
(§. 225.) §. 1. ibid. Rei autem cohaerentes exceptiones (§. 102.) 
etiam fideiussoribus competunt, ut rei iudicatae, doli mali, iurisiurandi, 
quod metltS cansa jactwn est. Igitur et si reus pactus sit in rem, 
omnimodo competit exceptio fideiussori etc. c) L. 32. D. de pact. 2. 
14. Quod dictum est, si cum reo pactum sit, ut non petatur, fideiussori 
quoque competere exceptionem, propter rei personam placuit, ne man
dati iudicio conveniatur. Igitur si mandati actio nulla sit, forte si do
nandi animo fideiusserit, dicendum est, non prodesse exceptionem 
fideiussori. L. 21. in f. L. 22. eod. Itaque debitoris conventio fideius
soribus proficiet - nisi hoc actum est, ut duntaxat a reo non pe
tatur, a fideiussore petatur; srov. ale pozn. 2. cf. L. 23. 24. eod. 
L. 27. §. 2. L. 62. eod. d) L. 7. §. 1 in f. D. except: (cf. čís. b.) 
ldem dicitur, et si ... fideiusserit ... pro minore 25 annis circumscripto ; 
quod si cleceptus sit in re, tunc nec ipse ante habet auxilium, quam 
restitutus fuerit, nec fideiussol'i danda est exceptio. L. 13. pl'. D. de 
minor. 4. 4. In causae cognitione versabitur, utrum soli ei (se. mino1'i) 
succurrendum sit, an etiam his qui pro eo obligati sunt, utputa ficleius
ribus. Itaq ue si, quum scirem I minorem et ei fidem non haberem, tu 
fideiusseris pro eo, nOn est aequum, fideiussori in necem meam sub· 
velliri, sed potius ipsi delleganda erit mandati actio. In summa per
pendendum erit praetori, cui potius subvelliat, utrum creditori an 
fideiussori; nam minor ' captus neutri tenebitur. Faciliu s in mandatore 
dice;ldum erit, non debere ei subvelliri; hic enim velut affirmator fuit 
et suasor, et cum minore contrahel'etur, et sqq. cf. L. 3. §. 4. eod. 
L. 51. D. de procurator. 3. 3. L. 1. 2. Cod. de fideiussor. min. 2. 
23. (24.) L. 95. §. 3. D. de solut. 46. 3. srov. §. 124. Hot. g. Gir
tanner, str. 521 násl. Bekker, str. 200 násl. Vangerow, 1. §. 179. 
pozn. §. 183. pozn. 1. III. §. 578. pozn. 2. ČÍS. II. Hasenbalg, str. 
287 násl. 777 násl., zvláště k d. str. 356 násl. 780 násl. Srov. též 
zejména Ir c), Huschke's Gaius str. 80. 

309 

V. Omezení rulmjemství. 

§. 358. 

Římské právo zakazuje rukojemství vojínův za smlouvy paCh: 
tovní a) rukojemství duchovních za vei'ejné dávky, za světske 
smlol~vy pachtovní, za poručenství a ~a vedení cizího processu;~) 
nynější platnost ustanovení těchto jest v~ak vel~lli poc?~bna.~) Du-, 
ležita oproti tomu jsou zákonná omezem rukoJemstvl zen, Jedllak 
osob žen:>kého pohlaví vůbec, a sice co do účinku i co do formy 
j;tercessí, jednak manželek zvlášť. '.I) Spočívají jednak, na ,sena~us
consultum Velleianum a jeho výkladu, C) jednak na zvlaštmch pred-

pisech Justinianových. d) 

Pozn. 1) Srov. o tom Girtanner, str. 143 násl. 283 násl. ~I~~ násl. 
'.I) Kattenhorn, uber Intercessionen der Frauen nach l;omlsc~en 

Rechten. Giessen 1840. Girtanner, str. 133 násl. 258 násl. ,135 nasl. 
Windscheid §. 485 .. 488. Vangerow III. §. 577. 581. 

A. Senatuscons?tltum Velleiannm. 

§. 359. 

Dle jmenovaného snešení senátu mají býti netoliko rukojemství, 

nýbrž vůbec intercesse žen vůbec bezúčinny ;,1) intercess~ pak jest 

převzetí závazku za někoho jiného, ve~lev neh~. nebo, mIsto něho, 
6ímž se intercedent vydává v nebezpečl, ze věritel mIsto na toho , 
koho se závazek vlastně týče, poněvadž tento věřitele neukojí, na 
něho bude nastupovati a že jej donutí, aby ze svého jmění ~la:il. !!) 
lntercesse jest 1. tak zv. kumulativní intercesse, vezme-ll nel,do 
na se závazek vedle vlastního dlužníka, tak že věřitel své pohle
dávky na jednom nebo na druhém dobývati může; sem náleží: a) :'u
kojemství a) b) uzavření závazku korreálního, kterýž dle důvodu sveho 
vzniku zdela nebo z části se týče spoludlužníka, b) dále též o~a
tření zástavy za cizí dluh . c) čímž někdo dluh ten bez osobmho 

a) L. 31. Cod. de locato 4. 65. cf. L. 8. §. 1. D. Tqui satisd; cog .. ,2. 8. 
b) No\'. 123. cap. 6. cf. can. 20 . . C. XI. qn. 1. cap. 1. X. dde fidell1s~3 ;)'C~~' 
C) Dig. ad senatuscnl1sultum VelleJaI111m. 16 .. 1. Cod. 4. 29. ) IX) L.. . 
1 c fl) Nov. 134. cap. 8. (Alltb. si qua 1Jlulter ad L. 22. Co.d. 1. c. ) L 
.. a) L. 2. §. 1. D. b. t. 16 1. L. 19. 22. Cod. de fidelUss. 8. 40 (41. . 

10 Cod. mand. 4. 35. (§. 3"0 . . 353.). b) L. 17. §. 2. L. 18. D. h. t. (~. 213.). 
C) ·L. 32. §. 1. D. b. t. cf. L. 8. pl'. eod. (§. 36-1-.). 

Arndtsovy Pnndekty. 21 
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závazku jaksi na svou věc preJlmá; 2. tak zv. privativní intercesse. 
bere-li někdo na se závazek místo jiného, takže věřitel proti tomut~ 
žádné pohledávky nemá; sem náleží: a) převzetí cizího dluhu no- ! 

vad, expromissí, d) rovněž b) litiskontestací nebo převzetím obha
jování proti žalobě z dluhu, e) a tolikéž e) uzavřením komprornissu 
za dlužníka, f) ale i d) uzavřením závazku kontraktního oproti tře
tímu za jiného, s něhož závazek ten sňat býti má, jemuž však 
pi'ece má dostati se prospěchu z právního jednání, jako kdyby je 
byl sám uzavřel, g) což se nazývá intercessio tacita. Pro všecky tyto 
případy platí zákon jmenovaný, pi'evezme-li totiž osoba ženského 
pohlaví závazek takovým spůsobem, pl~i čemž snad i na to se spo
léhá, že nebude předce pohledávku museti platiti ze svého jmění, 
nikoliv i tehdy, stalo-li se ono s vůlí a rozhodným úmyslem, převzíti 
i skutečné zaplacení na své jmění. 3) 

Pod zákon tento nespadá převzetí dluhů nastoupením nebo 
koupí dědictví, h) slib nahraditi škodu ze závazků, ktel'é pro ně
koho vzejíti mohou z jistého jednání, pokud tím není převzat 
závazek jeho oproti věřiteli, i) zaplacení cizího dluhu, aniž by tento 
převzat byl, k) vzdání se práva, byť i vzhledem k cizímu dluhu I), a 
skutečné převzetí závazku jiného, kterýž ale pro přejímající 
vskutku (materielně) není cizím. m) Též nelze jednání pokládati 
materielně za intercessi, pokud se jím intercedentce dostalo ně
jakého zisku anebo vůbec jen pokud se jmění její převzetím závazku 
a jeho splněním nezmenšilo. n) 

Pozn. I) L. 2. §. 1. D. h. t. 16. 1... Senatusconsulti verba 
haec sunt: Q~tOd. M~reus Sil.antts et Velleius Tutor eonsules verba le
eM'unt de obl~gatwmbus. lemznarnm., quae pro aliis reae fierent, quid 
de ea re fiert oportet (Hal. oporteret) , de ea re ita eensuere (eonsu
luerunt): quod ad fideiussiones et mutui dationes pro aliis, quibus in
tereessennt lemmae, pertinet, tametsi ante videtur ita ius dietum esse 
ne eo .nomi~e a.b his petitio neve in eas aetio detur, eum eas virilibus olficii; 
f;tngt et etuS generis obli!(ationibus obstringi non sit aequum, arbitrari 
Senatum, reete atqZte ordzne laeturos, ad quos de ea re in iUl'e aditu'm 

. d) L. 8. §. 8. 9. D. h. t. (§. 2fi8.). e) L. 2. §. 5. eod. L. 10. ~. 1. D. de 
In rell verso. 15. 3. L. 5l. §. 1. D. de procurat. 3. 3. (§. 271.). cf." L. 23. 26. 
D. h. t. fJ L. 32. §. 2. D. de receptis. 4. 8. g) L. 2. §. l. L. 8. §. 14. L. ll. 
12. 29 pr' i D. h. t. L. 4. 19. Cod. h. t. h) L. 32. pl'. D. h. t. L. 13. pl'. L. 19. 
~. 3. eod. ) L. ~. §. l. L 19. §. 1. 2. D. eod. L. 6. §. 1. Cod. eod. cf. L. Hl 
\i. 4. D. ~. d. k) L. 4. §. 1. L. 5. D. h. t. L. 1. 9. Cod. h. t. cf. L. 21. §. 1 
D. eod. ) L. 8. pro D. h. t. L. ll. 2l. Cod. eod. m) L. 3. 13. pl'. L. 22: 
24. pro L. 27. §. 2. D. eod cf. L. 17. § 2. eod. n) L 16 pl' L 17 § 2 
L. 21. 22. D. h. t. . . . . . . . 
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cl'it, si dedel'int operam, ut -in ea l'e Senat'Us vol'Untas servetur. -
Doslovně vzato týká se toto Sc. pouze fidejusse, hlavního to případu 
kumulativní intercesse, a přijetí zápůjčky pro jiného, t. j. specielního 
pI'ípadu intercesse privativní (srov. tento §. dole 2. d.). Avšak podle 
' interpretace: Velleiano senatusconsulto plenissime comprehensum est, 
no pro ullo feminae intercederent (L. 1. pro D. h. t.), a Omnis omnino 
obligatio senatusconsulto Velleial10 comprebenditur. sive verbis sive re 
sive quocunque alio contractn intercesserint (1.. 2. §. 4. eod.). Též: in 
fraudem sellatusconsulti . .. excogitata ... rata haberi non oportere. 
L. 29. §. 1. D. eod. 

2) O pojmu a druzích intercesse: Sintenis, Linde's Ztschr. X. 2. 
Ueurer, civ. Arch. XXVIII. 15. 

3) Srov. "iiber das Princip des Sc. Velleianum" Windscbeid, civ. 
Arch . XXXII. 12. 13. Girtanner str. :\35 násl. Vangerow §. 581. 
po zn. 1., též Keller Pand. §. 292. - Jiný náhled oproti tomu vyvi
nuje Bachofen, ansgewahlte Lehren des R. Civilrechts, 1848. odd. I. 
"Das Velleianiscbe Senatusconsult, seine urspriingliche Fassung und 
spatere Erweiterung." - Dle náhledu svrchu vytčeného neplatí Sc., 
na pl'. když žena kontrahuje nebo expromittuje, aby jinému darovala 
nebo . věno zřídila nebo aby mu z nějakého jiného důvodu předmět 
kontraktu nebo osvobození ode dluhu na své útraty k rozmnoženi ma
jetku jeho poskytla; arg. L. 4. §. 1. L. 21. §. 1. L. 22. D. h. t. Ale 
totéž nelze tvrditi při zaručení se bez nároku postižného (na regress, 
fideiussio donandi animo), čímž není vyloučena naděje, že bude platiti 
hlavní dlužník sám. Tak proti Windscheidovi str. 296 násl. právem Gir
tanner, str. 339 násl. Vangerow n. m. u. str. 148 násl. Brinz 1. vyd. str. 
628 násl., poslední s dodatkem: "žádají, že intercedent musí se zavázati 
v naději, že mu naprosto nebude nutno platiti (Windscheid str. 288 
násl. a s ním nyní též Hasenbalg, Beitr. z. L. v. d. Intercession 1. 
1856. str. 3 .. 6.), zdá se nám býti příliš mnoho žádáno. Vůbec dařilo by 

'" se tomuto učení lépe, tážeme-li se, co jest ve smyslu Scta intercessí, 
než co jest jeho principem." Ale tímto nechtěli jmenovaní spiso
vatelé zajisté vyšetřiti nic jiného, než právě základní myšlénku zákona 
a v tom zajisté nepochybili zcela, ač formulování to příliš jest při
ostřeúo. Nelze tudíž schvalovati příhanlivý úsudek, o tomto domnělém 
principu .u Sintenisa II. §. 129. po zn. 78 a, dle kteréhož s ním "též 
naprosto ničeho počíti nelze." Srov. Windscheid Pand. §. 485. pozn. 3. 
Nicméně bylo v nejnovější době při příležitosti zajíma"ého případu 
právního opět zavrženo též mínění i Sintenisem pozn. 91. přijaté, že 
expromisio donandi causa intercedentku platně zavazuje. Seufferťs Arch. 
XV. 224. Zdali požívá ochrany Scta též žena a) co domnělá dluž
nice delegovaná nebo b) co domnělá věřitelka delegujícÍ? Fuhr, prakt. 
Arch. II. 6. [str. 102 násl.] arg. a) L. 17. pr. L. 23. D. h t. L. 
19. D. de novat. 46. 2. cf. L. 8. §. 2. D. h. t b) L. 8. §. 6. D. h. t. 
srov. Windscheid n. m. U. str. 319 násl. 

21* 
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l 

§. 360. 

Protizákonná intercesse ženy jest neúčinna a) Z důvodu ex
cep ce senatusconsulti Velleiani. 1) Tuto lze namítnouti ještě i proti 
actio iudicati z jednání intercessního. b) Táž zrušuje obligaci inter
cedentky úplně i co naturalis obligatio, C) slouží tudíž vždy i l"U

kojmům intercedentky, d) a těm, již za její závazek zástavu zří

dili. e) Ona přísluší též tomu, kdo intercedoval na příkaz ženy. t) 
Mylné placení převzatého dluhu zakládá žalobu condictio indebiti. g) 
Byla-li intercedentce nějaká věc intel'cessí již odňata, mlHe věc 
tll vindikovati a obranu o převod věci té opřenou vyvrátiti re
plikou senatusconsulti Velleiani. h) 2) 

V ěřiteli vrací se žaloby, jichž pozbyl neplatnou (privativní) 
il1tercessí, co restitutoriae či rescissoriae actiones; i) ve případě 
tak zv. intercessio tacita (§. 359. 2. d.) dána jest mu co utilís 
nebo tak zv. institutoria actio 3) žaloba, které by byl nabyl bez inter
cesse ženy samostatným předsevzetím dotyčného jednání s osobou 
třetí. k) . 

Pozn. ') Proti odcbylnému mínění Fubrovu v prakt. Arcb. II. 
5. str. 68 násl. srov. Sintenis II. §. 129. pozn. 79. 

'.I) L. 32. § 2. D. b. t. Item si mulier creditori viri fundum 
vendldit et tradidit ea conditione, ut emtor acceptam pecuniam vil'o 
referret, et bunc fundum vindicat, exceptio quidem opponitur ei de re 
emta et tradita, sed replicabitur a muliere: (tut si ec, vend-itio contra 
senatusconsultum facta sit. Et boc procedit, sive ipse creditor emerit, 
sive interposuerit alium, quo mulier ea ratiúne eareat re sua. O v.}' 
kladu toboto místa viz Sintenis, Linde's Ztscbr. X. str. 51. a Windscbeid 
n. m. u. str. 291 násl. Brinz 1. vyd. str. 627 násl. Windscbeid 4. vyd. 
§. 485. pozn. 5. I 

3) O vzniku tohoto pojmenování srov. L. 8. §. 14. D. b. t. Si, 
quum essem tibi cOl1tracturus, mulier il1tervenerit, ut cUln ipsa potius 
contrabam, videtur intercessisse, quo casu datur in te actio, quae in
stituit magis quam restituit obligationem, ut perinde obligeris eodem 
genere obligationis, quo mulier est obligata. 

a) L. 25. §. 1. D. h. t. L. 20. Cod h. t. b) L. ll. D. ad Se. Macec1. 
14. 6. Cl L 8. §. 9. L. 16. in f. D. h. t. cL) L. 16. §. 1. D. ll. t. L. 14. Cod. 
h. t. L . 14. Cod. h. t. cf. L. 8. §. 4. D. eod. e) L. 2. D. quae res pign. 20. 3. 
f) L .. 6. 7. 30 §. 1. L. 32. §. 3. D. h. t . L 15. Cod . eod. cf. L. S. §. 10. D. 
eod. g) L. 40. pl'. D. cle concl. indeb. 12. 6. L. S. §. 3. D. h. t. L. !J. Coll. 
b. t : cf. L. S. §. 10. D. eod. h) L. 32. §. 1. 2. D. h. t. L. 39. §. 1. L. 40. D. 
tle rei vind. 6. 1. i) L. 1. §. 2. L. 8. §. 7 .. 13. L. 9. 13. §. 2. L. 14. D. h. t. 
L. 16. Cod. h . t. cf. L . 10. D. eod. k) L. S. §. 14. 15. D. h. t. 
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§. 361. 

V následujících případech pozbývá Se. Velleianum platnosti : 
1. přijala-li žena něco za účelem intercesse, a) 2. oklamala-li vě
řitele pH intercessi podvodně b) nebo 3. nevěděl-li věřitel, omlu
vitelným omylem jsa šálen, že žena intew~duje, C) 4. je-li věřitel ne
zletilým a hlavní dlužník neschopným ku placení, d) 5. stala-li se 
intercesse za zŤ"Ízením věna, e) 6. opakovala-li intercedentka inter
cessi po uplynutí dvou let, f) 7. zřekla-li se intercedentka práv
l1ího dobrorliní Velleíanova senatuskonsultu, byvši o následcích 
vzdání se ho poučena od muže práv znalého, anebo stvrdila-li in
tercessi sama přísežně, konečně 8. interceduje-li žena, jež provo
zuje veřejnou živnosť, zejména žena obchodnice, ve případě s touto 
živnosti souvislém. 

Pozn. O těcbto výjimkácb srov. vůbec Windscbeid, diss. inaug. 
de valida mulierum intercessione. Bonnae 1838. a civ. Arcb . XXXII. 
str. 313 násl. Vangerow III. §. 581. pozn 1. Zvláště: 

1. Výjimka pod 1. uvedená nepokládá se za vlastní výjimku, 
nýbrž jest již z principu Scta odvozena Windscbeidem n. m. u. str. 
299 násl. Girtanner, str. 336., bez dostatečnébo důvodu . Windscbeid 
Pand. § 486. pozn. 3. 

2. Co tkne se výjimky pod 2. uvedené, vzniká otázka, zdali výjimka 
ta již nastává, intercedovala-li žena vědouc o zákonné nezávaznosti svého 
jednání? L. 30. pl'. D. b. t. Si decipiendi animo vel quum sciret, se 
non teneri, mulier pro aliquo intercesserit, exceptio ei senatusconsulti 
non datur; actionem enim quae in do lum mulieris competit, amplissimus · 
ordo non excludit. Ale věta poslední dokazuje, že ono vědomí excepci 
jen potud vylučuje, pokud tu jest dolus mulieris, což není nezbytno. 
Správné vysvětlení, dle něbož sluší místo to rozuměti o úmyslném kla
mání a dolosním nevyvedení věřitele z klamu, podává Windscbeid, str. 
317 násl.; srov. též Bacbofen n. m. u. str. 43 násl. 

3. Možnosť platnébo vzdání se beneficia Scti Velleiani (v tomto 
§. pod. č. 7.) jest v řím. právu výslovně uznána u matky a báby, které 
přijmou poručenství nad dít.ětem nebo vnukem . L. 3 . pl'. CL. 3 .) Cod. 
quando mulier. 5. 35. Nov. 118. cap. 5., a v případu, že žena cbce 
převzíti process co obžalovaná za tobo, za něhož intercedovala: L . 32. 
§. 4. D. b. t. Dle tobo byla vůbec, ačkoli to v theorii často popřeno 
bylo, v praxi, jak v říši byzantinské tak i na západě, ode dávna 

a) L. 23. pl'. §. 1 .. 1 c. (pl'. §. 1.) Cod. h. t. b) L. 2. ~. 3. L. 30. pl'. 
D. h. t. L. 5. 18. Cod. eod. C) L. 4. pr. 6. ll. 12. 27. pl'. ~'s. §. 1. D. h. t. 
cl) L. 12 . D. cle minor. 4. 4. e) L. 12. 25. Cad. h. t. cf. L. 24. eod. f) L. 22. 
Cod. h t. Nov. 61. cap. 1. §. 1. in f. 

I 

I 



314 

uznána pravidlem platnost vzdání se, a sice i vzdání se prohlášeného 
hned při uzavření jednání intercessního, avšak pod podmínkou v tomto 
§. udanou. Girtanner, str. 262 násl. 364 násl. Sintenis II. §. 129. J 

pozn. 98. Že předstírání nabyté excepce závisí na libovůli žalované, 
rozumí se samo sebou: arg. L. 31. 34. §. 2. D. h. t. Sintenis, Sell's 
Jahrb. ll. 9. 7,vláště str. 347 násl. - Účinnosť přísežného vzdání se· 
vyplývá ze zásad práva kanonického (§. 240. 1.). 

4. Výjimka pod 8. uvedená, spočívá na nyněWm právu obyče
jovém (srv. obcll. zák. čl. 6. odst. 2.), nejde ale tak daleko, že by pro 
ženy obchodnice Sc. Vell. nikde nemělo zcela žádné platnosti. Thol, 
Handelsrecht, 4. vyd. §. 50. [5. vyd. §. 42.]. Girtanner, str. 351. 

§. 362. 

B. Zvláštní forma pro intercesse žen. 

J ustinian připojil ku právu Velleianova snešení senátu předpis , 

že jest ku každé intercessi ženy ti'eba veřejné, třemi svědky po
depsané listiny, a) kterýžto předpis však dle nynějšího obyčeje tak 
jest v platnosti, že se vyř.aduje jen buď veř'ejné nebo třemi svědky 
podepsané listiny (instl'umentum publirum nebo quasi publicum). 
Bez)éto formy jest intercesse zhola neplatna; je-li forma zachována, 
pak platí teprve ještě předpisy onoho zákona (§. 360. 361). Nic
méně činí, co t.kne se tohoto předpisu o formě výjimku: 1. dle obsahu 
a ducha dotyčného zákona samého b) případy v §. 361. pod Č. 1 . . 3. 
uvedené; 2. dle úmyslu jiných, jednak pozdějších, jednak sou
časných zákonů intercesse za věno C) a intercesse matky a báby, 
když se tyto před soudem Ivyjádřily, že se vzdávají právních do
brodiní, jež ženám příslušejí; d)3. dle kanonického práva inter
cesse přísežně stvrzená, e) a 4. dle práva obyčejového intercesse 
žen obchodnic. f) 

Pozn. Výklad L. 23. Cod. h. t., zvláště jeho poměr ku případům 
výjimky §. 361, jest stále ještě sporným. Srov. Vangerow III. §. 58l. 
po zn. 2. Girtanner, str. 351 násl. Sintenis II. §. 129. pozn. 79. 
89 násl. Windscheid §. 488. 

a) L. 23. §. 2. Cod. h. t. b) L. 23. pr. §. 1 .. 1 b. (pr.) §. 2. Cod. h. t. 
cf. L. ll. D. h. t. C) L. 25. Cod. h. t. d) Nov. 118. cap. 5. L. 3. pr. (I.. 3.) 
Cod. quando Illulier. 5. 35. e) §. 361. pozn. 3. na k. f) §. 361. pozn. 4. 
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§. 363. 

C. Omezení intercesse manželek. 

Dle jiného nařízení ' Justianova má býti . intercesse manželky 
za jejího manžela, ať byla opatřena li8tinou ve formě jakékoli, na
prosto neplatna, a zavázala-li se žena s mužem za dlužnici v jedné 
a téže listině, může se věřitel na ní hojiti vždy jen potud, pokud 
dokáže, že předmět dlužního závazku byl skutečně ku jejímu 
d-obru. 1) Nynější praxis uznává nicméně i tu vzdání se zákonné 
ochrany, jež ženě přísluší, za účinnné , bylo-li prohlášeno po před

běžném poučení v nepřítomnosti manžela, nebo bylo-Ii aspoň 

přísežně stvrzeno. 
Pozn. 1) Dotyčný zákon, Nov. 134. cap. 8. , zní dle Vulg.: Et 

illud vero praevidimus pro subiectorum utilitate corrigere, ut si qua 
mulier crediti instrumento consentiat proprio viro aut scribat et pro
priam substantiam aut se ipsam obligatam faciat, iubemus, nullatenus 
huiusmodi valere aut tenere, sive semel sive multoties huiusmodi ali
quid pro eadem re fiat, sive privatum si ve publicum sit debitum, sed 
itlJ. es se ac si neque scriptum esset, nisi manifeste probetur, quia pe
cuniae in propriam ipsius mulieris utilitatem expensae sunt. Z tuho 
jest vzata Auth . si qua mulier etc. ad L. 22. Cod. h. t. 4. 29 ., kteráž 
se v praxi obyčejně označuje za pramen svrchu uvedené zásady právní. 
O sporném výkladu zákona srov. Vangerow n. m. u. pozn. 3. Girtanner, 
str. 358 násl. Busch, civ. Arch. XXXI. str. 25 násl. 

2) Proti nezbytnosti přísežného stvrzení vzdání se: Pfeiffer, das 
baeyer. Notariat und die Auth. si qua mulier. 1870. - Ustanovení 
ř. práva o intercessi žen (§. 357 .. 363.) jsou ostatně v celku ceny 
velmi problematické, a novější zákonodárství odchýlilo se od toho více 
nebo méně, a to nikoli bez důvodů. Rak. zák. §. 1349. "Cizí závazky 
může bez rozdílu pohlaví na se vzíti každý, jemuž volná správa jeho 
jmění přísluší; srov. prus. právo zem. I. 14. §. 221 . . 244. Girtanner, 
str. 551 násl. Tak i nejnovější osnovy. [Srov. Stobbe Handb. III. 
str. 319 násl.]. 



Kapitola čtvrtá. 

o poji štění pohledávek právem zástavním. 1) 

1. Podstata práva zástavního vl\bec. 

§. 364. 

A. Pojem. 

Jistota za splnění pohledávky záleží hlavně ve jmění dlužní
kově. Rukojemstvím rozšiřuje se jistota tato i na jmění rukojmovo. 
Ale nedostatečností a měnlivostí jmění obou může pohledávka ještě 
vždy býti ohrožena (§. 226.). Oproti tomu poskytuje se věřiteli 

jistota druhu jiného, přenese-li se ručení za pohledávku na věc 
tak, že má on v této prostředek, aby svého ukojení dosáhl. Tak 
vzniká právo iástavní. a) Jest to právo věř'itelovo, na věci nějaké, 
která bez ohledu k tomu, zdaž se ve jmění osobně zavázaného nalézá 
čili nic, b) hodnotou svou mu za zapravení jeho pohledávky ručí, právo 
své dobývati,C) je-li toho třeba, zjednati si skutečně toto zapravení 
jejím prorlejem.d) Jest to právo na věci; e) čelí přímo proti této a po
stihuje každého majitele jejího. Ale právo to liší se poclstatně od 
jiných práv věcných především tím, že jest akcessorním právem 
pohledávky, k jejímuž pojištění slouží (§. 366.), dále tím, že svým 
trváním o sobě obsahu vlastnictví ani neomezuje ani nezmenšuje, 
ano neodnímá vlastníkovi naprosto ani práva ku zcizení, f) ale po
skytuje věřiteli možnosť, aby bez ohledu na zcizení věci mezi tím 

a) Dig. de pignoribus et hypothecis et qualiter ea contl'ahantur et de 
pactis eorllm 20. 1. Cod. de pignoriblls. 8. 13 (14). cf X. de pignoribus et 
aIds cautioniblls 3. 21. b) L. 18. §. 2. D. de pign. act. 13. 7. L. 1. §. 2. D. 
h. t. L. 44. §. 5. D. de usucap. 41. 3. C) L. 16. §. 3. D. h. t. 20. 1. cf. §. ,,78. 
d) L. 4. 5. D. de pign. act. 13. 7. cf. §. 375. o) L. 19. pl'. n. de damno inf. 
39. 2. L. 30. D. de noxal. act. 9. 4. cf §. 126. pozn. l. f) L. J 5. Cod. h. t-
8. 13 (14). L. 12. Co •. de distract. pign. 8. 2í (28). cf. §. 132. pOZll. 5. 
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předsevzaté, vlastnictví za uvedeným účelem vlastníku odňal. '2) 
Zastavení věci je takořka akcessorní závazek její, věcné ruko

. jemství (§. 359. 1. c.) pro zaplá cení pohledávky. 3) 
Účelem tohoto věcného práva zástavního jest, pojistiti vě

řiteli zapravení jeho pohledávky neodvisle od jmění osobně mu za
vázaných; podstatou jeho jest, že věc, t. j . vl astnictví její, sice 
náleží do jmění cizího, že však věřitel jest oproti každému oprávněn , 

když toho tř'eba jest, zjednati si ukojení její hodnotou. Rovněž 

tak mohou i jiná práva majetková (věci nehmotné) věřiteli, více 
nebo méně úplně, sloužiti za zjišťovací prostředky pro pohledávku, 
a. tudíž bylo též pojmu zastavení a práva zástavního, dle obdoby 
zástavy věcné, užito v nejširším objemu i ph jiných právech ma
jetkových, zvláště i při pohledávkách (§. 367.). Ovšem rozumí se 
samo sebou, že oprávněnost z práva zástavního plynoucí dle růz

nosti předmětu různou podobu míti musí, a že právo zástavní 
v tomto rozšíření nemůže býti vždy právem věcným. 4) 

Pozn. 1) Co spracování této nauky sluší vytknouti: Hug. Do
nelli tract. de pignoribus et hypothecis, co dodatek k jeho comment. 
iur. civ. ed. Bucher, vo!. XV. pag. 429 .. 556. ; srov. téhož com
ment. ad Cod. lib. VIII. ; Gesterding, d. L. vom Pfandrecht nach 
Grundsatzen des R. R. 1816. 1831.; Sint-enis, Hdb. d. gcmcinen 
Pfandrechts. 1836. ; Heimbach, Art. Pfandrecht, Rtslex. VIII. str. 1. 
až 77.; Bachofen, das ram. Pfandrecht, sv. 1. 1847 (srov. Keller. 
krit.. Jahrb. Jahrg. XI. sv. XXII. str. 961 .. 1022.); a zvláště H, 
Dernbul'g, das Pfandrecht nach den Grundsatzen des heut. ram. Rechts 
sv. 1. 2. 1860. 1864. (srov. Scheu1'l , krit. Vjschr. II. str. 416 násl. 
481 násl. Kuntze, Sch1etter's Jahrb. VII. str. 10 násl.) K tomu srov. 
co novější pl'incipielně důležité spisy : Sohm, d. L. vom subpignus. 
Rostock J 864. str. 6 .. 52. (o tom Bekker, kl'. Vjschr. VI. str. 473 
násl. Regelsberger, Schletter's Jahrb. XI. str. 3 násL). F. P. Bremer, 
das Pfandrecht und d. Pfandobjekte. 1867. (o tom Fr. Hofmann, krit. 
Vjschr. XII. str. 524 násL) . Ed. Spiegel, de iuris pignoris atque sin
gillatim subpignoris speciei natura diss. inaug. Bero!. 1869. Exner, 
Kritik des Pfandrechtsbegriffes, 1873 ; k tomu Pfaff, znl' Kritik des 
Pfandrechtsbegriffes, Wiener Ztschr. I. str. 41 .. 78., Forlani im Archiv. 
giurid. XI. p. 55 .. 69 . - Schott, uber díe accessorische Natur des 
Pfandrechts, clogm. Jahrb. XV. 1. - Ku kritice dotyčných pramenů 
srov. Huschke, z. Pandektenkritik str. 13 . . 36. [Bethmann-Hollweg, 
das 20. Buch der Pand. als Beispiel classischer Jurisprudenz f. Studi
rende erlautert. seš. 1. 1877.]. 

~) L. J 5. Cod. ll. t. Debitorem neque vendentem neque donantem 
neque legantem vel per tideicommisum relinquent.em posse deteriorem 
facere' creditori,; conditionem certissimum est. Uncle si tibi obligatam 
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rem probare posse confidis, pignora persequi debes . Zcizení převádí 
dominium jen cum sua causa. L. 12. Cod. de di str. pign. 8. 27 (28). 
Též přepuštění práv věcných co částečné zcizení nemůže dle toho zúžiti 
právo věřitelovo: Fitting, Begriff der Riickziehung, str. 73. pozn. 110., J 

oproti čemuž neprávem Scheurl, krit. Ueberschau V. str. 38. 

3) ' Jistá příbuznosť práva zástavního s obligacemi jeví se již 
v obvyklém označení zastavení výrazem obligatio rei, rem obligare atd . 
Výraz ten klade se dokonce i oproti osobnímu závazku: L. ll. D. 
quib. mod. pign. solv. 20. 6. "pignoris quidem obligationem praediorum 
Gaiam Seiam .. . remisisse videri, obligationem autem personalem perse 
verasse," a pojímá se s tímto ve společném označení obligationes. L. 5. §. 2. 
D. I. c. srov. §. 201. pOZIl. 3. C. S velikou horlivostí přivedl tento příznak 
práva zástavního k platnosti Biichel, Civilr. Erorter. I. 2. Nesluší však 
schvalovati, činí-li se z něho pravá obligace (tak zv. věcné právo zá
vazkové), při čemž věc (Biichel n. m. u.) anebo dočasný držitel jest 
dlužníkem (Sintenis [Pfandr. zvláště §. 2.]). Srov. oproti tomu Lang, 
civ. Arch. XXVIII. 14. Puchta §. 193. pozn. d. Keller §. 190. Dern
burg I. str. 104 násl. Windscheid §. 224. pozn. 8., ale též Brinz 
1. vyd. §. 82. Scheurl, krit. Vjschr. II. str. 434 násl. Vangerow I. 
§. 363. pozn. 2. - Jiní se pokusili, vycházejíce od žalob zástavních, 
vyvinouti podstatu práva zástavního v římském smyslu. Rudorff, Ztsehr. 
fiir gescb . Rtsw. XIII. 4. a Bachofen n. m. u. [zvl. čís. III. str. 81 
násl.]. Jakkoli záslužny a poučny jsou tyto pokusy pro dějinné poznání 
a interpretaci pramenů, nesmí přece jednostranným trváním na tomto 
stanovisku právo materielně dogmatického pojímání vyvinutého institutu 
býti zkracováno. Srov. též Brinz, 1. vyd. §. 80 násl. Rudorff 11: Puchtovi 
n. m. u. (9. vyd.). 

4) Též toto rozumí se samo sebou, rozumí-li se pod věcným 
právem toliko právo k hmotné věci (§. 22.). Sohm, n. m. u. str. 26. 
Jiní zovou právo zástavní všude, též právo zástavní k pohledávce, 
právem věcným, co právo absolutní ll: právu nebo k věci nehmotné. 
Windscheid §. 227. Nenne)', Rechtsvh. str. 79 nás!. Bremer n. u. m. 
[str. 80 nás!.]. Poslední spatřuje [str. 39 nás!. 59 násl.] též ve 
věcném právu zástavním ve I vlastním srn. jen věcné právo lm právu, 
k cizímu právu vlastnickému, nikoli právo ku (hmotné) vě~i. S tím 
souhlasí co do věci Pfaff, Geld als Mittel pfandrechtlicher Sicherstellung, 
str. 13 násl. pozn. 29., nikoli však v terminologii, která abso
lutnosť a věcnost práva ztotožňuje: ,Právo zástavní není nikdy 
p r á ve m věc n Ý m, ježto neposkytuje zástavnímu věřitcli právní moci 
nad hmotou věci, nýbrž dává věřiteli vždy od osoby zastavitelovy ne
odvislou jistotu, a jest tudíž, ať jest předmětem jeho v jednotlivém 
případě cokoli, v ž d y p r á v e m a b s o 1 u t ním." Oproti tomu Windscheid 
4. vyd. §. 224. 227. po zn. 7. 8., proti věcnosti zástavního práva k po
hledávce zvláště Biirkel, kro Vjschr. XI. str. 218 násl., vůbec proti 
Windscheidovi a Bremerovi Spiegel 1. C. pag. 15. sq. srov. též Forster 
2. vyd , Ul. str, 363 násl. - Bruns, HoltzendortI's Encyclop. I. str. 310. 
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[2. vyd. str. 374.] nazývá pdvo zástavní právem hodnotným (Ver
werthungsrecht), kteréž ve výkonu svém právo vlastnické ruší, ježto 
prý hodnota věci jen za vlastnictví vyměněna býti může ; předmětem 
jeho ale, praví, jest vždy věc, nikoli vlastnictví k ní, neboť "věc má 
hodnotu, nikoli právo." Skutečně ? není to hodnota vlastnictVÍ, jež zá
stavní věřitel slibuje, kteráž se mu poskytuje? J akž? Prodá-li zasta
vené mu holé vlastnictví? 

§. 365. 

B. Druhy práva zástavního. 

Věřiteli může postoupena býti držba předmětu, kterýž mu 
má sloužiti k pojištění jeho pohledávky co zástava, ať je to držba 
(odvozená) právnická, kterouž se mu dostane pak též žalob z držby 
(§. 135. na konci), nebo pouhá detence s právem věc schovati 
(§. 93. not. 1. m.). Zástava nazývá se v tomto případě pignus 
v užším smyslu, nyní zástava ruční (Faustpfand). Oproti tomu 
právo zástavní bez převodu držby nazývá se hypotheka. 1) Oba 
druhy zástavního práva mohou se vyskytati jak při věcech mo
vitých tak i při nemovitých (hmotných) , 2) ale prvého druhu ovšem 
nelze užiti při takových právech, která držby nedopouštějí. V tom, 
co jest podstatou práva zástavního, shodují se oba druhy zá
stavy, pignus v užším smyslu i hypotheka : zhusta také vyrozumívá 
se tato výrazem prvým, a rozdíl mezi oběma ustupuje ia
kožto nepodstatný tím více v pozadí, ježto i hypothekární věřitel 
mllže potomně na základě práva zástavního držby zástavy (před
mětu zástavy) dosíci (§. 378. 380.). 3) 

Jiná rozdělení práv zástavních plynou ještě z jiných ohledú 

(§. 370 .. 373, 384 . . 386.) · 

Pozn. 1) L. 9. §. 2. D. de pign. act. 13. 7. Proprie pignus di 
cimus, quod ad creditorem transit; hypothecam, cum non transit nec 
possessio ad creditorem. Cf. §. 7. J . de act. 4. 6. L. 238. §. 2. D. 
de v. 8. (Gai. ad XII. tabb.) Pignus appellatum a pugno (?), quia res, 
quae pignori dantur, manu traduntur : unde etiam videri potest verum 
es se quod quidam putant, pignus proprie rei mobilis constitui. Oproti 
tomu L. 1. pr. D. de pign. act. 13. 7. Pignus contrahitur non sola 
traditione, sed etiam nuda conventione, etsi non traditum est. L. 5. 
§. 1. D. de pign., 20. 1. Inter pignus autem et hypothecam tantum no
minis sonus differt. Cf. §. 7. J . cit. Inter pignus autem et hypothecam, 
quantum ad actionem hypothecariam, nibil interest. O etymologii slova 

i 
. I 
I I 
I I 
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pignus: z pango, pago, řecký 1t~r'Vvl-u? pacisci? srov. Dernburg I. 
str. 49. Stolzel, civ. Arch. XLV. str. 256 násl. - Ve starším právu 
byl ještě jeden spůsob zastavení převodem vlastnictví (mancipatione 
nebo in iure cessione) s úmluvou o zpětném převodu po zaplacení! 
dluhu: Fiducia. Pauli sentt. II. 13. Gai. II. 60. Dernburg I. str. 7 
násl. Scheurl, krit. Vjschr. str. 417 násl. Tato forma nepřešla, jako 
ani mallcipatio a in jure ces8io, do práva JustinianskéllO; stala se vyvi
nutím jiných jejímu účelu dokonce lépe odpovídajících druhů zastavení 
zcela zbytečnou. V L. 9. §. 2. cit. jeHt, jak pravdě podobno, pouká
zání k tomu vypuštěno; jistě jest interpelace k tomu se vztahuJící 
vL. 49. §. 1. D. soluto matl'. 24. 3. srov. s Vat. fragm. §. 94. Srov. 
též L. 4. §. 1. D. de reb. crecl. 12. 1. §. L. 8. § 3. D. de pign. act. 
13. 7. L. 16. D. de O. et A. 44. 7. L. 28. 29. D. fam. e1'c. 10. 2. 
a o tom Arndts Beitr. str. 208 násl. (civ. Schr. I. 30.) a v pokračo
váni Gliick's Erlautr. dil 47. str. 53 násl. Windscheid Pand. §. 223 a. 
pozn. 1. Možným jest sice i nyní ještě převod vlastnictví na věřitele 
s onou úmluvou; to by ale nyní nebylo ničím jiným, než kontraktem 
bezejmenným (§. 235.). Srov. Seyfferťs Arch. VII. 282. XIV. 90. 

~) Jinak má se věc dle práv nynějších, vzhledem k institutn knih 
hypotečních. Podrobnosti o tom nepaU'í však do práva pandektového. 
Srov. Deutsches Hypothekenrecht, nach den Landesgesetzen der gros
seren Staaten systematisch dargestellt, vydal Meibom, z čehož dosud 
vydáno: das hannoversche Hypothekellrecht, von Bar, 1871., das Meklen
burgische H.-R, von Meibom, 1871., das bayer. H.-R, Vlln Regels
berger, 1. Abth. 1874. [2. Abth. 1877.] das k. sachsische H.-R, von 
Siegmann, 1875., das osten. H.-R., von Exner, 1. Abtb. 1376., [das 
wiirtemb. Unterpfandsr., v. RomeI', 1876., das rhein.-franz. Privilegien
und Hypoth.-R. unter Mitwirkung von Dreyer, Gorius, Heinsheimer, 
Lippolcl und Thoma herausgcg. v. Puchelt, 1. A bth. 1876. 2. Abth. 
1876., das preussische Hyp.-R., von Dernburg unci Hinrichs, 1. Abth. 
1877. Srov. Sohm, iiber N atur und Geschichte der modernen Hypothek, 
Wiener Ztschrl V. str. 1-37. Roth, krit. Vjschr. XXI. str. 15 násl. 

3) Srov. Stolzel n. m.; u. (§. 288. pOZll. 2.); ale k tomu Bremer 
n. m. u. str. 119 násl. 181 násl. 

C. Podmínky práva zástavního. 

§. 366. 

1. P O hle d á v k a. 

V znik práva zástavního podmíněn jest dle pojmu svého 
(§. 304.) především pohledávlwu toho, jemuž má právo zástavní 
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příslušeti, a) byť by byla účinnou b) jen jako naturalis obligatio. 1). 
Nicméně lze již napřed zříditi zástavu pro dluh pod výminkou 
uzavřený nebo budoucí, C) podobně jako se i rukojmě může na 
před zavázati; 2) ale vznik práva zástavního visí pak na výmince 
skutečného vzniku pohledávky. d) 

Pozn. 1) Tvrdilo se, že může zastavení pro obligaci nežalova
telnou poskytnouti toliko právo retenční, nikoli žalobu z práva zástav
ního; bez důvodu: cf. L. 13. pl'. D. de cond. indeb. 12. 6. Ovšem 
může žalobě II práva zástavního táž obrana odporovati, která činí ža
lobu osobní neúčinnou, z téhož ohledu, jako dle §. 357. po zn. 5. ža
lobě proti rukojmi L. 2. D. quae res pign. 20. 3. cf. 1. 9. §. 3. 
D-: de Sc Maced. 14. 6. Srov. Biichel, iiber die Verpfandung fur nicht 
volÍgiiltige Obligationen, v jeho Erorter. II. 1. Vallgerow §. 364. 
pozn. 2. Dernburg 1. §. 72. 73. str. 537 násl. Schwanert, Naturalobli
gationen, str. 209 násl. [SchoU, dogm. Jahrb. XV. 1. popírá, že by 
právo zástavní předpokládalo existenci pohledávky; srov. oproti tomu 
Karlowa, Rechtsgeschaft, str. 37 násl. not. 1.] 

~) Dernburg I. §. 68. 69. Srov. Scheurl , str. 498 násl. WindscLeill 
§. 225. pOZll. 6. 7. 

§. 367. 

2. P t e dm ě t z a s t a ven í. a) 

Jest pravidlem: Co má cenu trhovou a dopouští prodej, muze 
býti též předmětem zastavení; 1) tedy 1. především věci,~) věr:i 
hmotné, jež jsou in commercio, b) t. j. vlast.nictví jich, se sV.Ýllli 
omezeními, tedy na př. též co nuda proprietas ; C) též intellektuáln)" 
díl věci, d) a s druhé strany věc hromadná co celek, e) ba již 
napřed věci budoucí; f) 2. věcná práva požívací ku věci cizí, 3) 
a sice netoliko co stávající práva se strany oprávněného, pokud se 
převésti dají, jakož emphyteusis a superficies naprosto, ususfructus 

a) L. 1. 2. Cod. si pignoris conventionem nnmeratio (pecuniae) secnta non 
sit. 8. 32 (33). cf. L. 33. D. h. t. 20. 1. b) L . 5. pro D. J. C. L. 10.1. §. J. D. 
de solnt. 46. 3. cf. L. 32 §. 1. D. ad Sc. Vell. 16 1. c) L. 5. pl'. D. CIt. d) L. 13. 
§ 5. D. b. t. 

a) Dig . quae res pignori vel hypotbeca,e data,e obligal:i non. possunt. 20. 
3. Cod. quae res pignol'i obligari possunt vel non et qnahter plgnns contra
ha tur. 8. 16 (17). b) L 3. 6. Cod. J. c. L. 1. §. 2. D. 1. c. C) L. 18. §. 1. n. 
de pign. nct.. 13. 7. d) L. 7. §. 4. D quib. moct pign. solv. 20. 6. 1o. 3. §. 2. 
D. qui pot. 20. 4. e) L. 13. pl'. ~. 34. ]Jr. D. de pign. 20. 1. f) L .. 15. pl'. eo~~. 
g) L . lij. §. 3. eod. L. 15. D. 'lUl pot. 20. 4. L. 16. §. 2. D. de plgn. act. b. 
7. cf. 1o. 1. §. 6. D. de snpertic. 43. 18. 
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co do výkonu, h) ' nýbrž i taková práva, jež teprve znzena býti 
mají, se strany vlastníka věci; i) 3. pohledávky, nomina,4) pokud 
je totiž lze cessí postoupiti, k) při kterémžto převodu lze zároveň I 

poskytnouti ruční zástavu k dlužnému úpisu. I) S pohledávkou anebo 
též samostatně bez ní lze dále 4. zastaviti i právo zástavní samo; 
věi'itel může, jak se to též vyjadřuje, 5) předmět mu zaRtavený 
třetí osobě dále zastaviti, m) čímž vzniká tak zv. podzásUtya, sub
pignus (Afterpfandrecht). 

Předměty tyto lze zastaviti ne toliko jednotlivě, nýbrž i ge
nerelně, t. j. shrnuté více nebo méně objemným pojmem sou· 
borným, n) i může tudíž zvláště i celé jmění nějaké osoby, ano 
i budoucí jmění rovněž jako přítomné, býti předmětem zástavy, 0) 
ku kterémuž př'ípadu se hlavně vztahuje - pojmenování ,generální 
hypotheka či všeobecné právo zástavnÍ." 6) 

Pozn. 1) L. 9. §. 1 D. de pignor. Quod emtionem venditionemque 
recipit, etiam pignorationem recipere potest . O tomto pravidle srov. 
Huschke, Linde's Ztschr. XX. str. 181 násl. Scheurl n. m. u. str. 
485 násl. 

2) T.éz hotové peníze: L. 34. §. 2. D. h. t. 20. 1. L. 7. §. 1. 
D. qui pot. 20. 4. cf. L. 7. D. de stip. praet. 46. 5. Windscheid 
§. 226 a. pozn. 2. Dernbul'g 1. str. 429. násl Pfaff" Geld als Mittel 
pfandrechtlicher Sicherstellung, insbesondere das sog. pignus irtcgulare. 
1868. str. 15 násl. ; o tom Hofmann, krit. Vjschr. XII. str. 542 násl. 

3) O zastavení práv in re alieua srov. zvláště Biichel, Erorter. 1. 
3., von der Pfordten, civ. Arch. XXII. str. 24 násl. Lang tamže XXIX. 
10. R. Schmid, Linde's Ztschr. n. p. V. 8. [rect. 9.]. Dernburg I. 
§. 26. str. 218 násl. §. 62. 63. str. 484 násl. Goppert, iiber die Vel" 
pfandung von Grundgerechtigkeitell, civ. Arch. XLIX. Sohm, n. m. u. 
3tr. 26 násl. - Zvláště buď poznamenáno : 

a) Nejjednodušším jeví Ise dle analogie zastavení věcí býti zastavení 
stávající emphyteuse nebo superficie~ (not. g.), kteréž ostatně mnozí 
chtějí pokládati za zastavení věci samé; tak Biichel, Erortr. 1. 3. 
str. 121 násl. a 2. vyd. str. 435 násl.; též nejnověji Dernburg §. 26.; 
oproti tomu Arndts, Linde's Ztschr. n. p. III. str. 285 násl. Windscheid 
§. 227 . pozn. 3. Sohm n. m. u. str. 33 násl. K zastavení superficies 
vztahuje se též L. 1. §. 6. D. de superfic. 43. 18. Quia autem etiam 

h) L. 11. §. 2. D. de pign. 20 1. L. 15. 'pl'. eod. L. 8. pl'. D. qllib. ~od. 
pigll. solv. 20. 6. cf. L. 49. D. de USUl. 22. J. ') L. ll. §. 2. L. 12. D de plgn. 
20. 1. k) L. 4. Cod. h. t. 8. 16 (17). L. 7. Cod de her. v. act. vend. 4. 3D . 
I) L. 20. D. de pign. cf. L. 44. §. 5. D. de legato I. m) Cod. si pignus pignoľi 
datum sit. 8. 23 (24). ll) L. ll. §. 2. D. qui pot. 20. 4. L. 17. Cod. dp, 
distract. pign. 8. 27 (28). 0) L. 6. 15. § 1. D. de pignor. L. 9. Cod. h. t. 
8. 16 (17). 

j 
I 
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in rem actio de superficie dabitu!', petitol'i quoque in superficiem dari 
et quasi usumfructum sive usum quendam eius esse et constitui posse 
per utiles actiones credendum est: kdež Huschke dovedně opravuje: 
pignori quoque inwper superjiciem dari, ale již Ant. Faber emendoval : 
Ipignori quoque el sup. dar'i etc. (Méně Ilspokojivým jest, na místě 
petUori toliko creditori položiti: Mommsen ad h. 1.). Že ale ona práva 
od vlastníka též co práva teprve zřízena býti mající zastavena býti 
mohou, jest nepochybno, ježto také 

b) možnosť zřízení ususfruktu co zástavy nebo zastavení ususfruktu, 
jenž teprve zřízen býti má, se strany vlastníka, rovněž jako stávajícího 
již ususfruktu se strany usufruktuára, zřejmě jest uzuána v L. ll. 
§_ 2. D. 20. 1. Ususfructus an possit pignori hypothecaeve dari, quae
sitllm est, sive dominus proprietatis convenerit, sive ille, qui solum 
usumfructum habet? Et scribit Papinianus lib. lL respons., tuendum 
creditorem, et si velit cum creditore proprietarius agere, non esse ei 
ius uli frui invito se, taJi exceptione eum praetor tuebitur: si non 
inler creditorem et eum, ad quem ususfructus pertínet, convenerit, td 
ususfructus pignori sit. Nam et cum emtorem ususfructus tuetur praetor, 
CUl' non et cr editorem tuebitur? Eadem ratione et debitori obiicietur 
exceptio. Cf. L. 15. pl'. D. eod. Jest nepochybno, že prvého, třeba 

nikoli druhého, též při usus lze užiti, ježto v onom případě se ne
stává věřitel usufruktuárem, toto alespoú není nutno a ani v pochybnosti 
nesluší pokládati, že by to bylo zamýšleno . Vangerow S. 367. na lL 
Wídscheid §. 227. pozn. 11., proti Dernburg §. 63 . . Srov. s tím 
Bremer, str. 125 násl. 

c) Totéž platí, postoupí·li se za účelem zástavy iura praediorum 
rusticorum dle L. 12. eod . . Sed an viae, itineris, actus, aquaeductus 
pignoris conventio locum habeat? videndum esse Pomponius ait, ut 
taJis pactio fiat, ut quamdiu pecunia soluta non sit, eius servitutibus 
creditol' utatur, scilicet si viciuum fundum habeat, et si intra diem 
certum pecunia soluta non sit, vendere eas vicino liceat. Quae sen· 
tentia propter utilitatem contrahentium admittenda est. V tom jeví se 

. ovšem úchylka od přísného principu, že služebnosti pozemkové se ne
dají převésti, pokud máme s Puchtou §. 178. za to, že služebnosť se 
postupuje věřiteli nejprve co do práva a tento pak tutéž, kteráž by vskutku 
jinou byla, osobě třetí zříditi jest oprávněn. Jakási nedůslednosť jeví se i 
v tom, rozumí-li se místu tomu tak, že by se postupovalo věřiteli prozatím 
jen faktické vykonávání (quasi possessio) služebnosti, s oprávněním, zříditi 
pak osobě třetí právo k služebnosti za cenu trhovou, anať služebnosť, 

již věřitel prozatím vykonával, přece není vlastně touž, kteráž později 
jakožto právo jiného vlastníka pozemku vzniká, kdežto jest důsledno, 
že se věřiteli poskytuje hypothekárně právo, prodati služebnosť, jež 
teprve zřízena býti má, jako kus vlastnictví. Biichel, Erortr. 1. 3. str. 74 
násl. (2. vyd. fltr. 425 násl.). Proti mínění, že jenom pignus, nikoli 
hypotheku (při níž úchylka je menší, než při oné), a Jen při čtyrech 
jmenovaných služebnostech připustiti lze (Schmid n. m. u. [str. 356 
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násl.]. Elvers, Servitutenlehre §. 38., srov. též Dernburg ll. m. u.), 
dále, že by prodej se strauy věřitele kupci poskytoval jen quasi po s
sessio služebnosti, nikoli věcné právo li: ní (Rudorff, krit. Jahrb. VIII. 
str. 325., Cohnfeldt, die irregularen Servituten str. 87 násl.), srov. 
Vangerow §. 367. II. 1. Windscheid n. m. u. pozn. 10. 11. Neprávem 
odvolává se Rudorff k Puchtovi, §. 178. pozn. lL v tom, že vendere 
servitutem neznamená převod priiva , n)'brž jen poskytnutí uti licere 
(mělo by býti: k tomu zavazuje). Ovšem nemohl dle staršího práva 
zástavní věřitel postoupiti kupci bez in iure cessio vlastníkovy ani ci
vilně právní služebnosť, ani bez mallcipace nebo in iure cesse kviritské 
vlastnictví k zastavené res mancipi, nýbrž tam jen servitus tuitione 
praetoria, jako tu bonitární vlastnictví; ale jako zástavní prodej res 
nec mancipi dle práva starého, každé věci dle práva novějšího, posky
tuje kupci plné vlastnictví, přistoupí-li k tomu tradice, tak dlužno mu 
nyní v hořejším případě úplné právo služebnosti přiznati. - Ještě ji
ného mínění jé Keller, Bekker's Jahrb. II. str. 212 násl., s nímž sou
hla~í Kindervater tamže VI. str. 129 násl.: L. 12. cit. má se rozuměti 
o eventuelním prodeji služebnosti se strany dlužníkovy věřiteli. Oproti 
tomu rovněž Vangerow a Windscheid n. m. u. a j. Srov. nyní ještě 
Goppert n. m. u. str. 296 násl. Bremer, str. 127 násl. 194 násl. 
Windscheid n. m. u. (4. vyd.). 

d) Oproti tomu L. ll. §. 3. D. eod.: Jura praediorum urbanorum 
pignori dari non possunt; igitur nec convenire possunt, ut hypothecae 
sillt. O zastavení se strany oprávněného k služebnosti rozumí to von 
der Pfordten n. m. u. str. 29 násl. Windscheid pozn. 10. Oproti tomu 
s většinou Vangerow §. 367. II. 2. S včtší pravděpodobností vysvětliti 
se dá věta ta se stanoviska starší zástavy držby tím, že nebylo pro 
servitutes urbanae zvláštních interdiktů (§. 192. pozn. 4.), Rudorff, 
Ztschr. f. gesch. R. W. XIII. str. 185 násl.; Bachofen n. m. u. str. 
79.; oproti tomu ale Dernburg 1. str. 497. pozn. 16. Dle zásad 
novějšího práva zástavního s právem ku prodeji jest věta ta zcela ne
důsledua, mohou-li služebnosti býti postoupeny pouhou smlouvou, bez 
quasi traditio (§. 188. poza. 1.). Srov. Brinz 1. vyd. str. 296. Wind
scheid, ll. m. u. Goppert, str.) 309. 

4) O tom zvláště nejnověji Stocker, prakt.. Arcb. na p. VII. ll· 
[str. 337 násl.]. Michael J. Hottineanus (Romanus), diss. inaug. de 
pignore nominis. Berol. 1875. - G. Marcus, die Verpfandung ausste
hender Forderungen mit Ausschluss der Hypotheken und Inbaberpa
piere (e. vergleichende Darstellung nach gem. preuss. u. Handelsrecht). 
V Berlíně 1876. [(O tom Regelsberger, Jen. Litztg. 1877 čís. 8.) 
WittelshOfer, d. Pfandr. an einer Forderung (pign. 110m.) 1876. (o tom 
Strobal, Wiener Ztschs. VI. str. 264 násl.)] srov. dole §. 382. -
Za zvlMtní případ zástavního práva z pohledávky sluší pojímati též tak 
zv. pignus irregulare k hotovým penězům, právní poměr to při kaucích 
v hotovosti. Tak jest v důkladném pojednání vyloženo od Pfaffa n. m. u. 
str. 35 násl. "Příjemce kauce obdrží zástavní právo na pohledávce 

325 

proti němu samému čelící;ll oproti tomu Windscheid, 4. vyd. §. 224. 
pozn. 2. §. 226 a, pozn. 2. 

5) Vede se spoJ' o to, že by podzástava byla zastavení práva 
zástavního. Biichel n. m. u. I. 3. stl'. 99 násl. 103 násl. (2. vyd. 
str. 389 násl. 437 násl.) Huschke, Linde's Ztschr. XX. str. 221 násl. 
Vallgerow §. 368. pozn. 2. Jest to právě tak plané a bezdůvodné, 
jako spor o tom, je-li zastavení emphyteuse a superficies zastavením 
těchto práv anebo jejich předmětu? (pozn. 3 a.); plané, pokud musí 
i ti, kteří pokládají za předmět zastavení emphyteutický pozemek, za
stavenou věc, uznati, že takové zastavení věřiteli neposkytuje opráv
nění, jež · by právo zastavitelovo přesahovalo. Za tak lhostejné nepo
kládá to Brinz, 1. vyd. str. 325. "byť by to bylo i jen za příčinou 
sJ!,l'ávné představy;" s Huschkem klade přízvuk na to, že právo zástavní 
nenáleží ku věcem zcizitelným. Jest to pravdi vo? Může zástavní věi"itel 
jenom s v é m u věřiteli něco v podz:ástavu dáti, věÍ'iteli třetího však 
nikoli? a nelze mu tak snad ani za cenu? A - "zaniká pojem práva zá
stavního v širším smyslu v právu ku prodeji?" Windscheid §. 239. 
pozn. 14. Dernburg I. str. 476 násl. S~hmid, Cession I. str. 140 násl., 
k tomu nyní zvláště Sohm, n. m. u. str. 53 násl. Bremer, str. 215 
násl. srov. dole §. 382. 

_ 6) L. 9. Cod. h. t. (Justinianus.) Si quis in cuiuscunque con
tractusinstrumento ea verba posuerit: jide et pel'iculo rerum ad me 
pet·tinenti1A/fn, vel: per' em'um exactionem satisjieri tibi perrnitto (pro
mitto): sufficereea verba ad l'erum tam earum, quas in praesenti de
bitor habet, quam futurarum hypothecarn, nec ex prioribus sanctionibus 
minus babere speciali(s) bypothecae memoria(m) videri. .. Super qua 
generali hypot.heca illud quoque ... sancimus, ut, si res st~as supponere 
debitor dixerit, 110n adiecto: tam praesentes quam fu turas , ius tamen 
generalis hypotbecae etiam ad futuras res producatur. Cf. L. 2. Cod 
de pignor. 8. 13. (14). - Pl·otivu mezi generelním a specielním za
stavením možno ale pojímati též pouze relativně (not. n.) - Vangerow 
§. 369. Puchta §. 195. not. h. "Veden byl velmi zbytečný a nutně 
bezvýsledný spor o určení pojmů generelní a specielní pl' á voz á
s t a vn í; pojmy tyto ani neexistují. Co ale skutečně existuje: generelllí 
a specielní zastavení, o jehož pojmu nemůže hýti sporu." 

D. Objem práva zástavního. 

§. 368. 

1. C O t k nes e pře d m ě t u. 

Zástavní právo k určité věci vztahuje se samo sebou i ku 
všem jejím příbytkům, jež jakožto nesamostatné akcesse sdílí právo 
věci hlavní, na př. 1) alluvio,a) stavby.b) Tak postihuje zastavení holého 

a) L. 16. pro D. de pigllor. 20. 1. L. 18 §. 1. D. de pign . act. 13. 7. 
b) L. 29. §. 2. L. 35. D. de pigll . L. 21. D. de pigll. act. 13. 7. 

Arndtsovy l'andekty. 22 
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vlastnictví (nuda proprietas, C) ususfructus, jenž se s ním opět spo
juje. 2) Plody věci zvláště mohou býti zastaveny co věci budoucí 
netoliko výslovně, d) nýbrž jsou i bez toho postiženy zastavením I 
'Věci hlavní,3) pokud k nim nenabývá vlastnictví odloučením jich 
od věci hlavní někdo jiný než zastavitel nebo jeho dědici. e) 

Zastavení věci hromadné, na př. stáda, objímá i kusy, jeŽ 
k ní později přibudou, f) z pravidla 4) postihuje ostatně jednotlivé 
věci v ní obsažené právě tak, jako kdyby specielně byly za
staveny.g) 

Rovněž tak působí i každé generelní zastavení, zvláště za
stavení celého jmění, z pravidla pro všecky předměty od za
čátku v něm obsažené anebo později do něho se dostavší, jako by 
zastaveny byly specielně, h) takže zůstávají právem zástavním 
objaty, i když se později zcizením opět odloučí. i) Nicméně 5) vy
jímají se mlčky při zastavení celého jmění jisté předměty. k) 

Pozn. 1) Sem náleží insula in fiumine nata, arg. L. 9. §. 4. D. 
de usufr. 7. 1., alveus relictus, arg. L. 3. §. 2. D. de aqua. 43. 20. 
(kdež místo jundo tuo sluší čísti f1tndo meo). Windscheid §. 226 a. 
pozn. 12. Dernburg 1. str. 437. 

<.!) "Jakale, vykoupí-li vlastník právo požÍvací anebo převede-li 
je na něho požÍvatel zpět darováním? Patrně má místo to (not. c.) 
na zřeteli jen ten případ, kde zaniká právo požívacÍ z příčiny své po
vahy, smrtí (nebo cupitis deminutione) a k vlastnictvÍ se vrací. Wind
scheid §. 226 a. pozn. 13. srov. dole §. 389. 

3) Jin. m. jsou mnozí pro Pauli sentt. II. 5. §. 2. "Foetus vel 
partus eius rei, quae pignori data est, pignoris iure non tenetur, ni si 
hoc inter contrahentes convenerit." Puchta §. 203. not. f. (z části též 
Bachofen str. 154.). Srov. oproti tomu jakož i o objemné literatuře 
této sporné otázky Vangerow § 370. pozn. 1. (7. vyd. I. str. 823 
násl.), k tomu Schlayer, civ. Arch. XLIX. str. 87 násl. Zoltowski, de 
pignore rei frugiferae. Berol. 1870. - Jiná jest ovšem otázka, pokud 
sahá žaloba z práva zástavn1ho o věc hlavní též ku plodům co lm 
causa rei? L. 16. §. 4. D. de pignor. (§. 378.). Vangerow n. m. u. II. 

4) O zvláštním · případu jedná L. 34. Pl'. D. de pignor. 20. 1. 
Gum tabernam debitor creditori pignori dederit, quaesitum est, utrum 

C) L. 18. §. 1. D. eod. d) L. 15. pro D. de pignor. cf. L. 11. § 3. D. qni 
pot. 20 4. e) L. 1. §. 2. L. 26. §. 2. L. 29. §. 1. D. de pignor. L. 3. Cod in 
quib. caus. pign. 8. 14 (15). L. 1. Cod. de partu pignoris. 8. 24 (25). cf. L. 18. 
§. 2. D. de pign. act. 13. 7 L. 1. pl'. D. de Salv. interd. 43. 33. f) L. 13. pro 
D. de pignor. g) rtrg. L. ll. §. 2. D. qui pot. 20.4. L. 32. D. de pigu. bJ L. 15. 
§. 1. D. de pignol'. 20. 1. not. g. i) L. 8. §. 4 (5). Cod. de secund. nupt. 5. 9. 
L. 47. pl'. D. de illri fisci. 49. 14. L. 1. Cod. de conv. fisci debitor. 10. 2. L. 
17. Cod. de distr. pign. 8. 27 (28). cf. L. 2. 3. Cod~ de servo pign . dato. 7. 8. 
L. (j. 9. D in qllib . caus. pign. 20. 2. k) L. 6 .. 9. pl'. D. de pignor. cf. L. ]. 
Cod. quar res pign.S. 16 (17) . 
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co facto nihi! egerit, an tabernae appellatione merces, quae in ea erant, 
ohligasse videatur? et si eas merces per tempora distraxerit et alias 
comparaverit, easque in eam tabernam intulerit, et decesserit, an omnia 
quae ibi deprehenduntur, creditor hypothecaria actione petere possit, 
cuIl). et mercium species mutatae si nt et res aliae illatae? Respon
elit: ea, quae mortis tempore debitoris in taberna inventa sunt, 
pignori obligata esse vielentur. N eprávem chtěli z toho učiniti pravidlo 
všeouecné. Srov. §. 48. pozn. 4. Pucbta §. 203. not. d. Vangerow §. 
369. pozn. 3. Dernburg §. 59. Srov. však též Huschke n. m. u. str. 
252 násl. Brinz 1. vyd. str. 296 násl. Windscheid §. 226 a. pOZll. 4. 

[5) Srov. Birkmeyer, Vermogen, str. 55 násl.] 

§. 369. 

2. Co tkne se pohledávky. 

Celá zástava ručí nerozdílně za celou pohledávku a za 
každou jednotlivou čásť její; a) pignoris causa indivisa est; 1) a 
tudíž zůstávají, je-li více věcí pro týž dluh zastaveno, všechny za
vazeny potud, až celý dluh jest zaplacen. b) 

Též ručí zástava netoliko za pohledávku hlavní, pro kterouž 
zřízena byla, nýbrž, jako rukojmě, i za její pHrllstek,2) totiž za 
všecko, čeho lze žádati právním prosU"edkem z pohledávky vznika
jícím, zejména za úroky z prodlení, C) a taktéž za útraty soudní, 
dále i za náhradu pi'iměřených nákladů, jež na zástavu vedeny 
byly. d) Za úroky smluvené jakož i za umluvenou pokutu (§. 211.), 
ručí zástava jen potud, pokud se zastavení vztahovalo i k nim; a) 
ale v pochybnosti tak sluší pi'ipustiti, zřídil-li jen zastavitel zástavu 
věda o závazku úroku, pro dluh hlavní, f) aniž by však ničení její 
na tento omezil. 3) 

Pozn. ') O správném pojímání této zásady a její důslednostech: 

Dernburg §. 82 .. 85. II. str. 28 násl. 
2) O tom Dernburg §. 76. I. str. 550 násl. 
3) Tím není řečeno , jak Dernburg 1. str. 555. větě této rozumí, 

že by se zastavení nemohlo vztahovati bez této vědomosti i k úrokům. 
Jestli ale zastavitel, maje positivně za to, že pohledávka jest nezúročitelna, 
jenom za ni chtěl zastaviti, může, co tkne se ručení za úroky netoliko, 
jak Dernburg praví, "dle obyčejných zásad o omylu vyjádření svému ja-

a) L. 6. Cod. de distr. pign. 8. 27 (28). L. 1. Cod. si unus ex pluribus 
heredibus creditoris vel debitoris partem suam debiti solverit vel acceperit. 8. 
81 (32). L. 65. D. de evict. 21. 2. I,. 85. §. 6. D. de V. O. 45. 1. cf. L. 29. 
D. fam. erc. 10. 2. b) L. 19. D. de pignor. 20. ]. L . 2. Cod I. c 8. 31 (32). C) L. 8. 
§. 5. D. de pign. act. 13. 7. d) L. 8. §. 5. cit. L. 6. Cod. de pignor. 8. Hl ([4) 
0) L. 13. §. 6. D' de pignor. L. ll. §. 3. D. de pign. act. 13. 7. f) L. ]8. D 
qui pot. 20 4. cf. L. 4. 22. Cod. de usur. 4. 32. 

22* 
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kožto neplatnému odporovati," nýbrž může zhola popírati, že za 
úroky věc zastavil. 

II. Nabytí práva zástavního. 

§. 370. 

Právo zástavní může vzniknouti bud' jednáním vůle toho (nebo 
Jeho zástupce), jemuž předmět náleží, t. j . disposicí soukromou, 
tak zv. pignus voluntarium (§. 371.), nebo nezavisle od vůle sou
krOlné, tak zv. pignus necessarium, a sice soudcovským naŤ'Ízcllím 
(§. 372.) anebo přímo právním pravidlem (§. 373.). Ale i vzniklé 
právo zástavÍlÍ může jistým spůsobem na llěliOho jiného býti pí'e
neseno, čili tak zv. hypúthekární sukcesse nastati (§. 374.). Tudíž: 

A. Vznik práva zástavního. 

§. 371. 

1. Soukromou . disposicí. 

Soukromým ustanovdním lze zástavní právo zříditi bud' v po
sledním pořízení, dle pravidel o odkazích, tak zv. pignus testa
mentarium, a) nebo úmluvou, tak zv. pignns conventionale, pí'i kteréž 
ku prohlášení vme netřeba jest žádné zvláštní formy. b) Pravidelnou 
podmínkou ale jest, aby předmět zastavení (věc nebo právo) se 
nalézal c) ve jmění zastavitele, a aby tento byl oprávněn jej zeÍ
ziti. d) Protož může pravidelně věc platně zastaviti toliko vlastník 
její; e) spoluvlastník to1ikosvůj podíl. f) Avšak 1) 1. zástavní právo 
které zřizuje poctivý držitel věci, jest účinno v témž objemu, ve 
kterémž mu přísluší Pu~liciana in rem actio. g) 2. Zastavení cizí 
věci je platno, stane-li se s výslovným nebo mlčky projeveným 
svolením vlastníka h) nebo jestli je tento schválí. i) 3. Zastavení může 
se státi platně již napřed, jak věcí budoucích, k) tak i vůbec pro 

a) L. 26. pro D. de pign . act. 13.7. cf. L . 1. §. 2. (L. 1.) Cod. comm 'de legat 
6.43. (§. 575.). b) L . 1. D. 1. c. L. 34. §. 1. D. de pignor. 20. 1. cf. L: 4. ~r. D. jn 
qiIib . caus pign. 20. 2. c) L . 23. D. de probat. 22. 3. d) pro §. 2. J. qUlh. ahen. hc. 
2.8. cf. L. ll. ~. 7. L. 12. L. 18. §. 4. L. 19. D. de pign. act. 13.7. e) L.6. Cod. 
si aliena res ptgn. data sit. 8. 15 (16). f) L . uno Cod. si communis res pignori 
data sit. 8. 20 (21). L. 3. §. 2. D. qui pot. 20. 4 g) L . 18. L. 21. §. 1. D. de 
pignor. 20. 1. L. 14. D. qui pot. 20. 4. h) L. 20. pro D. de pign. act. 13. 7; 
L. 26. §. 1. D. de pignor. L . 5. §. 2. D. in quib. caus. 20. 2. L. 2. Cod Sl 

aliena res. 8. 15 (16) . 1) L . 16. §. 1. D. de pignor. (§. 78.). k) L. 15. pro cf. 
L. 1. §. 2. D. de pignor. 
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ten případ, že zastavitel věci budoucně nabude, I) a to rozumí se 
samo sebou při zastavení celého jmění, o pozdějších nabytích, m) 
jakož i při zastavení věci cizí, na niž má zastavitel pohledávku. n) 
Krbmě toho může 4. zastavení c.izí věci státi se účinným tím, že 
zastavitel se stane později vlastníkem O) nebo vlastník dědicem za
stavitelovým. P) 

Ostatně lze právo zástavní, jako služebnosť (§. 188.), založiti 
též tím spů~obem, že vlastník, zcizuje svou věc, vyhradí si k ní 
právo zástavní, a rovněž může se stát.i stejné omezení při odkazu 
věci-(§. 575.), ve kterémž případě pak se nabývá vlastnictví věci 
co vlástnictví ihned právem zá8tavním zavazené. 2) Též 8) lze zříditi 
zástavu pod výminkou nebo s určením času. q) 

Pozn. 1) O " zastavení věcí, jichž vlastníkem zastavitel není," 
srov. vůbec Huschke, Linde's Ztschr. XX. 6. s Bachofenem str. 66 
násl. 541 násl. Vangerow §. 372. pozn. 2. Dernburg 1. §. 31. str. 
261 uásl. Zvláště: a) k čís . 1. srov. L. 18. D. h. t. 20. 1. Si ab eo, 
qui Publiciana uti potuit, quia dominium non habuit, pignori accepi, 
sic tuetur me per Servianam praetor, quemadmodum debitorem per 
Publicianam. Dernburg 1. str. 222 násl. Bremer str. 42 186 násl. 
Windscheid §. 230. pOZll. 6. Bremer nazývá případ tento zastavením 
práva publicianského. Pravidelně bude se ale jeviti případ ten tak, 
že poctivý držitel prostě zastaví věc, pokládaje ji za svou vlastní, což 
pak právě jen oproti těm má účinek, nad nimiž by zastavitel zvítězil 
žalobou Publicianskou, Ovšem možno též mysliti, že poctivý nabývatel, 
který již nyní ví, že vlastníkem ne n í, věc přece zastavuje vzhledem 
Ir svému právu publicianskému; ale bylo by to slabé právo zástavní, 
ježto 011 dle nynějšího práva nemůže již více vydržeti. 

b) k čís. 4 ., a sice: 

aa) co se tkne případu, stane-li se zastavítel vlastníkem (not. o) 
srov. a) L . 5. Cod. 8 . 15. (16.) (Dioclet. et Max.). Quum res, quae 
necdum in bonis debitoris est, pignori data ab eo postea in bonis 
eius esse incipiat, ordinariam quidem actionem super pignore non com
petere, manifestum est, sed tamen aequitatem facere, ut facile utilis 
persecutio exemplo pignoratitiae daretur. (3) L. l.pr. D. h. t. (Pa
pinian.) Conventio generalis in pignore dando bonorum vel postea 
quaesitorum recepta est; in speciem autem alienae rei collata con
ventione, si non fuitei, qui pignus dabat, debita, postea debitori do
minio quaesito, difficilins creditori, qui non ignoravit alienum, utilis 

I) L. 16. §. 7. D. eod. m) L. 1. pro L. 15. §. 1. eod. n) L. 1. pro eod. 
cf. L. 58 (56). D. ad Sc. Treb. 36. 1. o) L . 5. Cod. si aliena res. 8. 15 (16) . 
L. 41. D. de pignor. act 13. 7. L. 1. pro D. de pignor. 20. 1. L. 9. §. 3. D. 
q?i pot. 20. 4. p) L . 22. D. de pignor. L. 41. D. cit q) L. 13. §. 5. D. de 
plgnor 20. 1. 
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actio datur, sed facilior erit possidenti retentio /,) L. 9. §. 3. D. 20. 
4. (African.) Titia praedium alienum Titio pignori dedit, post Maevio; 
deinde domina eius pignoris facta, marito suo in dotem aestimutum 
dedit. Si Titio soluta sit pecunia, non ideo magis Maevii pignus con
valescere placebat. Tunc enim priore dimisso sequentis confirmatur 
pignus, cum res in bonis debitoris inveniatur; in proposito autem 
maturis emtoris loco est; atque ideo, quia neque tunc, cum Maevio obli
garetur, neque cum Titio solveretur, in bonis mulieris fuerií, llullum 
tempu s invenire, quo pignus Maevii convalescere possit. Haec tamen 
ita, si bona fide in dotem aestimatum praedium maritus accepit, id 
est, si ignoravit, Maevio obligatum esse. - Dle toho připouští se jen 
aequitatis causa konvalescence práva zástavního poskytnutím utilis actio, 
tudíž se věřiteli, jenž byl in mala fide, žaloba upírá a dává se mu 
jen doli exceptio proti zastaviteli. L. 1. pr. cit. cf. L. 14. Cod. de 
rei vind. · 3. 32. Kromě toho se tvrdí, arg. L. 9. §. 3. cit., že utilis 
actio jest přípustna jen, pokud zastavitel (nebo jeho dědic) vlastnictví 
podržuje (pak zajisté i proti třetímu neoprávněnému držiteli ?), nikoli 
však, byla-li věc zcizena, proti novému nabývateli, nevěděl-li tento 
o zastavení, leč, že by věci nabyl ex causa lucrativa, arg. L. 4. §. 27. 
31. D. de doli except. 44. 4. Huschke n. m. u. str. 235 násl. Windscheid 
Linde's Ztschr. n. p. III. 10. Rachofen str. 544 násl. Schmid, Grund~ 
lehren der Cession 1. str. 324 násl. Oproti tomu Vangerow 6. vyd. 
I. str. 949. 7. vyd. str. 834 násl. Dernbnrg 1. str. 262 násl. Dle 
onoho náhledu musili bychom ovšem uznati, "že právo římské ve svém 
vývoji tu stanulo;" Windscheid n. m. u. str. 438., kterýž ale zároveň 
rozhodně se vyslovuje, "že nelze stanouti při rozhodnutí Afrih:anově." 
Pand. §. 230. pozn. 8. arg. L. 4 §. 32. D. l. c. srov. nahoře §. 168. 
pozn. na konci Dle opačného vysvětlení L. 9. S. 3. cit. jest nápadno v ní 
obsažené omezení konvalescence při druhém právu zástavním (srv. Winrl
scheid n. m. u. [str. 431 násl.]), kteréž Vangerow beze všeho vysvětlení za 
platné uznává, Bachofen ale str. 556. ještě zostřuje a nápadnčjším činí 
hypersubtilním tvrzením, že konvalescence druhého práva zástavního 
ani tehdy nenastává, bylo-li prvnímu zástavnímu věřiteli zapraveno již 
d ř í v e, než zastavitel vlastnictví nabyl. Jiní opět se snaží toto ome
zení vysvětliti zvláštním náhledem Afrikanovým nebo-li ve starší době 
vůbec převládajícím, dle něhož by se mělo druhé zastavení pojímati 
s výminkou, "je-li první zástavní věřitel ukojen," náhled to, který 
později byl zavržen a po jehož zavržení i sporné omezení samo 
sebou odpadlo. Miiller, civ. Arch. XI. str. 392 násl. [408 násl.] Lohr 
tamže XIV. str. 169. a Dernburg 1. str. 264 násl. Oproti tomu opět 

Scheurl, krit. Vjschr. II. str. 453., jenž omezení to za dosud platné po
kládá, avšak hledí je opříti vysvětlením zajisté neobhajitelným. "Pignus ... 
confirmatur," praví, "znamená: ze zastavení dává se věřiteli věcná ža
loba o zástavu oproti k a ž d é m u třetímu. To se státi nemůže, pokud 
jinému věřiteli tato žaloba právě i proti něm u přísluší." Týmž právem 
mohlo by se Hci, že ani vlastník nemůže zříditi druhé právo zástavní, 
pokud ještě první na věci lpí, nebo že musí druhé zcizením věci před 
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ukojením prvního, své mocí pozbyti; nebo co znamená: pignus datur?" 
A dodává-li Scheurl: "Dle práva nynějšího byl by mohl Maevius žá

. dati za zápis hypotheky v druhé řadě, pokud byla Titia vlastnicí. Za
I meškal-li to, nemůže ... ani po ukojení Titia o něj žalovati," tu sluší 
oproti tornu připomenouti: zameškal-li Titius, vymoci si zápis svého 
pl' v é h o práva zástavního, nemůže ani o n manžela Titie, qui bona 
fide in dotem praedium aestimatum accepit, již žalovati, aby mu tento 
hypotheku dal zapsati; jsou si tedy Titius s Maeviem v ohledu 
tom rovni. 

bb) Co se tkne druhého případu (not. p.), odporují si obě uve
dená místa: a) L. 22. cit. (D. 20. 1.) (Modestinus lib. VII. differen
tiarum.) Si Titio, qui rem meam ignorante me creditori suo pignori 
obligaverit, heres extitero, ex postfacto pignus directo quidem non con
valescit, sed utilis pignoratitia dabitur creditori. (1) L. 41. cit. (D. 13. 
7.) (Paulu s lib . III. quaest.) Rem alienam pignori dedisti, de in de do
minus rei eius esse coepisti: datur utilis actio pignoratitia creditori. 
Non est idem dicendum, si ego Titio, qui rem meam obligaverat sine 
mea voluntate, heres extitero; hoc enim modo pignoris perstJcutio con
cedenda non est creditori, nec utique sufficit ad competendam utilem 
pignoratitiam actionem, eundem esse domin um, qui etiam pecuniam 
debet. Sed si convenisset de pignore, ut ex suo mendacio arguatur, 
improbe resistit, quominus utilis actio moveatur. - "Pokusy, sjednotiti 
Modestina s Paulem, se vesměs nezdařily a nejsou z velké části po
drobného líčení ani hodny ... Myslím, že nikdo nebude ani dost málo 
se rozmýšleti a přidá se k náhledu Paulovu, Modestinův pak zavrhne. " 
Barhofen str. 548 násl. - Oproti tomu Windscheid, Linde's Ztschr. 
III. str. 439. "Obecné mínění jest nyní to, že sluší připustiti rozpor 
mezi Paulem a Modestinem, rozhodnutí tohoto že ale sledovati dlužno 
jest. I já jsem toho mínění." Rovněž Vangerow 7. vyd. I. str. 835 násl. 
podle analogie případu pod aa) uvedeného a §. 168. po zn. 1 d. Brinz 
1. vyd. str. 301. Dernburg I. str. 268 násl. a j. Oproti tomu ovšem 
opět Scheurl n. m. U. str. 452., který pod utilis pigneratitia L. 22. 
cit. rotumí se staršími interprety účinnou (utilis v tomto smyslu) actio 
pigneratitia in personam contraria ze zástavního kontraktu zůstavite

telova o zřízení zástavy, dle nynějšího práva o zápis hypotheky k věci 

dědicově, a neuznává tudíž naprosto žádného rozporu s L. 41. cit. 
2) ° výhradě práva zástavního při odkazu věci nějaké srov. 

§. 575. na konci. Co se tkne výhrady při zcizení věci, jest Dernburg 
§. 32. toho mínění, že nesluší ve výhradě žádného práva věcného, na př. 
služebnosti, tedy ani ve výhradě práva zástavního, spatřovati nic jiného, 
než zřízení jeho se strany nabyvatele po dokonaném nabytí vlastnictví 
a v tom souhlasí s ním Scheurl str. 453. Windscheid §. 230. po zn. 11. 
§. 212. pozn. 12. Náhled tento nesnáší se nikterak s tím, co víme 
z Gai. II. 33. fragm. Vat. §. 47. 50. o dedukci služebnosti při man
cipatio a in iure cessio. Nelze tudíž mysliti, že by římskému právníku 
bylo tanulo na mysli, co Dernburg, I. str. 279. předpokládá, že nezle
til)' , jemuž byl pozemek deducto usufructu mancipován, nabyl tím plenam 
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proprietatem, poněvadž nemohl sine decreto na nabytém pozemku usus
fructu8 zříditi. Co Dernburg oproti tomu uvádí, nedokazuje nic jiného, 
než že deductio byla neúčinnou, nemohla-li dle okolností skutečně usta- I 

viti služebnosť; vybražovati si čásť obsahu vlastnictví ve vzduchu jsou
cího bylo ovšem bezúspěšno. Jiní souhlasí s tím, co se tkne služebností, 
pokládají ale co do práva zástavního náhled onen za oprávněný: 
Biichel, Erortr. I. 2. str. 73 násl. (2. vyd. str. 187. 463 násl.) Sintenis, 
Pfandrecht str. 209. Vangerow 1. str. 874. Keller ~. 207. na konci. 
To se opírá o L. 1. §. 4. D de reb. eor. 27. 9. (U1pian.) Si minor 
viginti quinque annis emit praedia, ut quoad pretium solveret essent 
pignori obligata venditori, no>n puto pignus valere; nam ubi dominium 
quaesitum est minori, coepit non posse obligari. Toto mínění U1pianovo 
nesluší vysvětlovati vnitřní podstatou práva zástavního v protivě se 
služebnostmi, nýbrž, jak poznamenává Keller, z jeho practorské povahy 
a z toho, že tudíž llelze při něm užiti mancipace, in iure cesse a pod., 
a souvisí, jak se zdá, zvláště s tím, že ve formuli žaloby z práva zá
stavního se předpokládala conventio ut pignori sit v té době, kdy věc 
byla in bonis zastavitele. 

3) "O vyminkou a časem omezeném právu zástavním" viz 
Huschke, Linde's Ztschr. XX. 5. srov. Dernburg I. str. 181. II. str. 
296 násl. 

§. 372. 

2. Soudcovským nařízením. 

Soudcovská nařízení, jež mohou založiti právo zástavní, jsou: 

1. uvedení v držbu, missio in possessionem, 1) (Besitzein
weisung), pokud se totiž někomu udílí ku pojištění splnění jistého 
nároku; právo zástavní, pignus praetorium, a) tu vzniká, když Vč
řitel na základě toho skutečně v držbu se u váže; b) 

2. soudcovské nařízeníl aby věc byla zabavena za účelem vy
konu rozsudku; právo zástavní, pignus in causa iudicati captum 
či tak zv. pignus iudiciale, !l) vzniká se skutečným výkonem zajetí; C) 

3. soudcovské přiřlmutí v i"Ízení dílčím, d) an soudce uloží 
jedné straně, aby druhé něco plnila, a této přisoudí za to zástavní 
právo na věci oné straně přiřknuté . 3) 

a) Cod. de praetorio pi'gnore et ut in actionibns etiam de~itorum missio 
praetorii pignoris procedat. 8. 21 (22). b) L 26. §. 1. D. de plgll. act. 13. 7. 
L. 2. 4 (3) . Cod. qui pot. 8. 17. (18). L 3. 5. Cod. ut in poss. legato 6. 54. 
L. 3. §. 1. D. de reb. eor. 27. 9. C) Co.d. si in causa iudicati pignus captum 
sit. 8. 22 (23) . L. 7. 8. Cod. quae res plgU. 8. 16 (17) L. 15. §. 2. L. 58. D. 
de re iud. 42. 1. L. 10. D. qui pot. 20. 4. L. 2. 4 (3). Cod. cit. L. 3. §. 1. D, 
cit. (not. b.) d) arg. L. 22. §. 3, D. faOl . erc. 10. 2. §, 188. not. g. §, 320. 

1 
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Pozn. 1) Dukladná pojednání o tom má Bachofen str. 281 .. 480. ; 
srov. §. 93. not. k. .. m. Teprve Justinian rozšířil toto .~rávo. z~stavní 

. též na pohledávky, L . 1. Cod. h. t. 8. 21 (22);~ a sP?JIl s nIm zal?bu 
,hypothekární. L. 2 eod. Teprve tím "bylo povyseno pIgnu~ p:aetor~l1m 
. na pravou zástavu. Ale ... přenášení pojmu zástavy na. nllSSlOneS Jest 

pouhý, bezvýsledný pokus, počátek vývoje bez resultátu." Ba~hofen 
str. 479. 480. K tomu Dernburg I. str. 400 násl. Dnes pokladá se 
tento druh práva zástavního vubee za nepraktick)". Sintenis §. 35. čís. 
II. §. 72. na konei. Seuffert §. 198. 

2) Toto právo zástavní liší se od jiných svou povahou co soudní 
prostředek exekuční, o čemž blíže pojednati sluší v právu processuálním. 
±>ernburg I. §. 53. II. §. 119. Windscheid §. 233. pOZll. 2 .. 4. 

3) Prameny neuvádějí tento případ vzniku práva zástavního; též 
jej popírá Bocking Pand. II. §. 94. a Marx, de adiudicatione pag. 7.; 
nicméně sluší jej bez rozpaku uznati za možn)'-. Brinz 1. vyd. str. 332. 
Windscheid §. 233. pozn. 1., s čím pro nynější právo souhlasí též 
Dsrnburg 1. str. 177. 178. pozn. 2. Ku případu jinému vztahuje se 
L. 29, D. fam. erc.I0. 2 cf. L. 7. §. 6. 12. D. COllm. div. 10. 3.; 
a ve :.lcela jiném významu, pro přiřčení provedeného , práva zástavního, 
nalezá se adiudicare hypothecam v L, 16. §. 5. D. de pignor. 20. 1. 
L. 12. pl'. D. qui pot. 20. 4. 

4) Dle práva německého lze si v jistých případech i bez zak~'o
čení soudcova svépomOCÍ, totiž svémoeným zájmem (eigenmachtJge 
Pfiindung) zástavu opatřiti, o čemž bliŽŠÍ v německém právu soukromém. 

§. 373. 

3, Právním p(·edpisem. 

S mnohými pohledávkami jest zástavní právo spojeno právním 
předpiselll, takže vzniká ipso iure, jakmile tu je pohledávka a 
pl'edmět, jenž podléhá právu zástavnímu. Takové právo zástavní 
zove se zákonným právem zástavním, pignus legale. Uznání ta 
kových práv zástavních vyvinulo se pflvoclně z toho hlediska, že 
v jistých pi'-ípadech" při nichž to bylo zcela obyčejným, dáti si zi"Í

<liti zásta VlIí právo, se pokládala zástava za zřízenu i bez vý
slovné úmluvy. Nazývají se tudíž též mlčky uzavř'enými právy 
zástavními, pignora tacita, a) (stillschweigende Pfandrechte). Než 
zákonodárství zavedlo znenáhla zástavní práva ta v takovém 
rozsahu, že ono hledisko zcela v pozadí ustupuje a toto označení 

a) Dig. in quibns causis pignuR vel LyputLeca tacite contrahitur. 20. 2 . 
Cod. 8. 14 (15). 
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nijak již se nejeví býti vesměs př·ípadným. 1) Zástavní práva tohoto 
druhu objímají ostatně jednak celé jmění dlužníkovo, ve kterémž 
případě je nazýváme všeobecnými J1ákonnými právy zástavními, 2) } 
jednak omezují se pouze na jisté statky, a nazývají se pak zvlášt
ními či jednotlivými zákonnými právy zástavními. J) 

Pozn. 1) "Pokus úplného vylíčení nauky o mlčky uzavřeném 
právu zástavním dle obec. a kursas. práva" podal Meissnel' ve 2 dílech, 
v Lipsku 1803. srov. Vangerow 1. §. 374 . . 376. Dernburg 1. §. 35 .. 50. 
Ustanovení římsko práva o tom jsou namnoze sporna, mají ale poměrně 
skrovnou hodnotu vědeckou, a též praktický jich význam vlivem no
vějších zákonů hypothečních velmi jest zmenšen. Případně poznD,me
nává Puchta §. 199. not. b.: "Mnozí právníci vynasnažili se, aby 
počet jich (zákonných práv zástavních) rozmnožili, považujíce, kde 
se v pramenech vyskytá příklad práva zástavního, tento ihned za zá
konné právo zástavní, jednak tím, že rozšířili stávající zákonná práva 
zástavní na případy obdobné. To i ono jest nemístné, ježto veliký 
počet zákonných hypothek jest zlem , a již mezi zákonnými zástavními 
právy v právu římském jsou mnohá, k jichž propůjčení se dal zákono
dárce přiměti bez dostatečného důvodu." 

2) Zákonné právo zástavní k celému jmění dlužníkovu mají: 

a) Fiskus: fiscus semper habet ius pignoris, L. 46. §. 3. D. de 
iure fisci . 49. 14. j zvláště a) pro veřejné dávky, L. l. Cod. h. t. 8. 
14. (15.) L. l. Cod. si propter publ. pens. 4. 46. (3) pro pohledávky 
z lwntraktů, L. 2. Cod. h. t. L. 28. D. 1. c. 49. 14., k nimž náležejí 
též nároky proti jeho správcům, avšak nikoli pro pohledávky trestní, 
L . 17. ':37. eod. L. Ull. Cod. de poen. fisc. 10. 7. L. 10. pl'. D. de 
pact. 2. 14., ale též nikoli pouze, jak s míněním dříve převládajícím 
nyní opět Dernburg 1. str. 340 násl. tvrdí, pro pohledávky pod a. (J. 
specielně jmenované, srov. Windscheid §. 232. pozn. l. Vangerow 
7. vyd. 1. str. 84l. násl. j 

b) panovník a jeho manželka, jako fiskus, L. 6. §. 1. D. de iure 
fisci. 49. ] 4. j 

c) podle praxe i města pro dávky městské a pro nároky proti 
městským správcům j cf. L. 2. Cod. de debit. civ. ll. 33 (32.) j srov. 
lJcrnburg 1. str. 354 násl.; 

d) církev ku jmění svého emphyteuty pro zhoršování emphyteut
ního pozemku, Nov. 7. cap. 3. §. 2. j 

e) osoby v poručenství, zejména nedospělí, nezletilí, šílení, ku 
jmění poručníkův (též protutorův, arg. L . uIt. D. de tut. act. 27. 3.), 
pro závazky těchto z poručenství, L. 20. Cod. de adm. tuto 5. 37. L. 
7. §. 5 a. (5.) 6 C. (6. i. f.) Cod. de curatore fur. 5. 70. L. uno Cod. 
rem. al. gel'. 4. 53. cf. L. 6. §. 4. Cod. de bon. quae lib. 6. 61 j 

provdá-li se mat.ka, jsouc poručnicí svých děti, opětně, aniž by účty 
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složila a jmění vydala, též ku jmění otčimovu, L. 6. Cod. h. t. 8. 14 
(15.) Nov. 22. cap. 40 j 

f) děti a) ku jmění otce, co tkne se jich statků, jež pocházejí 
od matky nebo od prarodičů z mateřské strany, k nimž onomu přísluší 
právo požívání a správa, L. 6. §. 2. 4. Cod. de bon. quae lib. 6. 61. 
L. 8. §. 4. (5.) Cod. de sec. nupt. 5. 9. (alespoň vstoupí-li otec 
v nové manželství Vangerow I. str. 845. proti Dernburgovi 1. str. 
377 násl.) j (J) ku jmění jednoho z rodičů, jenž vstupuje v nový sňatek 
(parens binubus), co do statků, jichž vlastnictví tím připadá dětem z pře
dešlého manželství, a sice s účinkem zpětným počínaje dobou nabytí 
oněch statků a s ustanovením, že děti též statky jim propadlé samy, 

- místo aby je co vlastníci vindikovaly, dle toho jak prospěch jejich vyža
duje, žalobou z práva zástavního vymáhati mohou, L. 6. §. 2. L. 8. 
§. 3. (4.) Cod. de sec. nupt. 5. 9. cf. Nov. 98. cap. 1. j 

g) (orthodoxní) manželka ku jmění manželovu: ~) pro věno, jež 
jí restituováno býti má, pl~i čemž jí přísluší právo, i věci věnem dané, 
jichž vlastnictví jí zpět připadne, vymábati žalobou z práva zástavního, 
L. uno §. l. b .. d (§. 1.) Cod. de rei ux. act. 5. 13. L. 30. Cod. de 
iure dot. 5. 12. j (J) pro své hapitály paraphernální (dle praxe pro 
všechna bona parapherna), jichž správa muži jest př'enechána, L. ll. 
Cod. de pact. conv. 5. 14.; y) pro zřízenou jí donatio propter nuptias, 
Nov. 109. cap. 1. cf. L. 12. §. 2. Cod. qui pot. 8. 17. (18.) 
Sporno: k a) zda-Ii též nevěsta? k a) (J), zda-li též putativní man
želka? (Cf. L. 74. D. de iure dot. 23. 3. L. 17. §. 1. D. de reb. 
auct. iud. 42. 5. L. 22. §. 13 D. sol. matl'. 24. 3.); k a) (J) y), 
má-li též manželka vyznání židovského zákonné právo zástavní? - ; 

h) manžel pro zřízené věno, ku jmění toho, jenž je má zapla
titi, L. Ull. §. 1 b. (§. ].) Cod. de rei ux. act. 5. 13. j konečně 

i) bylo-li někomu něco zůstaveno sub conditione viduitatis, ten, 
komu věc odkázaná pro nesplnění výminky připadnouti má, ku jn;ění 
oné osoby, pro navrácení toho, co :',ůstaveno bylo, ' Nov. 22. cap. 44. 
§. 2. 3. 9. 

3) Zákonné právo zástavní, jež nepostihuje všecky statky dluž
níkovy, má: 

a) ten, kdo zapůjčil peníze za účelem znovuzřízení zbořené bu
dovy, pro tuto pohledávku ze zápůjčky, ku budově znovuzřízené, L. 1. 
D. h. t. 20. 2, srov. k tomu Schlayer, civ. Arch. XLIX. str. 83 násl. 

b) poručenci (a nezletili?) ku ,ěcem za jejich peníze koupeným, 
pro náhradu peněz, pokud je totiž pro ně zástavní právo prospěšnějším, 
nežli příslušící jim domáhání se práva vlastnického k věcem těm, L. 7: 
pr. D. qui pot. 20. 4. L 6. Cod. de servo pign. dato. 7. 8. j cf. L. 
17. Cod. de pignor. 8. 13 (14). [a k poslednímu místu Gliick, svaz. 19. 
str. 56 násl.] srov. §. 145. pozn. 3 a. ; 

c) propachtovatel pozemku k polnímu hospodářství určeného (pra,e
dium rusticum), pro své pohledávky ze smlouvy pachtovní, ku plodinám 
vybraným od pachtýře samého nebo jeho podpachtýře, L. 24. §. 1. D. 
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locati. 19. 2. L. 7. pr. D. h. t. 20. 2. cf. L. 4. pr. eod. L. 5. Cod. 
de locato. 4. 65.; 

d) pronájemce stavení (praedium urbanum) ku věcem nájemní
kovým (nepřímo i podnájemníkovým), jež na pozemek ten k trvalému 
užívání byly vneseny, pro pohledávky ze smlouvy nájemní vyplývající, 
L. 32 . D. de pignor. 20. 2. L. 2 .. 4. 6. 7. §. 1. D. h. t. 20. 2. cf. 
L. 5. pr. eod. L. ll. §. 5. D. de pign. act. 13. 7.; 

e) odkazovník pro pohledávku z odkazu ku statkům, jichž se od
kazem obtíženému z dědictví dostalo. L. 1. 2. Cod. comm. de legato 
6, 43. Nov. 108. cap. 2. 

§. 374. 

B. p,'evod p1·áva zástavního. 1) 

Právo zástavní jest v podstatném vztahu k pohledávce, k je
jímuž pojištění původně sloužiti mělo. Ručení zástavy nasahá dále, 
než kam sahá obsah zástavní pohledávky. Nicméně mllže zástavní 
právo co do účinku svého přejíti na jiného, netoliko s pohle
dávkou,nýbrž i bez ní, jednak jednáním věl~itelovým, jednak i bez 
vůle jeho. Takový převod práva zástavního záleží v podzástavě 
(§. 367. 4). TýŽ jest mlčky spojen s postupem zástavní pohle
dávky. a) Právo ku převodu tomu mají rukojmě, b) a každý právní 
držitel zástavy, c) když jsouce věřitelem stiháni, zaplatí dluh zá
stavní. Kromě toho může 1. při novaci zástavní pohledávky s po
volením vlastníka zástavy býti přeneseno zástavní právo na pohle
dávku novou. d) 2. Kdo dá peníze ku zaplacení zástavního věřitele, 
bud' že dlužníku "'za tím účelem zápůjčku poskytne nebo na jeho 
poukázání sám věřiteli platí, a sobě za to zástavní právo ku věci 
té od vlastníka vymíní, vstupuje právě tím v zástavní právo uko
jeného vc'řitele . e) Rovněž tak 3. zástavní věřitel, kterýž jinou mu 
pri.~luŠící zústavu prodati dá za tím účelem, aby ukojil přednějšího 
, (, řitele zástavního. f) 4. Každý pozdější zástavní věřitel může si 
zjednati vstup ve právo zástavní dřívějšího věřitele i proti jeho 
vflli tím, že mu nabídne · náležitým spúsobem zapravení jeho zá-

a) L 6. D. de hered. veL act vend. 18. 4. §. 256. not. f. b) L. 2. Cod. 
de fideiuss. 8. 40 (41). C) L. 19. D. qui potiores. 20. 4. §. 378. not. I. d) L. 3. 
pl'. L . 12. §. 5. L. 21. pl'. D. eod. L. II §. 1. D. de pign. act. 13. 7. L. uno 
Cod. etiam ob chirographal'iam pecuniall1 pignus teueri 8. 26 (27). cf. L. 18. 
30. D. de no vat.. 46. 2. L. 2. D. de pigll . act. 13 7. e) L. 12. §. 8. D. qui po
tiOl'es. 20. 4. L. 3. D. quae res pign. 20. 3. L . 1. Cod. de his qui in priOl'um 
creditorllill loculll succedllnt. 8. 18 (19). 1) L. 12. §. 9 D. qui pot. 20. 4. 

J 

.' 

/ 
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stavní pohledávky. g) Též se poskytuje 5. tomu, kdo koupil zástavu 
za účelem zapravení zástavního věřítele, oproti jiným zástavním 
věřitelům ku pojištění jeho nabytí vlastnictví zástavoprávní jistota 
ukojeného věřitele. h) 

Okolnosť ta, že ve všech těchto pi'ípadech se převádí dosa
vadní právo zástavní, a že se nezřizuje nové, i) jest významna 
hlavně co se tkne jiných na věci té lpících práv zástavních (§. 387.), 
pro pořadový jich poměl'. ll) 

Pozn. 1) O hypothekární sukcessi, jakž se zove posloupnosť na 
místo zástavního věřitele, rozcházejí se velice míněni. Náhled dosud 
převládající odvozuje udané případy, vyjímaje případ pod čís. 1. uve
clený, z fingované cesse zástavní pohledávky a spojené s ní žaloby 
z práva zástavního. Miihlenbruch, Cession str. 482 násl. Oproti tomu 
pronesl Dernburg, Civ. Arch. XLI. 1. a z části v souhlasu již před ním 
Bachofen str. 497 násl. mínění, že nepřechází ani pohledávka ani 
právo zástavní, nýbrž že vzniká nové právo zástavní, s nímž se spo
juje jenom zákonná přednosť zaniklého práva zástavního, při čemž však 
případ pod čís. 5. uvedený, kdež o vzniku práva zástavního řeči býti 
nemůže, podléhá jinému posouzenÍ. Úplně a důmyslně náhled tento 
provedl pak Dernburg, Pfandrecht II. §. 161 až 166. Třetí náhled 
uznává ve všech případech pod čís. ] .. 5., přechod práva zástavního, 
po př'ípadě (ve případě čís. 5.) právního postaveni ukojeného véJ-itele 
bez přechorlu zástavní pohledávky. Brinz Pand. 1. vyd. str. 292. 336. 
Windscheicl Pand. §. 233 b. pozn. 16. Srov. s tím též Simon, civ. 
Arcb. XLI. str. 56 násl. Oproti tomu hájí náhled běžný opět Schmid, 
Cession I. str. 279 .. 352., zvláště str. 328 násl. a o případu pod 
čís. 1. zvláště str. 346 násl. Srov. ale opět Widscheid 2. a 4. vyd. 
n. m. U. Adamkiewicz, de successione hypothecaria diss. inaug.Berol. 
1869. a k nauce o hypothekární sukcessi, civ. Arch. LVI. 1. Fr. 
Hofmanll, dogmat. Jahrb. X. str. 377 ná31. [Roth, civ. Arch. LXII. 2 . 
str. 106 násl.] - O hypothekární sukcessi při částečném splacení před
chozího dluhu: Schlayel', civ. Arch. XLIX. ~tr. 218 násl.; oproti tomu 
Windscheid ll. m. U. pozn. 8. 9. 

'2) V prvních vydáních této učebnice bylo ještě dodáno: "může 
ale býti potud důležito, pokud se tu nevyžadují podmínky původního zřízení 
práva zástavního (§. 371.)." Proti této větě právem brojil Dernburg II. 
str. 499. Vzhledem ku případům v tomto §. vůbec uvedeným musila 
svésti věta ta k mínění, že lze i ve případech pod čís. 1 .. 3. uve
deuých dosíci výsledku sukcesse v stávající právo zástavní bez spolu- 
působení nynějšího vlastníka věci, což jest dle L. 2. D. de pign. act. 
13. 7. a L. 30. D. de novat. 46. 2. nesprávno; naopak zprostředko-

g) L. 12. §. 6. D. eod. (§. 388.) h) L. 17. D. eod. (20. 4.) L. 3. Cod. 1. 
C. 8. 18 (19). 
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vána jest tu sukcesse zastavením, jež o sobě platno býti musí, hledě 
ku právu pod čís. 4. následujícímu věřiteli vůbec poskytnutému. Srov. 
Schmid n. m. u. str. 319 násl. 

III. Práva zástavních věřitelů. 

A. Nehledě ku sběh?! v'ice práv zástavních. 

1. Při z .a s t a ven í věc í. 

§. 375. 

a) Právo k prodeji.a) 

Zástavní věřitel má, jakmile zástavní pohledávka alespoň 
z části je splatnou b) a pokud nedošel úplného jejího zaplacení, C) 
právo, nikoli povinnost, d) neodvisle od zastavitele a nynějšího 
vlastníka, e) na základě svého věcného práva a ve vlastním zájmu, 
byť i asi jako splnomocněnec, f) zastavenou věc prodati, 1) a vlast
nictví její,g) po případě držbu s právem žaloby Publicianské,h) 
odevzdáním jU) neodvolatelnP) na kupce převésti. Prodejem za
vazuje se týž, že na kupce pí-evede držbu věci , ovšem drží-li sám 
věc tu, anebo že mu alespoň postoupí svá práva, není-li totiž sám 
v držbě věci a věděl-li kupec o tom. 1) On jest tomuto práv, prodával-li 
co zástavní věřitel a nezavázál-li se ještě k něčemu jinému zvlášť 
anebo nejednal-li podvodně, jen z toho, že mu z důvodu neopráv
něného prodeje zástavy, zvláště pro nedostatek práva znstavního, 
nebo od jiného zástavního věřitele na základě lepšího práva zá
stavního věc odňata nebude. in) Zastaviteli jest on práv z in
teresse, nepočínal-li si při prodeji poctivě a nešetřil-li náležité 
bedlivosti i co do prospěchu zastavitelova, pokud to beze zkrácení 

a) Dig. de distractione pignorum vel bypothecarum. 20. 5. Cod. 8. 27 
(28). b) L. 4. D. h. t. c) L. 6 .. 8. 14. Cod. b. t. d) L. 6. pro D. de pign. act. 
13. 7. cf. L. 15. §. 5. D. de re iud. 42. 1. a) Cod clebitorem venditionem pignorl1m 
impedire non posse. fl. 28 (29). L. J. Cad. de litigios . 8. 3G (37). f) §. 1. J. ql1ib. 
a lien. lic. 2. 8 . cf. L . 14. § 5. D. de div. temp. 44. 3. L. 29. D. fam. erc. 10. 
2. L. 10. §. 1. D. quib. mod. pign. 20. 6. g) L. 4. D. de pign. act 13. 7. L. 
15. Cod. h . t. h) cf. L. 18. D. de pignor. 20. 1. i) L. 13. D. b. t . 20. 5. cf. 
L . 7. pro eod. k) L . 7. pro §. 1. eod. L. 2. Cod. si antiquior cred. 8. 19 (20). 
1) L. 13. D. cit. m) CO(1. cl'e.ditorem evictionpm non debere. 8. 45 (46) cf. L. 
10. D. b. t. L. ll. §. 16. D. de act. emti. 19. 1. 

1 , 

I 
1 
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svého vlastního interesse jest možno. ll) Zastavitel muze dosíci 
i restituce, měl-li snad kupec účastenství v nepoctivosti prodavatele 
zástavy. 0) Byla-li věc prodána jinému zástavnímu věřiteli nebo ru
kojmi zástavního dlužníka, sluší hleděti k tomu tak, jako kdyby 
onomu byla prodána jen zástavní pohledávka; dlužník podržuje 
právo věc opět vykoupiti. P) 

Cena trhová slouží věřiteli k jeho ukojení, pokud k tomu 
dostačí, a pokud se věřiteli tím spůsobem ukojení dostalo, anebo 
též pokud svou vinou, na př. poněvadž z neopatrnosti věřiteli 
poskytl úvěr, ukojení nedosáhl, zaniká dluh zástavní; q) přebytek 
~superfiuumJ hyperocha) , musí vydati.') 

Ostatně nemá dle předpisu Justinianova věřitel prodej předse
vzíti pí-ed uplynutím dvou let od té doby, kde byl dlužník právo
platně odsouzen anebo s výhrůžkou prodeje zástavy lm placení 
vyzván. S) Úmluva, že zástava nemá prodána býti, má ten účinek, 
že věřitel musí dlužníka třikráte upomínati. t) Pignus in causa 
iudicnti captum 3) může se prodati po uplynutí dvou měsíců od za
bavení a sice cestou dražby soudní. ") Ale dle nynějšího obyčeje 
děje se i pí-i jiných zástavách pravidelně prodej soudní tehdy, 
když věřitel teprve soudní pomocí nabude držby zástavy a prodej 
její umožní; při čemž se však shora udané lhůty k prodeji ne
šetI-Ívá. 4) Zvláštní úmluva může všude podmíniti odchylku od zá
konných pravidel. V) 

Pozn. 1) Prodej věci zastavené jest obyčejná cesta, kterouž 
zjednává si věřitel prostředek k ukojení svému, právo ku prodeji jest 
nejdůležitějším, účelu práva zástavního odpovídajícím uprávněním. Dle 
staršího práva nebylo oprávnění to sice založeno samo sebou již ?:a
stavením, nýbrž předpokládalo zvláštní úmluvu. Ale již za časů Ulpia
nových bylo uznáno, že zastavení samo o sobě již poskytuje právo ku 
prodeji, a není-li právo to výslovně poskytnuto, že třeba prve o za
mýšleném prodeji předběžné trojnásobné oznámení učiniti; a rlle práva 
Justinianského odpadlo i toto omezení; ono platilo toliko, je-li umlu
veno, že zástavní věřitel ku prodeji oprávněn býti nemá, čímž se tedy 
právo k prodeji nevylučuje, nýbrž výkon jeho jest toliko vázán jistou 

ll ) L. 4. 7. 9. Cad. h. t . 8. 27 (28). 0) L. 1. 3. 4. Ccd . si venditio pignore 
agatur. 8. 29 (30). p) L. 5. §. 1. L. 6. D. h. t . 20. 5. q) L. 9. D. b. t. L. 
3. Cod. b. t. L. 2G . D. de sol ut. 46. 3. L . 35. pr. D. de pign. act. 13. 7. cf. L. 22. 
§. 4. eod. L. 59. §. 4,. D. maud. 17. 1. r) L. 24. §. 2. L. 42. D. de pign . act. 13. 
7. B) L. 3. §. 1. Cod. de iure dom. impetr. 8. 33 (34). cf. L. 4. Cod h. t. 8. 27 
(28). t) L . 4. 5. D. de pigo . act. 13. 7. U) L. 2. 3. Cod si in causa iud. 8. 22 
(23). L. 15. §. 2. L. 31. D. de re iud. 42. 1. v) L. 4. 5. 8. §. 3. D. de pign. 
act. 13. 7. L. 3. §. 1. Cod. de ime dom. impetr. 8. 33 (34). 
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podmíukou. Pauli sent. II. 5. §. 1. L. 4. 5. D. ~e ~ign .act. 13. 7. 
L. 7. Cod. de distract. pigll. 8. 27 (28). L. 4. CIt. Jest, Jak se zdá, 
interpolováno. Nicméně nelze Hci, že jest právo ku prode~i podstatnou 
částí práva zástavního. Jsou-li zastaveny hotové peníze (§. 307. pozn. ~.), j 

dosáhne věř'itel svého ukojení přímo př-ivlastuěním si jicll, a netř'eba 
tu prodeje. Bremer n. m. u. str. 63. Windscheid §. 226. a. pozn. 2: 
Pfaff n. m. u. str. 20 násl. - Ostatně srov. o právu 7.ástavním co se 
tkne dějinného vývoje Bachofen str. 157 .. 210. Dernburg I. str. 84 .. 93.; 
o dogmatické uauce Bachofen str. 559 .. 610. Platner, civ. Arch. XXXII. 
4. Dernburg II. §. 95 .. 117. 120. 121. str. 108 násl. 257 násl. 
Schmid, Cession 1. str. 222 násl. [Nejnověji: v. Moreau, Die Haftung 
weO'en Eviction der verkauften Pfandstlche. Diss. Miinchen. 1878.J -
Sp~rno: a) předpokládá-li se mora dlužníkova? Puchta §. 205 . not. d. ; 
oproti tomu Vangerow 8. 379. pOZll. čís. 3. Bachofen ~~r. ~ 65. ~40 
násl.; pro to opět Dernburg II. str. 122 násl.; srov. tez nemeckeho 
zák. obch. čl. 310 311.; ale k tomu Windscheid §. 237. pozn. 3.; 
b) zdali ani mora accipiendi není prodeji na závadu? Vangerow 

. n. m. u. [str. 859.J arg. L. 2. Cod. deb. vend. pigll. 8. 28 (29). 
L. 8. Cod. de distract. pign. 8. 27 (28.); oproti tomu Puchta not. d .. 
Brinz 1. vyd. str. 354. cf. L. 5. Cod. de distr. pign. L. 25. §. 14. 
D. fam. erc. 10. 2.; pro to opět Dernburg II. str. 126 násl., srov. 
Windscheid pozn. 2.; c) zdaž se předpokládá likvidnosť pohledávky? 
W. Muller, Civ. Abh. čís. 3. §. 2. 3. arg. L. 5. Cod. cit. L. 3. §. 
1. Cod. de iure dom. impetr. 8. 33. (34.); oproti tomu Vangerow n: 
m. u. čís. 2., Puchta Vorles. §. 205: "soudní prodej, nikoli však prodej 
soukromý, lze zastaviti popÍ'ením pohledávky, tedy práva zástavníh?; 
ale prodej soukromý jest neplatným, jestMe pohledávl.(~ . neexIstU?e. 
Dále může býti neplatným co prodej věci sporné (res lit~glOsa), Vll1~ 
dikoval-li zastavitel věc před prodejem. Má-li prodej pÍ'Ípraven b)7tJ 
teprve žalobou hypothekární, není-li věřitel v držení věci, pÍ'ekazí po
pření pohledávky prodej vždy." Srov. Dernburg II str. 128 nácll. 
Windscheid po zn. 3. na konci. 

2) Nabude věřitel k penězům pi'iiatým vlastnictví ihned? Windscheid 
§. 237 na konci, srov. Sohm n. m. u. str. 50. 112 násl.; anebo l~eJ
prve opět pouze práva zástav'ního? Bremer n. m. u. str . 170 nasl. 
Pfaff n. m. u. str. 22 násl. 

3) O tom Dernburg II. §. 119. str. 250 násl. 

4) Srov. Dernburg II. str. 114 uásl. a §. 120. str. 257 násl. 

§. 376. 

b) Právo ku pí'ii'kllutí. 

Nenalezne-li se pro zástavu žádný aneb alespoň žádný vhodný 
kupec, může si věi'itel pignus in causa iudicati captum dáti za po-
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hledávku, jež tím zaniká, ihned přiřknouti. a) Kromě toho může 
. v případě tom pl'i každém právu zástavním věř'itel žádati, aby mu 

po opětovném upomínání dlužníka nebo po uplynutí lhůty ku pla-
I cení nepí'ítonmému dlužníku soudně ustanovené, vlastnictví zástavy 
bylo přiřknuto (ius dominii impetrandi, 1) za soudního odhadu, s vý
hradou pi'ebytku jeho pohledávky a vydání přebývajíd h:..dllOty. 
A však zasta vitel pak může ve dvou letech zástavu ještě opět vy
koupiti, a s rlruhé strany může ji věřitel ještě prodati s tím 
účinkem, že se velikosť zbytku jeho pohledávky anebo přebytku, 
j-ejž má vyplatiti, Í"Ídí dle skutečné ceny trhové, jestliže jen př'í
sežně stvrdí, že zástavu, pokud možno poctivě prodal. b) Obnos 
pohledávky, IJokud tato phřknutím zaniká, platí za cenu trhovoll. C) 

Přiřknutí děje se dle · Í"Ímského práva reskriptem panovní
kovým, d) dle nynějšího obyčeje soudcem . 

Neplatnou jest úmluva, že má věřiteli v případě nezaplacení 
pohledávky zástava za jeho pohledávku sama sebou propadnouti, a) 
lex commissoria. 2) 

Pozn. 1) Dernburg II. §. 118. str. 24.0 násl. Wiicllter, das schwe
bende Eigenthum str. 24 násl. Koppen, Fruchterwerb des b. f. p08S. 
str. 73 násl. 

2) O lex commiss. viz Warnk6nig, "dogmengeschichtliche Darstpllung 
der Lehre v. d. lex commiss. bei Pfandrechten," eiv. Arl·h. XXiV. 
[str. 1 .. 38.312 . . 388.J XXV. [str. 60 .. 114. ~26 .. 255. 420 .. 439.J 
Dernburg ll. §. 122 .. 1 U . str. 273 násl. - Pod zákaz ten nespadá 
však ani a) pozdější přenechání zástavy na místo placení, L. 13. Cod. 
de pignor. 8. 1:~. (14.) L 24. pl'. D. de pignor. uct. 1.1. 7.; ani 
TJ) pozdější prodej zástavy vMiteli, L. 12. pro D. de di"t.r. pign. 20. 
5.; alli c) již napřed pro případ Ilezaplacení pod v)'m in kou uzan'en)7 
prodej, pokud neslouží k tomu, aby zákaz se obešel ; tedy zejmena ne 
telldy, stane-li se za slušnou cenu, jež tevrve později má u~tanovella 
býti, L. 16. §. 9. D. de pignor. 20. 1., a tím méně dJ takový vymí
něn)7 prodej rukojmi, pro př'ípad, že za dlužníka zaplatí a během 
jisté doby náhrady neobdrží, L. 81. pl'. D. de contrah. emt. 18. l. 
Srov. ještě Fragm. Vat. §. 9. Vangerow §. 383. Seuffert §. 208. 
Del'l1burg §. 124. Zdali přísežné stvrzení smlouvu zákazu sprošťuje? 
srov. §. 240. pozn. 2. cap. 7. X. de pign. 3. 21. Vangerow §. 383. 

a) L 15 §. 3. D. de re iud. 42. 1. L. 3. Cod. si in "ausa iud. 8. 22 
(23). cf. L. :l. C, d. eod. L 3. Cod. dl' expcut. 7. 53. b) L. 3. CM de ime do· 
minii impetrando. 8 33 134). (Justinianus. a p. Chr. 5HO.). cf. L. 1. :!. rod. 
L . 63. §. 4. n. de acquir. dom 41. 1. c) L . 24. pro D de }lign. act. 13. 7. 
d) L. 2. 3. Cod. I C. 1.,. 3. Cod. si in causa iud. 8. 22 (23). a) L. H. Cod . de 
pactis pignorum et de COilllllissoria lege in pignuribus rescindenda. 8. 3-1 (a5.) 
(ConstallLin. ) 

Arndtsovy Pandekty. 23 
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na konci; oproti tomu Seuffert pozn. 3.; srov. Dernburg II. str. 

285 násl. 

§. 377. 

c) Právo retenr,ní pro jiné pohledávky. 

Drží-li věřitel věc zastavenou, jest, i když pro svou zástavní 
pohledávku zúplna 7,apravení došel, přece oproti dlužníkovi ještě 
oprávněn, ji zadržeti, t. j. žalobu dlužníkovu o vydání zástavy 
exceptione doli vyloučiti, pokud má oproti němu ještě Jlějakou 
jinou pohledávku. 

Pozn. L. Ull. Cod. e'iam ob cbirograpbariam pecuniam pignus 
teneri 8. 26 (27). (Gordian.) .. . Ac si in possessione fueris consti
tutus, nisi ea quoque pecunia tibi a debitore reddatur vel offeratur, 
quae sine pignore debetur, eam (rem) restituére propter exceptionem 
doli mali non cogeris.lure e!lim contendis, debitores eam solam pecu· 
niam, cuius nomine ea pignora obligaverunt, offerentes audiri non opur
tere, nisi pro illa etiam satisfecerint, quam mutuam simpliciter acce
perint (acceperunt). - "Beze všeho důvodu a proti slovnému znění 
konstituce omezují mnozí toto ustanovení na zástavu ručnÍ. Ustanovení 
to obsahuje výjimku z pravidla, dle kteréhož právo retenční s pohle
dávkou žalobcovou nebo s předmětem jejím konnexní pohledávky pí'ed
pokládá, ... ale povaha zástavy ruční nechová v sobě ničeho, co by 
mohlo odůvodniti omezeni pouze na ni." Puchta §. 204. not. c. srov. 
Vangerow §. 382. Dernburg II §. 92 .. 9J. str. 94 násl. Schlayer, 
civ. Arch. XLIX. str. 102 násl. - O přípustnosti tohoto práva re
tenčního v konkursu: Vangerow tamže na konci; oproti tomu Puchta 
Vorles. §. 204 na konci, Bayer, Concursproc. §. 28. Dernburg ll. 

str. 106 násl. 

d) Žaloby. 

§. 378. 

cl) Těcná žaloba z práva zástavního. 

Ku provedení práva zástavního má věřitel žalobu věcnou, 
která se nazývá v jednom případě Serviana actio, v ostatních pří
padech ntilis nebo quasi 8ervlana, ale vůbec a obyčejně hypothe
{~aria actio, nebo též pignoratitia (in rem) actio. 1) Jeto vindicatio 
pignoris, \!) a postihuje, jako utilisrei vindicatio, každého držitele 
věci, tedy i samého držícího zastavitele, dále i držitely fingované, a) 

!L) L. 16. §. S D. pignor. 20. 1. 

I 
J . 

1 
~ 
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dle okolností však jen v témž objemu, ve kterémž zastaviteli pří

slušela účinná Publiciana actio. b) Žaloba ta čelí jako žaloba vlast
nická, c) k vydání věci, po případě, k náhradě interesse, avšak 
k tomuto poslednímu, oproti samému dlužníku zástavnímu, s orne
zením na obnos zástavní pohledávky; d) týká se, jako žaloba vlast
~ická, i ~lo~lů ,nebo, náhrady jich, ale jen pokud toho vyžaduje 
uče] ukoJem zastavmho věř"itele, a plodů před početím právního 
sporu vybraných jen potud, pokud tu ještě jsou a nejsou ze zá
stavního práva vyňaty tím, že žalovaný k nim nabyl vlastnictví. e) 

K založení žaloby náleží důkaz zastavení platně zřízeného f) 
-~ d~kaz vzniklé, pohledávky. g) Žaloba ta může však nastati již 

1 ?r~d spl,a~no~tl pohle~ávky ano i při zástavním právu ještě na 
vymmce zavlslem 3) za bm účelem, aby byl pojištěn budoucí výkon 
jeho. h) 

Obžalovaný může proti žalobě z práva zástavního namítnouti 
podobné nároky vzájemné 4) a obrany, jako protižalobě vlastnické; i) 
kromě, tOh,o mťtže ji odvrátiti 1. tím, že nabídne žalobci úplné za
pl~~el1l zast~vní pohledávky. k) při čemž mlJže, je-li pol"tivým 
drzltelem,. zaroveň žádati za postup zástavní pohledávky; I) 2. tak 
zv. exceptlOne excussionis, a sice a) exceptione excussionis personalit> 
kte:o;lž m~že třetí. držitel zástavy žalobce odkázati např'ed k~ 
dluzlllku a Jeho rukoJmům, 5) m) b) exceptione excussionis realis od

~áz~nÍm . k j~né zást~v{\ kteréž j?st příp~stn? n) v tom pří~adě, 
Je~l~ s~oJen~ ) gene! elm 7.astavelll se speclellllm. a kteréž přít:luší 
drzlte,h VěCI od rukojmě zastavených, jsou-li tu jiné zástavy pro 
hlavl1l dluh; 0) 3. obranou lepšího práva zástavního; p) 4. obranoú 
promlčenÍ. q) 

,. Pozn. I) Nehledě ku starému spůsobu zastavení fiducií, dle níž 
věnt:l"co vl~stník měl .žalobu rei vindicatio, byla nejprve propachtovateli 
propuJcena ln rem actlO o pachtýřova invecta in illata jež mu za činži 

v ~ástavu dá~y byly. (Cf. L. 5. Cod. de locato. 4. 65. L. 5. Cod. in 
qmb. caus. ~Ign. 8. 14. (15.), a to jest vlastní actio Serviana, dle je-

b) L. :8. D. eod C) L. 16. §. S. L. 21. §. S. D. eod. (§. 167.) cf L 66 
pr, D',,~e eVlct. 21. 2. d) L. 21. §. S. cit. e) L. 16. §. 4. D. eod. srov." § '368' 
). L .• 3. D. de probat. 22 .3 .. (§ 071.) g) L. 10. §. 2. (L. 10.) Cod. d~ act 

pIgll. 4. 24. cf. L. 1. Cod. SI pIgll. COllY. 8 S2 (3S) h) L 14 pr D d . . 20 1 f L 13 § 5 '. . .' . . . e plgnor. 
C'd 'd c'. . . . eod. L: 5. §. 1. D . qUlb. mod. plgn. slllv. 20 6. L" 10. 
k o. e plgnflr. 8. 1~ (H). ') .L. 29. §. 2. U. de pignor. 20. 1. srol. §. 168. 
) L 12. §. 1. D. qmb. mod. ll!gn. 20. 6. 1) L. 19. D. qui pot. 20. 4. m) Nov 

4. ca~. 2 cf. L. 14. 24. C d dll pi~nor. 8. 13 (14). ll) L 2. Cod. eod. cf L.2: 
D. qUl pot. 2~. 4. L. 9 .. Cod. de dlstr. pign. 8 27 (28). 0) Nov. 4 ca 2 
PS)O L. a1n21' P7r . S~9' 7(.§D1· oq8U! pot. (§. :\87.). q) L. 7. §. 1. 2. Cod. de p~aeS~riI)t: 

.. I. . . . . srov. §. 390.). 

22* 
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jíhož vzoru pak i v jiných případech, bez rozdílu me zi zástavou ruční 
a hypothekou, stejná žaloba byla dávána. §. 7. J. de ad. 4. 6. 
cf. L. 3. D. ad exhib. 10. 4. L. 7. §. 12. D. comm. div. 10. 3. O dě
jinném vývoji srov. zvláště Rudorff, Ztschr. fůr geschichtl. Rtsw. XIII. 
4. Bachofen, Pfandr. str. 27 násl. Dernburg I. str. 50 násl. Oproti 
tomu však Bremer str. 181., který slibuje důkaz o tom, že Serviana = 
pigneratitia in rem actio sloužila výlučné k ochraně zástavy ruční, 

vzhledem k tomu, co pignus před hypothekou má, kdežto prý hypothe
caria adio všude jen jako confessoria in 1'em actio k uznání práva 
práva zástavního směi'uje a že čelí k vydání držby pouze za usnad
něním převodu práva vlastnického. Srov. oproti tomu Windscheid §. 227. 
pozn. 7. §. 235. pozn. 1. Ona ' žaloba zástavní (tu a tam též zhola 
Serviana nazvaná) byla praetorská in rem actio, s formulí in factum 
concepta. Formula obsahovala zajisté především faktum zastavení, tedy 
v nejobyčejnějším případě zmínlm o smlouvě zástavní, a sice jako by 
se stala v tu dobu, kdy věc byla in bonis zastavitele, s udáním dluhu 
zástavního; bylo v ní ale zajisté též místo pro obranu žalovaného, že 
dluh již jest zaplacen anebo že věřitel jinak ukojen jest, an ébo že 
tento zaplacení a tudíž umol'ení dluhu zástavního překáží. Arg. L. 6. 
Cod. si aliena res. 8. 15. (16.) L. 3. D. de pign. 20. 1. L. 1. Ood. 
de ll. n. pec. 4. 30. (cf. L. 1. Cod. si pign. COllY. 8. 32. (33 .), lex 
geminata). L. 13. §. 1. D. ad Se. Vell. 16. 1. L. 6. pl'. D. quib . mod. 
pigll. solI'. 20. 6. L. 13. § 4. D. de pign. 20. 1. (cf. L. 49 . D. de 
solut. 46. 3. L. 61. (59). pl' . D. ad Se. Trebell. 30. 1. L. 30. §. 1. 
in f. D. de except. rei iud. 44. 2. L. 19. Cod. de usur. 4. 32. L. ll. 
§. 4. D . qui pot. 20. 4.) O pokusech restitučních srov. Francke, civ. 
Abh . čís . 2. zvláště str. 117 násl. Rudorff n. m. u. str. 226 násl. 
Huschke, Linde's Ztschr. XX. str. 168. Bachofen str. 48 násl· 637 
násl. a k tomu Keller, hit. Jahrb . XI. str. 981 ná"l. Civilproc. §. 33 . 
[5. vyd. str. 150 násl.] Dernburg I. §. 7. str. 76 ná sl. Schmid , Ce s
sion I. str. 112 . A Thon , Ztschr . fůr Rechtsgesch. II. str. 26 2 násl. 
Zněla asi na příklad následovn ě ; Iudex esto. Si p aret inter A~t
lu/m Agerútm et eum, cuius in bonis twn Stichus servus, q~tO de 
agitw', {ud, convenisse, ut Stichus sermts, q. d. a., pj'opter pecuniam 
creditam Aulo Agerio pignori~ nomine sit obligatus (neb Si paret, 
Sticlntm servum q. d. a. L~tcii Titii in bonis fuisse eo tempore, quo 
inter Aulum Agerium et LuC'ium Titi~tm convenit, ut etc.), si non per 
Aulum Agcl'iwn stat, Ijuominus ea pecunia solvatw' (nebo dle okol
ností; extra quam si ea pecunia sohda eove nomine satisľacturn est 
sive per A~tlwn Agerium stat, quominus ea pecunia solvatur); nisi 
Numerius Negidius arbitmt~~ tuo restituet, iudex Numet"Íwm Negidium 
Aulo Agerio quanti ea res erit condemna, s. n. p . a. Od jiných po
kusů restitučních liší se tento tím, že v něm odvolání se ku so
lutio nebo satisfactio jen jako excepce co obrana žalovaného jest vřa
děno, jak to Thon n. m. u, naznačil a též odůvodnil. Formula v ediktu 
uvedená, která však dle okolností mnohokráte musila býti modifiko
vána, sloužila právníkům římským, z nichž dva, totiž Gaius a Marcianus , 
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ji ~e zvlášvtních s.pisech (lib, sing. ad formulam hypothecariam) vyklá
d~~l, po pr~dnostl za oporu svých výkladů o právu zástavním, aniž by 
pn tom ovsem z mysli pustili materielní stránku věci. Dernburg I. 
str. 81 násl. 

2) O povaze žaloby zástavní a celé nyn ější theorii její srov. 
nyní zvláště Dernburg II. §. 125 . . 136. str. 286 .. 337., Bremer str. 
97 násl. 181 násl. Windscheid §. 227. §. 235. 

3) Formelní přípustnosť zástavní žaloby v případě tom, plynula 
sama v seb?ou dl~. POz~1. 1.: jiná byla. otáz~a, bylav·li též věčně ospra
vedlnena. Zajisté ze ano, dostala-ll se vec v rucní zástavu daná do 

-rukou osoby třetí, ale i jindy zajisté "vyžadovalo-Ii toho interesse vě
řitelovo , na př. pro hrozící nebezpečí ztráty zástav movit§ch: L. 14. 
pl'. D .. 20 .. ] . (kt:ráž lex se beze vší pochyby vztahovala ku případu 
v~astlll actlO Servlana); a za jakým účelem? L. 13. §. 5. eod. Sed 
s~ . . . agatur aute conditionem nypothecaria, verUll1 quidem est, pecu
~ll~m solutam I:on es se, sed auferri hypothecam (oprávněnému držiteli) 
llllquum est; .ldeoque arbitrio iudicis cautiones interponendae sunt; 
St cunddtO ex tdent, nec pecunia solvatu?', restit~ti hypothecam, si in 
rerum natur'a sit. Huschke n. m. U. str. 168 násl. Rudorff str. 216 
násl. Bachofen str. 13. 178 násl. 325. Dernburg II. §. 128. Windscheid 
§. 235. pozn. 2. 3. 

4) O právu retenčním pro náklady; Dernburg II. §. 139. 140. 

5) Srov. Dernburg II. §. 143. 144. Podle toho může postup 
práva zást.avního rukojmi prospěti jen tehdy, nalezá-Ii se zástava 
ještě ve jmění dlužníkově . - Neprávem měli někteří za to že bene
ficium to bylo Nov 112. cap. 1. držiteli specielní zástavy o~ět odňato. 
Srov. Busch, civ Arch . XXXI. str. 20 násl.; oproti tomu však opět 
?ernburg .II. str. 379 násl. Ono podléhá však podobným omezením, 
Jako. rukoJmovo beneficium excussionis (§. 355) ; Vangerow §. 381. na 
koncI. Dernburg II. str 384 násl. Vyloučeno-Ii jest též beneficium to 
uvalením konkursu na jmění žalovaného? W. Seli, Linde's Ztschr. III. 
13. Chop, civ. Arch . XV. 3. Dernburg II. str. 38Ď násl. 

6) Z tohoto důvodu dáno jest pozdějšímu věřiteli zástavnímu 
výslo~ně právo, odkázati k zástavě specielní. L. 2. Cod. 8 13. (14.). 
Ale Je spomo, sluší-li to pokládati za zvláštní právo jeho? anebo 
s~uší-li je. přiznati též ostatním držitelům zástavy právě tak jako onomu 
vsude a. Jen s toho stano viska, že sluší · generelní zastavení ve spojení 
se speClelním vykládati jen za subsidiární? (not. n.) Puchta §. 215. 
not. k. Vanger ow §. 389. pozn. 2. Brinz 1. vyd. str . 341. Windscheid 
§. 235. pOZIJ . 24. 25. Deruburg II. §. 142. - Ve případě not. o na
l:~vaj~ mn?,zí. excepci též e. excussionis personalis, zajisté nepřípadně, 
ackoh ~poclVa na osobním beneficium excussionis rukojmově. 
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§. 379. 

fl) Intet'dictum 8alvianurn. 

Pro týž případ, k němuž se vztahovala Serviana actio, dával 
bezpol:hyby dříve, edikt praetorský interdictum adipiscendae pos
sessionis, totiž interdictum Salvianum, a) kterýmž si mohl propach
tující držbu věcí pachtýřem mu zastavených opatřiti za tím účelem, 
aby na nich své právo zástavní provedl, a interdictum toto bylo 
i po zavedení oné žaloby, ačkoli beze vší potřeby, ještě podrženo. 1) 

Nynější praxe soudní dává interdictum toto všem zástavním věři
telům co provisorní prostředek právní, aby si mohli po summárním 
řízení především zabezpečiti držbu zástavy, aniž by tím již právo
platně se rozhodovalo o právu zástavním. 2) 

Pozn. 1) Theorie tohoto interdiktu dle práva římského záleží ze 
samých sporných bodů. Srov. Tbibaut, civ. Arch. XI. 7. Zimmern tamže 
XI. 15. Huschke, Studien I. 4. [str. 337 nás!.] Rudorff, Ztschr. f. 
gesch. R -W. XIII. str. 209 nás!. Bachofen str. 10 násl. Keller n. m. u. 
str. 965 násl. Dernburg I. str. 57 násl. II. §. 137. str. 338 násl. -
Puchta §. 217. Vangerow §. 390. Srov. též Brinz 1. vyd. str. 306. 
násl. 332 nás!. 

2) Dernburg §. 138. - Smlouvou (tak zv. pactum de ingre
diendo) může býti věřiteli přiznáno oprávnění, uvázati se po případě 
i "be~ práva" t. j. bez žaloby v držbu zástavy, což by jinak bylo ne
dovolenou svépomocí. RDA. z r. 1600. §. 31. 32. srov. L. 3. Cod. de 
pign. 8. 13. (14). Tím není však nijak oprávněno násilné vzetí v držbu, 
odporuje-li tomu majitel věci. Srov. Dernburg II. §. 134. 135. str. 
324 nás!. 

I §. 380. 

r) Ostatni ochranné prostředky zástavniho vě-řitele. 

Jako jest hypothecaria adio rovnoběžna s vlastnickou žalobou 
zastavitele, tak může i zástavní věřitel rozličné jiné žaloby, které 
především náležejí vlastníku, utiliter podati, jak toho vyžaduje účel 
zástavní jistoty; 1) zejména tedy negatoria a confessoria actio, lL) actio 
:finium regundorum, b) actio legis Aquiliae; C) dále mohou mu pří-

a) Dig. de Sal viano interdicto. 43. 33. Ond. de precario et de Salviano 
interdicto. 8. 9. srov. §. 3. i f. J. de interd. 4. 15. Gai. IV. §. 147. 

a) L. 16. D. de servitut 8. I . §. 169. 191. bl L. 4. §. 9. D. fin. reg. 10. 
1. (§. 321.) 0) L. 17. (pr.) 30. §. 1. D. ad leg. Aquil. 9. 2. 

1 
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slušeti též žaloby pro odcizení, d) a on může žádati za cautio 
damni infecti, O) a opus novum nuntiare, f) též může dosíci inter
dictum quod vi aut dam. g) Nabyl-li zástavní věřitel hned z po
čátku nebo později držby věci zastavené, příslllšejí mu kromě toho 
i žaloby z držby, h) interdicta retinendae a l'ecuperandae posses
sionis. 2) 

Pozn. 1) Srov. vůbec Dernburg II. §. 145 .. 148., též S,~hmid, 
Cession I. str. 163 .. 180. Bremer str. 180 nás!., zvláště o poměru 
zástavního věřitele k tomu, kdož věc zastavenou poškodí nebo zmaří: 
Stolzel, civ. Arch. XXXIX. 2. 

2) Místa, jež o držbě zástavního věřitele pojednávají (I,. 1. §. 15. 
t. 36. 40. pl'. D. de poss. 4l. 2. L. 16. D. de usurp. 41. 3. L. 35 . 
§. 1. D. de pign. act. 13. 7. L. 15. §. 2. D. qui satisd. 2. 8.), mají 
sice především na zřeteli jen pignus v užším smyslu, a proto se při
pisuje též obyčejně jen držiteli zástavy ruční samostatná ochrana držby 
interdikty. Savigny, Recht des Besitzes str. 337. [7. vyd. str. 293.]. 
Vangerow I. §. 200. pozn. 1. Ale třeba jest se přidati k těm, kteří též 
hypotbekárovi, nabude-li později držby, interdikty, tedy právnické (od
vozené) držení přisuzují: arg. L. 5. §. 1. D. de pigll. 20. 1. L. 37. 
D. de poss. 41. 2. L. 66. pl'. D. de evict. 21. 2. L. 10. D. de pign. 
20. 1. L. 3. Cod. de pign. 8. 13. (14). cf. L. 2. Cod. de distract. 
pigll. 8. 27. (28). Zvláštní pravidlo platí při pignus praetorium (§. 372.) 
pozn. 1. §. 93. not. 111.) Sintenis, Pfandr. str. 230 nás!. Bruns. Recbt 
des Besitzes str. 5 násl. Windscheid §. 154. pOZll. 3. Stolzel, civ. 
Arch. XLV. str. 273 násl. [364 nás!.] Dernburg II. str. 53 násl. Po
slední věnuje ještě zvláštní §. 87. "charakteristice držby zástavního 
věřitele," kdež odpírá povaze její co držby anormální (odvozené nebo 
svěřené). 

§. 381. 

c) Požívání zástavy. 

K požívání zástavy nemá zástavní věřitel z pravidla žádného 
nároku. Spáchal by furtum usus, kdyby si beze svolení zastavitelova 
osoboval užívání věci zastavené. a) Má-li ale věc v držení a je-li 
tato určena k těžení přirozených nebo právních plodů, musí, pokud 
jejich braní není zůstaveno přímo zastaviteli, jakoby byl jejím 

d) L. 12. §. 2. D. de cond furt . 13. 1. L. 15. pl'. L. 88 (87). D. de furt. 
4,7. 2. §. 323. o) §. 328. pozn. 3. f) §. 330. !Jot 1. g) L. ll. §. 14. D. quod. vi. 
43. 24. §. 329 h) L. 1..§ 9. D. de vi 43. 113. L . 6. §. 4. D. de precario. 43 . 26. 
cf. L. 14. §. 3. D. de dIV. temp. 44. 3. §. 135. not. i. §. 172. 173. 

a) §. 6. J . de obl. ex dť!. 4. 1. L. 55 (54). pl'. D. de furt. 47. 2. cf. 
L. 9. §. 2. D. de suppellectile leg. 33. 10. 
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:;;pnlvcem. též k tornu zření míti, aby dosáhl přill1ěJ'eného výtěžku; 
může pak vybrané plody jako vlastník spotřebovatI nebo zpeněžiti 1), 
musí ale hodnotu jejich, jakož i hodnotů plodů, které svou vinou 
vytěžiti zanedbal, sobě odečísti nejprve z r pohledávky úrokové 
a zbytek vydati nebo z hlavního dluhu samého srRziti. b) Odevzdá-li 
se věřiteli v zástavu věc plodonosná, smí si , i když pohledávka je 
nezúročitelná,2) z výtěžku plodů, jejž zúčtovati mu jest, sraziti 
úroky v zemi obvyklé. C) Byla-li věřiteli výslovně povolena anti
chresis,3) t . j. užívání věci zastavené nebo požívání její plodú místo 
úroků, d) smí sobě osvojiti všechny plody co náhradu za úroky, 
aniž by o výnosu, pokud tento uer.áleží v penězích, počet vydati 
musil. e) leč by bylo jinak umluveno t) anebo bylo-Ii účelem obe
jití zákona proti lichvě. g) 

Pozn. 1) Bachofen str. 139 násl. přiznává zástavnímu větiteli 
vlastnické nabytí plodů jako bOJtae fidei possessorovi, arg. L. 22. 
§. 2. D. de pign. act. 13. 7. Oproti tomu Keller, krit. Jahrb. XI. str. 
998 násl. Windscheid §. 234. pozn. 2. 3. DernbuJ'g II. str. 71 násl. 

2) L. 8. cit. (not. c.) Cum debitor gratuita pecunia utatur, potest 
creditor de fructibus rei sibi pigneratae ad modum legitimum usuras 
retinere. Místo to jest vyňato z Pauli senL II. 5., kdež Huschke 
v iurisprud. anteiust. str. 358. [4. vyd. str. 457.J za "usuras" emen
duje" usurarum." [Ve vydání Kriigerově " coll. libl'. iur. anteiust. II. p. 
65. lib. 2. tit. 13. §. 1. b.] Toto braní plodů zástavního věřitele na
zývá se v moderní tlleorii zhusta antichresis tacita, výraz ten však 
doznal mnohonásobného odporu. O skutečné antichresi (pozn. 3.) roz
umí místo to Stephan, civ. Arch. XXX. str. 355 násl. Oproti tomu 
VangeJ'ow §. 384. na konci. Windschcid §. 234. pOZl1. 4. Dem burg II. 
§. 89. Poslední dává i hypothekárovi totéž právo, dojde-Ii později 
držby věci; Windscheid n . m. u. 

3) Srov. Seift'ert §. 211. Erortr. II. str. 104 násl. Vangerow 
§. 384. po zn. 2. - Dernburg II. §. 91. (Roedenbeck, die Antichresis. 
Hulle 1874.] . 

§. 382. 

2. Při z a s t a ven í ji n Ý ch pře d m ě t ú. 

Není-li předmětem zastavení věc co předmět vlastnictvÍ, platí 
obdobně ustanovení §§. 375 .. 381., pokud zvláštní povaha před-

b) L. 1 •. 3. God. de aet. pign. 4. 24. L. 1. God. de di~tr. pign. 8. 27 
(28). L. 5 §. 21. D. nt in po ss. legato 36. 4. cap. 6 X. clE' pign. :\. 21. C) L. 
8. D. in qllib. cau". pign. :!O. 2. d) L. ll. §. 1. D. de pign 20. 1. L. 33. D. de pigll. 
Bet. 13 . 7 e) L. H. 17. God. de usnr. 4. 32. f) L. 1. §. 3. D. de pignor. 20. 1. 
g) L. 26. §. 2 .. 5. (1). Cod. de usur. 4. 32. 

.. 
I 

I 
1 
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mětu nemá v zápětí žádné modifikace. Věřiteli přísluší pravirlelně 

hypothekárně žalob:), zastavenému právu odpovídající co utilis aetio, 
a týž múže obdobně i ostatní oprávnění ze zástavního práva 
plynoucí, pokud tomu povaha předmětu dovoluje, vykonávati. Tak 
jest 1. nejjednodušeji a úplně při zastavení emphyteuse a super
ficie , ať již stávající nebo burloucí. a) Y ěřitel dobývá svého práva 
žalobou, utilis adio vectigaJis nebo de superficie; prodejem múže 
právo své postoupiti jinému; rovněž tak plat.í tu zcela §§. 377. 
379 .. 381. 2. Podobně jest tornu při zastavení tlsusfruktu, na záklaL1ě 
jehož lze prodati bnd' výkon stávajícího ususfruktu nebo SilIDO 

- právo li: ususfruktll , jenž má teprve zřízen býti, 0) nebylo-Ii úmyslem , 
'že si má věřitel zjednati ukojení toliko vybíníním plodtlv. C) 3. Rovněž 
může z <lstavní věř'itel cestou prodeje zříditi služebnosť pozemkovou, 
ovšem toliKO pro majitele pozemku sousedního. d) 4. Též zllsta
venou pohledávku _ze prodati, čímž se stává kupec cessionárel1l. e) 

Ale i zástavní věřitel 11111že na základě svého práva zástavního siÍm 
pohledávky dob}Ťvat.i; múže jako cessionár oznámením o učiněném 
zastavení dlužníkovi zabrániti, aby, pokud zástavní právo k pohle
dávce trvá, zastaviteli s účinkem sproštění od dluhu platil, a sám 
na dlužníka utili actione nastupovati,l) :J by si vymohl placení 
..:astavené pohledávky za účelem ukojení své zástavní pohledávky, 
pokud tato sahá, záleží-li ale dlužný předmět, který obdrží, v něčelll 
jiném nežli v penězích , může si jej v z;istavě ponechati. f) Konečně 
8. podzástavní věřitel jest oprávněn , vykollati zástavní právo pod
zastavitelovo a podati žalobu z práva zast.avního jako by mu byla ku 
pojištění jeho pohledávky zástavně postoupena; g) mMe dále t(ž, 
pokud to výkÍJll práva zástavního s sebou nese, spolu pro\'ésti po
hledávku podzastavitelovu, h) jest ale, pouze co podzástavní věřitel , 

nikoliv jinak oprávněn, nakládati s pohledávkou tou, jako by mu 
byla zcela zastavena. 2) 

Pozn. 1) Žaloba ta může dle povahy věci býti jen osobní, ale 
potud může býti zvána té? hypothekární, pokud se zakládá na zasta
vení pohledávky a pokud co do účinku dle analogie hypothekární 7.a
loby ji posuzovati dlužilo jest ; sluší ji tudíž též dobře rozeznávati od ž:J,-

a) L. 13. §. 3. D. de pignor. 20. 1. L. 16 §. 2. D. dE' pign. aet. 13. 7. 
bl L. 11 §. 2. D. de pignor. 2~1. 1. C) L. 15. pl'. E'od. d) L. 12 ('od e) L. 7. 
God. de hered. V. aet. vend 4. 39. L . 15. §. 10. D. de re iud. 42. 1. f) L. 18. 
pl'. D. de pigll. aet. 1:\. 7. L. 4. God. quae res pigll 8. 16 (17). L. 13. §.~ . 
D. dé pign. 20. 1. g) L. 1. Cod. si pign. pignori 8. 23 (24). h) L. 13. §. 3. D. 
de pign. 20. 1. 
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loby vůbec postoupené. Srov. Dernbu . 

§
§. i~: ' pozn. 7 .. IQ . SCh;uid, CeSSi~I~ i.' ~~~. t~~ . '1475 . Wiudscheid 
. , . pozu. 1. (7 vyd. str. 812 u . . .. 40. Vangerow 1. 
~8 násl. 184 násl. :H 1 n'ásl T'" ásl.). J~nak Bremer n. m. u. str 
I ,v ostatních p~ípade('h tohoto §~z o~ta,~l~VJ v tomto pří~)adě, jako;' 
vecnou podsta~ne jen praejudicialní' žaloyceJnou h!po,thecana actio co 
práva zástavmbo, zavrhuje zcela util bu,? dosazem uznání sporného 
st,av':lte~ova ve případech pod čís 1 ~s actlOnes .plynoucí z práva za-
venteh též osobní žalobu ll' :" a dává Jen ve případě čís 4 
, I b z po I edavky no tT ' . . 
za ~ y zástavní, ku vymožení s 1 v, ~ II I IS actlO, různou od oné 
d~tI. Oproti tomu Windscheid I:) nellld p§hleuávkY, aby ji nemusil pro
dlss. cit. pag. 24 sqq. Srov. ~b~~avy .. ř, 239 . pozn . 2 násl. Spiegel, 
Pfandrechtsbegriffs str. 133 .. 17,) §. 3 )7. po~n: 4. Exner, Kritik des 
právo zástavního věř'itele I . ci . ?~nto mIm (str. 164 násl) že udělení práva toho a z ... t(~ pl.O eJI Jest založeno jen na zvláš't ' 

. dl ,aJIS e neJsou místa mm 
Vl . . o to. dokladem, L . 15. §. 10. cit v not. e. uvedena pro pra· 
plgnus III causa iudicati ca tum . také. ne pro, ~mezený vztah ku 
K~,ugerem v hit. Vjschr. X~I. str.LÍl~· CIt. rovnez ~ikoli dle čtení 
ut ). Srov. ostatně WindscbeI'd 4- d § násl. dokázaneho (" visum est 

2 • vy. . 239 9 ' 
) Co se tkne otázky zdali a . . po zn. . 10. 

obsaženo zastavení pohledá~ky od pok~d Jest v podzastavení zároveú. 
D. de pign. podnět ku různ'~ za,st~v~telovy? zavdala L . 13. §. 2 
rem pignoratam accipi posse piac m~~elllm, anať zní : Cum picrnori be~~r, ~ignus secundo creditori te~:~~' quatenus utl'aque pecuni: de
utIIIS eI danda est. Quods' d' r , et tam exceptio quam actio 
perimitur. Sed potest dub'tI .' omll1us ~olverit pecuniam, pignus quoque 

. I a11, numqmd c d' t . 
nomll1e utilis actio danda 't re I on nummorum solutoru Et SI, an non? quid e" . m ve~'um est., quod Pompouius lib. 7' cl E ~![n, Sl re~ ~oluta fuerit? 
pecumam debet is, cuius llomen i'n· '~ dlctum scnblt: si quidem 
torem sec~m pensaturum (Hal. V~l g Ol I datum est,. exacta ea credi
tu rUIn) ; Sl vero corpus is debuerit g~t exacta. a cr.ed~to~e se compensa
apud secundum creditorem S ' solvent, plgnorls loco futurum 
sk 227 násl.. (který nav·rh:·~v. :b tom ~usch~e, Linde's Ztschr. XX. 
qtHdem pecumam deb t' J. ' Y se cetlo. Et ventm est . . e 2S, CUtU!j 120m' . , ' • • • Sl· 
eam a creditore cr-editorem se ' tne p'gnon datum est, exactam 
1. vyd. str. 323 násl. Dembu~;ntu~:r secu!·}! pensatur-~m etc.), Brinz 
pozn. 13 .. 16. Schmid I 't 12 . 47D .. 484. Wmdscheid §. 239 
§ 368. pOln. 2. (7. vyd. s ;tr 8\4 ~lásl. 140 .. 162. Vangerow I: 
F. Hofmann, dogmat. Jahrb X . t násl.) Bremer str. 221 násl . . sr. 382 násl. Spiegel 1. c pacr 45 . • O' • sqq. 

B. Při sbevJ'u v·c ' , • • e prav zastavních. 

§. 383. 

K téže veCl může V' I osobám, a sice 1. tím pn~ ušeti právo zástavní současně více 
spusobem, že jest každému zastavena 

) 

.,.'. I .. 

I 

.I f.:~ 
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toliko část věci, a) na kteréžto části pak může jak oproti ostatním 
zástavním věřitelům tak oproti jiným osoM-m vykonávati všechna 
práva plynoucí z práva zástavního, b) v poměru k prvým může ale 
kromě toho i žalobou, actio communi dividundo, dáti podnět řízení 
dílčímu ;" ) poměr ten se v pochybnosti pi'edpokládá, byla-ti více 
osobám společllě jedním aktem r.astayena táž v ěc, a sice 1) tak, 
že se řídí podíly zástavní obnosem jednotlivých p~hledávek, d) 
2. tím spůsobem , že jest l{aždému z vke věřitelů zastaver,a táž 
celá věc (in Lolidum), rovněž jako může táž osoba býti co dlužllice 
zavázána více osobám. Ve případě tOHI může ka.ždý z nich oproti 
třetím osobám provésti právo své na celé zástavě, pokud tato alespoÍl 
eventuelně 1,aždému ručí pro celou jeho pohledávku nedílně. e) Co 
se však tkne poměru meú jednotlivými věřiteli, může a) mezi 
nimi býti společenství, na záldadě kteréhož mají vi>ichni nárok 
na ukojení z předmětu zástavního dle poměru svých pohledávek, 
a na základě jehož se tedy navzájem omezují ve výkonu pľáva 
zástavního; 2) to múže na př. ustanoveno býti úmluvou f) nebo 
býti následkem rozdělení zástavní pohledávky meú více dědicú. g) 
b) Jednotliví věřitelé mohou míti neodvisle od sebe, avšak rovno
právně právo zástavní,3) tak že mezi nimi vzniká skutečná l\Ol1ise 
práv, při níž rozhoduje přednost výkonu; 11) to múže býti následkem 
současného nikoli společného zastavení téže věci více \'ěi"ite1úm , 
a za taká musí platiti zastavení zÍ'Ízená v určité době, nedá-li se 
jich časová posloupnosť blíže doMzati ; i) tot.éŽ nastane též, pokud 
totiž takové zastavení vůbec jest účinno, je-li táž věc zastavena 
vke osobám od různých osob, nevlastníků . k) Konečně c) mohou 
různá práva zástavní mezi sebou tvořiti pořadí, jedno může míti 
přednosť přede druhým; a to jest případ nejčastěj ší. Nastává ve 
příčině té otázka: lX) z ],terých důvodů může míti jedno zástavní 
právo přednost přede druhým? quis potiol' či pdor est creditor? 
quis posterior? 1) ~) která práva má dřívější, která pozdější vě-
řitel zástavní? 

----a) L. 7. §. 4. D. quib. mod. pigll. sol. 20.6. b) L. 10. in t. D.de pignor 
20. 1 c) L . 7. §. 6. 12. D. comm. div. 10. 3. d) L. 16. §. 8. D. de pignor . cf. 
L. 96. §. 3. D . de solut 46. 3. L. 20. §. 1. D. de pign. act. 13. 7. L 10. D. cit. 
e) L. 10. D. cit. f) arg. L . lll . 16. §. 8. cit. ll) arg. L . J. 2. Cod. si unus ex 
plur. 8. 31 (32). L . 29. D. fam.erc. 10. 2. h) L . 10. cit. ~. 92. not. e. ,) arg. 
L. 16 §. 8. D. de pignor . 20. 1. k) L. 14. D. qui pot. 20. 4. 1) Dig. qui po
tiores in pignore vel bypotbeca babeantur et de his qui in priorum creditornm 
locum IHlccedunt. 20. 4. Cod. qui potiores in pignore habeantur. 8. 17 (18) . 
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Pozn I) Sro t D ' v, o om ernburg II. str, 407 á I 2) T I t'· UT' n s, 
a c . ez Vf ll1Jscltcid §, 240, pozn 3' , 

II, str, 409, [a srov, Windsch 'd 4 ", oprotI tomu Dernbul'g 
3) O ., el, vyd, n, m, u pozn 4 ] 

soucasnyclt právecb zástavních ')., , 
Si debitor res suas duol)us sl'm J' ,srov. a L. 10, D, 20. 1 

, u .plO'non oblig 't' ' 
sohdum obligatae cssent sinaul" oJ'd aven Ita, ut utrique in 
t t ' , "I m so I um ad versus t S u en Ul'; II1ter ipsos autcm' , ' ex raneos erviana 

SI quaestlO moveatur 'd' essc conditionem' dabitu" '. ,p08SI entJs meliorem . ,I elllm possldentl baec ť . 
l'emt, ut eaclem res milli quoquc i 1 " , excep 10: '>2 12012 r:on-
ut pro partiblls res oblig'arentur p gt'~I01 t esse~, SI autem id actum fuerit, 
' , u I em actlOnem co t. ' I psos et adversus extraneo ' , , mpe er e et mte!' 
CH I ľ s, per quam dlmldIam pa ť ' 

a , atm, pm'tem possessionis ' sna 'l cl' '1' ' l' IS possesslOnem 
helldal!t singuli, (Mommsen ~e I'~ /mt~ tae parttS'p0ssessio12em?) appre
pag, LXXX V c·te d' 'I' P < e , sveho vydám Dig, [emend, et add ] ' mna las pa)'tes p " , , ' 
Pane!. Kritik str, 15 násl' cl' 'l' ossesstOms, a tez Huscbke ZUl' 
I' L . . mna tas pw'hs (- ·t) , 
, .: 1. §. 1. D, de Salv. interd. 43. 33.) b) L-l~at;s poss. vzb~edem 

pallter de hypotheca paci,cantur i . .' §. 8. eod. Sl duo 
thecam uabeat, utrum pro uantitat: quaI:t~m qUIS~UC ob~igatam hypo-
quael'ltur. Et mao'is e't ut q ~ebltr, an plO partlbus dimidiis 
gatum. Sed uterq~e s~ 'cum pro quantltate debiti pignus habeant obl; ~ 
parte qnisque an d~ tot pos.sess~re agat, quemadmoclum? utrum ďe 
() , o, quasI utnque in solicl 
"uod erit dicendum, si eodem die '0" . um res obligata sit? 

serl si simul ilIi si hoc a t t pln llUS utnque datum est separatim . 
. , c um es uterqne recte' J'd ' mll1llS, unusquisque pro parte _ DI ,I? so I um aget, si 

stavení téhož cine ZI'ízeIle' ob' e posledmho mlsta pokládá se za-
~xr' " vu ec za současn é' P ht § 
Vf lIldscheid §. 242. pozn. 1 za'i' ~,nc a . 210. not. 1., 

de feriis 2 J2' , ". Jste se Zl eteJem lm pravidlu L 8 D 
o tomto' pJ'í~adě'.' IX~ i~~~llovl:e p;aví ~éž Harmenopul. III. 5. §. '36' 

, '." . at. 7T(!OAIXp{Ja1)OVaIXI XIť' "r ' 
7(.1)/. IXV7:('J·v 7T(!OTÍ/'/'17fJ/V, Ale í :., ' . .l va?:Ó!!ls ovaIXI ov 7To/.oikJ/. 

. . nen zaJlste rozuIPIlO ,., I ' 
v pnOl'ltč vniti' téhož dne '-J' t _,,' neCIl1I- I se rozdílu 
·t \' , '. ' Je lato rlol,azana k \ y v 

S UCl, Je-Ir tolIko pro J'erl Jl " cemu,: ovsem nepo-
• 1. d' no Z (On currujícících prá' 't ' I liO lila, pro druhé pOll d '. \ zas aVl1!cb určena 
410 násl. ze en vZllIku Jeho. Dernburg II, :,tr. 

I 

1. S t a II o vell í pře dno sti. 

§. 384. 

a) Dle stáří práv zástavních. 

Pravidlem jest: starší právo zást ' , v 

vějšÍm, J) bez rozdílu, zdali 'e to zá t aVl1I ~a, prednosť před no-
zdali vzniklo zastavením ge~erelnÍm sn::: rucm . ne~o ~ypothek~, aj 
tomu sluší ale rozuměti vtl v specIell1Im.) PravIdlu 

en smys, ze na tom podstatně nezá
a) L. ll. pl'. L 12 pl' g 10 D h 

h , t. 8. 17. (18). ". II' . . • t. 20. 4. b) L, 2. D. h. t. L. 6. Cod. 

, ... 
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leží, které z vÍ<.:e zástavních práv nejdříve co skutečné a pi'ímo 
účinné tu bylo, nýbrž na tom, zdali vznik jednoho právně byl 
dříve založen než druhého spůsobem pro zastavitele závazným. 2) 
Tu sluší na zř'eteli míti: 

1. Jsoucnosť důvodu vzniku práva ústavního. Zákonné právo 
zástavní jest podmíněno jsoucností faktických podmínek, co do po
hledávky a co do p{'e Imětu, s nimiž dle právního př'edpisu je 
spojen vznik práva zástavního; 3) soudní právo zástavní výkonem 
jednání, s kterýmž je spojen vznik jeho. 4) Zástavní právo zalo-

-. žené smlouvou může počíti teprve od doby smlouvy zástavní, 
poslední vůlí ZI'ízené teprve od smrti zi'izovatelovy, kterouž se 
poslední poHzení vůbec účinným stává (§. 575.). Bylo-li zastavení 
zřízeno pod výminl<ou, vztahuje se po splnění jí, nezáleželo-li toto 
na libovůli zastavitelově, počátek práva zástavního zpět k době 
zastavenÍ. c) Stalo-li se zastavení účinným teprve později schvá
lením, slUŠÍ přednosť časovou rovněž počÍtat.i od doby schvále
ného zastavení, nikoli teprve od doby schválení, avšak bez újmy 
zástavních práv schvalovatelem mezitím zřízených; d) 

2. závazek právně založený, pro kterýž zřízeno jest právo 
zástavní. Jde tu t.oliko o dobu, kdy založen byl záv(~zkový poměr, 

nikoli o dobu, kdy vznikl · skutečný nynější závazek k určitým 

plněním , která z něho plynou. e) Je li dluh pod výminkou uzavř'en , 

počítá se po splnění výminky nazpět, f) nebylo-li toto závislo na li
bovůli zastavitelově , a rovněž sluší počátek zástavního práva pro 
budoucí pohlerlávlm např-ed úízeného počítati nazpět, g) uebyl-li 
skutečný vznik pohledávky Zllstaven libovúli zastavitelově. 5) Ale 
i byl-li toliko věřitel vázán, uzavř-íti jednání, z něhož mu vzniká 
pohledávka, musí platiti totéž; G) 

3, jsoucnosť urhtého, zástavnímu právu podrobeného (zá
stavním právem vázaného) př'edmětu, Je-Ii vztah zastavení k určitým 
věcem ještě vymíněn libovolným jednáním zastavitelovým, sluší 
stář'í práva zástavního počítatí teprve od té doby, kdy jednání to 
bylo pl'edsevzato. ll) Byly-li zastaveny věci, jichž má v budoucnosti 

C) arg. L. 9. § 1. D. h t. t. L. 3. D. quib. mod. pign. solv. 20. 6. (§. 71. 
]lo~n. 7.) cf. L. 12. §. 2. D. h. t. d) L . 16. §. 1. D. de pignor. 20.1. cf §. 78. 
e) L. 9. pl'. D. h. t. 20. 4. L. 1. pl'. eocl. cf. L. 6. §. 4. Corl. de bon. quae lib. 
6. 61. f) L. 9. §. 1. 2. L. ll. § 1. D. h. t. (§. 71. pUZtl. 4. 7.). g) L. 9. pl'. 
L. ll. pl'. D. h t. L. 4. quae res pign. 20. ;J. cf. L. 30. D. de reb. cred. 12. 
I. h) L. ll. §. 2. D. h. t. 
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nabyto býti, vzniká právo zástavní teprve skutečným jich nabytím, i) 
a všechna zástavní práva k věci před tím nabytá mají jakožto 
dříve nabytá před oním pí'ednosť,7) A však mezi těmi, jimž zřídil 

týž zastavitel před nabyt.ím věci právo zástavní tím spůsobem 

v různých dobách, může nastati opět přednosť časová. 8) 

Pozn. 1) L. 3. (4). Cad. b. t. 8. 17 (18). Sicut prior es tem
pore, ita potior (es) iure. L. 2. in ť. ibid. Nam cum de pignore utraque 
par, contendat, praevalet iure, qui praevenit tempore. - Srov. hlavně 

Repp, diss. inaug. qua inquiritur, ex quo tempore bypotbeca bona de
bitoris afficiat. Lipsiae 1825. (srov. [M. S. Mayer v] Tiibing. krit. 
Ztschr. II. str. 71 nás!.) a jebo [Reppovy] Bcitrage ZUl' Lehre VOIl 

der Datirung des Pfandrecbts, civ. Arch. X. 12. Regelsberger, ZUl' 
Lehre vom Altersvorzug der Pfandrechte. 1859. (o tom Fitting, krit. 
Vjschr. 1. str. 71 nás!.). Windscheid Pand. §. 242 .. 244. (2. a 4. vyd.). 

2) Tak v podstatě souhlasně Regelsberger, Fitting a Windscheid 
n. m. u.; oproti tomu však Sintenis 1. §. 74. pozn. 1 násl, Dernburg 
I. str. 518. 

3) O čá"tečně sporném stanovení početí pro jednotlivé případy 
viz §. 373. Vangerow §. 375. 376. Seuffert §. 214. Windscbeid §. 244. 

') Srov. §. 372. Při pignus praetorium pokládá se více věřitelů, 
již z téhož důvodu mají nárok na uvedení v držbu, za stejně opráv
něné, třeba na immi"si touž dobou své účastenství nebrali. L. 5. 
§. 3 D. ut in poss. legato 36. 4. L. 2. Ood. h. t. 8. 17 (Hl); srov. 
§. 227. Dcrnburg 1. str. 409 nás!. 

5) Omezení ve větách tohoto §. k not. c. f. g. jest ovšem mno
bými popřeno: Trotsche, Lillde's Ztscbr XVIII. str. ] Ol nás!. Schmidt, 
tamže na p. VIII. str. 38 I násl. Wachter, Wiirttemberg. Privatrecht ll. 
str. 702. 7] 7. a bylo co principielně převrácené též v odpor vzato 
Windscheidem, civ. Arch. XXXV. 3., kterýž však neodpíral, že by 
v řím. právu skutečně nebylo uznáno (L. 9. §. 1. L. ] 1. pl'. D. h. t. 
L. 4. D. quae res pign.), a IIJínil, že může s určitostí tvrditi, že sluší 
dle tohoto pojímání pramenů pokládati i zastavení pro slíbenou po
Imtu konvencionální přece za závazno pro vůli, tedy že sluší přednosť 
zástavního práva z tohoto slibu vznikajícího určiti dle času jeho před 
se vzetí. Palr ale se přidal Windscheid Pand. §. 89. pozn. 15., ve ~hodě 
s Regelsbergerem n. m. u. str. 55 nás!. k bezvýminečnému odporu 
proti onomu omezení co se tkne podmínek, anať se rozumí L. 9. 
§. 1. toliko o výmince na pouhém chtění dlužníkovu založené (srov. 
shora §. 71. pozn. 7.), a jen při zastavení pro pohledávku budoucí 
(nikoli vymíněllou), kdež zastavit.el ještě nijak vázán není, má platiti 
pravidlo, že sluší přednosť časovou počítati teprve od vzniku pohle
dávky. Dernburg oproti tomu I. §. 69 .. 71. dokazuje, že může existo-

i) L. 7. §. 1. D. h. t. cf. L. 21. pr. D. eod. L 28. D. de iure fisci. 49. 14. 
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vati právo zástavní d 1'í ven e ž pohledávka, tetly též pro pohledávku od 
VJ Inky závislou nebo budoucí, tudíž že se určuje stá1'í práv~ z~stavního 
samo sebou dobou zastavení, směřuje - li jen úmysl zastavlteluv k zá
stavnímu právu ihned stávajícímu, nikoli teprve k bud?ucí~u. Srov. též 
Fitting, Begriff der Riickziehung str. 40 násl., a v knt. VJschr. J. str. 
80 nás!., oproti tomu však Scheurl, krit. Ueberschau V. str. 31.. Regel~. 
berger str. 19. Scheurl, kri~. Vjschr. II. str. 497 násl. ~ ~llldsch~ld 
Pand. §. 225. pozn. 6. 7. 9. 242. pozn. 5 . . 8., posledm vsak t?hko 
co do pojímání, nikoli co do výsledku od Dernburga se odchyluJe. , 

6) n Bylo by zajisté nejkřiklavější neslušností, kdyby budoucl 
dlužník jenž věřitele v kaldém okamžiku donutiti může, aby slovu 
svému dostál, o své újmě ku škodě věřitelově zastavenou věc mohl 
zciziti nebo dále zastaviti." Vangerow §. 372. pozn . 3. [str. 838.] 
srov. [Oropp v] Heise und Oropp, odd. II. I? Oporo~ 'pro ~ásarlu .tu 
jest L. 1. pl'. D. h . t. Qui dotem pro mul!ere promlslt, plg.nus Slve 
hypothecam de restituenda sibi dote acc~plt; . su?secut~ dell1de pr:o 
parte numeratione, maritus eandem rem plgnon alu dedl~; mox reSI
duae quantitatis numeratio impleta est. Quaerebatur de plgnore. Oum 
ex causa promissionis ad universae quantitatis exsolutionem, qui dotem 
promisit, compellitur, non utique solutionum ?~se:vanda sunt tempora, 
sed dies contractae obligationis: nec probe dlCI, !11 potestate ems esse, 
ne pecuniam residuam redderet, ut minus dotata mulier esse videatur. 
Srov. ~. 1. ibid . Alia causa est eius, qui pignus accepit, ad eam 
summa~, quam intra diem certum numerasset, ac forte prills, quam 
numeraret, alii res pignori data est.. Nicméně jest vysvětlení tohoto 
místa a tudíž i věta shora uvedená velmi sporna (Vangerow n . m. u.) . 
Tak zavrhuje ji na př., se zvláštním zi"etelem I, u nynějšímu pactum de 
mutuo dando (§. 280 . not. c.), Puchta Vorles. § 210. "poněvadž tu 
k rozhodné otázce, pro který dluh zástavní právo zřízeno bylo, nijak 
nebleděno jest." Avšak právem kárá to Rudorff v pozn. 2. tamže; 
důsledně musilo by pak i ve případě L . 1. pl'. cit., jinak býti roz
hodnuto' neboť slíbení věna a slíbení Jeho restituce zl'izovateli jsou 
dva od 'sebe oddělené kontrakty verbálné, a vzniku závazku z posled
ního může muž zabrániti nepřijetím věna právě tak jako lze zabrániti 
vzniku závazku z předchozí stipulace o splacení zápůjčky n epřij etím 
její (L. 30. D. de reb. cred.). Též Windscbeid, civ. Arch. n. m. u . 
str. 69 násl. nepokládá tuto výjimku z omezení pozn. 5., má-li tato 
již platiti, za důvodnou a neshledává vLl. pl' . cit. dokladu pro to, 
vysvětluje (neuspokojivě) její rozhodnutí tím, že prý jest slíbení věna 
již skutečn)'m jeho zřízením. V tom, že tak mnozí tuto výjimku 
hájí, shledává on manifestací ~právného citu právnického, ktverýž ~Y 
měl vésti důsledně k zavržení sporného omezení naprosto ve vsech pn
pudech, kde vůle zastavitelova snad jen eventuelně jest vázánu. 00 do 
výsledku ale srovnávají se nyní též Regelsberger str. 39 násl. Dern
burg 1. str. 531 nás!. Windseheid Pand. §. 242. pozn. 8. Srov. 
Seuffert's Arch. XIII. 113 132. 238. srov. Windscheid 4. vyd. Jl. 

m. u. - Ostatně může paktem de mutuo contrahendo dnes i budoueí 
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příjemce zápůjčky býti l';avázán a t . t 
zástavního právě tak ospravedl'. u Jeti y'uk zpětné datováuí práva 
t 't . neno Jako pn za'st ' s I UCL najaté věci ku které' 'k'á ' aVlllm právu PIlO re-

její, kteréž by se ~ájemce mO~1 vszn~ o . 1)OVlIl~0,Sť .také teprve pl'evzetím 
. při této otázce hleděti k t .PIOd'jtltl.Plnelllm lnteresse. Vůhec sluší 

1 ) omu, ze e for-muly žalob á t (§ pOZIl_ . existence pobledávky v dob' , Y z s avní . 378. 
pokládala. Bylo-Ii přece k t II e zastavelll výslovně se nepřed-
dO dO omu I eděno dělo t 
uv~ u ': úvaze účelu zastavení ale) ..' .. s~ o z vnitřnícb 

nostl pOJmu, n}'brž pouze, pokud to I r~; ,pr oto Illk?lr. z pouhé důsled-
7) Zá8ada tato jest nepopírateF . ~lciW skutecne. b~lo přiměřeno. 

kdyby zástavní právo od nynějšího nal, y? by .~pro~l vsí ratio iuris, 
právo ihned úplně .>:aložené mělo tá/ ,istlllka zrrzene, tedy zástavní 
někobo jinébo jen eventuel~ě pro s vo I ~\ zástavním právem, které od 
jes~ ~ tedy skutečně povstalo te r:;'lft udouCí,bo ~la.bytí poskytnuto 
Jm~lll onoho druhého zastavite1e mo~to n~bY~lll~, Jez vlastnictví do 
pravem na něm již váznoucím ( o pl evestl Jen se zástavním 
§ 2 D · manente causa pig ' ) . . . s . de plgn. act. 13. 7. nons , arg. L. 18. 

) Zásada tato jest ovšem s oJ' 
věci předcházelo, zástavní právo rmrna~ . ezto. zastavením, jež nabytí 
nabytím, mohlo by se zdáti d o Id' veCI vZllIká teprve následujícím 
ákl d' . us e nym že zásta' . 

~ a e takových rllznS'ch zastave' • h ;Oll! ~rava vzniklá na 
JSOU co do časové přednosti si ro~~' vs~co ;1 ad co ~ou('asne nabytím vzniklá 
vL..!. §. 1. D. h. t. 20. 4. Si t~bi. u~ e Ilost. tato zdá se býti uznána 
et TltlO specialiter fundum " d .. q. ae hablturus sum, obllgaverim 

. '. , Sl III omllllllm meum . ' 
ml~lum , elUS adquisiero, putat Marcellus pervenent, mox do-
et 111 plgnore. Non enim mult f ' concurrere utrumque creditorem 
dederit, quippe cum res ex nu um. ac~t, quO~ de suo nummos debitor 
ob hoc sol um quod pecunia .mmls plgnoratls emta non sit pignorata 
't I . ' plgnorata erat S t' d 

Sl e ne ve spojení též L. 21. pl' eod' . " I~ uve ena byla slle-
ex tutela ei condemnatus erat ~bl' . ~t T~tlUs Selae ob summam, qua 
habebat quaeque habiturus es' t. Igavl plgnori omnia hona sua, quae 
pig . . se , postea mutuatu' a fi - . 

. non el res suas omnes obligavit ct . t]' ,.' 'co peCUl1lalJl, 
r~lr~uam summam 1I0vatione fa.cta ~i~e~n U.lt ~~Iae. par tem d~biti, et 
slml11ter ut supra de pig i . prOlmSlt, 111 qua ohlrgatione 
f d I ' ore convelllt Quae oit t S 
eren a sit fisco et in illis . b ' .. ' ~ um eti, an eia prae-

tionis Labuit item in b' 1 e ubs, quas TltlUS tempore prioris obli"a-
a .... IS re us, quas post priore bl"" 

CqUlsut, donec universum debitum 111 o Igatronem 
proponi, CUl' non sit praeferenda' su.um~ co~sequatur? Respondit, nibil 
toboto místa Scaevola ještě ne ~ pn c;mz se vytyká, že spisovatel 
fisku a že se tehd t ' p~edpokladal zákonné zástavní právo 

y zas ,avem celeho (přitom - ' b ) . • , ' 
samo sebou i lm budoucím nab t' (L lJe o Jmem nevztaboyalo 
(17.). Vangerow §. 369. ozn r lm . 9. Cod. quae res pign. 8. 16 
str. 498 násl. Avšak a)p .. .' k ' Puchta Vorles. 4. vyd. I. pNI. XIX. 

,. 'vYJlm a ze zásady SVl' h . d ' ., , pll zastavení plodů vě ci • , , c u u~e ene clm se 
zastavení právně důvodn'oucon:~?~' bu!do~?ICb , ač měl-Ii zastavitel v čas 
D. h. t. 20. 4. cf. L. 8. r Dejl, ze Jich nabude; arg. L. ll. §. 3. 
not. f. Sintenis Pfandr ~tl: 39~() :o~traCb . . emt. 18. 1. Pucbta~. 210. 

, .. o Ilas. mlreciJt §. 74. pozn. 13. ; 

357 

oproti tomu Gesterding, Pfdr. 2. vyd. str. 86 násl. Huschke, Linde's 
Ztschr. XX. str. 205. 260 násl. b) Rovněž tak při zastavení res de
bita (§. 371. not. n.); an se tu především předpokládá zástavní právo 
ku pohlédávce, jež s nabytím věci přechází v právo zástavní ku věci . 
Sintenis str. 86 násl. 138 násl. [385 násl.] Civilrecht §. 74. pozn. 12. 
Seuffert §. 214. pozn. 3. Schmid, Cession I. str. 124 násl. srov. 
Puchta Vorles. I. str. 439 násl. a Beil. XIX. ; oproti tomu Vangerow 
§. 372. pozn. 2. b. Huschke str: 207 c) Ph konvalescenci zasta
vení věci cizí (§. 371. pozn. 1.) dává se mezi více osobami, jimž od 
téže osoby táž věc byla zastavena, přednosť dle času zastavení, arg . .. 
L. 9. §. 3. D. h. t . cf. L. 14. eod., Vangerow §. 372. pozn. 2. C.; 

- oproti tomu Puchta §. 210. not. i., jenž však dává dřívějšímu oproti 
'pozdějšímu žalobu actio Publiciana, Vorles . §. 210. na konci, Seuffert 
§. 214. pozn. 6. d) Mnozí vylučují tuto spornou. zásadu při zákonných 
hypothekách generelních, arg. L . 21. pl'. cit. L. · 28. D. de iure fisci 
49. 14.; Huschke n. m. u. str. 202 násl.; nebo alespoú při zástavě 
fisku, Bachofen str. 260 násl.; oproti tomu Vangerow §. 369. pozn. L 
e) Mnozí zavrhují rovnosť konkurujících práv zástavních v sporném 
případu zcela, a přisvědčují všeobecně ku větě textu , zvláště při 
všeobecných právech zástavních naprosto tvrdí, že se řídí přednosť 
dle času zastavení. Miihlenbruch II. §. 312. [pozn. 8 .. 12.J Wening I. 
§. 164. [(§. 128.) pozn. k .] a Fritz, Erlautr. k tomu II. seš. str. 414 
násl. n. m. u. Tento náhled , již Azonem hájený, ale v glosse neschva
lovaný, ač byl po dlouhý čas převládajícím, nalézá v nejnovější době 
opět zastance ve Schmidtovi , Linde's Ztschr. n. p. VIII. 13. Ač náhled 
ten jednak L. 7. §. 1. D. h. t. rozuměti musí o případu současného 

.. zastavení - a to nikoli beze všeho nucení, - svědčí pro něj s druhé 
strany nenucený výklad L. 21.pr. eod. ; podporován jest, ·též výrokem 
L. 14. eod., že se zastavení týmž llevlastnikem zřízená řadí dle po
sloupnosti časové , a jest prakticky rozhodně nejpřiměřenějším, kdežto 
novější učení jest s to, spůsobiti nesnesitelné obtíže a neslušnosti, 
s kterými "se praxis ... as sotva kdy smíří." Trotscbe, Linde's Ztschr . 
XVIII. str. 117. Za takového stavu věci bylo by bývalo záhodnějším, 
při dosavadní praxi setrvati. Souhlasně s tím vyjadřuje se Brinz l. vyd. 
str. 299 . . 301. 342 ., a kdežto Vangerow ještě ve vyd 7. n. m. u. 
to jmenuje něčím potěšitelným, že náhled dle jeho mínění správný, ač 
po delší do bu téměř naprosto zatlačený, vždy více uznání nalé~á, lze 
v nejnovější době spíše zllamenati, schvalování praxe s mnoha stran. 
Regelsberger n. m. u. str. 68 násl. Fittillg ' 11. m. u. str. 87 · násl. 
Dernburg 1. str. 246 násl. Windscheid Pand. §. 24:J. pozn. 10. 
Seufferťs Arch. XI. 19. Willdscheid 4. vyd. ll. m. u. uvádí jakožto 
~nesnadno odstranitelné svědectví pro správnosť tohoto náhledu L. 7. ' 
Cod. h. t. L. 6. §. 9. (2) . Cod. de sec. nupt. 5. 9., kdežto v L. 21. 
pl'. a L. 3. §. 1. D. h. t. pro to l1enalezá důvodu rozhodného; o místu 
posledním srov. též Huschke, z. Pandektenkritik str . . 22 násl. 

Arndtoovy Pandekty. 24 
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b) Zvláštní práva přednosti. 

§. 385. 

u) Privilegovaná práva zástavni. 

Některým zástavním právům jest udělena zvláštním před
pisem právním přednost před jinými zástavními prá.vy bez ohled:l 
na dobu vzniku; práva ta slovou proto privilegovaná práva zástavm, 
kdežto ona, s nimiž přednost ta spojena není, nazývají se jedno
duchá práva zástavní. I) Privilegováno jest 1. íástavní právo fisku 
pro nezaplacené daně, ") dále i pro pohledávky z kontrakt,u, al~ 
tu jen co tkne se statků nabytých dle kontraktu; b) 2. zastavm 
právo manželčino pro věno, C) s tím bližším určením, že ~ědicové 
její přednosti té požívají jen tehdy, jsou-li její ~~t~; d) 3. zásta,v~í 

. právo pro pohledávku, která byla uzavřena za pnčlll~u zachova~l, 
obnovení nebo opatření si věci zastavené, pokud naklad 7.a tlm 
účelem skutečně se stal, e) tak zv. privilegium pro in rem versio.~) 

Setká-li se více privilegovaných práv zástavních, rozhoduje 
mezi nimi opět přednost času. Avšak zástavní právo fisku pro ne
zaplacené daně má přednost přede všemi ostatními, f) a mezi ví~e 
dle čís. 3. privilegovanými právy zástavními k .téže věci urč~J~ 
se přednost dle podílu, který každý zástavní věřltel na. z~c~ovam 
a na nynťjším stavu oné věci má, g) tak že dle toho mlva oby
čejně mladší zástavní právo přednost před starším. 3) 

Přednost privilegovaného práva zástavního nepůsobí tak da
leko, aby i práva zástav ll} od dřívějšího vlastníka pocházející mohla. 
býti zkrácena. ') 

Pozn. 1) Srov. Zimmern, geschichtliche Uebersicht der v Pfand
privilegien, v jeho a Neustetelových romischrtl. Unters. Abh. cis. ~l. 
Dernburg II. §. 152 .. 156. str. 427. a~ 461. .. - . O s~c~opárnych 
sporných otázkách o jednotlivých zást~~mchv prIvIlegIích, Jez bycho~ 
rádi obětovali jen] abychom se zbavlll onech sporných otázek, VIZ 
literaturu u V~ngerowa §. 386. pozn. 1. Windscheid §. 246. 

, a) L. 1. Ood. si propt. publ. pensit. 4. 46. b) L . 28. D. de iure fis~i . 
49. 14. cf. L. 3., Cod. de primipilo. 12. 62 (63). C) L. 12. §. 4 .. ~. (1). co~. ;' . 
t . 8. 17 (18). Nov. 97. cap. 2 .. 4. d) Nov. 91. praef. cap . 1. ) L. 3 ;). 4' 
L. 5. 6. 7. pl'. D. h. t. 20. 4. L. 7. Cod. eod. 8. 17 (18). Nov. 97. cap. . . 
f) not. a. g) arg. L. 5. 7. pl'. D. h. t . 20. 4. 
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ll) Toto právo přednosti spočívá na dobrém základě: "huius enim 
pecunia salvam fecit totius pignoris causam" (L. 6. pr. D. h. t .). Nic 
není tomu na závadu, aby poskytnuto bylo prodavači, jenž si pro 
kreditovanou trhovou cenu vyhradí právo zástavní ku předmětu proda
nému, totéž právo oproti jiným věřitelům kupcovým, jako se po
skytuje dle L. 7. D. a L. 7. Cod. h. t . zapůj čiteli ceny trhové. 
Dernburg II. str. 431. Zástavní právo, jemuž tato přednosť přísluší , 
může býti ' stanoveno zákonem (§. 373. pozn. 3. a .), nebo smlouvou. 

3) Puchta §. 211. not. f. Dernburg n. m. u. str. 432 násl. 
Windscheid §. 246. pozn. 10. Obyčejně se dává zástavnímu právu pro 

_ pohledávku z věna přednost před zástavním právem pro in rem 'versio. 
.Windscheid §. 246. pozn. 8. Dernburg II. str. 453 násl. Ale Nov. 97. 
cap. 3. rozhoduje toliko, že privilegillm pro versi o in rem nemá míti 
účinku oproti starší hypothece manželčině pro věno zřízené, avšak dle 
cap. 4. ibid. s výjimkou případu, jenž není více praktickým, týkajícího 
se zápůjčky poskytnuté za účelem zakoupení militiae Vangerow §. 386. 
pozn. 2. Puchta §. 211. not. h. 

4) Toto omezení zástavních privilegii bylo dříve v praxi vše
obecně uznáno j těm, kteří své právo zástavní odvozovali od dřívějšího 
vlastníka, dávalo se právo k separaci ex iure hypothecario oproti 
věřitelům pozdějšího nabyvatele, a tito se nazývali separitisty zástav
ními. Bohužel pozměnil tuto slušnosti odpovídající praxis Thibaut, civ. 
Abh. čís . 13., k němuž se přidali téměř všichni theoretikové : srov. 
Spangenberg, civ. Arch. X. 19. Nicméně hájil opět Hepp, Linde's 
Ztschr. IV. 3. (oproti čemuž Thibaut, civ. Arch. XIV. 10.) a zvláště 
Wachter, civ. Arch. XIV. 15., kterýž tu zachází příliš daleko v tom, 
že upírá přednost i zástavnímu právu pro zachování nebo obnovu věci. 
Srov. Brinz 1. vyd. str. 345. Sintenis §. 80. pozn. 30. Jiní připou
štějí ještě nyní pravidlo opačné, jen s výjimkou zajisté nezbytnou, že 
zástavní privilegium, pro zjednání věci ustupuje zástavním právům 
z doby dřívějšího vlastníka. Vangerow §. 385. Keller §. 207. Seuffert 
§. 215. Srov. oproti tomu Windscheid §. 246. pozn. ll. 12. Dernburg 
II. §. 156. str. 457 násl. Seuffert Arch. VIII. 114. - Dále je sporno 
zvláště, má-li zástavní právo, jež si dosavadní vlastník vyhradil, přednosť 
před zástavllími právy, která zřídil nabyvatel? což by bylo důležito též 
v poměru k zástavním právům neprivilegovaným. Mnozí to popírají, 
poněvadž pokládají takovouto výhradu ve vlastním smyslu, aby se pře 
vádělo na nového nabyvatele vlastnictví jen stížené tímto právem zá
stavním, vůbec za nemožnou; Biichel, E"orter I. 2. str. 73 násl. Van
gerow §. 385. na konci, arg. L. 1. §. 4. L. 2. D. de reb . eor. 27 . 
9. j ale b'ez dostatečného důvodu a proti vnitřní povaze věci. Lang, 
civ. Arch. XXVIII. str. 382 násl srov. Bachofen, ausgewahlte Lehren 
str. 143. Avšak v nejnovější době vyslovují se proti tomu Dernburg 1. 
str. 278 násl. Windscheid §. 230. pozn. ll. Srov. shora §. 371. 
pozn. 2. 

24* 

( 
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§. 386. 

fl) Přednost veřejných 'pl'áv zástav nich. 

Zástavní právo, jehož vznik se dokáže listinou veřejnou nebo 
třemi počestnými a bezúhonnými svědky podepsanou, t. j. tak zvané 
pignus publicumnebo quasi publicum, ' má míti přednosť před ji
nými právy zástavními menší věrohodností opatřenými be~ ohledu 
k jinakým důvodům priority. 

Pozn. Přednosť tato spočívi na konstituci císaře Leona, L. 11. 
Cod. qui pot. 8. 17 (18). Scripturas, quae saepe assolent a quibusdam 
secrete fieri, intervenientibus amicis necne, transigendi vel paciscendi 
seu foenerandi vel societatis coeundae gratia, seu de aliis quibuscunque 
causis vel contractibus conficiuntur, quae idiochira graece appellantuť, 
sive to ta series eorum (eal-um) manu contrahentium vel notarii aut 
alterius cuiuslibet scripta fuerit, ipsorum tamen habeant. subscriptiones, 
sive testibus adhibitis 'sive non, licet conditionales sint, quos vulgo ta
bulurios appelunt, sive non, quasi publice scriptas, si personalis actio 
exerceatur, suum robur habere decernimus. §. 1. Sin autem ius pignoris 
vel hypothecae ex huiusmodi instrumentis vindicare quis sibi conten
derit, eum, qui instrumentis publice 'confectis nititur,praeponi (de cer
nimus), etiamsi 'posterior dies his (clies om. is) contineatur, nisi forte 
probatae atque integrae opinionis trium vel amplius virorum subscrip
tiones eisdem idioclliris contineantur; tunc enim quasi publice confecta 
accipiuntur. Ze zárodku dDbré legislativní myšlénky, která je v tomto 
zákonu, vypučelo símě kontrovers. Je sporno: a) zdali zákon tento 
omezuje jen důkaz data práv zástavních listinami soukromými? Van
gerow §. 387. pozn. 1. Gliick XVIII. str. 292.; aneb zakládá-li sku
tečné právo přednosti zá3tl]vních práv veřejných? což jest míněním 
převládajícím; dále b) poskytuje-li právo to též přednosť neprivilego
vanému zástavnímu právu veřejnému před privilegovaným zástavním 
právem soukromým? Puchta §. 212.; nebo má-li platno~ť pouze při 
kollisi jednoduchých nebo stejně privilegovaných práv zástavních? Thibaut, 
civ. ,Abh. str. 124 násl. Seuffert §. 218.; c) vztahuje-li se zákon ten 
pouze ku kollisi mezi zástavními právy, jež vznikla ze smlouvy? Puchta 
Vorles. §. 212. Miihlenbruch §. 306. pozn. 3.; a zvláště jen mezi těmi, 
jichž ' zřízení stalo se písemně? Seuffert §. 218. na konci; nebo má-Ii 
pignus pub1icum přednosť též při kollisi s jinými, zejména se zástav
ními právy zákonnými? Lohr, civ. Arch. VI. 6. XII. 9.; oproti tomu 
Francke, Beitr. čís. 5. Srov. vůbec ještě Keller Pand. §. 206. Sintellis 
§. 80. pozn. 23 .. 25. Windscheid §. 245. Dernburg II. §. 151. str. 
417 .. 427. 

I ' 
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§. 387. 

2. Právo předcházejícího zástavního věřitele. 

Předcházející zástávní věřitel může vykonati bez přakážky 
zástavní právo v celém obsahu jeho; může platně podati žalobu 
z práva zástavního jak oproti každému jinému, tak i proti všem 
za ním stojícím zástavním věřitelům a jejich žalobu z práva zá
:,;tavního může vyloučiti obranou lepšÍhl) práva zástavního , a) Týž 

- nllHe též prodej zástavy ve svůj prospěch , nehledě k následujícím 
věi"itelům, s úplnou platností před se vzíti nebo k němu podr.ět dáti, b) 

a tíUI i zrušení ostatních zástavních práv k věci přivoditi. C) Toto 
právo priority přechází převodem zástavního práva (§. 374.) i na 
toho, kdo vstoupí na místo prvého věřitele zástavního. 

Pozn. Vysoudil-Ii jeden zástavní věřitel na jiném prioritu právo
platným rozsudkem, nemění se tím nic v jeho poměru ku třetímu zá
stavnímu věř·iteli. L. 16. D. qui pot. 20. 4. Claudius Felix eundem 
fundum tribus obligaverat, Eutychianae primum, deinde Turboni, tertio 
loco alii creditori. Quum Eutychiaua de iure suo doce~et, superata 
apud iudicem a tertio creditore non provocaverat, Turbo apud alium 
iudicem victus appellaverat; quaerebatur, utrum tertius creditor etiam 
Turbonem superare deboret, qui primam cl'editricem (Hal. primam con
clitione expulerat) , an ea remota Turbo tertium excluderet? Plane quum 
tertius creditor primllm de sua pecunia dimisit, in locum snbstituitur 
in ea quantitate, quam superiori exsolvit. Fuerunt igitur, qui dicerent, 
hic quoque terti~m creditorem potiorem esse debere: mihi nequaquam 
hoc iustum esse videbatur. Pone, primam creditricem iudicio convenisse 
tertium creditorem , et exceptione aliove quo modo a tel'tio superatam: 
numquid adversus Turbonem, qui secundo loco crediderat, tertius cre
ditor, qui primam vicit, exceptione rei iudicatae uti potest? aut contra: 
si post primum iudicium, in quo prima creditrix superata est a tertio 
creditore, secundus creditor tertium (Vulg. a tertio, snad aclversus 
tťl'tium, Huschke [z. Pand. Kritik str. 27.] posunuje contra před tel'
tium) ohtinuerit, poterit ut exceptione rei iudicatae adversus primam 
creditricem? Nullo modo, uti opinor. Igitur nec tertius creditor successit 
in eius locum, quem exclusit, ne,c inter alios res indicata alii prodesse 
aut nocere solet, sed sine praeiudicio prioris sententiae totum ius alii _ 
creditori integrum relinquitur. Beze všeho důvodu chtějí mnozí místo 
toto rozumčti pouze o připadu, pakli třetí co žalovaný vítězný roz-

a) L. 12. pl'. D, qui pot. 20, 4. b) L. 8. Cod. qui pot. 8. 17 (18). L. 1. 
Cod. cred. evict. 8. 45 (46). L. 3. Cod. si antiquior. 8. 19 (20). C) L . 1. Cod. 
eod. 8: 19 (20) . .. , 
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sudek obdržel, který však, jsa pouze osvobozující, jej neoprávňuje, věc 
prvému odníti; ve případě, že zvítězil co žalobník, tvrdí, že musí vstou
piti na místo prvého. Vangerow §. 377. pozn. 2. Též ve připadě 
prvém, tvrdil-li třetí co žalovaný svou prioritu, byla by o této res I 
iudicaía dána, týž by tedy mohl i v tomto případě věc prvému odníti, 
odstraně jeho obranu priority replikou rei iudicatae; arg. L. 19. D. 
de except. rei iud. 44. 2. Neprávem t.vrdí Pfeiffer, civ. Arch. XXXVIII. 
str. 350 uásl., že nemůže třetí ani ve případě, zvítězil-li co žalobce, 
opět po zbylé držby od prvého znovu nabyti. - Jak by se dal odstra
niti "circulus inextricabilis," který z toho povstává, o tom jsou mí
nění opět velmi různa. Bachofen str. 517 násl Brinz 1. vyd. str. 347 
násl. Windscheid §. 247. Dernburg II. str. 462 násl. Srov. též Schletter's 
Jahrb. V. str. 19. [čís. 13.] [Voss, der unlosliche Kreislauf in L. 16. 
qui pot. 20. 4. und die act. ut. comm. div, dogm. Jahrb. XVI. 4.]. 

§. 388. 

3. Právo pozdějšího zástavního věřitele. 

Pozdější zástavní věřitel má netoliko na výmince závislé, nýbrž 
skutečné právo, 1) kteréhož může oproti třetím osobám vždy dobý
vati. a) Avšak proti předcházejícímu zástavnímu věřiteli jest jeho 
právo k věci neúčinno; b) úplně účinným stává se teprve, když 
tento zapravení došel. C) Týž nemllže s úspěchem oproti tomuto, ovšem 
ale tento proti němu podati žalobu z práva zástavního. d) On prozatím 
není ani oprávněn,!l) věc prodati; e) předcházející zástavní věřitel 
mohl by žalobou z práva zástavního kupci věc odníti, f) a onen 
mohl by z toho práv býti; g) ano z pi"íčiny prodeje mohl by dle 
okolností lepší zástavní věř-itel na něho nast!lpovati co na od
cizitele nebo co na takého. qui dolo malo possidere desiit. h) 
Avšak pozdější zástavní věfitel jest 1. oprávněn, prodá-li předchá
zející zástavní věřitel věc, žádati za vydání sumy, která po zapla
cení jeho zástavní pohledávky z ceny trhové vybývá (hyperocha). i) 
Týž mi'lže 2. netoliko, jsa žalován, jako každý držitel, žalobu 
z práva zástavního předcházejícího věřitele od sebe odvrátiti tím, 
že mu nabídne zaplacení, k) nýbrž i vůbec předcházejícího věřitele 

. a) L 12. pl'. §. 7. D. qui pot. 20. 4. b) L. 12. §. 7. eod, c) L. 1. Ood. 
qn~ pot. 8. 17 (l8). L, 9. §, 3. D. eod , 20, 4. d) L. 12, pr. cit. a) L. 8. Ood, 
qm pot. ~ , ,l7 (18). f) L. 1. D. de distract. I?ign . 20, 5, cf L. 34, §. 2, L. 35. 
D. de eVlCtJOn. 21. 2. g) L. 1. Ood. cred, eVICt. 8. 45 (46). ll) L. 1. D. cit. cf. 
L. Hi. §. :J. D. de pigllor. 20. 1. i) L. 12. §. 5. in f. D. qlli pot. 20. 4. cf. L. 
% . §, 3, fl. de solnt. 46. 3. k) §. 378, not. k I cf. L, ll. §. 4. D. qui pot. 
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úplným zaplacením jeho pohledávky zástavní,l) dle potřeby slo
žením peněz k soudu, m) bez ohledu na také pohledávky, pro které 
má pouze právo retenční, n) ukojiti a tím bez průtahu v jeho po
hledávku a právo zástavní jakoby cessí vstoupiti, in locum eius 
succedere,O) za tím účelem, aby pak ve svém zájmu prodej před
sevzal nebo odložil. P) V tom záleží ius offerendi pozdějšího zá
stavního věřitele.:i) Třetí, čtvrtý věřitel atd. může právo to vyko
nati proti všem předcházejícím a tím své původní právo zástavní 
zbaviti kolise s nimi. <I) Právo to je přípustno také proti zástavnímu 
věřiteli nebo rukojmi, jemuž pro zástavní dluh zástava byla po-

- stoupena prodejem nebo místo zaplacení, r) nikoli však též proti 
. tomu, jemuž věci se dostalo řádným prodejem předcházejícíhozá

stavního věřitele. S) 3. Pozdější zástavní věřitel, jemuž byla věc 
zastavena specielně, může oproti žalobě ze zástavního práva před
cházejícího zástavního věřitele, založené na zastavení generelním 
namítnouti t) tak zv. exceptio excussionis realis. 4) 

Pozn. 1) Proti odchylnému, hlavně na základě L. 9. §. 3. D. 
qui pot. 20. 4. vzniklému náhledu Gesterdingovu, Pfandr. str. 107 
násl. 244 násl. srov. Bachofen str. 485 násl. Windscheid §. 241. 
pozn. 3. - Byť by byl převládal v dřívější době náhled, že je právo 
pozdějšího hypothekára jen právem na výmince závislým, byl náhled ten 
zajisté již za času pozdějších právníků klassických. Dernburg II. §. 159. 
srov. Vangerow 1. § 388 

!l) Zvláštní zásada platí, byla-li vzata v zástavu věc již zasta
vená iudicati causa L. 15. §. 5. D. de re iud. 42. 1. - Že jest i pp
zdější zástavní věřitel z pravidla oprávněn ku prodeji věci, tvrdí Bopp, 
Linde's Ztschr. III. 12., civ. Arch. XV. str. 350 násl. (oproti tomu 
Lohr, éiv. Arch. XIV. 7. Sintenis, Pfandr. str. 653 násL); jiným spd
sobem Bachofen str. 487 násl. (oproti tomu Keller, krit. Jahrb. XI. 
zatlačen str. 1010.), rovněž Windscheid §. 241. pozn. 5. Vangerow 
§. 388.; oproti tomu ale rozhodně Dernburg II. §. 160. 

3) O ius offerendi vůbec srov. Dernburg II. §. 165. 166. Schmid, 
Cession 1. str. 305 násl. - Sporno jest, má-li ius offerendi též před
cházející zástavní věřitel oproti pozdějšímu? arg. Pauli sentt. II. 13. 
§. 8. Novissimus creditor priorem oblata pecunia, quo possessio in eum 
transferatur, dimittere potest. Sed et prior creditor secundum credi-

I) L. 20. D. eod. L. 5. Ood eod. m) L. 1. Ood. eod. n) L. 1. §. 3. (L.1. 
in f.) Oad. etiam ob chirograph. 8. 26 (27). (§. 377.). 0) L. 12. §. 6. 9. L. 16. 
D. h. t. 20. 4. L 22. Ood, de pign. 8. 13 (14). L. 4. Ood. de hi8 qlli in prior. 
8. 18 (19). Jl) L. 5, pl'. D. de distr. pign. 20. 5. L. 8. Ood. eod. 8. 27 .28). q) arg. 
D. qlli pot. 20. 4. L. 5. §. 1. D. de di8tr. pign. 20. 5. I) L. 2. D. 1. c. L. 1. 
L. 16. Ood si ap.tiquior. 8. 19 (20). S) [L. 1. cit.] L. 5. pl'. D. 1. c. t) L. 2. 
Ood, de pigllol'. 8. 13 (14). 
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torem, si voluerit, dimittere Ilon prohibetur, quamquam ipse in piguore 
potior sit . . Oproti tomu Zimmern, Linde's Ztschr. 1. str. 53. 54. Bachofen 
str. 505 násl. a j., v době nejnovější Windscheid §. 233. b. pozn. 14.; 
pro je velmi rozhodně Schmid n. m. U. str. 311 násl. Vangerow §. 377. / 
pozn. 1., s menší rozhodností Dernburg II. str. 529 násl. [Windscheid 
vc vydáních pozdějších n. m. U. Srov. ještě Voss, z. L. vom ius offe
rendi, dogm. Jahrb. XV. 8.J. 

4) Srov. shora §. 378 pozn. 6. - Nikterak ale není pozdější 
zástavní věřitel kromě tohoto případu oprávněn, odkázati předchá
zejícího zástavního věřitele k věcem jiným jemu rovněž zastaveným, 
ač zřejmá chicana jest nedovolena. Jinak utváří se poměr ten v řízení 
konkursním. O tom srov. Guyct, civ. Arch. XVIII. 14. de Fontenay 
tamže XXXVII. 5. Siinon tamže XLI. 12. Brackenhoeft tamže XLIIJ. 
ll. Vangerow §. 389. pozn . 2. Windscheid §. 241. pozn. 1. Dernburg II. 
str. 486 násl. Luden, civ. Arch. LIlI. l. Fontenay tamže čís. 12. 

IV; Zánik práva zástavního. a) 

A. Z duvodu všeobecných. 

§. 389. 

Zástavní právo pomíjí 1. co právo věcné z těch důvodů, které 
vůbec podmíňují ztrátu práv věcn):ch , b) tudíž zejména též zkázou 
věci zastavené; 1) 2. co právo na věcí ciZÍ, pomijí konfusí, t. j. 
tím, že se právo zástavní a vlastnictví věci zástavené sloučí v jedné 
osobě . C) Z povahy věci vyplývá samo sebou, že věc, která náleží 
věřiteli samému, nemůže inu splniti účel práva zástavního. Pokud 
však zástavní právo v poměru k ostatním pozdějším věřitelům zá
stavním poskytuje výhody; kterých vlastnictví nedává, jest zcela 
vhodno, . aby jich dosavadní věřitel i po nabytí vlastnictví podržel, d) 

a aby se tím spůsobem př'edešlo nespravedlivému výsledku, aby 
nedošed zapravení své pohledávky, nabytím vlastnictví byl zbaven 
přednm;ti pi"ed ostatními věřiteli a následkem toho opět pozbyl 
vlastnictví nabytého . 2) . . 

a) Dig. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. 20. 6. b) §. 127. 128. 
cf. a) L. 8. pl'. D. h. t. L. 18. §. 3. D. de pign. act. 13. 7. L . 1. Oud. si pign. 
pignori. 8. 2~ (24). fl ) L . 3. D. h. t . C) L. 20. §. 3. L. 20. D. de pign. act. 13. 
7. L.· 30. in f. D. de except. rei iud. 44. 2. cf. L. 3i:! . §. 5. D. cle usucap. 41. 
0. L . 45. D. de R. J . cf. §. 194. not. c. d) L. 30: §. 1. D. 44. 2. cf. L. 1. 00(1. 
si antiquior. 8. 19 (20). §. 374. not. e. h. 

. ( 
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Pozn. I) Další trvání práva zástavního ku věci částečně zl1Jcené, 
L. 21. D. de pign. act. 13. 7. L. 29. §. 2. L. 35. D. de pign. 20. 
1.; ku věci nemovité toliko přetvořené: L. 16. §. 2. D. de pign. 
20. 1. - Jak se má věc ve případě specifikace? L. 18. §.3. D. 13. 
7. Fitting, civ. Arch. XLVIII. str. 331. Bremer, Pfandrecht stl'. 165 
násl. Dernburg II. str. 560 násl. Windscheid §. 248. pozn. 10. -
Pomine též zástavní právo, pomine-li zastavené právo k věci cizí? 
L. 8. pro D. 20. 6. Bremer str. 152 násl. 167 násl. 185 násl. Windscheid 
ll. m. U. pozn. ll. Tolikéž zástavní právo k pohledávce, zanikne-li 
tato? Bremer str. 155 násl. 168. Windscheid pozn. 12. 

ll) Ve případě not. d. vyžaduje slušnosť 1. aby měl vlastník proti 
hypothekární žalobě pozdějších věřitelů zást.avních obranu, jež se za
kládá na lepším právu zástavním jemu propůjčeném, dle L. 12. pro D. 
qui pot. 20. 4.; 2. aby mu též příslušela oproti těmto, má-li vě c 
v držení, účinná žaloba. K tomu mohla by sloužiti rei vendicatio 
s replikou doli proti obraně práva zástavního. Než formula hypothe
kární žaloby byla utvořena tak, že se tato ještě hodila doslovně , i byla 
tudíž k onomu účelu za přípustnou uznána, přes to, že zástavní 
právo lwnfusí zaniklo. To jest obsažcno v L. 30. §. 1. D. de eXGept. 
rei iud. 44. 2. (Paul. lib. 14. quaest. ) Latinus Largus: Cum de here
ditate inter Maevium, ad quem pertinebat, et Titium, qui coutrover
siam JPoverat, transigeretur, traditio rerum hereditariarum Maévio he 
redi a Titio faeta est. In qua traditione etiam fundum ei suum proprium, 
quem ante multos annos avo eiusdem Maevii heredis obligaverat, quemque 
alii postea in obligationem deduxerat, ex causa pacti tradidit ; his gestis 
posterior Titii creditor ius suum persecutus est et obtinuit; post hoc 
iudicium Maevius heres reperit in rebus avitis chirographum eiusdem 
Titii ante multos aunos conscriptum, per quod apparuit, eum fundull, 
qui in callsam trausactionis venerat, etiam avo suo ab eodem Titio 
fuisse obligatum. Quum ergo coustet., prius avo Maevii heredis in obli
gationem eum fundum datum, de quo Maevius superatus est, quaero, 
an ius avi sui, quod tunc, quum de eodem fundo ageretur, ignorabat, 
llulla exceptione opposita exsequi possit ? Respoudi: Si de proprietate 
fundi litigatur (litigatum) et secundum actorem pronuntiatum fuisset 
(Flor. fuisse) , diceremus, petenti ei , qui in priore iudicio victus est, 
obstituram rei illdicutae exceptionem, qlloniam de eius quoque iure 
qlluesitllm videtul', qUllm actor petitionem impl et. Quodsi possessor ab
solutus amissa possessioue eUlldem ab eodem, q ui prius non obtinuit, 
peteret, non obesset ei exceptio; nihi! ellim in suo (i llo ?) iudicio de 
iure cius statlltum videretur. Quum autem pignol'atitia actum est ad
versus priorem creditorem, potest fieri , ut de iure possessoris nOIl sit 
quaesitum, quia 110n , ut in proprietatis quaestione, quod meum est; 
alterius non est, ita in obligatione utique consequens est, ut non sít 
ulií obligatum, quod hic probavit sibi teneri: et probabilius dicitur, 
non obstare exceptionem, quoniam de iure possessoris quaesitum non 
est, sed de sola obligatione. In proposita autem quaestione magis me 
illud movet, numquid pignoris ius extinctum sit dominio adquisito? 



366 

nerLLte cuim po test . pignus pel'severare domino constituto creditore. 
Actio tamen pignoratitia com petit; verum est enim, et pignori datum 
ct satisfactum non esse. Quul'e puto, non obstare rei iudicatue excep- I 

tionem. Cf. Basil. LI. 2. cap. 27. (ed Heim. V. pag. 91 sq.): hrt ďs 
'lOV 71fjOXétp,Évov{fÉp,a'Tor; 71é(!17101,r/19éÍfJ"I)<; /LOt 'lijr; ďffJ71O'léÍar; 'lOV d)'fjov, 
í/ p,e11 íl710-thjx1) AUErat, Í) ďs 71éQt 'lijr; í'71othjx1)r; d)'w)'~ fJW'é'lat" 871é!ď11 
xa[ 'lO B1/ÉxvQov eďó{}1) uat 'lO XQÉor:; ov xa'lE[3A?í{}1) - Hlavně k tomuto 
místu pojí se živá sporná otázka: pokud může někdo míti zástavní právo 
k věci vlastní? Viz literaturu u Sintenisa, Pfandrecht §. 17. Bachofeu 
str. 84 násl. a k tomu Keller, krit. J ahrb. ročník XI. str. 989 .. 996. 
Mnozí mají za to, že tento částečný další účinek lepšího práva zástav
ního nastává jen tehdy, když věřitel nabyl vlastnictví, nevěda o svém 
právu zástavním aneb o existenci pozdějších práv zástavních; na př. 

Francke, civ. Abh. čís. 2. Sintenis str 108 násl. Vangerow §. 392. 
[str. 900.] Puchta, Vorles. §. 202. na konci. L. 6. pr. D. h. t. 
Franckem za doklad toho uvedená nenáleží sem naprosto (§. 390. 
pozn 1.). V L. 30. §. 1. cit. uvádí se pouze nevědomosť o právu zá
stavním ,tunc quum de eodem fundo ageretur," poněvadž z toho vy
plývalo, že de eo iure quaesitum non erat. Ve věci samé není důvodu 
pro toto omezenÍ. Též L. 1. Cod. 8. 19 (20). zachovává věřiteli, jenž 
věc zastavenou koupí, ochranu priority proti žalobě hypothekární po
zdějšíbo věřitele zástavního, nezmiňujíc se o tomto omezení (§. 392. 
pOZll.) . Připustiti "monstrosní pojem zástavního práva ku věci vlastní" 
(Puchta §. 202. not. 1.), jest méně pokárání hodno, nežli z pouhé lo
gické důslednosti vyplývající zneuznání nebo libovolné omezení prakticky 
přiměřené a skutečnému právu zcela odpovídající, proto v pravdě dů
sledné zásady právní. Srov. též Rudorff zu Puchta's Vorles. §. 202. 
na konci. Brinz 1. vyd. str. 303. Windscheid §. 248. pozn. 26. 27, 
Dernburg II. str. 570 násl. G. Buchka, die Hypothek des Eigenthiimers 
nach den neuesten deutschen Gesetzgg. und in ihrem Verhii.ltniss zum 
R. R. 1875. (o tom Muther, Jen. Ltztg. 1875. čís. 47. [a Regelsberger, 
krit. Vjschr. XVIII. str. 204 násl. - R. Goldschmidt, Systematik des 
Pfandr. u. der Hypothek des Eigenthiimers. 1877. Hartmann, Rechte 
an eigener Sache, dogm. Jahrb . XVII. str. 72 násl. 100 násl. Bekker, 
Zeitschr. f. vergleich. R. W. Ii. 2. zvláště str. 37 násl. 48 násl. Roth, 
civ. Arch. LXII. 2. str. 113 násl.]. 

§. 390. 

Právo zástavní sdílí ještě jiné důvody zániku s Jmyml právy, 
ač jsou z části zvlášť ustanoveny. Sem náleží 1. vzdání se, re
missio pignoris, a) kteréž lze i mlčky projeviti, na př. vrácením 
zástavy nebo zástavního úpisu, b) nebo projeveným svolením ku 

,,) L. 8. §. 1 .. 13. D. h . t. 20. (J. Cod. de l'emissione pignoris. 8.25 (26). 
'l L. í. Cod. L. t. 8. 25 (26). ' 

f 
I 

.ta. ' 
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zcizení c) zástavy J) beze vší výhrady, za jistých okolností pouhým 
mlčením při zcizení, d) nebo svolením k dalšímu zastavení, a(; ne
postupuje-li se novému právu zástavnímu toliko přednost; e) 2. uply
nutí doby, pro l{tero~ zástavní právo bylo zřízeno; f) 3. promlčení 
dle následujících pravidel: a) kdo nabyl zastavené věci ve vlast
nictví nebo spůsobem k řádnému vydržení dostatečným, nikoliv co 
dědic zasta vitelův, a jest co tkne se zástavního práva na ní váz
noucího bezelstným, dosahuje po desíti- nebo dvacítiletém drženi, 
dle toho bydlí-li se zástavním věřitelem v téže provincii čili nic, g) 
sprostění od práva zástavního, h) a sice tak, že jest netoliko chráněn 
proti žalobě z práva zástavního obranou promlčení, nýbrž že může 
'1ěc, dostane-li se zástavnímu věřiteli později držby její, i s vý
sledkem vindikovati; b) týž následek má držení 30- nebo 40tileté, 
spůsobilé k vydržení mimořádnému, i) pod touž podmínkou, totiž 
že držitel o zástavním právu nevěděl; 2) c) žaloba z práva zástav
ního promlčuje se kromě toho proti zástavnímu dlužníkovi samému 
a proti jeho dědicům ve čtyřiceti letech; proti pozdějšímu zástav
!límu věřiteli, jakož naopak ius offerendi tohoto proti předcháze
jícímu, je-li zástavní dlužník na živu, rovněž ve 40 letech; od 
smrti jeho, sřeknuto-li se vpočtení promlčecí lhůty již uplynulé, 
ve 30 letech; proti jiným držitelúmpravidelně rovněž ve 30 
letech; k) však nynějŠÍ platnost těchto ustanovení jest kanonickým 
právem (§. 109.) velmi pozměněna. 3) 

Pozn. 1) Případ toho druhu obsabuje L. 9. pr. D. ll. t. 20. 6. 
Titius Sempronio fundum pignori dedit, et eJ:ll1dem fundum postea Gaio 
l::ieio pignori dedit, atque ita idem Titius Sempronio et Gaio Seio 
t'nndllm eundem in assem vendidit, quibus pignori ante dederat in so
lidum singulis. (~uaero, an venditione interposita ius pignoris extinctum 
sit, ac per boe ius solum emtionis apud ambos permanserit? Mode5tinus 
l'espondit, dominium ad eos, de quibus quaeritur, emtionis iure perti
Ilere; quum consensum mutuo venditioni dedisse proponantur, invicem 
pignoratitiam actionem eos non babere. Důvod zániku obou práv zá
stavnícb nezakládá se tu na konfusi (§. 389.), ačkoliv i tato pro parte 

OJ L. 4. §. 1. L. 8. §. 6 . . 18. D. h. t. L. 158. D, de R. J. L. 2. ll. . 
Cod. 1. c. di L. 1. 6. 8. Cod. eod. e) L. 9. §. 1. L. li. pr. D. h. t. L. 12. §.4. 
D. qui pot. 20. 4. fJ L. 6. pl'. D. h. t. g) L. 12. Cod. de praescript I. t. 7. SH. 
ll) Cod. si adversus creditorem (praescriptio opponatur) . 7. S6. L . 5. §. 1. L. 
l ~. D. de div. temp. 44. 3. L, 7. § 1. CL. 7.) L. 14. Cod. de O. et A 4. 10. 
L 19. Cod de evict. 8. 44 (45). L. 8. pl'. Cod. de praescript. 30. vel. 40. auu. 
7. 39. cf. L. 44. §. 5. D. de usucap. 41. 3. L. 1. §. 2. D. de pigll Ol'. 20. 1. L. 7. 
Cod. de pign. 8. 13 (14). §. 157. pozu. 6. l) L. R. §. I. Cod. 7. 39. 1<) L. 7. 
pl'. , . §. 3. Cod. 1. c, cf. L. 3. pl'. eod. 
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nastala, uýIJrž ua svolení ku zciL:ení - projeveném s obou stran spo
lečnou koupí; kdyby měla ještě třetí osoba horší právQ zástavní k téže 
věci, nepřekáželo by místo to nijak mož.nosti žaloby pignoratitia in rem I 

actio proti tomuto dle §. 389. pOZIl. 2.; jeli invicem pignoratitiam 
actionem non habent. . 

'2) Srov. Scnmitthenner, uber die Ersitzung der Pfandfreiheit, 
prakt. Arch. 1. 6. [sešit 1. str. 92 násl.]. Zavrhnouti dlužno mínění , 
že vydržení vlastnictví, aspoň věcí nemovitých, sam~ sebou má ~ zápětí 
zánik práva zástavního (na př. Muhlenbruch §. 257. pozn. 10. §. 264. 
pozn. 2.), jakož i mínění, ze dlouholeté držení má v zápětí toliko pro
mlčení zástavní žaloby (na př. Seuffert §. 221.). Vydržení zástavní 
svobody má své zvláštní podmínky a může nastati bez vyddení vlast
nictví, rovněž jako může nastati vydržení - vlastnictví bez vydržení zá
stavní svobody, pochybno však jest, může-li býti dokonáno dříve než 
vydržení vlastnictví ve prospěch poctivého nabyvatele, jenž se ještě 
nestal vlastníkem, což popírá Schmittthenner str. 107. (zajisté ne
právem); nicméně sluší již i tomuto přiznati netoliko obranu pro~ 
mlčení proti žalobě zástavní, nýbrž i účinnou žalobu Publicianskou proti 
zástavnímu věřiteli později v držbu se uvázavšímu (!j,rg. L. 8. pro §. l. 
Cod. 7. 39.). Srov. též Scuffert 4. vyd . §. 221. pozn. 3. Windscheid 
§. 248. pozn. 14 .. 23. Proti vydržení zástavní svobody prohlašují se 
opět Schmid, Cession I. str. 105 násl. pozn. 95. Dernburg II. str. 
596 násl., též Wachter, Superficiar- oder Platzrecht str. 112 násl. 
Připustí-Ii se však, že má po dokonaném promlčení dřívější držitel též 
účinnou in rem actio proti držícímu zástavnímu věřiteli, an může jeho 
hypothekární excepci odstraniti praescriptione temporis , jeví 'se pod
statný rozdíl od případu pouhého promlč. ení zástavní žaloby; neboť na 
základě posledního nelze dle L. 8. §' , 1. cit. o~u repliku připustiti . 

3) Vhodna jest za stálé bezelstnosti nynější platnost a) a b), 
rovněž dle c) promlčení me ú zástavními věřiteli. Za nemožné prohla
šují nyní mnozí promlčení žaloby zástavní oproti zastaviteli samému a 
jeho dědicům; ale vyžaduje-li se bona fide s při všech žalobách věcných 
(§ . 109. pozn. b . . d.), může l ovšem dědic zastavitelův i zastavit.el sám 
držby věci, jsa držitelem poctivým a maje za to , že zástavní právo 
pominulo, nabyti aneb opět nabyti, a tak věc po 40 let držeti. -
Ostatně připouští L. 7. §. 1. Cod. 7. 39. pochybnos ť, dlužno-li ji vzta
hovati pouze k dlužníku, který je zároveň zastavitelem ? či též k dluž
nHru, jenž zastavitelem není? či k zastaviteli, není-li dlu žllíkem? Oby
čejně se mysli v zástayoprávních vysvětleních pod slovem debitor zá
roveň zastavitel. 
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B. Ze zvláštnlch duvodu plynoucích z práva zástavního. 

§. 391. 

1. Zánik zástavní pohledávky. 

Dle své povahy musí pominouti právo zástavní, orlparll1e-li 
účel, k němuž slouží, t. j . když pOhledávka, k jejímuž pojištění 
bylo zřízeno , v celém svém obsahu a) úplně zaniká, b) byť by účinek 
ten toliko per exceptionem nastal. C) Má-li ale věřitel ještě nějaký 
nárok právní i přes to, že je zrušena žaloba z práva zástavního 
ipso iuré nebo pel' exceptionem, trvá i zástavní právo dále až 
k jeho ukojení. d) 

Pozn. L. 2. Cod. de luitione pignoris. 8. 30 (31). Intelligere 
debes, vincula pignoris durare, personali actione submota. L. 14. §. ]. 
D. 20. 1. Ex quibus causis (Flor. casibus) naturalis obligatio consistit, 
pignus perseverare constitit. Zvláštní případ tohoto druhu obsahuje L. 
61. (59.) pl'. D. 36. 1. (Paul. lib . 4. quaest.) Debitor sub pignore 
creditorem heredem instituit eumque rogavit restituere hereditatem 
filiae suae (id est, t cstatoris) ; cum noHet adire ut suspectam, coactus 
iussu pl'aetoris adiit et restituit ; eum emtorem pignoris non inveniret, 
desiderabat permitti sibi iure dominii id possidere. Respondi : Aditione 
quidem hereditatis eonfusa obligatio est: videamus autem, ne et pignus 
liberatum sit sublata naturali obligati one. Atquin sive possidet ereditor 
actor idemque heres rem, sive non possidet, videamus de effeetu rei . 
Et si possidet, nulla aGtione a fideicommissario conveniri putest, neque 
pignoratitia, quoniam hereditaria est actio , neque fideicommissum, quasi 
minus restitueret, reete petetur, quod eveniret, si nullum pignus inter
cessisset; possidet enim eam rem quasi creditor. Sed et si fideicom
missarius rem teneat, ct hie Serviana actio tenebit ; verum est enim, 
non esse solutam pecuniam, quemadmodum dicimus, cum amissa est 
actio propter exeeptionem Igitur non tantum retentio, sed etiam pe
titio pignoris nomine eompetit et solutum non repetetur. Remanet erg o 
propter pignus naturalis obligatio . Srov. o tom Francke, Abh. str. 86 
násl. Biichel Erortr. 1. 1. str. 40 násl. [2. str. 89 násl.]. - Právníci 
římští vedli důkaz, ;ze sl ov formuly pro žalobu zástavní: extm quam 
si ea pecunia soluta eove nomine satisjactum est, sive pej' ..4.. ..4.. stat, 
quominus solvatur (satisve fiat) (srov. §. 378. pozn. 1.), vyrozumíva- _ 
jíce slovy satisjactum esse nejrůznější důvody zániku pohledávky a práva 

a) L. 19. D. de pignar. 20. 1. L. 2. Cod. deb. vend. pign. 8. 28 (29). 
L. 1. Cad. de luitiane pignori s. R. 30 (31). cf. §. 369. b) L. 6. pro D. h. t. 20. 
6. L. ll. §. 1. 5. D. de pigll. act. 13. 7. L. 3. Cad. h . t. 8. 30 (31 ). L . Ml. D. 
de saint. 46. 3. cf. §. 357. pazll. 3. C) L. pl' . L. 13. D. h t. ~ o . 6. cf. L. 5. 
§. 3. ead. d) L . 2. Cad. h. t. 8. 30 (51) . L. 14. §. 1. D. de pignar. 20. 1. cf. 
L. 61 (59). pl'. D. ad Sc. Trebell. 36. 1. L. 38. · §. 5. D. de sol ut. 46. 3. (cf. 
§. 357. pazn. I.J.L. 13. §. 4. L. 27. D. depignar. 20. 1. (cf. L. 29. D. de navat. 46. 2.) . 
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zástavního (not. b .. d.). Kde bylo ještě nyní dlužno uznati nějaký 
právní nárok věřitelův, tu prohlásili q~tia neque solutum neque satis
factum est, hypothekární žalobu beze všeho za platnou, ač žaloba 
o pohledávku byla již nemístna anebo, jako v případě L. 61. (59.) cit., 
jenom restituci možna byla. Byl to formální spůsob, zjednati platnost 
právu, jež materielně uznati bylo dlužno. Jest bezdůvodno, odvozuje-li 
se z toho pravidlo, že zástavní žaloba trvá ještě všude tam, "kde bez 
ukojení věřitelova zanikla pohledávka okolností mimo vůli věřitelovu, 

tedy okolností, jež záležela v nutnosti právní." Buchel, Erortr. I. l. str. 
50. Dle toho mohlo by na př. též §. 274. 277. not. a .. c. se tvrditi, 
že trvá zástavní právo dále; srov. §. 357. pozn. 3. na konci. Srov. ještě 
Schwanert, Cession I. str. 111 násl. Dernburg II. §. 172. 173. 

§. 392. 

2. Prodej zástavy. 

Zástavní právo pomíjí konečně, splnila-li zástava svt'lj účel. 
Platně uzavřeným a vykonaným prodejem zástavy 1) končí netoliko 
zástavní právo prodávajícího věřitele samého, nýbrž i všech po
zdějších zástavních věřitelů k prodanému předmětu oproti novému 
nabyvateli, a) kdežto prodej vlastníkem předsevzatý účinku toho 
nemá,b) i kdyby věc byl prodal C) prvnímu zástavnímu věřiteli. 2) 

Pozn. 1) Srov. Platner, civ. Arch. XXXII. 4. Windscheid §. 249. 
čís. 2. Schmid, Cessioll I. str. 232 násl. Dernburg II. §. 115. L. 1. 
Cod. 8. 19 (20.) Si vendidit is (vendidisset), qui ante pignus accepit, 
persecutio tibi hypothecaria superesse non potest (posset). (§. 1.). Cum 
autem debitor ipsi priori creditori eadem pignora in solutum dederit 
vel vendiderit, non magis ~jbi persecutio ademta est, quam si aliis 
easdem res debitor venumdedisset (vendidisset). Sed ita persequens res 
obligatas audieris, si, quod eidem possessori propter praecedentis con
tractus auctoritatem debitum e~t, obtuleris. 

2) Na základě zvláštního ustanovení právního má i prodej zá
stavy, předsevzatý jiným než dříve oprávněným zástavním věřitelem 

v zápětí zánik práv zástavních: a) podle §. 127. pozn. 3., prodá li 
fiskus neb panovník věc, co věc zástavního práva prostou; b) dle L. 22. 
§. 6 .. 8. Cod. de iure delib. 6. 30., prodal-li pozůstalostní věci 
dědic, jenž uvázal se v dědictví s benef. inventarii, aby ukojil pozů
stalostní věřitely a odkazovniky; zkrácení věřitelé zástavní mohou se 
tu hojiti na věřitelích a odkazovnících tím ukojených. 

a) L . 6. Cod. qui pot. 8. 17 (18). L . 1. Cod. si antiquiol'. 8. 20. L. 6. 
7. §. 1. (L. 7.) Cod. de O. et A. 4. 10. cf. §. 387. 388. blL 10. Cod. de re
miss. pign. 8. 25 (26). C) L. 1. Cod. cit. 
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