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UVOĎ

I. Pojem práva pandektového.

§.o~

Právem pandektovým rozumíme římské právo soukromé, pokud

bylo přijato ve střední Europe za právo obecné.

Pozn. x) O vzniku' tohoto dnešního pojmu práva pandektového

srov. Arndts, jur. Encyklopaedie §. 15B
. .

156. Jiné názvy : „dnešní
právo římské“ (srov. Savigny, System des heutigen röm. Rechts I. §.
1. 2.; Bruns, das heutige römische Privatrecht, v Holtzendorffově Ency
klopedie der Rechtswissenschaft Bd. 1. No. III. 1.), „obecné právo ci
vilní“ (srov. Sintenis, das praktische gemeine Civilrecht I. §. 1. pozn. 11.).
O rozdílu práva pandektového a tak zv. německého práva soukromého

v užším smyslu srov. Beseler, System des gem. deutschen Privatrechts
I. f. 8

. .
10. ; Stobbe, deutsches Privatrecht I. §.11.

2) Právo pandektové bylo dříve v skutku podpůrným právem v ce
lém Německu a má platnósf tuto ještě ve velké části jeho. Ve značném
díle Německa však tato věc byla změněna zavedením nových zákonníku,
jako jsou: „Allg. Landrecht“ pro pruské státy z r. 1794 (ještě platný

ve větší části Pruska a v jednom díle Bavorska), francouzského zákon
níka občanského (God Napoléon, ještě platný v německých zemích na
levém břehu Rýna, v části Pruska na pravém břehu Rýnském, a spra
covaný jako badenské právo zemské — badisches Landrecht — v Ba-
densku), obecný zákonník občanský pro německé země dědičné rakou
ského mocnářství z r. 1811. (platící mimo Rakousko také v bavorském
okresu Redwitzském), občanský zákonník pro království saské z r. 1863.
Vypracovává se občanský zákonník pro dnešní říši německou. |() po
stupu těchto prací srov. Rassowovy zprávy v Beitr. zur Erläuterung
d. deutschen Rechts XXL str. 167. a misi., XXII. str. 83. a násl. | Právo
pandektové však těmito zákonníky na důležitosti neztrácí. Puchta Pand.
§. 8., Windscheid Pand. §. 6., Stobbe na m. u. §. 2

. .
4.

1Arndtaova ťandekta.



II. Prameny práva pandektového.

A. Jednotlivé druhy pramenů.

1) Římské právo.

Římské právo bylo přijato v té podobě: a) jak je císař Ju

stinian I. (od r. 527. až 505. po Kr.) svou zákonodárnou činností

byl upravil, ve které podobě uvedeno byvši v Itálii, když spojena

byla s východní říší římskou, později v Německu jakož i v jiných

zemích europských za obecné právo recipováno jest; b) pokud jemu

učitelové při právnické škole v Bononii (glossatoři) jako právu plat

nému vyučovali.

Pozn. 1) Části právních pramenů Justinianových jsou: 1) insti
tuce, o čtyřech knihách, vydané dne 21. list. 533. jako zákon platné
30. pros. 533.; 2) pandekt y (Pandectae neb digesta), o 50 knihách,
vyd. 16. pros. 533., jako zákon platné 30. pros. téhož r. ; 3) codex
constitutionum Justinianeus (codex repetitae praelectionis, na rozdíl
staršího kodexu z r. 529.) o 12 knihách, vyd. 16. list. 534., jako zá
kon platný 29. pros. 534. ; 4) iipvelly (novellae constitutiones), různě
vydané od r. 535. až do 565. Ne j hojnější (neúřední a glossatorům ještě
neznámá) sbírka zavírá v sobě 168 kusůy, obsahuje však v skutku toliko
153 různých novell Justinianových, poněvadž novella 140., 144., 148.,
149., 161., 163., 164. Justinianovými nástupci, Justinem II. a Tibe-
riem IL, vydány byly, nov. 165

. .
168. jsou pouze formae praefectorum,

a nov. 32. a 34., 41. a 50., 75. a 104., 143. a 150. nejsou různé
konstituce. Mimo to zachovalo se nám sebraných 13 ediktů Justini
anových a jednotlivě některé jiné konstituce.

2) O osudech Justinianových pramenů právních ve středověku a pů
sobení glossatorů na prameny ony srov. zvláště F. K. v. Savigny G-esch.
des röm. Rechts im Mittelalter, 6. sv. v Heidelb. 1815—1831., 2. vyd.

sv. 1
. .

3. 1834, sv. 3
. .

6. 1850, sv. 7. (dodatky a rejstřík) 1851 ;
o novellách zvláště F. A. Biener Gesck. der Novellen Justinians, v Beri.
1824. Přehled novell dle jich pořádku v různých sbírkách podává
Booking v dod. IV. svých institucí sv. 1. (druhé vydání 1853). Trojí

seznam novell: 1) dle Authětika, t. j. latinské sbírky 134 novell, jež
glossatorům pouze známa byla (zvaného na rozdíl Juliani epitome no
vellarum Justiniani), 2) dle kollaci (collationes) t. j. pořádku, jejž sobě
glossatoři oblíbili; 97 novell v 9 kollacícb a 98 titul. (nov. 8 v 2 titul.),
3) dle sbírky v poz. L dotčené, nalézáme v Heimbachově vydání: Au-
thentika (v Lipsku 1846, dokon. 1854) proleg. p. DCCIV—DGCXXVIH.
Juliani epitome bylo nově vydáno Heimbachem v Lipsku 1873.

3) O recepci práva římského a jeho dnešní platnosti srov. ob
zvláště Sťobbe, Geschichte tier deutschen Rechtsquellen, I. str. 609

..



655., II. sir. 9
. .

142., k tomu Franklin, Beiti -, z. Geschichte der Re
ception des R. R. in Deutschland. Hannover 1863.; K. A. Schmidt, die
Reception des röm. R. in Deutschland. Rostock 1868, a o spisu tom
Stobbe v Münchener Yierteljahrsch. XL 1., Stintzing: Ulrich Za-
sius, ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft im Zeitalter der
Reformation, v Basileji 1857, k tomu Bluntsckli „zur Geschichte der
Reception des R. R. in Deutschland“ v krit. Überschau YI. str. 50.
nasi. ; Stintzing, Geschichte der populären Literatur des römisch-cano-
nischen Rechts in Deutschland am Ende des 15. u. im Anfang des 16.
Jahrh. 1867; Stölzel, die Entw. des gelehrten Richterthums in d. deut.
Territorien 1872.; o tom Franklin ve Wiener Ztschr. I. str. 236. anásl.
Modderman, die Recept, d. R. R., německy od C. Schulze. 1875.; o tom
Fitting ve Wiener Ztschr. IL str. 768. anásl. ; Muther, zur Gesch. der
Rechtswissenschaft und der Univ. in Deutschland, 1876. — Zvláště

o pravidle „tjuidquid non agnoscit glossa nec agnoscit curia“ Savigny,
System des R. R. sv. L str. 66..76. ; Osenbrügen v Lindově Zeit
schrift für Civili -, u. Proc. XY. 9. Glossována nejsou [o způsobě, jak se
dokládají, srov. poz. 6.J :

a) v pandektáck L. 7. §. 5. L. 8.. 11. D. de bon. damn. 48.
20. L. 0

. .
19. D. Ale interd. et releg. 48. 22.

b) v kodexu : 1. 1. c. 3. 5. 6. 7., 1. 2. c. 15. 17. 18. 20. 24.
25. 26., 1. 3. c. 29. 30. 35. (36.) 38. (39.) 39. (40.) 41

. .
47. (42

. .48.) 52. (53.) (55.) [schází ve vyd. Krhgerověj. 55. (57.), I. 4. c. 14.
17. 18. 20. 22. 23. 25. 26. 29. 30. 32. 33. 34., I. 5. c. 9. 11.. 18.
20., I. 9. c. 2. 18., 1. 10. c. 2., I. 11. c. 9. 10., I. 12. c. 3. 7. 8.,
L 14. c. 10., I. 15. c. 2., I. 17. c. 3 (Const: Dedit nobis), L 26. c.
6., L 27. c. 1. §. 8. c. 2. §. 19

. .
23.. I. 32. c. 2 [schází ve vydání

Gothofred. i v Krügrove], I. 33. c. 5. (2.), 1. 51. c. 13.; II. 2. c. 4.,
. 7. c. 18. 19., U. 12. (13. de procur.) c. 27. 28., II. 58. (59. de
iurei. pr. cal.) c. (3.) [u Krügera v pozn.] ; III. 1. c. 11. 12., III. 2.

c. 2. 4. 5., HL 10. c. 1. 2., . 12. c. 9. [Starší vydavatelé vyzna
čují pod tímto číslem jakous graeca const., vydání Kriegelovo praví, že
ji bezdůvodně postrádáme, vydání Krügerovo, v němž by mezi c. 7. a 8.
stála, mlčí o ní]; 111. 43. c. 1. 2., III. 44. c. 15.; 1Y. 20. c. 1. 13.
15. 16., IV. 21. c. 16. 22., 1Y. 24. c. L, IY. 32. c. 29. 30., IV. 35.

c. 24., IV. 59. c. 1. [L], IY. 62. c. 5., IV. 65. c. 33.; V. 1. c, 6,
Y. 4. c. 8b. (1. manifestům mezi c. 8. a 9.) a c. 29., V. 9. c. 11.
et sqq., Y. 17. c. 12.; VI. 4. c. 4., VI. 34. c. 4., YI. 48. c. un.;
YH. 45. c. 15., VIL 51. c. 5., VIL 62. c. 35. 36.; Vili. 10. c. 12.,
YHI. 11. (12. de op. pubi.) c. 3., VIII. 39. (40. de duobus reis), c.
(1.) [u Krügera v pozn.], Vlllľ 40. (41. de fidej.) c. 29., VIII. 51 (52
de infant, expos.) c. 4. [tak Gothoťr. ; v Kriegelově vyd. not. d. ; u
Krügera nepřijata]; IX. 4. c. 6., IX. 5. c. 2., IX. 6. c. L, IX. 8. c.
6. [Gothofr. c. 6... 8], IX. 9. c. 37., IX. 16. c. 4b. [tak Gothofr;
Kriegei: pozn. d.; Krüger: vacat]. (L liceat?), IX. 29. c. (2.) [Krüger:
vacat], IX. 47. c. 26., IX. 49. c. IL; X. 1. c. IL, X. 3. c. 7., X.
11. c. 7. 8., X. 16. c. 1. 13., X. 19. c. 9., X. 27. ut nemini . (28



de mun. siton.) c. 2. 3. [Gothofred; Krüger: e. 2. 3. 4.; Kriegei: 2,
3. 5. (1. 2. 4).], X. 30. e. 4., X. 56. (55. quii), mun. exeus.) c. 1. ;
XI. 1. e. 1. 2., XL 8. (7. de murileg.) c. 16., XI. 4L (40. de spectac.)

c. 7., XL 48. (47. de agric.) c. 19. [Gothot'r. c. 18.], XL 54. (53. ut
nemo), c. 2. ; XII. 33. (34. qui mil. poss.) c. 8., XII. 37. (38. de erog.
mil. aim.) c. 18. 19., . 40. (41. de metat.) c. 12., . 47. (48.
de fil. off.) c. 3., XII. 60. (61. de exec.) c. 7., . 63. (64. pubi,
laet.) c. 2. Tato iieglossovaná místa jsou ponejvíce řecké konstituce,
jež v západních rukopisech zanedbány byvše, teprve v 16. století z ru
kopisu kodexu a z jiných, zvláště byzantinských pramenů restituována
byla (leges restitutae) ; srov. . Witte, die leges restitutae des Just.
Codex, ve Vratislavi 1830; F. A. Bieder, Vorschläge zur Revision des
Just. Codex v Savignově Zeitsehr. für geschichtl. Rechtswissenschaft,
VII. 5. 8. a G. E. Heinibach : Ungedruckte Constitutionen des Justin.
Codex aus der Coislin’schen Hdschr. der Basiliken, tamtéž Vlil. 2.,
obé také zvláště vytištěno pod titulem : Beiträge zur Revision atd.,

v Berlíně 1833. [O nových restitucích v Kríigerově vyd. (poz. 5. č. 4.)

srov. Krügerovu predinl. a k tomu Zachariae v krit. Vjschr. XVI. str.
22. násl., XX. str. 194. násl.]

c) z novell, dle sbírky 168 kusů, čís. 11. 13. 21. 24
. .

32. 35

. .
37. 40

. .
43. 45. 50. 59. 62

. .
65. 68. 75. 87. 101

..
104. 110. 121.

122. 126. 129. 130. 133. 135
..

142. 144.. 158. 160
..

168, dohro
mady 72, kdežto 96 glossováno jest. Srov. Biener na m. u. dod. II.
Böcking na m. u. dod. Ili. IV., u něhož však nesprávně nov. 127. mezi
neglossovanýnii uvedena jest ; pak Heimbachovy seznamy, kde však ne
správně v prvním seznamu nov. 130. (Authent. 118.) a v třetím nov.
11. a 110. jako neglossované označeny jsou. Nov. 110. (v Authent.
105.) počítá se ke glossovaným, poněvadž jest přijata, třeba bez glossy,
do 9 kollací glossatori! (Coll. Vlil. tit. 6.). Jiní počítají také novelli!
150. ke glossovaným a čítají celkem 97 glossovaných novell; ale nov.
150. spadá v jedno s nov. 143. (Authent. 132.) ovšem glossovanou.
Ve vydání Osenhrůggově označeny jsou glossované novelly písmeny GL,
jež však nesprávně také u nov. 13. se nalézají.

Mimo toto obmezení byly právní prameny Justinianoyy přijaty
jako celek (in complexu), což dříve mnozí chtěli vysloviti omylnou

a často i nesprávně vykládanou větou : kdo se dokládá právního pra
vidla, jež v právních pramenech Justinianových uznáno jest, má pro
sehe fundata m intention em. V novější době mnozí odpírali mínění to
muto, zejména Reyscher v Zeitschr. für deutsch. Recht, IX. str. 373

..
40S., Leist, civilist. Studien L str. 12. násl.; ale srov. naproti tomu
mimo jiné: Gerber, das wissenschaftliche Princip des gem. d. Privat
rechts (1846.) str. 150. a násl.; Vangerow Pand. I. §. 5. Windscheid
Pand. I. §. 2. čís. 3. ; Stobbe na m. n. sv. II. §. 65. str. 110. násl.

4) Na vhodných místech kodexu glossatori zařadili také 13 kon
stitucí císaře Bedřicha I. a IL, které spolu s jinými vložkami, z novell
Justinianových vyňatými, AuthenticŮo llyfv ‘nazvány a s kodexem při
jaty. Tyto jsou: Anth. sacramenta puberum po L. 1. Cod. si



adv. vend. 2. 27. (2.) a auth. habita po L. 5. Cod. ne films pro
patre. 4. 13. od Bedřicha L; pak od Bedřicha IL auth. Casa po L.
12. Cod. de sacrosamt. eccles. 1.2. auth. item nulla, item quae-
cunque, statuimus, v tit. Cod. de episcop. 1. 3. statuimus hoc

po L. 19. Cod. de episcop. and. 1. 4., si vero dominus, creden

tes, gazaros po L. 4. a 19. Cod. de haeret. 1. 5. navigia po L.
18. Cod. de furt. fi. 2. omnes peregrini po L. 10. Cod. commun.
de succ. fi. 59., a auth. agricultores po L. 8. Cod. quae res pign.
8. 17. [Srov. Appendix II. při Mommsenově a Kriigerově vydání corp.
jur. (poz. 5.) sv. II. str. 510

. .
513.]

5) O vydáních corpus juris civilis glossovaných a neglossovaných
[E. Spangenberg, Einleit, in d. Röm. Just. Rechtsbuch oder corp. jur.
civ. Rom. v Hannov. 1817.]: J. L. (f. Beck, indicis codicum et editi

onum jur. Just. prodromus. Lipsiae 1823.; Prodromus corp. jur. civ.

a Schradero, Clossio, Tafelio edendi. Berol. 1813. Novější vydání jsou :
1) Corp. jur. civ. edid. J. L. G. Be ck. Lips. 1825

. .
3fi, 5 sv. 8°, take

stereot. v 1 neh 2 sv. 4°. 2) Corn, jur. civ, recognoverunt annota
tionibusque criticis instructum ediderunt Alb. et Maur. fratres Kr igei ii,
Aemil Hermann, Ed. Osenbriiggen. Opus uno volumine absolutum.
Lipsiae 1843. [Impressio quindecima 1875.] (První díl obsahující inst,

a pand. byl ukončen již r. 1833 bratřími Kriegelovými, kodex Her

mannem r. 1843, novelly Osenbriiggem r. 1840.) 3) Corp. jur. civ.
recensuit, perpetuo commentario instruxit Ed. Schrader, toni. I. (Insti
tut.) 1832. (Dále vydání toto, jsouc velmi široce založeno, bo
hužel nepokročilo.) Srov. také Böcking na m. u. Dod. Y. „über die
Handschriften u. Ausgaben der Justinianischen Rechtswerke.“ Nové vy
dání. 4) Corp. jur. civ. editio stereotypu. Berolini 1868 sq. bylo počato
P. Krügerem a Th. Momsenem, z něhož dosud vyšlo volumen prius
(obsahující Institutiones od Krügera a Digesta od Mommsena), pak vo
lumen secundum (obsahující codex Justinianeus od Krügera). Digesta
byla již dříve Mommsenem vydána s úplným apparateli! kritickým ve
2 sv. pod titulem: Digesta Justiniani Augusti, vol. I. H. Berol. 1868,
1870., též tak od Krügera zvláštní vydání kodexu Justinianova v jed

nom svazku. Berol. 1877. [Srov. v. der Leyen v krit. Vjschr. XIV.
str. 305. násk, Zachariae tamtéž XYI. str. 221. násl. XX. str. 188.
násl. (k tomu však také Krüger tamtéž XX. str. 597. násl.), Zachariae,
Zeitschr. f. Rechtsgeschichte X. str. 165. násl.]

6) Nynější způsob, jak míst pramenů se dokládáme, tito příkla
dové vysvětlí: a) institue: pr. §. fi. J. de legatis 2. 20. b) pandekt:
L. 1. pr. §. 14. D. ad legem Falcidiali! 35. 2. L. 60. D. de legatis
I. (30.), II. (31.), III. (32.). c) kodexu: L. L (neb L. un.) pr. §. fi.
Cod. de caducis tollendis fi. 51. d) novell : Nov. 89. praef. cap. 12.

pr. §. 4. — Některá vydání odchylují se v některých knihách a titu
lech při počítání titulů a míst; zejména Digesta Mommsenova a kodex
Knigerův odchylují od obvyklého počítání. Při citování takých míst
at se různé počítání naznačí závorkou (—), na pr. L. 73. (72.) D. de
haered. inst. 28, 5. t. j. 73. v Mommsenově, 72. v Kriegelově vydání.
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2) Kanonické práyo.

Právo kanonické bylo přijato za právo obecné i mimo véci

církevní, a to v té způsobe, v jaké zachováno jest ve sbírkách, jež

v středověku povstavše, dohromady činí tak zv. corpus juris canonici

(clausum). Kanonické právo má pro právo pandektové menší důle

žitost, poněvadž jím římské právo změněno bylo pouze v někte

rých věcech.

Pozn. 1) O recepci kanonického práva srov. Arndts, Encyklo-
paedie §. 119

..
121., (Emil Ott, Beiträge zur Receptionsgeschichte des

röm. can. Processes in den böhm. Ländern, v Lipsku 1879), o škole
kanonistů v Bononii : Savigny, Gesch. des röm. Rechts im Mittelalter,

na různých místech. Pro poměr římského a kanonického práva zají
mavý jest spis: Bernardi Papiensis

..
Summa Decretalium, vydaný La-

speyresem v Režně I860., tomu Massen, über eine lex rom. cano
nicae compta. 1860.

2) Části corpus jur. canon, jsou: 1) Decretum (Gratiani), spis
jakýmsi mnichem v Bononii sepsaný (asi před 1140.); dílo toto nabylo
zákonné vážnosti, však toliko hledě dokladům jeho (canones, capi
tula), nikoliv hledě výkladu spisovatelovu (dicta Gratiani). Skládá

se ze třech dílův. Díl první zavírá v sobě 101 distinkci; míst dílu toho

se dokládáme: cap. neh can. 1. 2. Disk 10. Díl druhý zavírá v sobě
36 causae (36 sporů), tyto pokaždé vyloženy jsou v několika poje
dnáních (quaestiones); dílu tohoto se dokládáme: cap. 1. C. 12. qu. 1.

— Causa 33. qu. 3. obsahuje, zvláštní traktát de poenitentia, jenž sé
rozpadá v 7 distinkcí; citujeme jej takto: cap. 6. D. 3. de poenit.
Třetí díl rozpadá se opět ve distinkce a to v 7 ; díl tento zoveme „

de

. n
consecratione“ dle nadpisu prvního oddělení. 2) Decreta les Gregprii

jšajiíuhj-ífíu IX., vydané r. 1234. o 5 knihách, jež rozděleny jsou na tituly, v nichž
zařaděna jsou ta která nařízení papežův. Dokládáme se jich : cap. 6.
X. de' probat. 2. 19. (X., t. j. extra, sc. extra decretum Gratiani va
gantes decretales). 3) Liber sextus decr etali tun byl tak nazván hledě

tee. pěti knihám Řehořovy sbírky objemu jich, jako dodatek této
> Lovmvflou4 sbírky; liber sextus rozdělen jest také na 5 knih a na tituly; vydán byl

Bonifaciem YII1. r. 1298. Citujeme jej na př. cap. 1. de praeseript.
in 6to. 2. 13. 4) Cl em ent ina e, se. constitutiones in concilio Yjcne nsi
(1311) editiae, byvše od Klementa v. r. 1313. vydány, byly zaslány

XXII. r. 1317. universitám v Bononii a Paříži, též o 5 kni-

I hách, jichž se dokládáme: Clem. 1. de appellat. 2. 12. Pozdější sbírky
extravagancí (.extravag. Job. XX1L a extr. communes) nemají pro právo
pandektové důležitosti. O vzniku a povaze corp. jur. canonici srovnej
zvláště Phillips, Kirchenrecht, IY. str. 137

. .
443.

;í) Xejlepší vydání corpus juris canonici jsou: a) glossované,
opravené a authentické vydání za Řehoře XllL, Romae in aedibus po-



puli Romani 1582. 5 voll. fol. b) Corpus juris canonici Gregorii XIII.
pont. max. authoritate post emendationem absolutam editum ree. J. H.
Böhmer. Hal. 1747. 2. voll. 4°. c) Cörp. iur. cad. emend, etc. Post
J. H. Böhmeri curas brevi annotatione critica instructum ad exemplar
Romanum denuo edidit Aem. Lud. JHcbter. 2. voll. 4°. Lips. 1889.
(Předmluva z r. 1833.) [d) Corpus juris canonici. Edit. Lips, secunda
post Acni. Lud. Richteři curas ad libr. manuscr. et editionis Romanae
fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius F riedber g.
Dosud fase. 1.

.
IX., v Lipsku 1877.]

§• 4
.

3) Domácí právo (německé).

Užívání soukromého práva, cizími právy přijatého, bylo obine-

zeno v nínohych kusech obecným právem domácím (německým).

Toto dílem obsaženo jest v inéjaeekých zákonech říšských a spol

kových; dílem existuje jako právo obyčejové, jez se vyvinulo vě

deckým spracováním práva a soudní praxí, spracovaním oním ovlá

danou.
.--iV

Pozn. 1) Říšské zákony obsaženy jsou dílem v usneseních říš
ských — Reichstagsabschiede (RA.), nejnovější z roku 1654. (JRA.);
Reichsdeputationsabschiede (RDA.), — dílem mají zvláštní své jméno,

na př. říšský řád policejní (Reichspolizeiordnung) z r. 1530., 1577.
(RPO.), říšský řád notářský (Notariatsordnung, NO.) z r. 1512., hr
delní řád soudní (peinliche Gerichtsordnung, PGO.) z r. 1532., řád soudu
komorného (Kammergerichtsordnung, KGO.) z r. 1555. — dílem jsou
vydány jako jednotlivé říšské nálezy (Reichsbeschlüsse). Srovnej o tom:
Sammlung der Reichsabschiede

. .
samint den wichtigsten Reichsbeschlüs

sen, ve Frank!'. 1747. 4 sv. fob; C. F. Gerstlacher, Handbuch der deut.
Reichsgesetze in system. Ordnung, 11 dílů, ve Stuttgartě 1786

..
1794.

(10. díl vztahuje se právu soukromému). G. Emingkaus, Corpus juris
germanici

. .
academicum, 2 díly, v Jene 1824., druhé vyd. 1844.

2) spolkovým zákonům náleží přede vším jako základní zákon
spolková listina ze dne 8. ěervna 1815., pak pozdější usnesení spol
ková. Usnesení národního shromáždění, jež r. 1848. a 1849. ve Frank
furtě- zasedalo, nenabyla žádné platnosti. Mezi nimi nalézající se řád
směnečný, přijat a vydán byv zákonodárnými činiteli jednotlivých spol
kových států, stal se obecným právem ve všech skoro spolkových stá
tech a také v oněch zemích Rakouska a Pruska, jež ku spolku nená
ležely; však řád ten není částí práva pandektového. Od doby té vzdě
lán a vydán byl obecný zákonník obchodní, o němž totéž platí.

3) Politické převraty, jež v Německu v 19. století nastaly —
zrušení staré říše německé (1806.), založení německého spolku (1815.),
roztrhnutí tohoto spolku a připojení některých států Prusku (1866.),
založení nové říše německé s vyloučením Rakouska (1871.) — neučí-



nily podstatných zmén v soukromém právu oněch zemí. x41e nová říše
uchopila se zákonodárství soukromého (§. 1. pozn. 2.), čímž již exi
stující návrhy pro velkovévodství Hessenské a pro Bavorsko, jakož
i návrh práva ohligačního pro spolkové státy německé, tento již roz
trhnutím spolku, se staly marnými. Srov. Arndts Encyklopaedie, 6. vyd.
str. 34

. .
38.

4) O právu obyčejovém srov. zvláště Cl. F. Buchta, das Gewohn
heitsrecht, 2 díly, v Erlang. 1828. 18-37. Savigny, System des R. R.

sv. 1. str. 34.
.

38. 45
. .

49. 7(5
..

100. 144.. 197.; tomu Brinck-

mann, das Gewohnheitsrecht im gem. Civilrecht und Civilprocess, v Ilei-
delb. 1847. Srov. také Unger, System des österr. allg. Privatrechts 1.
§. 5. 6.; Windscheid, Pand. §. 15. násl. ; Er. Adickes, zur Lehre v. d.
Rechtsquellen, insbesondere über die Vernunft und die Natur der Sache
als Rechtsquelle u. über das Gewohnheitsrecht. 1872. [o tom Brinz v krit.
Vjschr. XV. str. 162. nasi., Brinz Pand. 2. vyd. §. 19. 2ü. 26. a k tomu
Arndts v Griinhutově časop. 1. str. 486. násl.]. — Obecné právo ol)y-
čejové poznáváme buď z listin o užívání práva (právní dobrpzdání, ná
lezy soudní), buď z vědeckých prací o právu. (Srov. Puchta, Lehrb.
der Pand. §. 12. 13. a dole §. 19. pozn. 5.)

5) O právních pramenech vůbec srov. ještě Blume, Encyklopaedie
der in Deutschland gelt. Rechte, erste Abth., äussere Encyklopaedie ;
též pod zvláštním titulem : Übersicht der in Deutschland gelt. Rechts
quellen mit einer encyklopädischen Einleitung, v Bonnu 1847, 2. vyd.
1854.

B. Užívání pramenů.

§• 5;

Úkolem vědy jest, z veškerého obsahu dotčených pramenů

sestavili system obecného práva soukromého. tomu jest potřebí

1) správného pojetí všech zásad právních v něm obsažených, a 2)

spojení všech nalezených a ještě platných zásad právních v jediný

celek, vyloučíc ona ustanovení, jež v nynějším právu více neplatí.

1) Jak vykládat! sluší obsah jednotlivých pramenů

právní c h.

§• 6
.

Znalost jednotlivých zásad právních, které činí obsah obecného

práva soukromého, jest nám největším dílem čerpati ze psaných

pramenův. Činnost, která smysl pramenů vyšetřili chce, zoveme
interpretací, výkladem, a to vědeckou interpretací, pokud toliko vě

deckými pravidly se řídí, nepřikládajíc si jiné vážnosti, nežli jaká

přísluší vnitřní pravdě.



Pózu. l) Authentický neb obyčejový výklad zákonů — obojí tento
výklad shrnujeme pod pojem zákonného výkladu — není pouhou intcr-
pretací, nýbrž spolu zákonem neb právem ’obyčejovým’.’ L. 2 §7 2. šcijcp

'Cod.'de legib. 1. 14. L. 37. 38. D. de legib. 1. 3.

2) O výkladu můžeme mluviti nejen při zákonech, nýbrž i při
jiných pramenech právních, které jsou pouze doklady existujícího práva
zákonného neb obyčejového. ^

3j Výkladu jest potř eiýí nejen pro seznání práva v objektivním
smyslu, nýbrž i posouzení jednotlivých právních poměrů, pokud tyto
zakládají se na prohlášené vůli stran neb rozhodnutí úředním. Zde
mluvíme toliko o výkladu práva v objektivním smyslu.

4) Souhrn vykladacích pravidel nazýváme právnickou kermeneu-
tikou. Srov. C. H. Eckhardi hermeneutica juris. Lips. 1750. ree. Wal-
ckius 1779. ; K. S. Zachariae, Versuch einer allg. Hermeneutik des
Rechts. Meissen 1805.; W. F. Clossius, Hermeneutik des R. R. im Grund
risse. Leipz. 1831. Vynikající rozbor této nauky podává Savigny, Sy

stem sv. I. §. 32
. .

51. tomu pozoruhodný spis: Lang, Beiträge zur
Hermeneutik des röm. R., v Stuttgarte 1857. Srov. také Unger na m.
u. §. 13. 14., Windscheid Pand. §. 20

. .
23.

§• 7
-

Výklad jednotlivých zákonů — co o zákonech platí, může

analogicky užito býti i o jiných psaných pravidlech právních
—

má

vyšetřiti pravý a úplný obsah toho, co zákon ustanovuje. tomu

účelu jest nám ovšem přede vším vyšetřiti smysl dle zásad mluv

nice a dle užívání řeči. mluvnický výklad. ') Avšak zákon může

připouštěti různé mluvnické výklady pro částečnou nepřesnost vý

razu. na př. mají-li jednotlivá slova různé významy, neb jsou-li

jednotlivá slova neb věty nedokonale spojeny.' 2) Slovné pronesení

může také býti nesprávným, tak že smysl, ač mluvnicky úplné

správným jest, přec neodpovídá pravé myšlénce původcově; ano,
i pronesená myšlénka nemusí zcela shodovat! se s pravým úmyslem

vůle zákonodárcovy. 3) Přes to jest vždy výkladu určitě dopátrati

se a poznati, jaký jest pravý úmysl a vlastní vůle původcova; 4)

proto tak zv. logický výklad, 5) jenž uchylovati se může od mlu

vnického (výklad opravný). Oporou při výkladu tomto jest bud

souvislost zákona s ostatními ustanoveními jeho neb jinými zákony, 6)

bud princip právní (ratio legis) v zákoně obsažený, dle okolností

také, aspoň nepřímo, zevnější (historický) důvod, proč zákon dán

byl (occasio legis), dle něhož posoudili lze vnitřní přiměřenost toho

kterého výkladu. 7) Pravidlem však jest nám mysliti, že zákono-
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dárce s dobrou rozvahou zvolil výraz jeho úmyslu vyhovující a že

ničeho neřekl. co hy nemělo důležitosti. s )

Pozn. ) Quum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti
voluntatis quaestio. L. 25. §. 1. I). de legat. .

a) Na pí\ L. 5. §. 1. (L. 5.) Cod. in quib. caus. i. i. r. n. n. e.
2. 40. (41.): „in omnibus casibus, in quibus vetera iura currere quidem
temporales praescriptiones

.... concesserunt
. . . ., eas ipso iure non

currere.“ L. 30. pr. Cod. de iure dot. 5. 12. „in rebus dotalibus,
. . .,

si tamen extant,
....

mulierem in his vindicandis omnen habere
. . . .

praerogativam.“ L. 25. I): de lib. legata 34. 3. Sed poterit hoc.
dici etc. ?

3) L. 13. §. 2. I). de excusat. 27. 1. „Etsi maxime verba legis
hanc significationem habent, tamen sententia legislatoris aliud flagitat.“

4) L. 17. I). de legib. 1. 3. Scire leges non hoc est verba earum
tenere, sed vim ac potestatem, cf. L. 6. §. 1. I). de Y. S. 50. 16.

5) A. F. J. Thibaut, Theorie der logischen Auslegung des R. R.

v Altoně 1799. 1806. Srov. Savigny I. §. 50. Lang na m. u. 57. násl.,
také Windscheid Pand., §. 21. 22.

G) L. 24. de legib. 1. 3. Incivile est, nisi tota lege perspecta,

una aliqua particula eius proposita indicare vel respondere. L. 26
. .

28.
ibid. Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur

. . .
Sed

et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint.
7) L. 19. D. de legib. 1. 3. In ambigua voce legis ea potius

accipienda est significatio., quae vitio caret, praesertim quum etiam vo
luntas legis ex hoc colligi possit. — L. 18. ibid. Benignius leges in
terpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur. — L. 25. ibid.
Nulla juris ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter

pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione
contra ipsorum commodum producamus ad severitatem. — L. 19. D.
ad exhib. 10. 4. Non oportere ius civile calumniari neque verba cap
tari, sed qua mente quid diceretur animadvertere.

8) Proto tak zv. argumentum a contrrio. — L. 22. D. de legib.
Cum lex in praeteritum quid indulget, in iuturum vetat. — Exceptio
firmat regulam in casibus non exceptis, cf. L. 20. §. 6. D. qui test,
fac. 28. 1. — Proti: Unius positio non est alterius exclusio.

§. 8
.

Prameny obecného práva soukromého, zvláště práva Justi-

nianova. skládají se jen malou částí z pravých zákonův. Instituce

jsou knihou učební, do níž mnohé věci, které pouze historický vý

znam mají. byly pojaty; digesta skládají se z fragmentů, jež vzaty

jsou z vědeckých spisů různé formy předešlých dob; velký díl ko

dexu skládá se z císařských reskriptů z různých dob. reskripty

tyto z pravidla rozhodovaly pouze jednotlivé případy dle práva



platného. Přes to Justinian udělil všem právním zásadám tam

uznaným moc zákonnou, a každá právní kniha jeho jest vydána tak

řka jako veliký zákonník. Často ony právní zásady mohou toliko

abstrakcí odvozeny býti z rozhodnutí jednotlivých případů, při čemž

jen s velikou opatrností užito býti může důvodu z opaku (argu

mentum a contrario). Při výkladu mnohých míst může se rozeznali

smysl, jejž původně měla a jejž jako části Justinianova práva mají;

duplex interpretatio (interpelace, emblemata Triboniani). Při tom

jest nám přihlédati původnímu spisovateli a době jeho, tomu,

kde fragment v kompilaci zařadén jest poměru jeho ostatním

fragmentům kompilace.

Pozn. O pořádku, jak fragmenty v titulech pandekt za sebou
jdou, srov. Bluhme v Ztschr. für geschichtliche Rtsw. sv. IY. str. 257.
násl., zvláště 290. násl. 366. 413. násl. ; Reimarus, über die Inscrip
tionenreihen der Pandektenfragmente, v Gotting. 1830.; Eyssedhart, Justi-
nians Digesten, v Lips. 1845. [Srov. také Krüger v Mommsenově vy
dání digest II. str. 50. násl.]

§. 9.

Podmínkou všeho výkladu jest správný doslov (text). Činnosť,

směřující tomu. by pravý doslov zjištěn byl, slove kritikou. Tato

jest bud nižší (diplomatická) neb vyšší. Tato vyhledává správný

doslov dle vnitrných důvodů, používajíc tomu zevnějšího materiálu,

jejž diplomatická kritika, upravuje, a mohouc při tom voliti nejen

mezi různými zajištěnými četbami, ale i také zlepšili a upravili

doslov, pomíjejíc četby zajištěné (kritika z dohadu, z konjektury).

Pozn. 1) O možnosti kritiky při výkladu právních pramenů Justi-
nianových, srov. Savigny, System I. §. 38. 39.

2) O dějinách, jak byl doslov upravován, zvláště o poměru bo-
nonského textu digestoyého (vulgata) a florentinského rukopisu (lectio
Vulgata, Fiorentina neh Pisana, pak Haloandrina neh Norica) srov. Sa
vigny, Gesch. des R. R. im Mit. sv. 111. §. 164. násl., Rocking na m. u.
str. 13. násl. Nej důkladnější zprávy o rukopisech digest a jich poměru

sobě podává nyní Th. Mommsen v předmluvách svého vydání digest
Justinianových sv. I. a II. (§. 2. pozn. 5.). Srov. tomu Huscke, zur
Pandektenkritik (1875) str. 1. násl. [Amann, die Grundsätze der heu
tigen Pandektenkritik, geprüft an der sog. lex Gallus, v Mnichově 1878.
O obou spisech srov. Brinz v krit. Vjschr. XX. str. 177. násl.] — také
Scheuerl v Ztscbr. f. Rechtsg. XII. str. 143. násl. O kodexu srov. P.
Krüger, Kritik des Just. Codex, v Beri. 1867 a v Ztschr. f. Rechts-
gesch. VHJ. str, 1. násl., str. 166. násl. [Brinz, 2. vyd. §, 3.)
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:J) Věci, nimž při kritice zvláště hle děti sluší, jsou: 1) nedo
statek dělidel v rukopisech, na př. L. 44. 1). donat, int. v. et u. 24.
1. L. 25. 1). de lib. leg. 34. 3. 2) zdvojení (geminatio), na př. L.
208. D. de Y. S. „Singulares (res)“; L. 108. §. 1. 1). de leg. I.
„Si ignore m (r e m) m e a m. “ 3) prosmýknutí jednotlivých slov, slabik
neb písmen, na př. pars hodie místo rhapsodiae v L. 52. §. 2.
1). de legat. 111. (32.) 4) nesprávné rozluštění skratek, na př. fidei
commissi causa v L. 8. pr. D. qui et a quii). 40. 9., možná že
fraudandorum creditorum causa (ť. c. c.); v L. 31. pr. D.
de usucap. 41. 3. errorem, pravděpodobno že errorem m., t. j.

errorem modo; v Ulp. fragni. Yl. §. 6. r. u., t. j. rei uxoriae,

ne revera. Srov. Huschke na m. u., a tamtéž str. 13. násl. velikou
řadu oprav Dig. lib. 20

..
22., také téhož spisovatele starší krit. po

kusy v Lindově casop. n. p. II. 6. IY. 9. 13. Y. 2. ; Buchholtz, tamtéž
XII. 5.; Fuchs, kritische Studiem z. Pandektentexte, Berlin 1867. [Ihc-
ring ve svých Jahrb. . 5. XY. 9.J

4) O používání řeckého textu Justinianových pramenů právních,
zvláště o poměru řeckého textu novell překladu, jehož glossatori za
authentický pokládali (authenticum, versio vulgata, §. 2. pozn. 2.) srov.
Osenbrüggen, über die praktische Autorität des griechischen Textes
und der versio vulgata v Zeitschr. f. Civili’, u. Proc. sv. XVII. 11.; Ma
jer, v témž časop. n. p. Y. 7. (recte 8.) str. 310. násl.

2) Y ý k 1a d p r e n ů jako c e 1k u.

§. 10.

Prameny obsahují často ustanovení sobě odporující. Namítá

se otázka, dle čeho v prípadnosti takové rozhodnout! V*) Ve směru

tomto šetřit! sluší pravidla, že právo novější staršímu předchází,

při čemž však přihlédati sluší tomu. že zrušením staršího pra
vidla ještě neruší se vždy zákon výjimečný, vedle pravidla toho

existující. 2)

Pozn. () Srov. Savigny na m. u. §. 42
..

46.
') Lex posterior (jus posterius) derogat priori ; lex posterior ge

neralis non derogat priori speciali. Srov. A. F. J. Thibaut, civilist.
Abhandl., v Heidelb. 1814, pojed. VII.

§• .

Dle vytčeného pravidla ustálená praxe dnešní má přednost

přede všemi prameny práva soukromého. Po ní následují říšské zá

kony. Pak kanonické právo, ač současně přijato bylo s římským

právem, má jako právo novější z pravidla přece přednost před

římským právem, předpokládaje, že neexistuje patrně úchylného

zvyku soudního,



Vó

§. 1^

Dle onolio pravidla lze na mnoze také určití poměr, jak se
sobě mají jednotlivé součásti oněch různých velkých skupin,

z nichž prameny naše jsou složeny (§. 2.. 4.). Novější zákony

říšské předcházejí starším, a mladší sbírky kanonického práva dří

vějším. Též novelly Justinianovy předcházejí všem ostatním částem

Justiniano vy kompilace, a novější novelly starším. Pravidlo ono
však tak zhola užiti se nedá na vespolný poměr institue, pandekt

a kodexu, poněvadž tyto právní knihy, ač nejsou vydány současně.

Justinianem za jediný souvislý celek, v němž žádného nepřekonatel

ného sporu prý není. byly pokládány a mocí zákonnou opatřeny.

Pozn. J) Const. Tanta §. 23. Leges autem nostras, (pias in his
codicibus, i. e. Institutionum

....
et Digestorum

. . . .,
posuimus,

suum obtinere robur ex tertio nostro felicissimo sancimus consulatu
praesentis duodecimae indictionis, tertio Calendas Januarias (t. j. 30.

pros. 533).
') Const. Cordi §. 4.... Jussimus

.... eum (codicem repetitae
praelectionis)

....
in omnibus indiciis solum, quantum ad divales con

stitutiones pertinet, frequentari ex die quarto Calendarum Januarium,
quarti nostri felicissimi consulatus (t. j. 29. pros. 534).

§. 13.

Jsou-li přece spory ve třech právních knihách Justinianových.

jest nám přede vším snažit! se o spojení míst sporných, při čemž

oprávněni jsme sáhnouti i strojenějšímu výkladu, jest-li toho

potřebí. *) Spojení můžeme docílit! buď se stránky systematické

buď historické, pokládajíce, že některé místo jiné místo pouze blíže

určuje neb obmezuje, neb dovodíce, že některé místo v skutku vy
slovuje pravou a trvalou myšlénku zákonodárcovu, druhé místo však

že obsahuje pouze material historicky důležitý. 2) Nelze-li však <lo-

cíliti spojení sporných míst (antinomie), nezbývá nic jiného, nežli

ono rozhodnutí přijati, němuž bychom dospěli dle důsledností

z uznaných zásad, kdyby žádných sporných míst nebylo. 3)

Pozn. ') Const. Tanta §. 15. Contrarium autem aliquid in hoc
codice positum nullum siiti locum vindicabit nec invehitur, si quis sul>-
tili animo diversitatis rationes excutiet: sed est aliquod novum inventum
vel occulte positum, quod dissonantiae querelam dissolvit et aliam na
turam inducit discordiae fines effugientem.

2) Const. Deo auctore §. 10. Sed et si quae leges in veteribus
libris positae -jam in desuetudinem abierunt, nullo modo vobis easdem
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ponere permittimus. — Const. Summa §. 1..
..

tollendis
....

contrariis
constitutionibus, quae posteriore promulgatione vacuatae sunt. — Prooem.
Instit. §. 3.... tam aures quam animae vestrae nihil inutile niliilque

perperam positum, sed quod in ipsis rerum obtinet argumentis, accipiant,
cf. §. 5. Quibus breviter expositum est et quod antea obtinebat et quod
postea desuetudine inumbratum imperiali remedio illuminatum est. —
Srov. také nov. 89. cap. 7. Qnam (sc. constitutionem) ideo solum in
scribi permissimus, ne eos, quibus fortasse illa constitutio prodest,...
hac utilitate privaremus ; quemadmodum etiam non concedimus, ut Ana-
stasii piae memoriae constitutio, quae naturales adoptare permittit, sub
ditos nostros in posterum molestia afficiat, sed ideo solum eam positam
patimur, ne, si quidam ex illa utilitatem aliquam percipiant, illam per
leges nostras tollere videamur. Srov. Savigny na m. u. str. 279. násl.,
zvláště o otázce, pokud sluší přihlédati ke stáří sporných míst^ Str.
280. násl. Srov. Fitting, über das Alter der röm. Juristen von Hadrian
bis Alexander, v Basil. I860., a o tom Stintzing v krit. Vrtljschr. 111.
str. 122. násl.

3) Yýdatný ale velmi formálny prostředek pro odstranění anti-
nomií F. C. Schmidt uvádí, Methode der Auslegung der Justinianischen
Rechtsquellen, v Kielu r. 1855., §. 37. násl., klada přílišnou váhu na
titul, do něhož to které místo zařáděno jest. Srov. naproti němu Arndts

v krit. Überschau HI. str. 485. násl. Stintzing v Heidelberg, kritische
Zeitschr. . str. 56. násl.

§. 14.

Jestliže obsah právních pramenů daných nevystačuje roz
hodnutí podané otázky právní, jest nám vyplnili mezeru tuto ob

dobou (analogií) a zodpověděli onu otázku v duchu existujícího práva.

Pozn. Srov. Savigny na m. u. str. 290—296. ; Unger na m. u.
§. 10. 11.; (Analogie zákonná, analogie právní.); Windscheid, Pand.
§. 22. 23.

§. 15.

Jako pomůcek pro lepší srozumění právních pramenů Justi

niano vých můžeme použiti pozůstatků staršího práva římského Q

a pozdějších, zvláště řeckých, spracování práva Justinianova. 2)

Pozn. Ü Nejúplnější sbírku jeho poskytuje v Bonnu od r. 1833.
vycházející corpus juris romani anteiustiniani. Pro výklad Justinianova
práva jsou nejdůležitějšími zachované spisy Gajovy, Ulpianovy, Paulovy,
fragmenta Vaticana a collatio leg. Mos. et Rom. ; pak kodex Theodo-
siův s pozdějšími novellami. Srov. Booking, Just. L §. 18

. .
20. 22.

— Odporučení hodná sbírka zbytků právnických spisů předjustin. mimo
digest jest : Jurisprudentiae antejustinianeae quae supersunt

. .. compo
suit, recensuit, adiiotavit Ph. Ed. Huschke. Lipsiae 1860. edit. 3. 1874.



[Collectio librorum jur. anteiust. in usum schol. edd. P. Krueger, Th.
Mommsen, F. Stundemund. Berol. 1877. 1878. až dosud 2. tom.]. —
Sbírka předjustinianských konstitucí jest : Corpus legum ab imperato
ribus romanis ante Justinianum latarum, quae extra constitutionum co
dices supersunt..

.
collegit... disposuit.

. .,
indicibus, qui codices quo

que comprehendunt, instruxit Gust. Haenel. Lipsiae. 1857. 4.
2) Nej důležitější jsou : Theofilova parafraso institue (vyd. Reitzem

v Haagu 1751. 2 sv. 4.), basiliky (nové vydání Heimbachem v 5 sv.,
v Lips. 1833

..
1851. 4., mimo jedno supplementum 2. sv. od Za-

chari(ä)a 1846.) ; Basiliovo, Konstantinovo, Lvovo prochicon (nejnověji
vydáno G. E. Heimbachem, v Lips. 1851.). Srov. Böcking na u. m.
§. 23. tomu Heinbach v Zeitschr. f. Rechtsgesch. II. str. 319. misi.,
IV. str. 299. misi., . str. 414. násl.

III. Literatura práva pandektového. ")

§•1(5.

Když nová věda právnická na právní škole v Bononii roz
kvetla, počali spracovávali právo způsobeni exegetickým. Glossy

tanmějších učitelů právních
— a sestavení jich Accursiem, jež na

před „glossou“ zveme — jsou stále běžícím výkladem corpora
juris. 1) A ještě v 16. století vykladací methoda byla převládající,

ve které době zvláště práce francouzské školy právnické vynikají. “)

*) [Srov. tVarnkönig 811 der Institutionen und Pandekten
(1839) str. 159.. 328. ; AVarnkönig Jur. Encyclopädie (1852) str. 242.
násl., 265. násl., 313. násl. Zvláště však Brinz, Pand. 2. vyd. I. str.
30

. .
86.]
Pozn. 1) O glosse Accursiově srov. Savigny, Gesch. des R. R.

.§. 91. násl. — O kontroversách glossatorů: Dissensiones Dominorum,

...
edid. et illustr. G. Haenel. Lipsiae 1834 ; Savigny na m. u. §. 86.

násled.
3) Zvláště vytknouti sluší spisy Jakuba Cujasa (f 1590) — Ja

cobi Cuiacii opera omnia cura C. A. Fabroti, Paris 1658, 10. voli. fob,
studio L. Rannii, Neap. 1722. 11. voll, fob, též Neap. 1757. Venet.
1758. — tomu Dominici Albanensis promptuarium univ. opp. Jac.
Cuiacii. Neap. 1763. Mutin. 1795. 2. voli. fol.

3) Mimo jiné sluší jmenovat! tyto komentátory právních pramenů
Justiniano vých a) institue: Balduin (ý 1573), Hotmann (f 1590),
Giphanius (f 1604), Janus a Costa (f 1637), Bachofen van Echt
(f 1635), Vinnius (f 1657), nejnověji Schrader svým vydáním institue
(§. 2. pozn. 5. čís. 3.) ; b) digest neb jednotlivých dílů jich : Odofredus
(t 1265), Alciat (f 1550), Duaren (f 1559). Donellus (f 1591),,
Brunemann (f 1672); c) kodexu: Azo (f 1230), Odofredus, Donellus,
Gyphanius, Wissenbach (f 1665), Perez (f 1672), Brunemann; d) no-
vell : Ritterhausen (Rittershusii Jus Justinianum etc. 1615). — Mnoho
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exegetických spisů existuje o jednotlivých různých místech pod titulem :
observationes, emendationes.

4) Stále běžící doklady výkladu digest poskytuje A. Schultingii
notae ad Dig., edid. et animadv. adiecit N. Smallenburg. Ludg. Dat.
1804

..
1835. 7 voli. 8°. — Lexikální pomůcky výkladu jsou : B. Bris-

sonius de verborum, quae ad ius pertinent, significatione Lugd. 1559.
Francof. 1683. fol. cura Heineccii, Halis Sax. 1740. fol. s dodatky od
Wunderlicha (Ham. 1778. fol.) a (Iramera (Kilise 1813. 4.); H. E.
Dirksen, Manuale latinitatis font. iur. civ. Rom. Berol. 1837. 4. H. G.
Heumann, Handlexikon zu den Quellen des röm. Rechts. 5. vyd. od
Hesse, v Jene 1879. — Také německý překlad corpora juris existuje,
vydavat. Otto, Schilling a Sintenis, v Lips. 1830

. .
1833.

Í--XL

Po 16
.

století stalo se zvykem, zvláště v Německu a Nizozemí,

tím způsobem konati obšírné přednášky o právu soukromém dle

poradí titulů v Justinianových institucích neb pandektách (tak zv.
pořadí legální), že při každém titulu pojednávalo se o látce, jež

rubrikou naznačena jest; v tomto zpňsobě mnoho knih sepsáno bylo.

Pozn. Sem citati sluší mimo jiné: 1) M. Wesenbecii Comment, in
Pandectas iur. civ. et Cod. Just. (Paratitla) 1589. 90. aucta ab A.
Vinnio Lugd. Bat. 1649. 2) J. Meieri Collegium Argentoratense, Argent.
1616. 1657. 3) Ulr. Huberi praelect. iur. civ. (p. II. HI.) 1689. 90.,

cura Menkenii Lipsiae 1707. Frcf. et Lipsiae 1749. 4) W. A. Lauter
bach, Colleg. theoretico-practicum. Tub. 1690.. 1711., 16. vyd. 1784.
K tomu Sam. de Cocceji Jus. civ. controversum. Lips. 1710. 1766.
5) Job. Schilteri exercitationes ad pand libros. Jenae 1675.. 1680.,
pak pod tilulem : praxis iur. rom. in foro german. 1698., 1713.; po
sléze Frcfurti 1733. 6) G. A. Struvii Syntagma iur. civ. Frcf. et Lipsiae
1692

..
1701. 1738. 7) J. Yoetii Comm. ad pand. Lugd. Bat. et Hagae

com. 1698
..

1704. 2. voll. fol. ed. noviss. Halis 1776—1780., 6 tomi

a index gen. 8°. 8) J. 0. Westenberg principia iur. sec. ord. Dig.
Harderov. 1712. Berol. 1823. 9) Ger. Noodt Comm. in 27 libros Dig.
Lugd. Bat. 1716 etc.; také v oper. omn. tom. II. Lugd. Bat. 1724.
10) Sam. Strykii Usus modernus pandectarum. 1690. etc. 1746. 11)

R. J. Pothier, Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae. Paris.
1748. násl., 1818. misi., vlasky v Benátkách 1841 misi. 12) J. A.
Hellfeld jurisprud. forensis. Jen. 1764. 13) Ch. F. v. Glück, Ausführl.
Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld, v Erlang. 1790

..
1830. (34

díly bez rejstříku), ve vydávání pokračoval Ch. F. Mühlenbruch, 1832
..1843; dále E. Fein 1851 násl. díl 44. 45., pak K. L. Arndts, díl
46

..
48. 1868.. 1878. ; a napřed ku knize 37. 38. Leist, 3 díly,

1870.. 1875., ku kn. 39. 40. Burckhard, 2 d. 1871. 75. — tomu
C. F. Reinhardt, Ergänzungen zu Glück s Erläuter. 4 sv. 1833

..
1840.

14) J. E. Malblanc principia iur. rom. Tub. 1801. 1802.
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Již v 16. a 17. století jednotlivci pokusili se, systematicky

vyložiti právo soukromé pořádkem jemu vlastním, nešetříce po
sloupnosti pramenů. *) Y novější době, koncem předešlého století,

methoda tato úplně, zvláště v Německu, zavládla a přednášek dle

legálního pořádku neužívá se více. Nehledě tak zv. dílu vše

obecnému, tato novější spravování systematická řídí se bud! řím

ským systémem institue, jak dříve byl pojímán, 2) ovšem s většími

nel) menšími úchylkami, 3) bud! spustila se ho zcela. 4)

Pozn. ') Sem náležejí: a) Fr. Connani comment, iur. civ. libri
X. Paris 1553. Neap. 1724. b) Hug. "Donelli comment, iur. civ. libri
I

. .
XL Frcf. 1589, 90, po smrti spisovatelově ve 28 knihách vydal

Scipio Gentilis 1595
. .

1597 a Hannoviae 1612. 1626. fob, vnova J.
K. Koenig a C. Bucher v 16 sv. 8. Norimbergae 1801

. .
1834. c) H.

Vulteji iurisprud. rom. lib. II. Marb. 1590. 1748. d) J. Domat, Les
loix civiles dans leur ordre naturel. Paris 1689 nasi.

2) O systému institue srov. zvláště Böcking na m. u. dod. YI.

a jeho dodat, k vydání Gaja v bonnském „corpus juris anteiust.,“ jakož
i zvláštní (páté) vydání Gaia. (Lipsiae 1866.)

:í) Sem patří : •a) již J. IL de Berger, oeconomia iuris ad usum
hodiernum accommodata. Lips. 1712. etc. nejnověji vydal Haubold 1801.
b) C. C. Hofacker, princip, iur. civ. rom. germ. tom. 1. Tub. 1788.
tom. 2. 3. cura Gmelin. 1794. 98., ed 2. 1800

..
1803. c) G. Hugo,

Institutionen (Lehrbuch) des heut. B,. R. 2. vyd. 1798. 7. vyd. 1826.
d) A. F. J. Thibaut, System des Pandektenrechts. 1803. 7. vyd. 1827.
e) F. Mackeldey, Lehrbuch des heut. R. R. 1814. 6. vyd. 1825. f) Ch.
F. Mühlenbruch, doctrina pandectarum. 1823. edit. 2. 1826. 27. g) .
A. von Vangerov, Leitfaden für Pandektenvorlesungen (osnova s chre-
stomatií pramenů, spis cenný četnými zevrubnými poznámkami, v nichž
zvláště o kontroversách pojednáno jest). 1839 násl. 3. sv. Šesté rozší
řené a opravené vydání podtitulem: Lehrbuch der Pandekten, sv. 1.. 3.
1851

. .
1856. Sedmé rozšiř, a oprav. vyd. 1863

. .
1869. — Dle tohoto

systému upravené examinatorium poskytuje R. v. Holzschuher, Theorie
und Casuistik des gem. Civilreclits, ein Handbuch für Praktiker, sv. 1.

v Lips. 1843. sv. 2. ve 2. odd. 1845. 1847. 3. vyd. obst. Kuntze ve
3. sv. 1863. 1864. — System institue (s roztříděním : osoby, věci, jed
nání) též spis A. Brinze má za základ, Lehrb. der Pandekten, ovšem
dle zvláštního názoru a podstatně uchyluje se při výkladu jak od institue
samých i od spisů svrchu dotčených: počat byl r. 1857. dokončen

r. 1871.; druhého vydání valně změněného byl vydán r. 1873. a násl.
první svazek.

4) Sem náležejí a) L. G. Madihn, principia iuris rom. Frcf. 1786.
1791. b) G. Hugo, Lehrb. 1. vyd. 1789. Upořádání knihou touto oblí
bené provedl dále c) A. Heise, Grundriss eines Systems des gem. Ci-

2Anultsova Pandekta.
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vilr. 1807. a častěji; a dle této knihy spracoval J. N. z Wenig-Ingen-
heima svůj spis: Lehrb. des gem. Civili’. 3. sv. 1822.. 25. 5. vyd.
obst. Fritz 1837. 38. vydav k spisu tomu : Erläuterungen, Zusätze und
Berichtigungen, 1833

. .
39. Týž pořádek v hlavních kusech (všeobené

nauky, věcná práva, ohligační práva, rodinné právo, dědické právo)
sledují, d) A. Schweppe, das röm. Privatrecht in seiner Anwendung auf
deutsche Gerichte. 1814.; čtvrté jako kniha příruční spracované vydání
1828

. .
35. 5 sv. ; tri poslední vydal Mejer. e) Mackeldey, Lehrbuch,

počínaje 7. vyd. (1828.), 11. a 12. vyd. obst. Rosshirt 838. 1843.
13. a 14. Fritz 1851. 1862. f) Mühlenbruch, doctrina pandectarum,
3. vydáním počínaje (1830.), jakož i dle tohoto spisu spracovaná kniha
téhož spisovatele Lehrb. des Pandektenrechts (1835. násl.), 3. sv. čtvrté
vydání obstaral Madai 1844. g) J. A. Seuffert, Prakt. Pandekten-R.
3. sv. 1824., 4. vyd. obst. E. A. Seuffert, 1860. násl. h) Haimberger,
jus rom. privatum idque purum, Leopoli 1829. 1830. IV. tomi; ně
mecky ve Vid. 1835. i) J. F. L. Göschen, Vorlesungen über das ge
meine Civilrecht, vydal Erxleben. 1838

. .
40. 3 sv. v 5 díl. k) C. F.

F. Sintenis, Das praktische gemeine Civilrecht. 3 sv. 1844
..

51., 3. vyd.
1868. 69. — Dále sem náležejí: 1) Thibaut, System die 8. vyd. 1834.
2 sv., 9. vyd. obst. A. z Buchholtze 1846. m) G. F. Puchta, Lehrb.
d. Pandekten, 1838. páté vyd. obst. Rudorff 1850., 12. vyd. 1877. Schir

mer. K tomu jeho Vorlesungen. 2 sv. 1847
. .

48, 5. vyd. 1862. 1863.
n) J. F. Kierulff, Theorie des gemeinen Civilrechts, sv. 1. 1839. o) C.
F. Rosshirt, gem. deutsches Civilrecht. 1840. p) K. Esmarch, Grundsätze
des Pandektenrechtes, 1860. q) Pandekten. Vorlesungen v. F. L. v.
Keller. Aus dem Nachlasse des Verfassers herausgeg. v. E. Friedberg.
1861. 2. vyd. obst. Lewis 1866. r) B. Windschekl, Lehrh. des Pandek
tenrechts, sv. 1. 2. 1862

. .
66. 4.~ vyd. 1875, sv. 3. 1870, 4. vyd.

1878. s) J. Baron, Pan dekten
.

1872. 2. vyd. 1876. Zvláště vytknouti
sluší konečne : t) Fi C. 'Sävigný

,
System des heutigen R. Rechts, 8 sv.

obsahující nauky všeobecné. 1840. 1849. Rejstřík od Hausera 1851. (56.)

Spisovatel zamýšlel pojednali ve zvláštních monografiích o ostatních na
ukách, a to nejdříve o právu obligačním, jehož 2 sv. pouze vydány byly.
(§. 201. pozn. 1.) — Mimo Hcisův nástin hudtež ještě vytčeny: «) Fr.
Blume, Grundriss des Pandektenrechts v Halle 1829. ýs rejstříkem pra
menů), 2. vyd. v Bonnu 1844. ß) Ed. Booking, Pandekten, Ein Lehrb.
des gern, auf das röm. R. gegründeten Civilrechts im Grundrisse, 5. pře-

prac. vyd. 1861. (svými hojnými citáty pramenů a literatury, jakož i mno
hými vhodnými poznámkami cenný spis). Velmi blízko tomuto spisu stojí
další spis téhož spisovatele : Pandekten des röm. Privatrechts oder In
stitutionen des gern. d. Civilrechts, také pod titulem : Einleitung in die
Pandekten des gem. d. Civilrechts, sv. 1. druhé vyd. v Bonnu 1853.

sv. 2. první seš., v Lips. 1855. Římské právo soukromé jest ve spisu

tomto historicky vyloženo, počínaje starším právem až do Justiniana
(nedokončeno). Tím podobná, však až dnešnímu právu pokračující

jest kniha H. Veringa : Geschichte und Pandekten des röm. und heut,
gemeinen Privatrechts, v Mohuči 1875. (jako 4. vyd. dřívějšího kratšího



3. vyd. pod titulem : Geschichte und Institutionen des röm.Privatrechts).

Pro starší římské právo jest důležitým spis : Marcus Antistius Labeo,
vyd. A. Pernice, 1. sv. 1873. [2. sv. 1878.].

5) Některé spisy dotčené nešetří pojmu práva pandektového, jak

v §. 1. vymezen byl, pojednávajíce také o tom právu soukromém, jež
nezakládá se na římských pramenech (na př. pozn. 3. a. b., pozn. 5. o.),

kdežto jiné spisy obmezují se pouze na ryzí právo římské, nehledíce
dnešní platnosti jeho (tak pozn. 4. h.). Nový pokus v onom způsobě

jest: A. Ch. J. Schmid, Handbuch des gegenwärtig geltenden gemeinen
deutschen bürgerl. Rechts. Besonderer Tbl. sv. 1. 2. 1847. 1848. a směru
partikulárního : C. G. Wächter, Handbuch des im Königr. Württemberg
geltenden Privatrechts. 1839. 1842. (bohužel toliko 2 sv.) : 1) dějiny,

prameny a literatura soukromého práva virtemberg., 2) (všeobecné nauky)

tomu : Erörterungen aus dem röm., deutschen u. würtemhergischen
Privatrecht, seš. 1

. .
3., v Stuttgartě 1845. 1846. Dokončený a uznání

hodný spis tohoto druhu jest Pavla Rotha bayrisches Civilrecht ve 3.
díl. 1871

..
75. — Pro stále jich poukazování právu obecnému také

tyto spisy budtež jmenovány při literatuře práva pandektového : J. Unger,
System des österr. allg. Privatrechts, sv. 1. 2. (všeobecný díl), 1856,
1859. 4. nezměněné vyd. 1876. sv. 6. (právo dědické) 1864. 2. vyd.
1871. F. Förster, Theorie und Praxis des heut. gern, preussischen Pri
vatrechts auf Grundlage des gern, deutschen Rechts. 3. sv. 1865

. .
68.

3. vyd. 1873. násl. Srov. také Dernburg, Lehrb. des preuss. Privatrechts
1871. násl.

G) Učebnic a příručních knih, v §. 17. a 18. dotčených, doklá
dáno bude pro krátkost pouze udáním jména spisovatelova; spisy v pozn.
4. ß) dotčené citovány budou : Böckingovy pand. a inst.

§.JL9,

Soukromoprávná literatura jest velmi bollata spisy o jedno

tlivých naukách právních a výklady jednotlivých otázek. Pojednání

tato budou uvedena na příslušných místech, pokud srovnávat! se
bude s účelem učebnice této. Mnohá díla, buď týmže spisovatelem

neb více spisovateli sepsaná, obsahují sbírku více spisů a pojednání

o rozličných věcech.

Pozn. Mimo jiná díla uvádíme :
1) Sebrané spisy: Cuiacii opera (§. 16. p. 2.) Duareni opera

Frcf. 1592. 1707. Donclli op. Luccae 1762
..

70. vydali König a Bu
cher 1801—34, 16 sv. 8. Augustini ibid. 1765.. 74. Noodtii Lugd.
Bat. 1767. Bynkershoekii ibid. 1766. Brissonii opera minora Lugd. Bat.
1747. Jac. Gothofredi ibid. 1733. Heineccii Genev. 1765

. .
79. eiusdem

sylloge opuse. Halis 1735. Conradi opuse. Brém. 1777. scripta minora
Hal. 1823. Schultingii comment, acad. Hal. 1770

..
74. Hauboldi opuse.

Lips. 1825. 29. Bieneri opuse. 1830. Wenckii 1834. Savigny, vermischte
2*
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Schriften, 5 sv., v Berlíně 1850. Buchta, kleine civilistische Schriften,
vydal Rudorif, v Lipsku 1852. Arndts, Gesammelte civilistische Schriften,
3 sv. 1873. 1874., z nichž zvláště sv. 1. a 2. k právu pandektovému
náleží. Citují se „civ. Sehr.“

2) Různá pojednání týmž spisovatelem vydaná: A. Faber, de error,
pragmaticorum et interpretum. Lugd. 1598. 1658. llertii commentationes
Frcf. 1737. J. H. Böhmer, exercitat, ad. pand. Gotting, et Hannov.
1745

. .
64. G. L. Böhmer, electa iur. civ. Gött. 1767

. .
78. (Bratří

Overbeckové) Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien, 11 sv.
1796

. .
1807. Thibaut, Versuche über einzelne Theile der Theorie des

Rechts. 1798. 1801. (2. vyd. 1817). Téhož civ. Ahhandl. 1814. Feuer
bach civ. Versuche. 1803. Schöman, Handh. des Civilrts. 1806. Schrader,
Ahh. aus dem Civilrt. 1808. Civ. Ahhandl. 1816. Unterholzner, Jur.
Abh. 1810. Dirksen, Civ. Ahh. 1820. Neustetei und Zimmern, Römisch-
rechtl. Unters. 1821. Francké civ. Ahh. 1826. Beiträge zur Erläuterung
einz. Rechtsmaterien. 1828. Heise a Crop]), Jur. Ahh. 1827. 30. Huschke,
Studien des R. Rts. Bd. 1. 1830. Buchholtz Versuche. 1831. jur. Ahh.
1833. Büchel, Civilrtl. Erörtr. 1832

. .
39. Müller, Civ. Ahh. 1833. W.

Seil Versuche. 1833. 34. Arndts Beiträge. 1837. Madai, Beiträge zi r
Dogmengeschichte. 1839. von der Pfordten Ahh. 1840. Heyer Ahh.
1841. Schmidt (von Ilmenau) Ahh. 1841. Ihering Ahh. 1844. Ortlolf,
Heimbach, Schüler a Guyet, Jur. Ahh. a Rechtsfälle. 1. sv. 1847. 2. sv.
1857. Bachofen, ausgevrählte Lehren des Civilrts. 1848. Dernburg Abh.
1849. Scheurl Beiträge. Sv. 1. 2. 1853. 1855. 1871. Leist civilistische
Studien auf dem Gebiete dogmatischer Analyse, seš. 1

. .
3. 1854.. 1859.

seš. 4. 1877. Demelius Unters., sv. 1. 1856.
3) Sbírky a pojednání různých spisovatelů : a) Tractatus universi

iuris (tak zv. tractatus tractatuum) Venet 1584. násh, 23 sv. fol. h)
Ottonis thesaurus iur. rom. Lugd. Bat. 1725

. .
29. 4 voll. Traiecti

1733
. .

35. 5 voll, c) F. Heineccii jurisprud. rom. et attica. Lugd. Bat.
1738

. .
4L 3 voll, d) Meernmnni nov. thes. iur. Hagae Com. 1751.. 53.

7 tom. fol. (supplem. 1780.) e) Oelrichs, thesaur. dissertat, iurid. in
acad. Belg. hah. Lips. 1769. 70. 2 voll, in 6 tom. Novus thes. Brem.
1771

..
82. 3 voll, in 6 tom. f) Rechtslexikon für Juristen aller deut

schen Staaten. Zpracoval Arndts, Beck atd., redigoval Weiske, 15 sv.
v Lips. 1839

. .
1761.; k tomu Repertorium 1862. Spisu toho dokládáme

se : Rtslex. g) Sammlung von Ahh. der Mitglieder der Juristenfacultát

zu Leipzig. 1869. násl.
4) Časopisy s příspěvky různých spisovatelů : a) Hagemann a Gün

ther, Archiv für theoretische und praktische Rtsgelehrsamkeit, v Brun-
šviku 1788

. .
92. 6 sv. b) Hugo, Civ. Magazin, v Berlíně 1791

..
1837.

6 sv. c) Grolman (a Löhr), Magazin f. Philos, u. Gesch. des Rechts
und der Gesetzgebung (f. Rtsw. u. Gstzgbg.) v Giesen. 1800

..
1807.

1820
..

25. 1844. (dokládá se: Löhr’s Mag.) d) Savigny, Eichhorn und
Göschen (později Klenze, pak Rudorff), Zeitschrift für geschichtliche Rtsw.

v Berlíně 1815
. .

1850. 15 sv. e) Archiv für civilistische Praxis, vy
davatelé Gensler, Mittermaier a Schweizer, pak mnozí jiní, v Ileidelb.



1814.. 1867, 50 sv.; rejstřík k tomu 1868.; nové pořadí od r. 1868.

sv. 1..11. neb sv. 51
..

61. (cituje se: civ. Arch.) f) Zeitsclir. für
Civilrt. und Process, vydav. Linde, Marezoll a Wening-Ingenheim (potom
Schröter a Schulte) v Giessenu 1827

. .
1844. 20 sv. (cituje se: Linde’s

Zeitsckr.) nov. poř. 1845
. .

1865. 22 sv. (16. sv. vydat. Linde a Schulte,
cituje se : Linde’s Zeitsehr. n. p.) g) Rheinisches Museum für Juris
prudenz, nejprve vyd. Hasse, potom Blume a j., v Bonnu 1827

. .
29.

v Gott. 1833
..

35. 7 sv. (dokládá se: Rh. Mus.) h) Themis, Zeitschr.
für praktische Rtsw., vydav. Elvers, v Gotting. 1827

. .
30. 2 sv. nov.

poř. sv. 1. 1838
..

1841. i) Ztsckr. für Givil- und Kriminalrecht, vyd.
Rosshirt (a Warnkönig), v Heidelbergu 1831. násl. 6 sv. ) Jakrb. für
historische und dogmatische Bearbeitung des rüm. Rts., vyd. K. a W.
Seil, v Brunšviku 1841. násl., 3 sv. ]) Archiv für praktische Rtsw., vyd.
Schaffer, Seitz a Hoffmann, později jiní, sv. 1. v Řezně 1852

..
53. sv.

2.. 10. v Marburg, (v Darmstadt.) a Lips. 1854
..

1863. (cituje se:
prakt. Arch.), nové poř. od 1864., dosud 11 sv. (dokládá se: prakt.
Arch. n. p.) m) Jahrbücher für d. Dogmatik des römischen u. deutschen
Privatsrechts, vyd. Gerber a Ihering, potom Hiering a Unger, v Jene
1857. násl., dosud 16 sv. (cituje se: dogm. Jakrb.) n) Jahrbuch des
gemeinen deutschen Rechts, vyd. Bekker a Muther, potom také Stobbe,

v Lips. 1857
..

1863. 6 sv. (cituje se: (Bekker’s Jahrb.) ) Magazin
für Rechts- und Staatswissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf das
österreichische Kaiserreich, vyd. Haimerl, 1850.. 1857. 15 sv., místo
něho 1858.. 1866.: Oesterreichische Vierteljahrschrift für Rechts- und
Staatswissenschaft, 18. sv. p) Zeitschrift für Rechtsgeschichte, vydav.
Rudorff a j. ve Výmaru, 1861. násl., dosud 12 sv. q) Zeitschr. für das
gesammte Handelsrecht, vyd. Goldschmidt, v Erlang. 1858. násl., dosud
23 sv. r) Zeitschr. für das Privat- und öffentliche Recht der Gegen
wart, herausgegeben von Grünhut, Vídeň 1874. násl. (cituje se: Wiener
Zeitschr.) s) Archivio giuridico di Pietro Ellero, od 3. sv. redaktorem
Filippo Serafini, v Bononii, potom v Pise 1868. násl., dosud 19 voll.

5) Sbírky praktických výkladů : Fabri codex definitionum foren
sium in Sabaud. senatu tractat, (tak zv. Codex Fabrianus). Gen. 1605.
Vulteji consilia et responsa facult. iurid. Marpurg. 1611. násl. Carpzow
iurisprud. forensis romano-saxonica. 1638. Responsa 1642. Decisiones
1646. násl. Mevii decisiones Wismariensis tribunalis. 1664. násl. Harp-
precht, Consilia Tubingesia. 1695. násl. Wernher, Selectae observationes
forenses. 1710. násl. J. H. Böhmer, Consultationes et decis. 1733. násl.
Pufendorf. Observ. iur. univ., quibus praecipue res indicatae summi tri
bunalis (v Celle) continentur. 1744. násl. Strube, Rechtliche Bedenken.
5 sv. v Hannov. 1761. násl., nové vyd. v3 sv. s jiným pořádkem opa
třil Spangenberg 1827. násl. Pütter, Auserlesene Rechtsfälle 1763. násl.
Hommel, Rhapsodia quaestionum in foro obvenientium. 1765. násl. Kind,
Quaestiones forenses, observ. ac decis. saxon. supr. tribun, illustr. 1792.
násl. Bülow a Hagemann, později Spangenberg, Prakt. Erörterungen
mit Urtheilsprüchen des Zelle’chen Tribunals atd. 1798. násl. 1829.
1831. 1837. G. L. Böhmer, Auserlesene Rechtsfälle 1799. násl. Gott-
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schalk, Selecta disceptat, l'orens. capita. Additae decis. saxon. supr. tri
bun. 1816. násl. 2. vyd. 1826. násl. (Ackermann, Rechtsíalle mit Er
kenntnissen des . zu Dresden. 1850. násl. Collectio notab. decis.
supremi tribun. Hasso-Casselani. 1786.. 1821., sv. 13. a násl., vydal
Pfeiffer, pod zvláštním titulem : Pfeiffer, Praktische Ausführungen mit
Erkenntnissen des OAG. zu Cassel 1825. nasi, Strippelmann, Neue Sanimi,
bemerkensw. Entscheid, téhož vrch. soudu appel. 1842. násl., von der
Nahmer, Sammlung der merkw. Entscheidungen des Nassauischen OAG.
1824. násl., pokračoval Flach 1842. násl. Arends. Sammlung interes
santer Erkenntnisse aus dem gemeinen und bayer. Civilrecht und Civil-

process. 1845. násl. (Seuffert, Blätter für Rechtsanwendung, zunächst
in Bayern. 1836. násl.)

Zvláště príhodné repertorium dnešní praxe jest: Seuffertův Archiv
für Entscheidungen der obersten Gerichtshöfe in Deutschland, v Mnich,

r. 1847. a násl. s rejstříkem vždy o 5 sv. Sv. 16. počínaje vydal
Preusser, 1863. násl.; nový otisk ve vel. 8° r. 1866. násl. — Srov.
také Busch, Die Stimme der Praxis, v Erlang. 1862. (cituje se: Busch).
[S, H. Sonnenschmidt, Prakt. Erört. aus den Gebieten des preuss. und

gem. Civ. u. Proc.-R. 1875. Neue prakt. Erört. atd. 1877.]
6) Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen, zum akademischen Ge

brauch, vydal R. Ihering, 3. vydání v Jeně 1876. — Rechtsfälle zu
Puchta’s Pandekten für den akademischen Gebrauch, sestavil Girtanner,

v Jene 1852. 4. vyd. opatřil W. Langenbeck 1869. — Pandekten-
Praktikum vyd. Pagenstecher, v Heidelb. 1860. — Srov. také Pandekten-
Praktikum oder Chrestomathie aller in besonderen Beispielen und Rechts
fällen des corp. iur. civ. aufgestellten und entschiedenen Rechtsfragen,
vyd. A. Eckart, v Heidelb. 1853.

7) Sbírky kontrovers : a) Lüder-Mencke, Gymnasium polemicum
iuris. 1689. násl. b) Rivinus, Systema iurisprud. polem. 1753. c) Walch,
Introductio in controversias iur. civ. 1771. 1810. d) Matthiä, Contro-
versen-Lexikon des röm. Civilrechts, 2 sv., v Lips. 1856

. .
1859. Srov.

také nahoře §. 16. pozn. 1., §. 17. pozn. čís. 4., §. 18. pozn. 3.
8) Kritické časopisy právnické: a) Kritisches Archiv der juri

dischen Literatur vyd. Danz, Gmelin a Taíinger, později Gönner, v Tü-
bink. 1801. násl. 6 sv. b) Krit. Ztschr. für Rtsw., vyd. Mohl. Rogge,
Scheurl, Schrader a Wächter, v Tübink. 1826. násl. 6 sv. c) Jahr
bücher der jur. Litt., vydavatel Schunck, v Erlank. 1826. násl. 30 sv.
(sv. 18. n. p.) d) Kritische Jahrb. für deutsche Rtsw. vydav. Richter,

potom Schneider, posléze tento sám, v Lips. 1837
. .

1848. 12. ročn.
24 sv. (cituje se : krit. Jahrb.). e) Kritische Zeitschr. für die gesammte
Rtsw., vydav. Brinckmann, Dernburg a j., v Heidelberku 1852

..
1859.

5 sv. f) Kritische Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und Rtsw.
vydav. Arndts, Bluntschli a Pözl, v Mnichově 1853

. .
1859. 6 sv. (do

kládá se : kritische Ueberschau). g) Kritische Viertel) ahrschrift ť. Ge-

setzg. und Rechtsw. nyní vyd. Brinz a Pözl, v Mnichově 1859. násl.,
dosud 20 sv. (cituje se : krit. Vjschr.) h) Jahrbücher der deutschen
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung, vyd. Schietter. 1855

..
1873. 14 sv.



§. 20
.

Úplnější literaturu nalezneme v rozličných literárně-dějepis

ných a bibliografických spisech, jako jsou: H. J. O. König, Lehr

buch der jur. Literatur. 2 díly, y Halle 1785. M. Lipenii bi-

blioth. realis iuridica, post Struvii et Jenichenii curas multis acces
sionibus aucta. Lipsiae 1757. 2 voll. fol. s dodatky od Schotta

1775. Senckenberg 1789. Madilm 1816. 1832. B. G. Struvii bibliotk.

iuris selecta ed. 8. cura Buderi. Jen. 1756. E. Cb. Westphal, Sy

stem. Ani. z. Kenntniss der bestem Bücher in der Kechtsgelabrt-

heit. 3. vyd. obstaral J. S. Gruber, v Lipsku 1791. Haubold, Insti

tutiones iur. rom. litt, tom. I. Lipsiae 1809. ed 2. 1826. Ersch,

Literatur der Jurispr. und Politik. Vyd. Koppe v Lipsku 1823.

Ulmenstein, Bibliotb. selecta iur. civ. Beroll. 1822. 1823. 4 toni.

Schltter, Handb. d. jur. u. staatsw. Literatur, v Grime 1843. 2. la

dné vyd. 1851. — Engelmann (drive Enslin), Bibi, jurid., v Lipsku

1840. [Dodat, sešit 1849. Pokračoval Wuttig 1868. Též L. Bossberg.

1877.]
—

Scbrötter, Repertorium iur. consultatorium 1793. 94. 2.

tom. fol. Rössig, Repertorium der in den seit 1790 erschienenen

praktisch, jur. Sammlungen befindlichen Aufsätze und Fälle, v Lip

sku 1802. Sickel Repertorium über die 1802
..

1834. erschienenen

Sammlungen jur. Aufsätze und rechtlicher Entscheidungen, v Lipsku

1835. 2 sv. Kappler, Jur. Promtuarium... über alle in den Jahren

1800
..

1835 (37) erschienenen Abhandlungen
...,

welche in den ver
schiedenen

...
Zeitschriften

...
zerstreut Vorkommen (mit Ausschluss

des Criminalrechts), v Stuttgartu 1835. 2. rozum, vydání 1837.

Walther Handlexikon der jurist. Literatur des 19. Jahrhunderts,

ve Výmaru 1854. [Hildebrandtova Bibliographie der Staats- und

Rechtswissenschaften. I. sv. V. d. Gründung des deutschen Kaiser

reiches bis September 1876., v Lipsku 1877.] — Srov. také (Vogel):

Lexicon litteraturae academico-iuridicae in libraria Goethiana (Wei-

geliana) venalium. Lipsiae 1838. 2 toni. 2. vyd. 1841.
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KNIHA PRVNÍ.

O p r á v e c h v ů b e e.

První kapitola.

0 pojmu a rozdelení práv.

§• ÍL

L Pojem práva.

Právo (v subjektivním smyslu) jest moc obsahu určitého, již

právo (v objektivním smyslu) uděluje vůli nějaké osoby proti oso
bám jiným. l) Každému právu odpovídá právní povinnost jiných

osob, a to bud zvláštní kladná povinnost určité osoby jiné, neb ale

spoň všeobecná záporná povinnost právní všech osob ostatních. 2)

Pozn. ') Windsckekl (4. vyd.) §. d7. : Právo jest moc, právním
řádem vůli udělená, neb pravidlo vůle obsahu konkrétního (?) — Po
jímání práva jako panství vůle v odpor vzato jest Fittingem, die Natur
der Correalobligationen, str. 28. pozn. 31., a zcela zavrženo Iheringem,
(leist des R. R. . §. 60. 61. [srov. der Zweck im Recht, 1877. 1.
str. 434. 499.], jenž definuje právo jako „právně chráněné zájmy.“
|Srov. také Lcnel, über Ursprung u. Wirkung der Exceptionen, 1876.
§. 1.] Proti tomu Windscheid §. 37. pozn. 2. — Také vzato bylo

v Odpor, že se přihlédá při definici práva osobě jako subjektu jeho ;
v novější době připouští mnozí spisovatelé i práva bezsubjektná —
Koppen, die Erbschaft §. L, srov. Winrscheid §. 49. pozn. 3. — proti
dosavadnímu pojmu a obyčeji řeči, dle nichž ku každému právu sku
tečnému přimysliti si jest též i subjekt, jemuž právo náleží. Srovnej
ostatně Prinz 2. vyd. §. 64. násl. Srov. také Neumer, Wesen u. Arten
der Rechtsverhältnisse, str. 109. násl. a dole §. 41. §. 57. p. 2. [Jiné
pojetí podal A. Thon, Rechtsnorm und subjectives Recht. Untersuchungen

zur allgemeinen Rechtslehre, 1878. : Subjektivní právo, jsouc dobře ro
zeznáno od „oprávnění“ (Befugniss)' neb „moci nakládati“ (Veríugungs-
niacht, str. 342.) vzniká slibem budoucích nároků, záleží v naději na



nároky ony. Neb určitěji, ono vzniká normami obráněnému z pravidel

práva objektivnébo, dle něhož dán jest mu prostředek, nárok na usku

tečnění činu pŕikázeného ncb zrušení činu zakázaného, jestliže přestou

peny byly ony normy. Str. 218. str. 133. násl. 223.: „Pro přítomné

neb budoucí nároky ochrana norem stává se právem chráněného.“]
2j Dle toho rozeznáváme absolutná a relativná práva. Srov. však

Neuner na m. u. str. 15. 152. [Thon na m. u. str. 157. násl. 207.
násl.], proti tomu však Windscheid §. 43. p. 8. — Slovně nesprávnou

jest věta, že jus a obligatio jsou korreláty.
3) Skutečné právo musí byti přítomným (jus praesens) ; v jakém

smyslu však můžeme mluviti o budoucím právu, o tom srov. Böhmer,
Exercit. i. 5. Sintenis I. §. 12.

4) Právo, právní poměr (Rechtsverhältniss), právní ústav (Rechts
institut). Srov. Savigny I. §. 4. 5. Puchta §. 2Í). Unger I. §. 24. 58.
Windscheid §. 37. Neuner na m. u. str. 4. misi. Bůrkel krit. Yjschr.
XI. str. 191. násl. w

. Rozdelení práv

§. 22.

1) Dle j i cli obsahu.

Moc, již právo- uděluje vůli nějaké osoby, muže se vztahovali

věci, t. j. neosobnímu, hmotnému předmětu světa zevnějšího,

proto právo věci, věcné právo, bezprostředné právo věcné (his

in re, Sachenrecht). Sem náleží především vlastnictví, jehož obsa

hem jest (ffiTpfoti všem jiným osobám výlučné panství nad věcí jako

celkemjv souhrnu všech vztahu); potom práva obsahu více obme-

zenélio. jimiž věc jen v určitých (jednom neb více jednotlivých)

vztazích právně podrobena jest vůli jiné osoby nežli vlastníkově,

práva věci cizí jdura in re aliena, Rechte an einer fremden

Sache), jež jako práva absolutní jsou účinná naproti všem osobám.

Obsah práva může dále v tom záležeti, že kdosi má moc žádati

na určité jiné osobě činu neb plnění, zvláště takového, jež věcnou

(peněžitou) Hodnotu má. Práva tohoto druhu nazýváme pohle

dávkami, závazky, obligacemi. Oba tyto dotčené druhy práv zahr

nujeme společným pojmem práv majetkový ch (Vermögensrechte);

poměry právní, jichž tato práva jsou základem, nazýváme poměry

majetkovými. Hledě těmto, lze nastoupili v úplný soubor po
měru majetkových (práv i závazků), jichž Subjekten i byla dosavade

jiná osoba, zvláště zemřelý, zňštavitel. Pokládajíce ve směru tomto
jmění proti jednotlivým součástem jeho za věc samostatnou, mluví

váme také o právu jmění jakožto celku (zvláště právo dědické v sub-
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jektivnim smyslu), toto však není ničím jiným, nežli že kdos vůbec

nastoupí na místo dosavadního subjektu majetkového, a proto právě

veškerá majetková práva dosavadnímu subjektu příslušící pro sebe

zachovati může. 2) Protivou poměrů majetkových jsou poměry ro
dinné (Familienverhältnisse), jež jsouce trvalým osobním vztahem

životním různých lidí, samy o sobě více mravní nežli právnické

povahy, přece jsou také jako účinné poměry právní uznány a pra
vidlům právním podrobeny, činíce zvláštní druh poměrů právních,

s nimiž však také zvláštní účinky majetkové jsou spojeny. 3) Dotčená

různost práv a právních poměrů jest zvláště důležitá pro systema

tické uspořádání nauk o právu soukromém, při čemž však vždy

sluší miti zřetel vnitrné souvislosti právních ústavů. 4) Hledíce

tomu lze vytknouti mimcu nauky všeobecné (první kniha) tyto

hlavní oddíly systému:

1) nauku o právech věcných (k věcem) — kniha druhá,

2) o obligacích
—

třetí kniha,

3) o poměrech rodinných, zavírající v sobě i nauku o zvlášt

ních poměrech majetkových na oněch poměrech se zakládajících

— kniha čtvrtá,

4) o dědictví
— kniha pátá.

Pozn. ') Srov. Unterholzner Abh. III. Puchta v časop. Rh. Mus.
III. str. 289

. .
308. (Kl. civ. Schriften čís. XIY.) a proti tomuto Sin-

tenis, Linde’s Zeitschr. XIX. 2. Unger §. 59
. .

64. C. Neuner, Wesen
und Arten der Privatrechtsverhältnisse. Y Kielu 1866.; k tomu Bürkel,
krit. Yjschr. XI. str. 191

. .
233., také Windscheid §. 18

. .
42.

2) Právo osobě, jež na nás přešla? Puchta, Rh. Mus. strana
302

. .
305. Proti Sintenis na m. u.

3) Srov. Savigny I. str. 331
. .

410. s Puchtovými Instit. I. §. 21.
násl. Arndts, Encyklopaedie §. 48

. .
68., také Windscheid §. 41. p. 1.,

zvláště proti mínění, že prý poměr rodinný nezakládá sám o sobě pra
vých práv (ryzí práva rodinná), a proti Brinzovi §. 245. násl., 2. vyd.
§. 34. násl., jenž vylučuje práva rodinná z kruhu práv soukromých.
[Thon na m. u. str. 189. : „Právo rodinné, pokud chrání rodinu na
zevnějšek, jest povahy absolutní — co vždy (?) se přehlédá — jako
právo osoby neb právo věcné.“]

4) System práv, právních poměrů neb právních ústavů? Srovnej

pozn. 1. 2. a Schrötter, krit. Jahrb. IV. str. 293. Arndts, tamtéž VIL

str. 196. násl. X. str. 137
. .

142. Booking, Inst. I. §. 29. Unger §. 24.
Windscheid §. 13. p. 2. — Pokusu Plichtou učiněnému, uspořádali

system roztříděním práv dle jich předmětu (osoby, věci, činy) dostalo

se přísného kritika v samém vydavateli jeho spisů; srov. Rudorfforvy

pozn. Puchtovu spisu „Vorlesungen“ §. 46. 447. Srov. ostatně svrchu
§. 18. pozn. 34.



5) O protivě práv věcných (jura in re, in rem, realia) a práv
osobných (jura in personam, personalia, ad rem) srov. Thibaut, Ver
suche . 2. Feuerbach, Vers. Vili. Duroi, civ. Arch. 14. 18. (rect. 19.)

a proti tomu Puchta, Rii. Mus. I. str. 286. násl. Vaugerow §. 113.
Unger §. 61.

§. 23.

2) Dle jich poměru právu v objektivním smyslu.

Práva (v subjektivním smyslu) zakládají se nepřímo na pra
vidle právním (§. 21.), jež všeobecně stanoví podmínky, za kterých

právo toho neb onoho obsahu vzniká. Ale i činem moci zákono

dárné může přímo uděleno býti komusi právo, které by jinak, dle

zásad právních, nebylo odůvodněno. Právo takové nazýváme vý

sadou (privilejem. privilegium) v užším smyslu. a) Právo toto vzniká

pouze tím kterým nařízením moci státní, ’) která tomu oprávněna

jest právem veřejným. -) Rozdělení výsad na privilegia conven
tionalia a non conventionalia neb gratiosa, pak na privilegia one

rosa a gratuita vztahuje sp pohnutce, proč uděleny byly, nikoliv

právnickému důvodu jich vzniku. 3) Výsadě v jistém směru jest

příbuzno jus singulare, výsada v širším smyslu 4) (dobrodiní právní,

beneficium juris, Rechtswohlthat), t. j. právo zakládající se na prá

vním pravidle, jež prohlédajíc zvláštním okolnostem stanoví pro
určité případnosti výjimku z práva obecného (jus commune) vše

obecně platného. 5) Výsady v širším i užším smyslu mohou rozdě

leny býti v kladné a záporné (affirinativné a negativné), v privi

legia personae, rei a causae. 6)

Pozn. ’) Constitutio personalis; L. 1. §. 2. D. de const, princip.
1. 4.; lex specialis? cf. L. 24. de statu Imm. 1. 5. (§. 10 ku .);
privilegium v obj. smyslu (favorabile neh odiosum), Cic. de legib. Ill.
19. pro domo cap. 17. Gell. noct. att. X. 20. Cf. L. 17. §. 5. D. ad
munici]). 50. 1. „privilegium specialiter civitati datum.“ L. 6. Cod. de
incoi. 10. 40. (39). „privilegio speciali.“ Const. Summa §. 4. „aliquod
privilegium speciali beneficio“. L. 38. pr. 1). quib. ex caus. mai. 4. 6.
„speciali beneficio“. — Windscheid §. 135. 136.

2) Ustanovení práva veřejného stanovící, že a jak výsady udělo
vány býti mohou, jest oním právním pravidlem, na němž se výsada ne
přímo zakládá; aktem udělení výsady přímo vzniká právo (subjektivné).
Z pravidla moc zákonodárná jest původcem aktu toho, avšak i někdo
jiný, jemuž moc ona nepřísluší, může oprávněn býti propůjčení
výsady.

l) X. de privilegiis 5. 33. in 6to. 5. 7. Clem. 5. 7.
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3) SroY. vůbec Schlayer, Darstellung der Lehre von den Privi
legien nach den Quellen des gemeinen Rechts, Linde’s Ztschr. n. p.
XII. 2., zvláště o živnostenských právech věcných, Schmid, civ. Arch.
XL1V. 1. 8. Prinz 2. vyd. 69.. 72.

Q L. 15. D. de snhst. 28. 6. L. 17
. .

24. I). de reb. auct. iud.

poss. 42. 5.; ano i „speciále privilegium“ v L. 17. Cod de dignitat.
12. 1., „privatorum privilegiorum“ v L. 4. Theod. Cod. de itin. mun.
15. 3. — Puchta §. 30. Windscheid §. 29. (právo výjimečné). Prinz.
2. vyd. §. 25. „normální a anomalní právo.“

5) dus singulare v obj. smyslu, i. e. quod contra tenorem rationis
propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est.
L. 16. D. de logih. 1. 3. L. 14. eod. Quod vero contra rationem iuris
receptum est, non est producendum ad consequentias. L. 15. eod. In
his, quae contra rationem iuris constituta sunt, non possumus sequi
regulam iuris, cf. L. 2. D. de testam, milit. 29. 1. „propria atque sin
gularia iura“. Naproti tomu ins commune na př. jako protiva ins mili
tare v L. 11. pr. L. 20. D. 1. c. L. 15. D. de vulg. subst. 28. 6. Pauli
sentt. III. 4a §. 3. „utam communi quam proprio jure ;“ jako protiva ins
singulare nezletilců v L. 12. D. do minor. 4. 4.; jako protiva před
nosti tisku „privilegium... ius commune privatorum“ v L. 37. D. de
iure fisci. 49. 14. Savigny I. str. 61

. .
66.

(J) L. 1. §. 43. I). de aqua. 43. 20. Et datur (sc. ius aquae
ducendae ex loco publico) interdum praediis, interdum personis; quod
praediis datur, persona extincta non extinguitur; quod datur personis

cum personis amittitur, ideoque neque ad alium dominum praediorum

neque ad heredem vel qualemcunque successorem transit, rf. L. 196.
1). de R. J. Privilegia quaedam causae sunt, quaedam personae ; et ideo
quaedam ad heredem transmittuntur, quae causae sunt; quae personae
sunt, ad heredem non transeunt. L. 68. D. eod. In omnibus causis id
observatur, ut ubi personae conditio locum facit beneficio, ibi deficiente

ea beneficium quoque deficiat, ubi vero genus actionis id desiderat, ibi
ad quemvis persecutio eius devenerit, non deficiat ratio auxilii. Schlayer

na m. u. str. 60. násl. Unger I. str. 580. násk, 588. násl.

Druhá kapitola.

O osobách neboli subjektech právních.

<4 §- 24
.

Osobou v právnickém smyslu jest každé individuum, které jest.

neb může býti subjektem práv. V té okolnosti, že kdosi za takové

individuum uznán jest, záleží právě osobnost *) (Persönlichkeit), způ-



sobilosť právům 2) (Rechtsfähigkeit). Tato přísluší dle přírody

všem lidem a jen těmto ; a) ale dle positivného práva osobnost jest

odepřena jednotlivým lidem, b) jakož i jsou uznány právní subjekty,

jež nejsouce jednotlivými lidmi, jen dle právnických pojmů jako

osoby existují. Takové právní subjekty nazýváme osobami právni

ckými (juristische, moralische, tingirte, mystische Personen) a lišíme

je takto od, jednotlivého člověka, jenž již sám o sobě jest subjektem

právním, a jejž zveme fysickou nel) přirozenou Osobou.

Pozn. 1) Persona v abstraktním významu : srov. Nov. Theod. XVII. /ý

1. §. 2. „servi (piasi nec personam habentes.“ Theophil . 17. pr.
„/ /. trai nQÓGamoL övzsg ;“ Cassiodori Variar. VI. 8. „servos, qui

personam legibus non habebant.“ cf. Cod. qui legitimam personam in
indiciis habent vel non 3. 6. — Hertii opuse. 1. 3. de uno homine
plures sustinente personas, cf. L. 9. pr. I). de pact. 2. 14.

,J) Právo osobnosti? — Vlastnictví sebe sama? Vangerow §. 34.
(„príjemná spekulace, však

. ..
nesprávná, poněvadž nedbá ani pojmu

osobnosti, ani pojmu vlastnictví.“ Böcking, Inst. §. 33. §. 12.) — Právo
k vlastní osobě? Puchta, Inst. I. §. 30. „právo k vlastní osobě, při
kterém vůle přímo na sebe samu se vztahuje.“ Puchta čítá tomu také
právo držby. Pand. §. 22. 46. 114. násl., 122. násl. Však: „Osobnost
jest přece nepopiratelně nutnou podmínkou každého práva; bez osoby žá
dného práva; tedy

. . .
nemůže osobnost právem byti. Osobnost jest prý moc

nad osobou vlastní ; tedy tato již se předpokládá,.
. .

však osoba bez osob
nosti zavírá v sobě spor.“ Dle positivného práva „vlastnost právního sub
jektu každému člověku jako člověku příslušící není vždy uznána,“ „způsobi
lost miti práva zvláštními podmínkami vázána, zvláštním obmezením a mo
difikacím jest podrobena.“ Tu může byti sporno, jaké postavení kdosi má

v právu, a tak můžeme i „mluviti o právu osobnosti, jako právně odů
vodněném nároku na to, abychom jinými lidmi jako osoba byli uzná
váni a šetřeni.“ Arndts, civ. Sehr. III. str. 11. 12. V podobném smyslu
mnozí. mluví o právech osobných (Personenrechte) neb právech stavu
(Status-, Zustandsrechte). Wächter §. 45. O právech, jichž předmětem
jest vlastní osoba, můžeme i potud mluviti, pokud vůli lidské přísluší
vláda nad vlastním tělem a duchem a jich úkony, nad vlastními činy,
pokud vláda tato netýká se osob neb věcí cizích. Ale jest nepochybnou
věcí, „že tato práva nepotřebují zvláštního výkladu v systému práva
soukromého,“ Windscheid §. 39., jinak bylo by potřebí, tam vykládati
i právo spáti, pracovati neb na procházku choditi atd. Srov. ostatně
také Savigny I. str. 334

. . .
37., Unger I. §. 60. Neuner na m. u. str.

15. násl. staví v čelo systému „právo osobnosti“ jako „právo osoby
býti sobě samoúčelem, jako samoúčel trvati a se vyvíjeti;“ proti tomu
Brůckel, krit. Vjschr. XI. str. 200. násl. [Thon na m. u. str. 147. násl.]

a) L. 2. D. statu bom. 1. 5. §. 12. J. do iure nat. 1. 2. pr. J. de libert,
1. 5. L. 4. D. de bist, et iure 1. 1. b) L. 22. 32. D. de R. J.
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I. O osobách přirozených. a)

<A. Jak vznikají a zanikají.

§•25,.

1) Čeho treba k jich vzniku.

Osoba přirozená počne existovati, jakmile bytosť lidského druhu

mimo útroby mateřské 1) samostatné existuje a žije. b) Potřebí jest

tedy, aby dítě úplně 2) najevo přišlo c) z útrob mateřských, po svém

oddělení žilo d) a lidskou podobu mělo. 6)

Pozn. O L. 9. §. 1. cit. (not. b.) „partus nondum editus homo

non recte fuisse dicitur.“ Však: Nasciturus pro iam nato habetur, quo
ties de commodis eius (de ipsius iure) quaeritur. L. 7. 26. D. h. t. L.
231. D. de Y. S. L. 3. I). si pars bered. 5. 4. „antiqui libero ventri
ita prospexerunt, ut in tempus nascendi omnia ei iura reservarent.“ ef.
L. 7. pr. I). de reb. dub. 34. 5. Savigny . str. 12

..
16. Rudorff

k Pucktovi §. 114. not. b. přikládá proto osobnosti nezrozenci „ovšem
toliko právnickou;“ srov. také Unger 1. §. 26. p. 15. a násl. Proti
tomu Windscheid (4. vyd.) §. 52. p. 5. Brinz (2. vyd.) I. str. 172. násl.

2) Nejen hlava; jiného mínění jest bez důvodu Sintenis I. §. 13.

not. 4. arg. L. 12. §. 1. D. 28. 2. „si non integrum animal editum
sit.“ Srov. L. 3. Cod. 6. 29. „si vivus perfecte natus est, licet illico,
postquam in terram cecidit, vel in manibus obstetricis decessit, nihi
lominus testamentum corrumpi (rumpi), hoc tantummodo requirendo,
si vivus ad orbem totus processit, ad nullum declinans monstrum vel
prodigium.

a) Jest mimo to potřebí schopnosti na živu ostati (vitality)?
L. 12. Di h. t. L. 3. §. 12. D. de suis. 38. 16? Proti tomu Savigny
II. str. 385.. 417. Vangerow I. §. 32. Unger na m. u. pozn. 10. 11.
Förster I. §. 19. p. 7. „dřívější otázka po požadavku vitality neexi
stuje více.“ Ale toto jest správno jen potud, pokud nehledíme po-
tracencům ; arg. L. 2. Cod. 1. c. uxoris abortu testamentum mariti non
solvi,“ srov. §. 1. J. de exhered. lib. 2. 13. Pauli sentt. IV. 9. §. 1.
5. 6. Pucbta §. 114. Inst. II. §. 210. Wächter, de partu vivo non vi
tali progr. I

. .
V. Lipsiae 1863

. .
66., v podrobném výtahu podal ně

mecky Fitting, civ. Arch. L. 1. str. 1
. .

26. Proti opět Sarrazin, diss.
de partu vivo non vitali, Berlin 1870. Srov. také Dernburg §. 41.

ll) J. de iure person. 1. 3. I), de statu hom. 1. 5. b) L. 1. §. 1. D. de
insjjic. ventre. 25. 4. L. 9. §. 1. I), ad leg. Falc. 35. 2. L. 161. D. de V. S. c)
L. 3. Cod. de postum. 6. 29. cf. L. 12. pr. D. de liberis. 28. 2. L. 1. §. 9. D.
nude cogn. 38. 8. d) L. 2. 3. Cod. 1. c. L. 129. D. de V. S. e) L. 3. Cod. cit.
L. 12. D. b. t. L. 12. §. 1. ). de lib. et postum. 28. 2. cf. L. 44. I). de reli
giosis. 11. 7. Pauli sentt. 1. 9. §. 3. 4.



<§.26.

2) Jak z a n i k á přirozená osobnosť.

Konec osoby přirozené jest smrť. Jestliže někdo domlouvati

se chce o práva na něčí smrti závislá, musí jako jinou okolnosť

dokázati, že ten který člověk zemřel. Není-li smrť nějaké osoby

jistou, ale ovšem pr avděpodobnou, může nejistota tato odstraněna

býti soudním pr ohlášením té které osoby za zemřelou. Dle dnešního

obecného - práva obyčejového pokládáme za to, že nepřítomný více

nežije, ) o němž žádných zpráv nemáme (nezvěstný, Verschollener),

a od jehož narození již 70 let uplynulo. Po vyšetření věci a ve
řejném předvolání může nezvěstný prohlášen býti za zemřelého ;
prohlášení toto zakládá domněnku, že nezvěstný skutečně zemřel,

a nastupují všechny účinky jeho smrti. 2) Zda však také existuje

domněnka, že nezvěstný až do onoho času žil, tak že by až do času

toho zejména dědictví a odkazy pro nezvěstného mohly býti nabý

vány, o tom jistá praxe dosud se nevyvinula. 3)

Pozn. ) Vznik a vývoj tohoto práva obyčejového, jež se zakládá

na výroku žalmisty („Všech dnů let našich jest let sedmdesát, aneb
jestli kdo silnějšího přirození, osmdesát let,“ Žalm 89. neb 90..v. 10.),
byl vyložen Brunsem v důkladném pojednání, Bekkers Jahrb. I. 5. str.
90.. 201. Srov. Steinberger, Rechtslex. XII. str. 693

..
713. Jak věc

se má, jestliže nezvěstnému bylo (neb skorém již bylo) 70 let, když
zmizel? O tom srov. Puckta §. 115. Bruns str. 186. násl. 201.

2) Kterou dobou? a) když za zemřelého prohlášen byl, neb b)
když mu bylo 70 let? neb c) když počal býti nezvěstným? (successio

ex nunc neb ex tunc?) — Toto (třetí) mínění jest zavrženo nyní vše
obecně; první mínění bájí ještě Vangerow §. 33. p. 1. (6. vyd.); srov.
o rakouském a pruském právu Unger I. §. 27. p. 27. násl. Förster I.
§. 19. p. 17.; druhý názor (b) jest míněním panujícím, srov. zvláště
Gropp, Abb. . 4. Savigny li. str. 17.. 19. a zvláště Bruns, str. 198.
násl., také Vangerow (7. vyd.) §. 33. p. 1.

:í) Počínaje 17. stoletím s domněnkou smrti spolu přijatá domněnka
života byla již dříve v odpor vzata mnohými spisovateli, v novější době
zvláště Croppem; Abh. II. 4. 5. a také Schäkerern, Linde’s Ztschr. n.
p. V. 10., a proto také byla zavržena v 1. a 2. vydání této knihy,
jakož i v mnohých rozhodnutích soudních (Seuflěrtův archiv I. 160.
VIL 356. IX. 254. Xll. 1. proti lil. 298. V. 31. IX. 310.; srov. také
Boppe, Linde’s Ztschr. n. p. XVII. 11.). Velmi dobře byla hájena
Brunsem na m. u. str. 168. násl. 193. násl., a přijalo ji také 3. a 4.

' vyd. této knihy a též Steinberger, Rechtslex. XII. str. 711. násl., Wind-
scheid Pand. §. 53. p. 3. Však opětně velmi v odpor vzata jest Zin
kem, Blätter f. Rtsanwendung XXVI. čís. 2. 3. 4: (1861. srov. XIX.
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čís. 2. 3. 4. 1854.), s čímž souhlasí Keller §. 21. Koppen Erbr. str.
114. násl. Unger Erbr. §. 36. p. 6. Roth I. str. 162. násl., a hýla za
mítnuta v nejnovějších rozhodnutích soudních (Seuffertův archiv XIV.
149. XV. 200.).

§• 2U

3) O prioritě smrti zvláště.

Právní domněnka rozhoduje také někdy nejistotu, která z více

osob zemřela dříve ostatních. Obyčejně, ovšem nikoliv bezvvjimky. a)

má se za to, b) že dospělé dítě zemřelo po rodičích, nedospělé však

před svými rodiči. *) Mimo tuto případnosť může domlouváno byti

o právo, jež závislým jest na prioritě smrti nějaké osoby, jen ten

tokráte, 2) jestliže domlouvající dokáže tuto prioritu. 6)

Pozn. *) Netoliko pro tu případnosť, když zahynuli v společném
nebezpečí života; arg. L. 11. pr. I). de b. p. sec. tah. 37. 11. „duobus

peregre defunctis.“ Kierulft' I. str. 92. Booking Inst. §. 32. not. 11.
Proti tomu Vangerow §. 33. p. 2. Savigny II. str. 20

. .
22. Windscheid

§. 53 a j., srov. Seuffertův arch. II. 125. Důvod z L. 11. pr. cit.
vzatý mnozí nechtí připustiti, poněvadž prý na místě tom nemluví se
o oné domněnce. Ale místo toto přece pokládá obě děti (liberi peregre
defuncti), o jichž smrti žádné zprávy bližší není, jako by byly commo-
rientes, a rozhoduje případnosť tuto jako L. 9. pr. I). de rei), duh.
(pozn. 2. ku k.) ; proto jest důvodným soud, že hy tato domněnka o
prioritě smrti i v oné případnosti nastoupila, kdyby otec a dítě byli

peregre defuncti. A když otec a dítě do Ameriky se vystěhují a zemrou,
aniž máme o tom podrobnějších zpráv, kdy počíná společné nebezpečí ? —
Dle Můhlebrucha, civ. Arch. IV. 27., domněnka, že nedospělec dříve
zemřel, platí zcela všeobecně; dle Thibauta — 6. vyd. §. 211. arg. L.
15. pr. I), de inoff. test. 5. 2. „turbato ordine mortalitatis“ — platí
domněnka, že starší osoba předemřela (přirozeným způsobem). Oboje
mínění nenalezlo souhlasu; Thibaut sám zanechal dřívějšího mínění

v 8. vyd. §. 122. not. c. Srov. Gaedcke, de iure commonentium, v Ro-
stok. 1830

2) Jinak má se věc, když pouze na tom záleží, že jiná osoba
nežila déle. L. 26. I), d. m. c. donat. 39. 6. L. 8. D. de reb. duh.
34. 5. L. 32. §. 14. D. de donat, int. vir. et . 24. 1. Dle těchto
míst darování na případ smrti neb mezi manžely jest neodvolatelným,
byť i dárce a obdarovaný zemřeli stejným časem; ano L. 32. §. 14.
cit. dovozuje toto ze slov řeči Antonínovy. Proto nemohou dovodit!
pravidlo, že na tom záleží, zda jest dědice obdarovaného žalovati

a) L. 9. §. 2. D. de reb. dub. 34. 5 : L. 18. (17.) §. 7. D. ad Sc. Trel).
36. 1. b) L. 26. pr. I). de pact. dot. 23. 4. L. 9. §. 1. 4. Ti. 22. 23. D. de reb.
dub. Ľ) L. 16. §. L... L. 18. 1). 1. c. L. 35. (34.) 1). ad 8c. Trel).



o splnění daru, neb zda jest mu se hájiti proti odvolání daru. — Ostatně

srov. ještě 9. pr. D. de reb. dub. „Qui duos impuberes filios babebat,

ei qui supremus morietur Titium substituit. Duo impuberes simul in

nave perierunt: quaesitum est, an substituto et cuius hereditas deferatur.

Dixi: si ordine vita decessissent, priori mortuo frater ab intestato heres
erit, posteriori substitutus ; in ea tamen hereditate etiam ante defuncti
filii habebit hereditatem. In proposita autem quaestione, uhi simul pe
rierunt, quia, cum neutri frater superstes fuit, quasi utrique ultimi de
cessisse sibi videantur, an vero neutri, quia comparatio posterioris
decedentis ex facto prioris mortui sumitur? Sed superior sententia
magis admittenda est, ut utrique heres sit.“ Čti též : in proposita autem
quaestione, ubi simul perierunt, nuin utrique heres sit (neh s Mommse-

nem : utrum utrique substitutus heres erit), quia, cum neutri frater su
perstes fuit, quasi utrique ultimi decessisse (nec successisse? Krüger)

sibi videantur? an vero etc. Cf. L. 34. pr. 42. pr. D. 28. (i. L. 92.
162. pr. D. de V. S.

H. O způsobilosti osol) přirozených, právům.

§. 28.

1) Římské stavy soukromoprávně.

Římské právo rozeznává při osobách přirozených tri hlavní

stupně způsobilosti právům, stavy soukromoprávně (status) ; totiž

svobodu, občanství, svazek rodinný. Dle toho rozděleny jsou osoby

přirozené na: 1) liberi a servi, a) 2) cives a peregriny, 3) homines

sui juris a homines alieni juris neb personae alieno juri subiectae ; b)

ony nazýváme patres- neb inatres-familias ; tyto nazýváme, nehle

díce otrokům, kteří také — ač nepřesně —
počítáni bývají oso

bám (personae) alieni juris, filii- neb ŕiliae-íáinilias, také nepotes-

neb neptes-familias, c) t, j. děti pod mocí otcovskou (Hauskinder).

Dle toho rozeznává se trojí capitis deminutio, d) maxima, media

a minima. 2) Však dnešní obecné právo soukromé nezná otroků

více a při způsobilosti právům soukromým nečiní rozdílu mezi

občany a neobčany, tuzemci a cizozemci. Proto nepřihlédáme v dne

šním právu oněm dvěma rozdílům osob a oněm dvěma způsobům

obmezení způsobilosti právům (capitis deminutio). Třetí rozdíl

má praktický význam i v dnešním právu pandektovém ; děti, moci

a) pr. J. de iure person. 1. 3. cf. tit. 3
. . 7. ibid. b) D. de his qui sui

vel alieni iuris sunt. 1. 6. J. 1. 8. cf. tit. 9
. .

12. ibid. c) L. 4. 1). h. t. 1. 6.
L. 5. §. 1. I), de bon. damn. 48. 20. L. 195. §. 2. L. 19G. pr. 1). de V. S. cf.
L. 46. §. T. D. eod. L. 3. §. 6. D. de lib. exbib. 43. 30. ) D. de capite mi
nutis. 4. 5. J. de capitis minutione. 1. 16.

3Arndtsova Pandekta.
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otcovské podrobené, jsou podnes obmezeny otcem ve svých právech.

Však obmezení toto netýká se, jako v starém právu, schopnosti miti

pro sebe práva vlastní, nýbrž záleží pouze ve zvláštních právech,

jež otci z otcovské moci přísluší a práva dětí obmezují. 3) Dle nej-

novějšího práva římského již také minima capitis deminutio má

sama o sobě nepatrný význam praktický. 4)

Pozn. x) Srov. Puchta §. 116.. 118. Savigny II. str. 23.. 169.

a str. 418
..

515. (příl. IV
. .

VI.) Brinz (2. vyd.) I. str. 175
. .

179.

2) §. 1
. .

3. J. h. t. 1. 16. Maxima est capitis deminutio, quum
aliquis simul et civitatem et libertatem amittit... Minor sive media,

quum civitas quidem amittitur, libertas vero retinetur
...

Minima, quum
et civitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur, quod
accidit in bis, qui cum sui iuris fuerunt, coeperunt alieno iuri subiecti

esse, vel contra. L. 11. D. b. t. — O podstatě nejmenšího obmezení
způsobilosti právům (min. cap. d.) srov. zvláště Savigny II. str. 478.
násl. s Puchtou, Krit. Jahrb. IV. str. 687. Instit. II. §. 220. Seheucrl,
Beitr. I. 9. Dle Justinianova práva zakouší tuto : a) homo sui juris,
jenž arrogaci neb legitimací pod otcovskou moc jiné osoby přichází ;
§. 3. J. b. t. L. 2. §. 2. D. h. t. b) děti arrogovaného (neb legitimo
vaného), které s tímto pod otcovskou moc arrogatorovu přicházejí ; L.
3. pr. D. h. t. c) kdo emancipací stává se prostým moci otcovské ;
§. 3. J. h. t. Theoph. ad h. 1. L. 3. §. 1. 1). h. t. d) dítě, otcem do
úplné adopce dané; L. 10. Cod. de adopt. 8. 47. (48.). Savigny ne
připouští tyto tři poslední případnosti, ale co do případnosti b) a c)
proti jasnému výroku Justinianových pramenů právních.

3) Scheuerl na m. u. i dle starého práva nechce připustiti menší
právní způsobilost dítek, moci otcovské podrobených, a neuznává, že
by v novějším právu rozšířena byla způsobilost jich právům. Totiž-:
filius familias nemohl sice ničeho pro sehe miti a nabývati, ale měl
prý úplnou způsobilost tomu, kdyby jen — nebyl alieni juris. Mně
alespoň se zdá, že způsobilost právům jest obmezena, když jest vázána.

4) Dle staršího práva min. c. d. měla důležité účinky. Rozvazo
vala dosavadní svazek agnatský, což prý dle obyčejného názoru docela bylo
její podstatou (Vangerow §. 34.); ona vzápětí měla zaniknutí osobních
služebností toho, koho se týkala, a zrušení žalob z civilních závazků
proti němu. Tento třetí účinek již dle ediktu praetorského neměl pra
ktických následků, L. 2. §. 1. D. h. t. (§. 121. p. 2.); Justinian zrušil
účinek druhý, L. 16. Cod. de usufr. 3. 33. (§. 194. p. 1.); první úči
nek existuje sice dosud, však nemá významu, poněvadž agnace pozbyla
své důležitosti (Nov. 118.), vyjímaje tu případnosť, když na ugnaci
kognace závisí, jako u adoptovaných. L. 1. §. 4. I), unde cogn. 38. 8.
(§. 427. 477.).



2) O b č a n s k á -č e s ť. )

§. 29.

C a) Pojem cti.

Česť občanská záleží v osobní vážnosti a důstojnosti, jež jedno

tlivci přísluší podle jeho způsobilosti k právům a podle občanského

postavení. 2) Bez občanské cti není způsobilosti k právům, újma

na cti může škoditi osobám i na jich způsobilosti právům.

Pozn. ) Marezoll, Über die bürgerliche Ehre, ihre gänzliche
Entziehung und theilvveise Schmälerung. 1824. Savigny . §. 76

..
83.

str. 170
. .

230. a příl. VII. str. 516
. .

559.
2) L. 5. §. 1. D. de extraord. cogn. 50. 13. Existimatio est di

gnitatis illaesae status legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto
nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur. Obecná čest ob
čanská a zvláštní česť stavu. Puchta §. 119.

b) Újma cti.

«) Ľ le práva rímskeho.

4
.

§ 30
-

aa) O újmě cti vůbec.

Kdo pozbude z trestu občanského práva, ztratí spolu dle řím

ského práva na právu onom zakládající se česť očanskou. a) Kdo

svými činy neb svým stavem snížen jest v mravní úctě svých spolu

občanů, trpí újmou cti, tak že postavení právní jeho horším jest,

nežli počestného (zachovalého) občana. 1’) Mravní soud může vyslo

ven býti všeobecně právním pravidlem, dle něhož s jistými činy

neb stavy újma cti jakožto právní následek jest spojena. Takovou

újmou cti jest dle římského práva infamie (infamia). Opovržení

osoby, které založeno jest nikoliv v pravidle právním nýbrž toliko

v mravním úsudku spoluobčanů, sluje nota nel) turpitudo. 0) Nyní

označujeme protivy tyto výrazy infamia juris a infamia facti. d)

- §. 31.

bb) Infamia.

Dle římského práva vzniká infamie a) bud činem samým, tak

zv. infamia immediata; bud teprve soudním nálezem, že ta která

a) L. 5. §. 3. D. de extraord. cogn. 50. 13. ,J) L. 5. §. 2. D. 1. c. c)
L. 27. Cod. de inoff. test. 3. 28. (1) cf. L. 2. pr. I). obsequiis. 37. 15. L. 30. I).
de furtis 47. 2.

a) D. de bis qui notantur infamia. 3. 2. Cod. de causis ex quibus infamia
3*
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osoba jest vinna činem nepočestným ; stejný účinek mohou miti

ona opatření, jež dána jsou, by se ušlo odsouzení, tak zv. infamia

juris mediata. 1) Infamie trvá z pravidla až do úmrtí osoby, kterou

stihla ; b) odstraněna inůže býti toliko zrušením zneuctujícího roz
sudku c) a vrácením počestnosti zeměpánem (restitutio famae), pouhé

odpuštění trestu nemá ještě účinku toho. d) Kdo utrpěl příliš ve
likého trestu způsobem nespravedlivým, má mu za náhradu infamie

býti odpuštěna. 6) Účinky, jež infamie zejména má v zápětí, jsou,

že infamii stižený vyloučen jest z úřadů čestných f) a že nemá práva

činit! návrhy na soudě, g) tedy také není oprávněn podat! popularis

actio, 11) a že počestní sourozenci oprávněni jsou odporovati testa

mentu, jímž infamii stižený byl ustanoven za dědice. i)

Pozn. *) Případnosti, ve kterých infamie nastupuje, jsou z nej
větší části vypočteny v L. 1. D. h. t., která obsahuje místa ediktu sem
příslušící : Infamia notatur : a) qui ab exercitu ignominiae causa ab im
peratore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit ;
b) qui artis ludicrae pronunciandive causa in scénam prodierit; c) qui
lenocinium fecerit; d) qui in indicio publico calumniae praevaricatio-
nisve causa quid fecisse indicatus erit; e) qui furti, vi bonorum rap
torum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pa-
ctusve erit; f) qui pro socio, tutelae, mandati, depositi suo nomine

non contrario indicio damnatus erit ; g) qui eam, quae in potestate
eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tem

pus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matri
monium collocaverit; b) eamve sciens quis uxorem duxerit, non iussu
eius, in cuius potestate est, et i) qui eum, quem in potestate haberet,

eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit ;
k) quive suo nomine, non iussu eius, in cuius potestate esset, eiusve
nomine, quem quamve in potestate haberet, bina sponsalia binasve nu
ptias in eodem tempore constitutas habuerit. — Z těchto případnosti
náleží případnosť d, e, f, dle mnohých spisovatelů i případnosť a, k tak

zv. infamia mediata, ostatní případnosti k tak zv. infamia immediata.
Pro úplnosť buďtež i tyto případnosti dodány : k b) qui operas suas,
ut cum bestiis depugnaret, locaverit, a qui virtutis ostendendae causa hoc
faciunt sine mercede,

...
si in arena passi sunt se honorari, L. 1. §1 6.

irrogatur. 2. 11. (12.) de infamibus. 10. 59. (57.) cf. Vat, fragm. §. 320.. 324.
tab. Heracl. v. 108.. 141. h) L. 43. §. 4. D. de ritu nupt. 23. 2. L. 6. Cod. b.
t. 2. 11. (12.) cf. L. 8. I). de postul. 3. 1. L. 3. §. 1. D. de decurion. 50. 2. L.
3. Cod. b. t. c) L. 1. §. 10. I). de postul. 3.1. d) L. 1. §. 9. 10. I). 1. c. cf.
L. 3. Cod. de generali abolii. 9. 43. e) L. 4. Cod. h. t. L. 13. §. 7. P. h. t. L.
10. §. 2. D. de poenis. 48. 19. *) L. un. Cod. de infam. L. 2. Cod. de dign. 12.
1. L. 3. Cod. de re milit. 12. 35. (36.) 8) L. 1. §. 5. 6. 8. D. de postul. 3. 1.
h) L. 4. D. de pop. act 47. 23. j) L. 27. Cod. de inoff. test. 3. 28. cf. IL. 1.
19. Cod. eod.



D. de postulando 3. L; ) qui corpore suo muliebria passus est,
L. 1. §. 6. cit., quae corpore quaestum fecit, L. 43. pr. . . .

§. 5. D.
de ritu nupt. 23. 2.; quae in adulterio deprehensa est, L. 43. §. 12.
13. D. 1. c. ; k d) všichni indicio publico damnati, L. 7. D. de iud.
pubi. 48. 1., též ti, kteří obmyslně vyhýbají se trestnímu vyšetřování,
L. 6. §. 3. D. de decurion. 50. 2., tomu také synové velezrádců
dle L. 5. §. 1. Cod. ad leg. Jul. maiest. 9. 8.; k e) také odsouzení

extra ordinem pro tyto neb podobné přečiny (jako crimen extraordi
narium) má ony účinky, L. 12. Cod. h. t. L. 13. §. 8. D. h. t. L. 7. D. cit. ;
též tak lichva, L. 20. C. h. t. ; nedodržení narovnání přísahou stvrze-
ného, L. 41. Cod. de transact. 2. 4.; nedokázané udání (delatio), L.
2. pr. L. 18. §. 7. D. de iure fisci. 49. 14. ; k f) při obzvláštní ne
poctivosti také contraria actio má ony účinky, L. 6. §. 5. 7. D. h. t.
cf. L. 22. Cod. h. t. ; poručník postižen jest infamii také při tak zv.
suspecti remotio, §. 6. J. de suspect, tut. 1. 26.; ke g . .

i) vdova sama,
která poruší rok smuteční, L. 11. §. 3. D. b. t. L. 15. Cod. h. t.;
poručník, jenž se sám neb syna svého s poručenkou ožení, L. 66. D.

de ritu nupt. 23. 2.; ku k) také alteri sponsa, alteri nupta, L. 13.
§. 3. D. h. t. Srov. Rudorff, Zeitschr. f. Recktsgesck. IV. str. 45..61.

a spis jeho De iurisdictione edictum (1869.) §. 18. 19. Karlowa, Zur
Geschichte der Infamia, v témž časopise IX. str. 204. násl.

2) Postižení infamii jsou v ediktu praetorově proto zejména uve
deni, poněvadž byli nezpůsobilými na soudě činiti návrhy (postulare) ;
proto z pravidla nemohli zastupovat! osob jiných před soudem. Frag.
Vat. 1. c. Pauli Sentt. I. 2. §. 1. 3. Dle staršího práva sporná strana

sama mohla ohraditi se netoliko proti zachovalému zástupci infamii po
stižené protistrany, než i proti infamovanému zástupci zachovalého od
půrce (procuratoria exceptio). Věc ta však změněna jest v právu Just.
§. ult. J. de except. 4. 13. Puchta §. 120. — Dle ustanovení lex Julia
de maritandis ord. a jejího praktického výkladu byla infamie žen důle
žitou Idedě manželství, ale i to jest změněno v právu novějším. Srov.
L. 28. 29. §. 6

..
8. (L. 29.) Cod. de nupt. 5. 4. Nov. 117. cap. 6.

Savigny §. 82. a příl. VII.

§. 32.

cc) Turpitudo.

Když nějaká osoba svým chováním neb svým stavem, nehledě

tomu, zda s ním dle předpisu právního újma cti jest spojena,

přece dle mravního úsudku spoluobčanů jeví se býti opovržení

hodnou, tedy může okolnosť tato býti i právně závažnou v těch

případnostech, pokud a kdy něco záleží na mravní hodnotě té které

osoby. 1) Tak věc zejména se má, jde-li o zastávání úřadů čest

ných 3) a o podání žalob cti se dotýkajících proti osobám počest-

a) L. 2. Cod. de dignit. 12. 1.
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ným, b) neb o správu poručenskou, Ľ) dále jde-li při interdiktu de

liberis exhibendis o přidělení držby po čas rezepře, d) při stížnosti

sourozenců na neláskavé vyloučení z dědictví, 6) a jde-li o připu

štění svědectví. f) týchž případnostech přihlédá se ovšem im-

famii, která někdy při některých z nich výslovně uvádí se vedle

újmy cti turpitudo zvané. 2)

Pozn. 1) L. 27. Cod. de inoff. test. 3. 28.
.. .

Consanguinei
. . .de inofficioso quaestionem movere possunt, si scripti heredes infamiae

vel turpitudinis vel levis notae macula adsperguntur. cf. L. 2. pr. I).
de obseq. par. 37. 15. Licet enim verbis edicti non habeantur infames
ita condemnati (sc. per procuratorem, de dolo aut iniuariarum), re tamem
ipsa et opinione hominum non effugiunt infamiae notam. L. 1. §. 5. D.
de postili, „praetor

. . .
notavit personas in turpitudine notabiles.“

2) Srov. §. 31. not. f. i. Hledě účinku vytčenému v §. 31.
not. g. jsou infamie a turpitudo sobě rovny, poněvadž právo namítati
ji odepřeno jest protistraně, a soudu ponecháno rozhodnutí o mravní
hodnotě osoby. Puchta §. 120. not. cc), dd).

§• 33.

* ß) Pokud dnešního dne lze užiti práva římského.

V dnešním právu přihlédá se ještě infamii facti, kde dle

římského práva má účinky soukromoprávné ; ovšem rozhodný jsou

nyní panující mravní názory společenské. Hledě pravé infamii,

tedy iinfamie pro porušení roku smutečního, výslovně byla zrušena

právem kanonickým ; a) za to některé nové případnosti jmenovány

jsou v zákonech říšských. b) Jakožto její účinky uvádějí se v kano

nickém právu vyloučení z prokuratury, c) v říšských zákonech vylou

čení z cechů a notářství. d) V praxi však římské právo bylo velmi

změněno ve směru tomto. Infamia immediata jako infamia juris

více známou není, infamia juris nenastupuje žalobě soukromo

právně; při trestném odsouzení dle mínění četných praktiků jest

potřebí, by výslovně na infamii nalezeno bylo, má-li tato nastoupiti,

jestliže již trest sám dle pojmů dnešních neprivodí infamii. Celá

theorie římská o infamii pozbyla praktického významu v dnešním

obecném právu soukromém ; vlastní účinky infamie zmizely neb ne-

b) L. 11. §. 1. D. de dolo. 4. 3. c) L. 27. §. 1. D. de test. tut. 26. 2.
(l) L. 3. §. 4. 5. ). de lib. exhib. 43. 30. e) L. 27. Cod. de inoff. test. 3. 28.
f) L. 3, pr. I), de test. 22. 5. Nov. 90. cap. 1.

a) cap. 4. 5. X. de secami, nupt. 4. 21. b) Hšs. řád. pol. z 1577. Tit.
23. §. 2., Hšs. usnes, z 1670. §. 10., Hšs. usu. z 1551. 80. cf. auth. habita und
agricultores. c) cap. 1. 2. C. 3. qu. 7. (1) Hšs. řád pol. 38. §. 1. cf. §. 4. cí-
sařs. pat. z 1731. §. 13. a not. ř. z 1512. Tit. I. §. 2.



spadají do práva soukromého, a kde ještě újma cti v právu sou
kromém má význam, není to více onen určitý pojem infamie římské.

Pózu. *) Srov. zvláště Savigny na m. u. §. 83. Booking, Pand.
I. §. 32. a učebnice německého práva soukromého, pak Windscheid
§. 56., Roth §. 27., a zvláště o rakouském právu partikulárním Unger
1. §. 31

. .
33. [ tomu zákon ze dne 15. listop. 1867. čís. 131. ř. z.].

X §. 34.

3) Účinek náboženského vyznání na způsobilost právům.

Dle římského práva a dle práva středověkého náboženské vy
znání bylo velmi důležitým pro právní postavení osoby. a) Ně

mecku dle spolkových zákonů tři náboženské strany křesťanské

byly sobě postaveny na roven v právech občanských a politických,

a také při jiných vyznáních náboženských soukromoprávná obme-

zení vesměs byla odstraněna. 1) O židech některá výjimečná usta

novení právní ještě se udržela a mnohem více jich vyvinulo se

v partikulárních právech, ale i tato zákonodárstvím partikulárním

byla zrušena v době novější. Jako důležité obecnoprávné, obmezení

židů a všech nekřesťanů budiž vytčena jich nezpůsobilost sňatku

s křesťany. V)

Pózu. x) Tato praxe jest uznána zákonem severoněmeckého spolku
(nyní zákonem říšským) ze dne 3. července 1869.

C. O jiných právnicky důležitých vlastnostech a stavech osob.

§. 35.

1) Pohlaví.

Právo uznává toliko dvojí pohlaví, mužské a ženské, a žádných

obojáků mezi nimi. a) Osoby obojího pohlaví mají z pravidla touž

způsobilost právům.

Pozn. L. 1. D. de Y. S. : Verbum hoc si quis tam masculos quam
feminas complectitur. L. 195. pr. eod. Pronuntiatio sermonis in sexu
masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur. Proti tomu L. 45.

pr. D. de legat. IL Exemplo
....

pessimum est feminino vocabulo
etiam masculos contineri. — Ale srov. L. 9. D. de statu hom. 1. 5.

a) Cod. de haereticis. 1. 5. de apostatis. 1. 7. de iudaeis. 1. 9. de paganis.
1. 11. Nov. 182. — cf. auth. item a credentes X. de haeret. 5. 7., in 6to 5.
2. Clem. 5. 3. X. de apostat. 5. 9. de iudaeis. 5. 6. ) L. G. Cod. de jud. 1. 9

a) L. 10. D. de statu hom. 1. 5. L. 15. §. 1. 1). de testih. 22. 5. L. 6.
§. 2. 1). de lib. et post. 28. 2.
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L. 18. 1). de tesLib. 22. 5. §. 10. J. de adopt. 1. 11. L. 2. I). de R.
J. Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt, et
ideo nec indices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec
pro alio intervenire nec procuratores existere.

^ §• 3G.

2) Stá r í.

Stáří ’) jest zvláště důležitým vzhledem ku právnické způso

bilosti činům (§. 59.) Dva nej důležitější stupně stáří jsou do

spělost (pubertas, Mündigkeit) a zletilost (Volljährigkeit. Grössjäh-

rigkeit). 2) Dospělost nastupuje píá mužském pohlaví dokonaným

rokem čtrnáctým, při ženském pohlaví dokonaným rokem dva

náctým; 3') osoby věku toho slují dospělými (puberes, mündige, mann
bare Personen); mladší osoby slují nedospělými (unmündige Per

sonen, impuberes, pupilli). Zletilost nastupuje při všech osobách

dokonaným rokem dvacátým pátým ; b) osoby věku toho slují zleti

lými (majores vigiliti quinque annis, volljährige, majorenne Perso

nen) ; mladší slují nezletilými (minores XXY annis, minderjährige,

minorenne Personen). Je-li nezletilému aspoň dvacet let, nezletilé

aspoň osmnácte let, mohou zeměpánem prohlášeni býti za zletilé,

mohou dosici prominutí let (veniam aetatis), 0) čímž však nejsou

veskrz na roveň postaveny osobám dle přírody zletilým. d) nedo

spělém rozeznáváme ještě infantes, děti v užším smyslu, jimž ještě

není sedm let. 3) a infantia majores. 6) Při dospělých rozeznáváme

v některých případnostech mezi tak zv. plena pubertas, která na
stupuje při jinoších osmnáctým, při dívkách čtrnáctým rokem. f)

Nikoliv dle let určen jest rozdíl mezi nedospělci pubertati proximi

a infantiae proximi, g) rovněž i věk vysokého stáří, h) senectus. 4)

Pozn. 1) Srov. Savigny III. atr. 21. a násl. §. 106.. 111.
<J) V Německu užívá se často slova „dospelosť“ ve význame „zle

tilost.“ Sintenis §. 13. čís. IV. 2. Kraut, Vormundschaft I. str. 154.
misi. Tato dle mnohých práv partikulárních jest položena roku 21.
neb 24. Unger §. 37. čís. 4. Roth §. 24. srov. Serafini nota 4 §. 36.

a) L. 3. Cod. quando tut, esse desim 5. 60. pr. J. quii), mod. tut, fin. 1.
22. ) L. 1. §. 2. 3. I). de minorib. 4. 4. cf. L. 5. Cod. quando dies leg. 6. 53.
(legitima aerasi. c) Cod. de his qui veniam aetatis impetraverunt. 2. 44. (45)
‘p L. 3. 4. Cod. 1. c. e) L. 1. §. 2. I). de admin. 26. 7. L. 14. 1). de sponsat
23. 1. L. 18. pr. §. 4. Cod. de iure delil). 6. 30. cf. L. 6. D. rem imp. 46. 6. L.
8. Tlieod. Cod. de matem. bon. 8. 18. f) L. 40. §. 1. I), de adopt. 1. 7. L. 14.
§. 1. 1). de aliment, leg. 34. 1. cť. L. 57. I). de re iud. 42. 1. g) §. 10. J. de
inutil. stip. 3. 19. §. 18. J. de old. ex delicto. 4. 1. L. 111. pr. I). de R. J. L.
13. §. 1. I). de dolo malo 4. 3. h) ku př. L. 15. §. 2. D. de aoopt. 1. 7. L. 8.
D. de testib. 22. 5. L. 2. §. 1. R. de vacat. 50. 5. u. a.



3) Srov. o tom zvláště proti Unterholznerovi, Zeitscbr. f. gesch.
Rtsw. I. 3., časopis Heidelb. Jabrb. sv. . roč. 1815. str. 664. násl.

a Savigny na m. u. str. 29
. .

36.
4) Srov. Tbibaut, civ. Arch. Y11I. 2.

§• 37.

3) Zdrav í.

Nedostatek tělesného a duševného zdraví a) může právnicky

byti důležitým. Záleží však 1) nedostatek tělesného zdraví bud v ne
moci v užším smyslu, morbus, b) zvláště morbus sonticus, 0) když

nemoc činí kohos neschopným nějakému právnímu jednání, neb

v trvalé vadě tělesné, vitium, d) na př. hluchotě, slepotě, němotě,

neplodnosti (spadones, castrati, thlibiae et thlasiae). e) 2) Duševní

nemoc záleží v porušení neb oslabení sil duševních, čímž ta která

osoba zcela jest neschopnou spořádané vůle, mentis suae non com

pos, pomatenec, blbec (furiosus, demens, mente captus, wahnsinnig,

blödsinnig)/) aneb přece má potřebí pomoci a podpory cizí (fatuus,

stultus, simplex, také mente captus). g) duševně nemocným osobám

čítáme také toho, jenž soudně prohlášen hyl za marnotratníka, is

cui a praetore bonis interdictum est, prodigus, sc. civiliter talis. h)

Pozn. Srov. vůbec Savigny III. str. 83
. .

90. §. 112.

4) P ř í b u z e n s t v í.

§. 38.

a) Pojem a druhy. a)

Příbuzenství (cognatio, Verwandtschaft) jest poměr dvou osob,

jenž vzniká bud zplozením jedné druhou neb zplozením obou osobou

třetí, bud právním aktem, jemuž stejný účin jest propůjčen. Šva-

a) L. 45. §. 4. D. de excusat. 27. 1. L. 20. I). de iniusto test. 28. 3. )
L. 101. §. 2. I). de Y. S. c) L. 113. D. de V. S. L. GO. D. de re bid. 42. 1.
L. G5. §. 1. I). de aed. ed. 21. 1. L. 46. 1). de iud. 5. 1. d ) L. 101. §. 2. cit.
E) §. 9. J. de adopt. 1. 11. a Theoph. ad h. 1. L. 2. §. 1. L. 40. §. 2. D. de
adopt. 1. 7. L. 128. 1). de V. S. cf. L. 6. §. 2. L. 7. I). de aed. ed. 21. 1. L.
39. §. 1. I). de iure dot. 23. 3. L. 6. pr. §. 1. ). de lib. et post. 28. 2. f) §.
8. J. de imiti], stip. 3. 19. L. 5. 40. I). de R. J. cf. L. 20. D. de statu bom.
1. 5. L. 25. Cod. de nupt. 5. 4. L. 28. Cod. de episcop. and. 1. 4. tit. Dig. de
curat, furios. 27. 10. s) §. 4. J. de curat. 1. 23. L. 45. §. 2. I). de excusat. 27.
1. L. 2. 1). de postul. 3. 1. L. 19. §. 1....L. 21. D. de reb. auct. iud. poss.
42. 5. h) §. 3. J. de curat. 1. 23. §. 2. J. quib. non. est permiss. fac. test. 2.
12. cf. Gai. 1. 53. i. f. Ulp. XIÍ. 2. 3. Paul. Sentt. . 4a.

§. 7.
a) J. d. gradibus cognationis 3. 6. Dig. de gradibus et affinibus. 38. 10.

X. de consanguinitate et affinitate 4. 14.
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krovstvím (affinitas, Schwägerschaft) rozumíme poměr manžela pří

buzným manžela druhého. 1) Příbuzenství jest: 1) buď manželské

neb nemanželské; b) 2) buď přirozené neb strojené (adoptivní pří

buzenství); 0) 3) buď příbuzenství v pokolení vstupujícím neb sestu

pujícím (linea superior, ascendens, neb inferior, descendens), neb

v pokolení pobočním (linea transversa, obliqua), proto rodiče, děti

(ascendenti, descendenti), poboční příbuzní (collaterales, Seitenver

wandte); 2) tito jsou buď plnorodní neb polorodní; 3) 4) buď jedno

duché neb vícenásobné; 4) 5) buď cognatio v užším smyslu, buď

agnatio, která však pozbyla své důležitosti v novějším právu Justi-

nianově. d) Stupeň příbuzenství mezi dvěma osobami čítáme v řím

ském právu vesměs dle počtu porodů neb generací, 6) jichž bylo

potřebí vzniku těch kterých osob (computatio civilis), v kanoni

ckém právu při pokolení pobočním dle stupně příbuzenští obou se
společným rodičem. f) Stupně švakrovství čítáme dle stupně, v jakém

sešvakřená osoba jest příbuznou s manželem druhým.

Pozn. 4) Také-li poměr mezi manžely samými? Fragni. Vat.
§. 218. 202. L. 38. §. 1. I). de usar. 22. 1. L. 15. Cod. de donat,

ante nupt. 5. 3. Srov. Sell, Arch, für civ. Praxis. XXll. str. 237. misi.
2) Respectus parentelae. §. 5. J. de nupt. 1. 10. Dirksen, Beiträge,

pojed. VI.
3) Die moderni terminologie : germani, consaguinei, uterini, die

římského zvyku mluvy jest i plnorodý bratr conságuineus.
4) Jak liší se plnorodé a polorodé příbuzenství poboční od jedno

duchého a vícenásobného příbuzenství, srov. Hugo, Magazin IV. 7. 16.
Fritz, Linde’s Zeitschr. XV. 2.

§. 39.

b) O domněnce příbuzenství.

Kdo žil s nějakou ženou v platném manželství, pokládá se
dle domněnky právní za otce dítěte, které žena ona porodí po

181. dni po uzavřeném manželství aneb do 10 měsíců po rozloučení

manželského svazku. ') Proti této domněnce připouští se protidůkaz,

že dítě manželem nemohlo hýti zplozeno. 2) Mimomanželské zplo

zení nezakládá žádného vlastního příbuzenství právně účinného mezi

zplozencem a zploditelem, ale mezi matkou a dítětem nemanželským

existuje pravá kognace. 3)

b) §. 12. 13. J. dc nupt. 1. 10, Cod. de liberis natural. 5. 27. Nov. 89.
c) J. de adoption. 1. 11. Dig. 1. 7. Cod. 8. 47. (48.) X. de cognatione legali.
4. 12. cf. X. de cognatione spirituali. 4. 11. d) .1. de legitima agnatorum tutela.
1. 15. de legit, agnat. succ. 3. 2. Nov. 118. e) L. 1. sqq. D. h. t f) C. 35. qu.
5., cap. 9. X. h. t. 4. 14.



Pozn. J) L. 12. D. de statu hom. 1. 5. Septimo mense nasci
perfectum partum, iam receptum est;

...
et ido credendum est eum,

qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum filium esse. —
L. 3. §. 11. 12. D. de suis. 38. 16. Post decem menses mortis natus

non admittetur ad legitimam hereditatem. De eo autem, qui centesimo
octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit et Divus Pius
pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum. Proto pravidlo : Pater

. . . .
est, quem nuptiae demonstrant. L. 5. D. de in ius. voc. 2. 4.

Seuffertův archiv IL 254. Stintzing, Dogmat. Jahrb. IX. 3. str. 416.
nasi., tvrdí proti dosavadní theorii, že ono pravidlo platí již počátkem
manželství, že tedy pro každé dítě, jež manželkou porozeno bylo po
uzavření a do 10 měsíců po rozloučení sňatku, domněnka mluví, íe
bylo zplozeno manželem, že však při života schopném dítěti, jež naro
dilo se před 182. dnem po uzavření sňatku a do 10 měsíců před roz
loučením, připuštěn jest protidůkaz z jeho vj'voje tělesného. Tvrzení
tohoto však nelze držeti proti uvedeným místům. Windscheid §. 56 b)

pozn. 3. Srov. ostatně ještě Wächter (Fitting), Civ. Arch. L. str. 1. násl.
Burckhardt, Die civil. Praesumtionen, str. 337. násl. 359. násl.

2) L. 6. D. de his qui sui vel. al. iur. 1. 6. Filium eum defi
nimus, qui ex viro et uxore eius nascitur. Sed si fingamus abfuisse ma
ritum, verbi gratia per decennium, reversum anniculum invenisse in
domo sua: placet nobis Juliani sententia, hunc non esse mariti filium.
Non tamen ferendum Julianus ait eum, qui cum uxore sua assidue mo
ratus nolit filium agnoscere, quasi non suum. Sed mihi videtur, quod
et Scaevola probat, si constet maritu aliquamdiu cum uxore non con
cubuisse, infirmitate interveniente vel alia causa, vel (Hai. velut) si ea
valetudine paterfamilias fuit, ut generare non possit, hunc, qui in domo
natus est, licet vicinis scientibus, filium non esse. Cf. L. 29. §. 1. D.
de probat. 22. 3. L. 12. (11.) §. 9. D. ad leg. Jul. de adult. 48. 5.

— Puchta §. 41. Seuffertův Arch. I. 161
. .

163. Y. 175. IX. 124. X.
170. XIX. 9. Nelze připustili důkazu, který opírá se pouze o dospě
lost dítěte. Wächter na m. u. str. 6

. .
13. Burkhardt na m. u. str. 342.

násl. Seuffertův Arch. YHI. 229. XIII. 123. XYII. 115. XVIII. 109.
Srov. však XI. 11. XII. 161. — O užití téhož pravidla na děti ne
manželské srov. tamtéž XIII. 123. XV.. 98. XYII. 115. Busch str. 25.

3) §. 12. J. de nupt. 1. 10. Quales sunt ii, quos mater vulgo
concepit; nam nec hi patrem habere intelliguntur

...
quasi sine patre

filii. Srov. L. 4. in f. D. de in ius voc. 2. 4. L. 4. D. unde cogn. 38.
8. Však: §. 10. J. 1. c. Děti, v neplatném manželství zrozené, kano
nické právo pokládá za manželské, jestliže domnělým manželům, neb
alespoň jednomu z nich nebylo známo, že manželství jest neplatným.
C. 2. 8. 10. 14. X. qui filii sint, legit. IV. 17.

§. 40.

5) Bydliště. a)

Bydliště (domicilium, Wohnort) nějaké osoby jest ono místo,

a) Dig. ad municipalem et de incolis. 50. 1. Cod. d. incolis. 10. 40. (39.)
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jež jest středištěm jejího života občanského a činů
.

) Bydliště mů

žeme zvoliti si dle své vůle vlastním činem, s nímž příslušný úmysl

jest spojen (domicilium voluntarium), činem opačným pak se zruší.^)

Mnohé osoby mají dle zákona, nehledě jich vůli, na určitém místě

bydliště, domicilium necessarium, 0) B ydliště jest důležitým, jde-li

o to, který soud jest příslušným «pro tu neb onu osobu, neb po
právu kterého místa posuzovat! sluší její poměry právní. 2) Dílem

dle bydliště, dílem však i dle jiných okolností [§. 161. 390.] řídí

se, zda kdo jest přítomným neb nepřítomným (praesentia, absentia).

Pozn. x) L. 203. D. de Y. S.
. . . eam domum unicuique nostrum

debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque re
rum constitutionem fecisset. L. 7. Cod. h. t. Cives quidem origo, ma
numissio, allectio, adoptio, incolas vero ....

domicilium facit. Et in
eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem

rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non
sit discessurus, si nihil avocet; unde cum profectus est, peregrinari
videtur, quo si rediit, peregrinari iam desiit. Cf. L. 17. §. 13. L. 27.
§. 1. D. h. t. Více bydlišť touž dobou: L. 5. 6. §. 2. L. 27. §. 2. D.
h. t. — O tom, co jest origio a domicilium (municipes a incolae, ins
originis a ins incolatus) dle římsk. a dnešního práva srov. Savigny
. str. 39.. 66. 89.. 95.

2) Savigny Vlil. str. 57
. .

89. (řím. pr.), str. 95. násl. (dnes. pr.),

srov. Wächter, Hdb. . §. 18
. .

20. Unger I. §. 22. 23. Bar, Das inter
nationale Privat- und Strafrecht. 1862. §. 29

..
31., týž, krit. Vjschr.

XY. str. 1. nasi. Windscheid §. 34
. .

36. Roth §. 16. Prinz (2. vyd.)
§. 22. 23. a k tomu Arndts, Wiener Zeitschr. I. str. 492. násl.

. O osobách právnických.

§• 41.

A. Zevrubnější vymezení pojmu. Druhy
.

x)

Všecko právo jest vůli lidem ; 2) lidé jsou přirozenými sub

jekty práv. Jim zvláště přísluší schopnosť miti práva majetková

a jmění, poněvadž toto jim jest prostředkem, by ukojili své osobní

potřeby a životní účely a jich dosáhli, čemuž nepřímo také to

slouží, že mohou vcházeti v závazky. Však v životě často záhodno

jest podporovati účely a snahy, které slouží nepřímo sice také jedno

tlivým lidem, které však přesahují potřeby a snahy jednotlivců

jichž dosažení přece jest potřebí zevnějších prostředků (statků).

b) L. 20. 27. §. 2. in f. I,. 31. D. h. t. c) L. 22. §. 1. L. 38. §. 3. D. k. t. —
L. 3. 4. L. 17. §. 11. ibid. — L. 22. §. 1. b. t. —

L.'22. §. 3. cf. L. 27. §. 3.
ibid. —



By snahy a účely ony byly trvale podporovány, odporu čuje se
uznávat! jmění a poměry majetkové, které nejsouce vázáný na je

dnoho neb více lidí jakožto svůj subjekt, toliko a přímo slouží oněm

dále jdoucím snahám a účelům, avšak zcela analogicky, tak jako

jsou propůjčeny jednotlivým lidem, práva majetková a závazky

v sobě zavírají. Mluvíme-li však o právech a závazcích, jichž sub

jektem není člověk jednotlivý, předsevzali jsme již samovolně

a nevědomky personifikaci, uznavše subjekt majetkový, tedy subjekt

právní, který pouze dle právnických představ existuje, maje pouze
intellektuelní, nikoliv skutečnou existenci. Takové subjekty právní

nazýváme právnickými osobami. 3) Y právní theorii, v právu ma
jetkovém 4) jeví se samostatnými, právům způsobilými osobnostmi

vedle jednotlivých lidí, 5) podrobeny jsouce celkem týmž pravidlům

soukromoprávným, což ovšem nevylučuje, že v tom neb onom směru

zvláštní ustanovení o nich může piatiti, že lišiti se mohou rozsahem

své způsobilosti právům. G)

Stá t sá m jest přede vším podobným subjektem právním. Stá

tem myslíme si veškeré poměry majetkové, jichž subjektem není

ten neb onen státní člen, neb všichni dle poměrného dílu ; na místě

něho
— také jako protiva státu jakožto politického celku —

fiskus,

t. j. veškeré jmění státní, bývá jmenován jakožto subjekt oněch

poměrů majetkových, pokládán jsa takto za osobu právnickou. Státu

nejvíce blíží 'se politické součásti jeho, jako jsou obce městské

a venkovské, neb okresy více větších obcí v sobě zavírající, pro
vincie, korunní země v Rakousku, pokud mohou miti samostatné

jmění. Jako obce vznikají spojením více osob v jediný celek, rovněž

tak různí jednotlivci mohou spojití se účelům jiným a jakožto

celek proti jednotlivým členům činiti zvláštní subjekt právní. Ta-

ko vé osoby právnické nazýváme vůbec sbory, korporacemi (univer

sitates). Ale i bez zvláštního více lidí spojení nějaký statek může

býti věnován jistému účelu; by účel tento chráněn a podporován

byl, vkládáme ve jmění ono neviditelný subjekt právní. Tím obdr

žíme jiný druh právnických osob, které nazýváme nadacemi (piae

causae, Stiftungen). Jednotlivé tyto druhy osob právnických nelze

přísně od sebe děliti ; druh v druh může přecházeti, neb táž osoba

právnická může dle různých názorů zařaděna býti v druh ten

neb onen.

Příčina ku personifikaci vyškytá se také tenkráte, když ně-
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jaké jmění jako celek zachováno býti má nikoliv pro jisté snahy

a účely, nýbrž pro nějakou osobu, tato však ještě jeho nenabyla. 9)

Pozn. *) Srovn. vůbec Savigny §. 85
. .

102. sv. II. str. 235.. 373.
tomu Puchta, Krit. Jahrb. IY. str. 701

. .
715. a článek Corporation

(Rechtslexikon sv. . str. 65
. .

79., Kl. civ. Schriften čís. 28), Yorles.
§. 25

. .
28. Windscheid §. 49. 57

. .
62. Salkowski, Bemerkungen zur

L. v. d. jur. Personen. 1863. Stobbe, Privatrt. I. §. 49
. .

62. E. Zitel-

mann, Begriff und Wesen der sg. jur. Personen. 1873. ; [o tom Harum,
Wiener Ztschr. I. str. 207. násl.J ; hledě právu partikulárnímu Pfeifer,
D. L. v. d. jur. Personen nach gem. u. württemb. Rt. 1847. Unger I.
§. 42

. .
44. Dernburg §. 48

. .
59. Roth §. 32

. .
47.

2) L. 2. 1). de statu bom. 1. 5. „hominum causa omne íus con
stitutum“. Srov. §. 12. J. de iure nat. 1. 2.

3) Pojmenování toto jest dnes obyčejným. Windscheid dává před
nost výrazu „osoba fingovaná, fingirte Person.“ Dříve byl obyčejným
výraz „morální osoba,“ také se říkávalo „mystická osoba.“ V novější
době pojem právnické osoby živě byl vzat v odpor. Brinz Pand. (1. vyd.)

str. XI. přirovnal jej bastroši, položiv na místo něho pojem „jmění
účelné, Zweckvermögen,“ str. 172. Někteří spisovatelé následovali jej,
zvláště Demelius ve spise „die Rechtsfiktion“ (1858.) str. 84. násl.,
který také první pokusil se dle názoru tolmto v jednotlivostech pro-
pracovati učení o osobách zvaných právnických (v čas. Dogmat. Jahrb.
IV. 2.). Theorie o jmění účelném byla na to podrobně a důkladně
spracována Brinzem samým, Lehrb. 1. vyd. str. 979

. .
1150. Nové učení

toto dalo podnět řadě výkladů, které buď celkem hájily dosavadního
názoru — zejména Unger, Krit. Überschau VI. 9. srov. téhož Erbr.
§. 7. pozn. 5

. .
14. Arndts, Krit. Yjschr. 1. str. 93. a násl., Civilist.

Schriften I. str. 16
..

26. — buď podaly jiné různé názory — Bekker,
Z. L. vom Rechtssubject, Genuss und Verfügung, Zwecksatzungen Zweck-'
vermögen und jur. Personen, Dogm. Jahrb. XII. 1. Böhlau, Rechtssubject

u. Personenrolle (ve Výmaře 1871.) a Civ. Arch. LVI. 10. srov. Zitel-

mann na m. u. — V skutku „osoba zvaná právnickou,“ neb jak jinak
„věc“ onu jmenujeme, není žádný nepřirozeně strojený pojem, „odborný
výtvor umělecký,“ „nevědecká fikce,“ nýbrž je vědeckým výrazem toho,

co v životě právním jaksi nutně se vytvářilo. Mluvíme-li o právech

a povinnostech, o jmění, majetkové způsobilosti státu, obcí atd., tedy
personifikujeme, a ona bytost takto zosobněná, jen dle pojmu po
chopitelná, není ničím jiným, nežli naší osobou právnickou. Již Brinz
uznal v 1. vyd. str. 994. násl., že podobné personifikace byly prová
děny v římském právu měrou nejširší, že i za našich dob s „jměním
účelným“ vždy tak bylo zacházeno, jako by náleželo „neosobné věci,
která byla vědomky neb nevědomky povýšena za subjekt a tedy za
osobu,“ dokládaje: „na tom nemusí ničeho změněno býti.“ Ve 2. vyd.
I. §. 59

..
63. ve všeobecném díle o osobách mluví již podrobně o per

sonifikaci, a sám volá takto zpět do života právnické osoby jakožto
zvláštní druh právních subjektů proti lidem jednotlivým (kteří prý pouze



osobami jsou). Srov. o tom Arndts, Wiener Zeitschr. L str. 494.. 503.

Také nejnovější zákonodárství nespustilo se pojmu právnických neb

mravních osob. — Jiný názor o osobách právnických Ihering podává,

Geist des R. R. 111. str. 209. násl., 314. násl., 330. násl. ; pravými

subjekty práv, kterých nositelkyní jest osoba právnická, jsou prý jedno

tliví lidé, jichž požívání ona práva jsou ustanovena, pokud toto inter

esse jich právně jest chráněno. Proti tomu Randa, Arch. f. deutsches

Wechsel- und Handelsrecht. XY. str. 339. násl. Brinz str. 984. násl.

4) „Osoba právnická nikdy nemůže byti subjektem oněch práv,

jichž podmínlčbii jest... tělesná existence, na př. nemůže miti žádných
práv roďmných svobodným osobám, nemůže manželství uzavřití.

. . .
Naproti tomu právnická osoba může miti ona práva rodinná, která jsou
pouhými účinky práv majetkových, jako na př. jest potestas in servum

a tedy i patronát.“ Booking, Inst. I. §. 30. p. 7. Ovšem osoby prá
vnické „mohou býti nositelkyněmi mocí a práv“ (rovněž i závazků),

které náležejí právu veřejnému. Pojem právnické osoby jest pro právo
veřejné právě tak důležitým jako pro právo soukromé. Windscheid
§. 57. p. 1. srov. Roth. §. 32. na p.

5) L. 22. ). de fideius 46. 1. Hereditas personae vice fungitur,

sicuti municipum et decuria et societas. L. 16. I). de Y. S. 50. 16.
„civitates enim privatorum loco habentur,“ což zde sice jest praveno

výkladu věty: „bona civitatis abusive publica dicta sunt“ (L. 15.
ibid.), ale přece v sobě zavírá, že města, pokud mají bona, na roven
klásti sluší osobám soukromým. Sporná jest otázka : zdali také po
zemky pokládati sluší za osoby právnické, když jim služebnosti příslu
šejí, neb když jimi jsou stiženy, když privileje s nimi jsou spojeny,
neb reální břemena na nich jsou? Heise, Grdr. I. §. 98. Bücking, Inst.
§. 62. d. Pand. I. §. 38. Proti tomu právem Savigny §. 103. Puchta
§. 27. not. m. „Toto již dle svých výsledků velmi nepřirozené mínění

sotva jest třeba vyvracovati;“ proti čemuž ovšem Bücking: „Neodůvo
dněné odsouzení zajisté sotva jest vyvrácením.“ Srov. na př. a) L. 12.
D. de serv. 8. 1. „Fundo

..
servitus adquiritur,“ L. 31. D. de s. p. r.

8. 3. „num imus fundus id ins aquae amisisset,“ a j.; L. 30. (31.)
§. 7. I). de neg. gest. 3. 5. „sententia praedio datur;“ L. 7. pr. I).
de publican. 39. 4. „in vectigalibus ipsa praedia non personas conve
niri;“ proti tomu b) L. 17. §. 3. D. de s. p. u. 8. 2. „hoc igitur pol
licetur venditor, sibi quidem stillicidiorum servitutem deberi, -se autem
nulli debere;“ L. 5. §. 9. I). de op. n. mint. 39. 1. „ins suum dimi
nuit, alterius auxit, boc est,

...
servitutem aedibus suis imposuit;“ L.

86. D. de V. S. Quid aliud sunt iura praediorum quam praedia qua
liter se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo? a L. 4. §. 5. 1).
fin. reg. 10. 1. „magis fundo quam porsonis fines adiudicari intelli-
guntur.“ Také výraz „pecori debetur appulsus“ nalézá se v L. 1. §. 18.
D. 43. 20., a „ager itineri servit“ v L. 13. §. 1. D. 8. 3. Opiral-li
by se kdo o výraz „praedium serviens,“ byl by nucen i movitou věc,

quae personae servit, čítati osobám právnickým. Srov. ještě Elvers,
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Röm. Servitutenlehre I. str. 95. násl. a Kuntze, Heidelb. krit. Ztschr.
I. str. 549. misi. Windscheid §. 57. p. 10.

°) O tom, pokud právnické osoby jsou způsobilými právům, srov.
Savigny H. §. 90

. .
95. Keller §. 37.

7) Sporno jest, zdali v právu soukromém pokládat! lze za zvláštní
osoby právnické: a) (posloupné) držitele moci státní neb církevní? L.
50. D. de legat. IL (31.). Quod principi relictum est, qui, antequam
dies legati cedat, ab hominibus ereptus est,

. . .
successori eius debetur,

cf. L. 57. eod. Si Augustae legaveris et ea inter homines esse desierit,
deficit quod ei relictum est. cap. 5. de rescript, in Gto. Sedes ipsa
(apostolica) non moritur, b) Současné neb posloupné držitele jiných
vrchnostenských mocí, úřadů? L. 25. D. ad municip. 50. 1. Magistratus
municipales, quum unum magistratum administrent, etiam unius hominis
vicem sustinent, cf. L. 20. §. 1. I). de ami. leg. 33. 1. — Mühlen
bruch §. 196. p. 1. Göschen I. str. 201. Rocking, Inst. §. 62. h. k.
Proti tomu Savigny §. 103. Srov. Windscheid §. 57. p. 3. Seuffertův
Arch. XXII. 21*1. 246. XXIV. 106.

8) Na pr. stát jakožto souhrn státních občanů (populus) neb fiskus
(aerarium), církev neb obec církevní, universita jakožto universitas per
sonarum neb jakožto ústav. Windscheid §. 57.

9) O otázce, zdali pozůstalost (hereditas jacens) pokládati mů
žeme za právnickou osobu, viz dole §. 465. p. 1.

. O jednotlivých druzích právnických osob zvláště.

1) Sbory. Universitates.“)

§• 42
-

a) Podstata jich.

Sbor, korporace, universitas b) Q jest osoba právnická, která

vzniká spojením více fysických osob k ideálnemu subjektu právnímu,

na pr. jako města, c) vsi, d) t, j. obce ve smyslu tom po přednosti, 2)

cechy a jiné spolky ostatní, collegia. 8) Korporace však jest od svých

jednotlivých členů různým subjektem právním, jenž i při* záměně

jich týmž ostává. f) Členové nejsou dle podílu (pro parte) subjekty

majetku, který sboru přísluší, 8) mohouce němu jako cizí osoby

vstoupit! ve zvláštní poměry právní jako jiným osobám soukro

mým. h) Jaké závazky a výhody členové korporace jako členové

a) Dig. quod cuiuscunque universitatis nomine vel contra eam agatur. 3.
4. ad municipalem. 50. 1. et. sqq., de collegiis et corporibus. 47. 22. cf. Cod.
de iure reipublicae. 11. 30. (29.) de privilegiis corporatorum. 11. 15. (14.) b) L.
1. §. 3. L. 2. ). b. t. 3. 4. cf. L. 1. Cod. de iudaeis. 1. 9. c) L. 1. §. 1. L. 2.
D. h. t. L. 16. D. de Y. S. L. 27. 28. (26. 27.) pr. D. ad Sc. Trebell. 36r 1. L.
2. D. de poss. 41. 2. d) L. 73. §. 1. D. de legat. I. (30.) L. 2. §. 5. Cod. de
iureiur. propt. cal. 2. 58. (59.) cf. L. 30. D. ad municip. 50. 1. ) L. 1. pr. D.
h. t. 1. 10. §. 4. D. de in ius voc. 2. 4. L. 17. §. 3. L. 41. §. 3. D. de excus.



mají, o tom není žádného všeobecného pravidla; s podstatou kor

porace lze srovnati, by nejen výlučně neb zvláště směřovala sou
kromému prospěchu členů (proto můžeme rozeznávati soukromé

a veřejné korporace), než i to, že jednotlivým členům mohou pří-

slušeti 3) určité podíly na užitcích neb výnosu jmění korporativného,

a jestliže by zanikla, i na jmění samém. Korporace různého druhu

mohou se také mezi sebou lišiti objemem své způsobilosti právům. 4)

Pozn. l ) Výraz coporatio nalézáme již v Nov. Severi II. (corp.
iur. anteiust. vol. II. p. 339. „publicae corporationis“) ; corpus jakožto
pojmenování sboru přichází již v klassické mluvě a název corporati pro
jednotlivé členy přichází často v pozdějších pramenech právních. Srov.
not. a. L. 1. §. 7. D. de quaest. 48. 18. L. 1. pr. §. 1. D. h. t. 3.4.
„Collegia,

.... quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus
principalibus confirmatum est,“

. . .
„quibus

....
permissum est corpus

habere, collegii, societatis, sive cuiusque alterius eorum nomine.“

-) Obce bývají nazývány personae, publicae personae, na př.

personae coloniae u řím. měřičů polních (vyd. Laclimannovo I. str. 10.
54.). Obce městské nazývají se obyčejně respublicae, civitates a nejča
stěji municipes, t. j. souhrn všech měšťanů = respublica, i v kolo
niích i v municipiích. Vsi, vici, ač dle římského zřízení jsou součásti
měst, přece také jako samostatné osoby právnické přicházejí (not. c. d.)
Savigny §. 86.

3) Korporace tohoto druhu byly dle řím. práva na př. societates
publicanorum neb vectigalium publicorum, societates aurifodinarum, ar
gentifodinarum, salinarum. L. 1. pr. I). h. t. 3. 4. L. 59. pr. D. pro
soc. 17. 2. L. 60. (59). §. 1. D. de bered, instit. 28. 5. L. 1. §. 1.
L. 9. §. 4. L. 13. pr. D. de publican. 39. 4. cf. L. 3. §. 4. L). de
bon. poss. 37. 1. L. 31. §. 1. I). de furt. 47. 2. Srov. R. Schmid, Civ.
Arch. XXXVI. str. 166. násl. Mínění o vnitřní podstatě oněch spolků
různí se. Rosier, Goldschmidt’s Zeitschrift f. Handelsrecht IV. str. 274.
násl. SalkoYvski na m. u. str. 29. násl. Brinz str. 1009. násl. M. Colui,

zum röm. Vereinsrecht (1873.) str. 155. násl. Pernice, Labeo I. str.
295. násl. Také různé podobné společnosti dnešní mohou jako ony
spolky zahrnuty býti v římský pojem „universitas,“ jako na př. : ob
chodní a akciové společnosti, umělecké a čtenářské spolky a p. Ně
kteří spisovatelé spatřovali v nich nový druh osob právnických, kla
douce je pod jménem „společenstev“ (Genossenschaften) proti římské
universitě a rozeznávajíce je od této tím, že přikládali členům tak zv.
vlastnictví povšechné (Gesammteigenthum), t. j. vlastnictví sice dle po-

27. 1. f) L. 7. §. 2. D. h. t. cf. L. 76. I>. de imi. 5. 1. k) L. 1. §. h L. 2. 7.

pr. §. 1. 1>. h. t. L. 27. P. de rei), cred. 12. 1. L. 1 pr. L. 6. §. 1. D. de div.

rer. 1. 8. L. ľO. §. 4. 1). de in ins. voc. 2. 4. L. 1. §. 7. I). de quaest. 48. 18
h) L. 9. D. li. t. L. 1. §. 15. D. ad Sc. Trebell. 36. 1,

Arudtsova Pandekta. 4
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dílu, avšak žádné spoluvlastnictví, nepřipouštějíce nároku na rozdělení
jeho (na př. Bluntsclili, Deutsches Privatrecht §. 33. násk). Myšlénka
vlastnictví povšechného zakládá se na témž nedokončeném vývoji poj
movém, jehož stopy nalézáme i u Římanů, když praví, že universi cives
neb municipes jsou subjekty vlastnictví národního neb obecního (srov.

tomu Gerber, Linde’s Ztsehr. n. p. . 7. — Gesammelte jurist,
Abhandlungen I. (čís. 6. str. 188. násk). Také není potřebí (jako Unger
I. §. 43.) sabati myšlénce kollektivných společností neb spole
čností s kollektivnou (formálnou) jednotou osob, které bývají zvány
nepravými společnostmi právnickými, ale v skutku, jestliže se nim blíže
přihlédne, pravými osobami právnickými jsou; Unger sám zřekl se to
hoto středního pojmu, Krit. Überschau VI. str. 171. násk 180. Srov.

znova však Salkovski na m. u., také Gerber, Deutsches Privati'. 8. vyd.
§. 198., a o něm Kuntze, krit, Vjschr. VI. str. 66. násk Jiní myslí,
že pro konstrukci těchto zvláštních poměrů moderních spolků oněch
stačí modifikace zásadních pravidel o smlouvě společenské (Schmid,
Civ. Arch. XXXVI. 8. Thöl, Handelsrecht I. §. 44. násk 5. vyd. 1875.
§. 125. násk). Názor, že zde s osobou právnickou činiti máme, jest
sám sebou jednodušším a souhlasí s představami běžnými a jest skorém
nevyhnutelným v některých směrech, na př. hledě zápisu vlastnictví

věcem nemovitým, jež společnosti náležejí, do knih veřejných, hledě
účastenství oněch osob, jež jsou nezpůsobilými nabývali pozemků, neb

jde-li o to, zřídili pro člena služebnost na věcech společnosti neb na
opak. Unger §. 43. p. 18. a Krit. Überschau VI. str. 179. násk H.
Witte, Goldschmidt’s Ztsehr. . str. 2. násk a zvláště Renaud, Das
Recht der Actiengesellschaften, 1863. (2. vyd. 1875.) a o tom Kuntze

na m. u. str. 53. násk [Grünhut, Wiener Zeitschr. . str. 352. násk

a Laband, krit. Vjschr. XVIII. str. 133. násk] Windscheid §. 58. p.
3. 5. Roth §. 45. a spis jeho Z. B. v. d. Genossenschaft, 1876. [o něm
Schuster, Wiener Ztsehr. IV. str. 547. násk 769. násk]. mínění to
muto kloní se s hlediště „jmění účelného“ : Demelius, Dogm. Jahrb.
IV. str. 130. násk Bekker, Goldschmidt’s Ztsehr. IV. str. 557. násk,
proti tomu však Brinz str. 1036

..
1041. s hodným pozoru zakončením:

„že akcionář nyní více nebude moci nabývati služebností proti želez
nici“ (zdali železnice proti akcionářovi?), „jest sice pravdou, ale žá
dným neštěstím.“ Srov. ještě o obchodních společnostech a „neobchod-
ních tak zv. kollektivnick společnostech“ zvláště Randa, Arch. f. Wech
selrecht XV. str. 1. násk str. 337. násk a vůbec Stobbe §. 58.. 61.
[Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, sv. I. Rechtsgeschichte der
deutschen Genossenschaft. 1868. sv. II. Geschichte des deutschen Kör
perschaftsbegriffes. 1873. 0 torn Lewis, Krit. Vjschr. XVI. str. 561.
násk XVII. str. 87. násk].

4) Srov. torn Savigny §. 90
..

95. Pfeifer, str. 98
. .

112. Unger,
System I. str. 340. násk, také Brinz §. 235. 236.
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b) Zastoupení sborů.

Aby korporace, která nemá žádné přirozené vůle, a) byla scho

pnou činů právních, jest potřebí, by zastoupena byla osobami fy

sickými, *) tak že to, co tyto jako její zástupcové uzavrou neb učiní,

platí za usnesení a čin korporace. b) Zřízení korporace chová oby

čejně ustanovení o tom, kdo a jak ji zastupuje; obecné právo sou
kromé nemá o tom všeobecných pravidel. -) Však každé korporaci

příslušeti má právo se usnášeti a jednatele voliti ; c) nebylo-li usta

noveno o tom ničeho podrobněji ve stanovách, jest nám veškeré

členy, kteří rozumné vůle schopni jsou, pokládati za přirozené zá

stupce její, a to, o čem většina jich rozhodne —
nečítajíc těch,

kteří se řádnému pozvání nedostavili, jako by vzdali se svého

práva hlasovacího 3) —
sluší pokládati za usnesení všech členů, jehož

působnost ovšem může býti obmezena vrchním dozorcem se strany

státu. 4)

Pozn. *) Theorie „jmění účelného“ mluví zde o zastoupení účelu
místo o zastoupení osoby právnické. Brinz. §. 239. str. 1111. násl.

<1) Co římské právo o tom obsahuje, vztahuje se na obce městské ;
tyto zastupoval jich ordo decurionum, shromáždění jich bylo schopným

usnesením, jestliže nejméně dvě třetiny byly přítomny, absolutní vět
šina jich rozhodovala. L. 3. 4. D. h. t. 3. 4. L. 2. 3. 1). de decret.
50. 9. L. 45. (40.) Cod. de decur. 10. 32. (31.). Srov. Savigny §. 96.
97. Mommsen, Die Stadtrechte von Salpensa und Malaca str. 411.
násl. 425. násl. Na jiné korporace toho nelze užiti. Seuffertův arch.
XIV. 200. Ostatně nazýváme, ovšem ne výrazem římským, korporace

s vyvinutým zřízením universitates ordinatae, jiné inordinatae.
3) Windscheid §. 59. „Jednoblasnosti jest potřebí jen usnese

ním, která přesahují účel korporace.“ Srov. Brinz str. 1115. násl.
4) Srov. Savigny §. 98

. .
100. Keller §. 38. 40. tomu Wind

scheid na m. u. a Brinz §. 240. str. 1121. násl.

§. 44.

c) Vznik sborů. *)

Korporace vznikne spojením více jednotlivců 2) v jediný celek

účelu společnému a uznáním tohoto celku se strany státní za

a) L. 1
.

§. ult. P. de poss. 41. 2. L. un. §. 1. ). de libertis imiv. 38. 3.
b) L. un. §. 1

.
cit. L. 97. I). de cond. et dem. 35. 1. L. 14. I), ad munic. 50.

1. c) L. i. §. 1. I). b. t. L. 4. I). de colleg. et corp. 47. 22 d) L. 160. §. 1.
D. de R. J. L. 19. I). ad munic. L. 5. §. 2. (1 .) Cod. de legation. 10. 65. (63.)

4 :.=
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zvláštní právní subjekt od členů rozdílný. Z toho jde, že spolek

účelu nemravnému neb bezprávnému jakož i každý spolek, z ja

kéhokoliv důvodu státem zakázaný (collegium ilbcitum), nikdy ne
může býti osobou právnickou. 3) Naproti tomu však nelze tvrditi,

že by ku vzniku právnické osoby bylo potřebí zvláštního uznání

neb udělení povahy korporační se strany státu. Tato může příslušeti

spolku již dle (všeobecného) pravidla právního (zákona neb práva

obyčejového) a dle obecného práva sluší přiřknouti ji každému

spolku, jenž jako sbor jest zařízen a který má vlastní jmění, od

jmění jednotlivých členů rozdílné a oddělené. 4) Jestliže tomu

dle státních nařízení policejního povolení jest potřebí, tedy ovšem

sluší počítati povolení toto ke skutečným podmínkám, za jakýchž

spolek jest dovoleným, tedy podmínkám jeho existence jako osoby

právnické, ale pojmově jest povolení ono jinou věcí, nežli jakou

jest propůjčení povahy korporační. 5)

Pozn. ') Srov. vůbec Savigny II. str. 275. násl. a Puchta, Rechts-
lex. . str. 67. 68. Sintenis §. 15. čís. II. Prinz str. 1063. násl.

2) Kolik členů? — L. 85. D. de Y. S. Neratius Priscus tres
lacere existimat collegium, et hoc magis sequendum est. „Ale toto
místo chce spíše dáti podklad rozhodnutí soudcovu, nežli absolutní
předpis.“ Windscheid §. 60. p. 3. Místo toto hledí třem členům,
by pojmu kollegia a tím i zákonných ustanovení o kollegiích užito
bylo na spolek, jenž ostatně nemusí býti osobou právnickou, ano i za
pověděn býti může ; ono nevylučuje, že nějaký spolek jistému účelu
může býti osobou právnickou, nemaje onoho počtu účastníků. Srov.
Stobbe §. 52. p. 1. 2. 3.

3) L. 1. pr. D. h. t. 3. 4. Neque societas neque collegium neque
huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur; nam et legibus
et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur.
Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora, ut ecco
vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere, vel aurifo
dinarum vel argentifodinarum vel salinarum. Item collegia Romae certa
sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principalibus
confirmatum est, voluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculari

orum, qui et in provinciis sunt. — L. 3. §. 1. 1). de colleg. 47. 22.
In summa autem, nisi ex Seti auctoritate vel Caesaris collegium

....
coierit, contra senatusconsultum et mandata et constitutiones collegium
celebrat. Cf. L. 3. pr. ibid. Collegia si qua fuerint illicita

. .
dissolvun

tur. Sed permittitur iis, quum dissolvuntur, pecunias communes, si quas
habent, dividere pecuniamque inter se partiri.

4) Nehledě oněm korporacím, které byly založeny státem aneb
které, jako na př. obce, jsou součástmi státu, panovalo v novější době
mínění, že právnická osobnost spolku více osob, zvláště každé soukromé



korporace, podmíněna jest zvláštním povolením státním ; mínění toto
prý nade vši pochybnosť uznáno bylo místy v pozn. 3. uvedenými.
Srov. zvláště Savigny a Sintenis na m. u. Booking, Inst. I. §. 63. p. 6.
Pfeifer na m. u. §. 15. Ale die L. 20. D. cle reb. dub. 34. 5. („nulla
dubitatio est, quod, si corpori, cui licet coire, legatum sit, debeatur“)
přijde pouze na to, zda spolek dovoleným jest; „že dovolené spolky,
aby jako osobnosti byly uznány, mají potřebí zvláštního propůjčení
způsobilosti právům, o tom není žádné stopy.“ Windscheid §. 60.

]). 3. ku k. A kdybychom spatřovali v oněch místech i tu větu, že
žádné kollegium nebylo dovoleným, jestliže výslovně nebylo schváleno,
tedy nemůžeme za to pokládati, že tento předpis státní policie císařů
římských byl přijat za obecné právo. Srov. zvláště Unger, Krit. Über

schau VI. str. 148. násl. — Keller §. 39. připouští, že byla doba,
„kde požadavek onen jistě neplatil.“ Myslí snad dobu před recepcí
práva římského? Byla-li novější doba nucena přihlédati přísněji po
žadavku s.átního schválení, nemohl tím požadavek onen nabyti platnosti
obecnoprávné. Srov. také Windscheid §. 60. p. 2. ku k.

5) Srov. Unger na m. u. str. 153. násl. Jestliže více nežádáme,
by spolek policejně, třeba i mlčky, byl schválen neb povolen, tedy ona
sporná otázka sotva ještě má praktického významu. Také Sintenis I.
str. 110. p. 24. praví, „že státní povolení neb stvrzení nějaké korpo

race neb nadace nemusí nutně propůjčit! jí povahu právnické osobnosti,
nýbrž že tato z oné sama sebou pochází neb s ní v jedno spadá.“
Uznává proto i společnosti akciové za osoby právnické (II. §. 121. p.
17. ku k.). Ale proč potom (§. 15. p. 27.) „společnosti svobodných
zedníků, které

. . .
zeměpanského povolení a zábavné spolky, které

. . .
po předložení svých stanov obdržely vrchnostenské schválení,“ nechce
pokládati za osoby právnické, nelze nahlédnouti. Kdo jest vlastníkem
besedy a jejího nábytku? ano do konce, když dle stanov všecko jíněn
spolkové má připaduouti ústavu chudých, jestliže spolek se rozpadne ?

d) Zaniknutí sborů.

Sbory zanikají: 1) když všichni členové přestanou bytí členy

bud smrtí neb řádným výstupem, *) 2) když stát přestane uznávati

sbor za osobu právnickou; to stane se na každý způsob zápovědí

(spolku) ; může se však státi i bez zápovědi spolku samého naří

zením. jímž odnímá se jemu povaha korporace ; a jestliže korporace

dovolena neb uznána byla s jistým obmezením. na př. po jistou

dobu neb s nějakou výminkou rozvazovací: může zaniknouti bud

sama sebou neb — jestliže to snad bylo ustanoveno výslovně
—

nálezem soudním, že nastaly okolnosti, s nimiž spojen jest účinek

dotčený. 3) Korporace z pravidla zaniknouti nemůže vlastním usne
sením. 3) Nepřekáží-li tomu žádný prospěch veřejný, může korpo-
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race zaniknouti výstupem všech členů, o němž byli usnesli se spo
lečně; avšak pouhá většina členů, ač jinak usnášení způsobilá

(§. 43.), nemůže předpisovali menšině ničeho v této příčině, 4) a jen

bylo-li přihlédáno této věci ve stanovách korporace, může zani

knouti usnesením se většiny členů, jak v stanovách je nařízeno. 5)

Jmění zaniklé korporace, pokud určité osoby na něm nenabyly

zvláštních práv, sluší pokládat! za odúmrť (§. 608.). Ale dobře na
bytá práva jednotlivců jmění onomu nesmí býti porušena, tedy

také ne bývalých členů. 6) Práva ona mohou tím býti založena, že

před svým rozchodem korporace platně usnesla se o rozdělení jmění

svého, ano — nehledě podobnému usnesení
—

zvláště při sou
kromých korporacích neb dle výslovného ustanovení ve stanovách

obsaženého může samo sebou se rozuměti, že jmění náleží bývalým

členům dle jistého podílu. 7)

Pozn. J) L. 7. §. 2. D. h. t. 3. 4. In universitatibus nihil refert,
utrum omnes iidem maneant, an pars maneat, vel omnes immutati sint.
Sed si universitas ad unum redit, magis admittitur, posse eum conve
nire et conveniri, cum ius omnium in unum reciderit et stet nomen
universitatis. Srov. Savigny str. 280. Puclita §. 28. not. t. I po vymření
všech členů může osobnosť právnická dále existovali, jestliže jmění
korporace až do přistoupení nových členů jako jmění korporační se
dochová. Savigny na m. u. Seuffert I. §. 53. pozn. 11. Windscheid

61. p. 3. Proti tomu však Sintenis §. 15. p. 29. Prinz str. 1147.
Stobbe §. 54. p. 3. 4. — Srov. Ihering, Dogm. Jahrb. X. str. 433.
násl., jenž stanoví pouze další existenci — jím tak zv. — passivných
účinků práv bez subjektu právního.

2) Jen v tomto způsobě můžeme mluviti o zrušení nálezem soud-
dním. Mühlenbruch §. 179. čís. 7. a.

3) Pucbta, Rechtslex. III. str. 73. Srov. Savigny II. str. 279-
341. 348. Kierulff 1. str. 144. Göschen I. §. 65.

4) Jen s tímto obmezením je správným, co Unger praví v časo
pise Krit. Überschau YI. str. 177., že zrušení korporace soukromé zá
visí na libovůli členů. Srov. Windscheid §. 61. p. 2.

5) Prinz str. 1148. žádá pouze, by většině nebyla odňata scho
pnosť o tom se usnésti, tvrdě, že pro podobnou schopnosť domněnka
mluví.

6) Srov. o věci té Plichta na m. u. str. 73. násl. Savigny .
str. 341. násl. Thibaut, Civ. Abh. XVIII. Haubold (s. Gaudlitz), Opuse.
II. p. 546

. .
620. cf. p. LXH

. .
LXXIX. Kori, Langenovy a Koriovy

Erörter. II. 1830. čís. 1. 2. Prackenhöft, Rechtslex. IV. str. 537
. .

541.
~) Na př. při korporativní společnosti akciové dle podílů účast

níků na akciích. Nemůžeme (jako Seuffert 3. vyd. §. 53. p. 12. a j.)
položití za všeobecné pravidlo, „že rozdělení, kde má místo, státi se



musí činem, jenž předchází zrušení (sboru), poněvadž po zrušení jen
jednotlivé osoby tu jsou, jimž nepřísluší žádného práva na jmění prá
vnické osoby již neexistující“ (srov. proti tomu Seuffert 4. vyd. na m. u.).
Nedopatřením jest, když pravidlo v textu vytčené pokládá se za prin
cip, z něhož není výjimky. Proto nebylo lze souhlasiti s Ungrem §. 43.

p. 68. 69., jenž dával akciové společnosti, povahou korporační obda
řené, jen práva věřitelská bona vacantia, kdežto jmění společnosti
kollektivní mělo připadnout! neb zůstat! ipso jure členům ; náhled tento
nemá již proto žádného praktického významu, poněvadž i v oné pří-
padnosti fiskus neujme bona, ex quibus nihil fisco acquiri potest (L. 1.
§. 1. D. de jure fisci 49. 14.), jestliže práva věřitelská vztahují se

celému jmění. Srov. proti tomu samého Ungra, Krit. Überschau VI.
str. 178. násl. Windscheid §. 62. Odporuje povaze věci mínění, že
nastane podstatná změna materialného poměru, když akciové společnosti,
která dosud za korporaci uznána nebyla, později povaha korporační se
udělí a spolu schválí se dosavadní její stanovy; zcela nedůvodné jsou
námitky proti onomu udělení, které Pfeifer na m. u. vyvozuje z onoho
nepravého mínění. S tím souhlasí Savigny (Obligationenrecht II. str.
113. not. f. 1), kterému však v tom nelze přisvědčiti, že i po udělení
povahy korporační považuje akcionáře za spoluvlastníky, nikoliv však
korporaci za vlastnici. Není nejmenší pochybnosti, že to, co praveno
jest v místech uvedených v §. 42. not. g., místa má i při společnostech
dotčených v L. 1. pr. D. h. t. 3. 4., tedy i při korporativných spole
čnostech akciových, které sám Savigny oněm na roveň klade ; aneb že
by to místa mělo, kdyby věc praktickou se stala (L. 10. §. 4. 4). de
in ius. vocat. 2. 4. L. 1. §. 7. 1). de quaest. 48. 18.); právnická kon
strukce tohoto poměru jest jednodušší a v skutku přirozenější, poklá-
dáme-li sbor oproti členům za jediný subjekt jmění.

% 46.

2) N a <1a c e. a)

Určí-li kdo nějaké statky zbožnému neb obecně prospěšnému

účelu, může tím povstali zvláštní osoba právnická, 1) která jest sub

jektem statků oněch, nadace, pia causa. Ü Dle práva obecného není

potřebí, by státní moc zvláště svolila neb osobnost právnickou udě

lila; 3) účelu, který za dovolený uznán jest, může právoplatným

prohlášením soukromým, zvláště posledním pořízením, právnická

osoba ihned býti zřízena. 4)

Pozn. Ü Jiného mínění jest Rosshirt, Civ. Arch. X. 13. §. 4.
násl. Fritz, Erläuter. I. str. 153. násl. Vangerow 5. vyd. §. 60. Srov.
proti tomu Savigny II. str. 262

. .
272. Puchta, Vorles. I. čís. 27. a

a) Cod. de episcopis et clericis et orpkanotropkis et brepkotropkis et xe-
nodockiis et asceteriis etc. 1. .
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také Yangerow v 6. a 7. vyd. §. 60. p. tomu vůbec Roth, Über

Stiftungen, Dogm. Jahrb. 1. 4. str. 189
. .

220. Bayr. Civilrt. L §. 46.
-) Pia causa značí nejprve jen zbožný neb dobročinný účel ně

jakého prohlášení vůle. L. 19. Cod. de ss. cedes. 1. 2. L. 28. 45.
(46.) 48. (49.) Cod. h. t. 1. 3. L. 34. C. de donat. 8. 53. (54.) Nov.
131. cap. 12. Potom užíváme slova toho i pro osobu právnickou, která
tím povstává a kterou určitěji jmenujeme pium corpus. Zda nějaký
ústav jest samostatnou osobou .právnickou, neb zdali jest jen majetko

vou součástí nějaké jiné korporace, na př. obce, jest skutkovou otázkou.
Seufřertův Arch. VI. 135.

3) Jiného mínění jsou někteří spisovatelé se Savignym str. 276.
násl. Mühlenbruch, Rechtl. Beurtheilung des Städel’schen Beerbungs
falles, v Hale 1828., zvi. str. 140. násl. a pokračování Glückova kom-
ment. sv. 40. str. 1. násl. Sintenis 1. §. 15. p. 24. Rovněž Roth str.
196. násl. str. 205. násl. Keller §. 39. Yangerow 1. §. 60. str. 101.
Stobbe §. 62.

4) Arg. L. 24. 28. 48. (49.) Cod. h. t. ; L. 45. (46.) ibid, (lex
restituta). Nov. 131. cap. 10. 11. cf. L. 15. C. de ss. eccl. 1. 2. —
Northoff, Die Gültigkeit der Erbeseinsetzung einer zu errichtenden milden
Stiftung in dem Testament des weiland

. . .
Blum. 1833. Puchta §. 28.

Vorles. I. str. 64. 65. a Krit. Jahrb. IV. str. 707.. 712. Kierulff 1.
str. 150.. 152. Arndts, Rechtslexikon Ill. str. 915. 916. Beseler, Deut
sches Privatrecht 1. §. 72. Bluntschli I. §. 45. Windscheid §. 60. p. 3.
Souhlasně, hledě právu rak., Unger I. str. 347. násl., který však
tvrdí, že potřebí jest uznání oné světské neb duchovní vrchnosti, které
jest rozhodovali o tom, zda účel jest dovoleným. Srov. také Seuffertův
Arch. XI. 9. XIV. str. 151. p. 2. Téhož se dopátral, vycházeje z theorie

o „jmění účelném“ Demelius, Dogm. Jahrb. IV. str. 139. násl. Drinz.
str. 1069. Srov. Arndts, pokračování Glückova kommont. sv. 46. str.
411

. .
432.

§. 47.

3) F i s k u s. a)

Fiskem nazýváme veškeré jmění státní, pokládajíce je za
osobu právnickou, t. j. vlastně stát sám jako subjekt poměrů ma
jetkových. Fiskus má nejen úplnou způsobilost právům majetko

vým. nýbrž požívá i mnohých výsadních práv před jinými osobami. 1)

Jinak sluší o tisku z pravidla užiti všeobecných předpisů práva

majetkového. 1’) Fiskus jest toliko jednou osobou právnickou ; jedno

tlivé fiskální úřady a pokladny (stationes lisci) nejsou různými oso
bami právnickými, 2) ač je, hledě účelům správním, jako samo
statné otl sebe rozeznáváme při právních vztazích. 0)

"ÚDig. de iure fisci. 40. 11. Cod. 10. 1. cf. Theod. Cod. IO. 1. Paul, senlt.
5. 12. Fragni, de iure fisci. ^ L. 3. Cod. de fiscal, usur. 10. . L. 2. Cod. ne
uxor pro mar. 4. 12. c) L. 1. Cod. de comp. 4. 31., srov. L. 2. Cod. de solut.
8. 42. (43.)



Pózu. x) Srov. však L. 10. I). li. t. (Modesti».). Non puto de
linquere eum, qui in dubiis quaestionibus contra fiscum facile respon
derit. Pudita §. 20. not. f. Vorles, I. §. 26. u čís. 1. „...Zajíma
vému místu tomuto panující náhled vždy tak rozuměl, že jest rozho-
dnouti in dubio contra fiscum.“ Proti tomu Booking, Pand. 1. §. 45.
not. 3., dle kterého prý plyne „ModestinOva věta, jíž tak často roz-
uměno nebylo, z povahy výsad jakožto zvláštní úchylky od jus com-
iiiiinc.“ Srov. Brinz str. 1136. Seuffertův arch. XXIV. 9.

2) Srov. o tom Keller, Pand. §. 36. p. 2. 3.

Třetí kapitola.

O právních předmětech neboli věcech.

§. 48.

I. Právnický pojeni veci. a)

Věc (res) jest v širším smyslu vše, co v právu má jen význam

předmětný, b) v užším smyslu jest věcí hmotný, samostatný před

mět,“) z čehož samo sebou jde, že rozdělení věcí ve hmotné a ne
hmotné 11) na onom širším významu se zakládá. 1) Přirozený pojem

věci byl v právu podobně rozšířen, jako přirozený pojem osoby;

jako více osob činiti mohou jeden právní subjekt (universitas se.
personarum), rovněž tak souhrn více jednotlivých věcí 2) (universi

tas rerum. :|) Sachgesammtheit, Gesainmtsache) v jistých vztazích

pokládán bývá za jediný předmět právní, za kollektivný celek. 4)

A jako v právu více hmotných věcí jeví se někdy jednou věcí,

rovněž tak soubor hmotných a nehmotných věcí, soubor poměru

majetkových, může pokládán býti za celek e) (tak zv. universitas

juris). 5)

Pózu. J) L. 1. §. 1. D. h. t. Corporales hae sunt, quae tangi
possunt, veluti fundus, homo, vestis etc.. Incorporales sunt, quae, tangi

non possunt, (pialia sunt ea, quae in hire consistunt, sicut hereditas,
ususfructus et obligationes quoquo modo contractae. Nec ad rem per
tinet, quod in hereditate res corporales continentur; nam et fructus,
qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id quod ex aliqua obli
gatione nobis debetur, plerumque corporale est, veluti fundus, homo,

a) J. de rerum divisione. 2. 1. Dig. 1. 8. cf. Gai. II. 2. .39. b) L. 5. pr.
C. 23. D. de V. S. cf. L. 88. 178. pr. L. 222. ibid. c) pr. §. 11. sqq. J. h. t.
cf. tit. I). de rei vindicatione. 6. 1. ď) J. de rebus incorporai. 2. 2. L. 1. §. 1.
D. h. t. e) L. (14. I). de legat. III. L. 40. I). de peculio. 15. 1. L. 20. §. 10.
D. de her. pet. 5. 3.L. 208. D. de V. S.
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pecunia; nara ipsura ins successionis et ipsum ius utendi fruendi et
ipsum ius obligationis incorporale est. Srov. Ulp. XIX. 11. In iure
cedi res etiam incorporales possunt, velut ususfructus et hereditas et
tutela legitima libertae. L. 18. §. 2. I). de her. pet. 5. 3. „res here
ditarias, sive iura sive corpora sint.“ L. 13. §. 1. 1). de damno in
fecto 39. 2. „sive corporis dominus sive is qui ius hahet, utputa ser
vitutem.“ Fragra. Vat. §. 92. „sicut, corpora vindicanti ita et ins.“
L. 4. §. 26. (27.) D. de usucap. 41. 3. „nec possideri intelligitur ius
incorporale'“ L. 3. §, 1. d. (§. 1. i. f.) Cod. de quadr. praescript. 7.
37. „res sive mohiles sive immobiles seu se moventes vel iura incor
poralia.) Y místech těchto vyslovena jest pouze protiva vlastnictví ji
ným právům ; vlastnictví bývá často stotožňováno se svým předmětem ;
jak u právníků tak i v obecné mluvě jest obyčejem jmenovati pouze
věc (res, fundus atd.), ač na mysli máme vlastnictví té které věci.
Mluvíce o věcech nehmotných (res incorporales), představujeme si jako
při vlastnictví, že jsou součástmi jmění, neb předmětem držby a nabý
vání, a tím i předmětem právních jednání a žaloh. Srov. Unger §. 45.
Windscheid §. 42. p. 5. — V L. 46. ), de comi, indeh. 12. 6. mluví

se o věcech hmotných (res corporales) jako protivě summy peněžité
(§. 51.).

2) L. 30. pr. D. de usucap. 41. 3. Tria autem genera sunt cor
porum: unum quod continetur uno spiritu et graece ýrcoutrop vocatur,
ut homo, tignum, lapis et similia; alterum quod ex contingentibus, hoc
est, pluribus inter se cohaerentibus constat, quod evrrjtunrov vocatur,
ut aedificium, navis, armarium ; tertium, quod ex distantibus constat,
ut corpora plura non soluta sed uni nomini subiecta, veluti populus,
legio, grex. Srov. Göppert, Über einheitliche, Zusammengesetze und
Gesammtsachen nach E. R. 1871.

3) L. 70. §. 3. D. de usufr. 7. 1. Quoties gregis vel armenti vel
equitii, i. e. universitatis ususfructus legatus est (non singulorum capi
tum). cť. L. 23. pr. I). de usucap. (universitas aedium). L. 2. §. 6. D.

pro emt. 41. 4. (universitas fundi). L. 51. §. 1. D. locati. 19. 2. (uni

versitas consummationis).
4) §. 18. J. de legat. 2. 20. Est gregis unum corpus ex distan

tibus capitibus, sicut aedium unum corpus est ex cohaerentibus lapi
dibus. Cf. L. 21. 22. D. de legat. I. (30.) L. l/§. 3. L. 3. pr. D.
de rei vind. 6. 1. L. 13. pr. L. 34. pr. D. de pign. 20. 1. L. 30. §.
2. D. de usucap. 41. 3. Srov. Warnkönig, Civ. Arch. XL str. 179.
Proti tomu Puchta, Inst. §. 222. 8. vyd. IL str. 129. násl. Wächter,
Handb. . str. 234. násl. a Erörtr. I. str. 1

. .
35. Unger §. 57., na

druhé straně Girtanner, Dogmat. Jahrb. III. str. 95. násl. Windscheid
§. 137. p. 3. 4. Srov. ještě Baron, Gesammtrechtsverhaltnisse §. 2.

a proti němu Pernice, Krit. Vjschr. VIL str. 116. násl., pak Exner,
Rechtserwerb durch Tradition, str. 215. násl.; znova Göppert na m. u.
str. 49. násl. 94. násl. Windscheid 4. vyd. §. 137. srov. dole §. 130.

p. 6. Y textu nebylo tvrzeno, že věci hromadné rovnají se ve všem věcem
jednotlivým.



5) L. 20. §. 10. D. 5. 3. „in hereditate
...

et in peculio cas
trensi vel alia universitate.“ L. 1. §. 4. D. de dote praeleg. 33. 4.

„quod diximus, ipso iure dotem impensis minui, non ad singula cor
pora, sed ad universitatem erit referendum.“ Glossa ad L. 1. §. 8. D.
quando de peculio. 15. 2. „Peculium est universitas incorporea et iuris,
in qua actiones continentur ; sed illud verum est de corpore aliquo aut

corporea universitate, ut equitio.“ — Pravidlo res succedit in locum
pretii et pretium in locum rei? — Srov. Hasse universitas iuris et

rerum, Civ. Arch. Y. 1. Mühlenbruch o tak zv. iuris et facti universi

tates, Arch. 17. 12. Wächter Erörtr. I. str. 1. misi. Windscheid
§. 42. p. 6.

§. 49.

II. Právní poměr věcí.

věcem přihlédáme v právu soukromém jako možnému

předmětu vlastnictví neb jiných věcných práv (§. 22.) ; jsouce pro
středkem ukojení lidských potřeb dosažení lidských účelů,

právně jsou výlučně podrobeny vůli určitých osob, buď celkem buď

v jistém směru. Však ne všechny hmotné věci mohou byti před

mětem podobných práv osob soukromých. mnohým věcem nelze

připustiti vůbec žádného vlastnictví, neb alespoň žádného vlastnictví

jednotlivých lidí neb osob soukromých; věci tyto nejsou předmětem

obchodu mezi osobami soukromými, nýbrž jsou res extra commer
cium. 1) Ěímské právo rozeznává ve směru tomto: r es divini juris,

sacrae a religiosae,: 1) bohoslužbě zasvěcené věci a pohřebiště; věci

tyto dle římského práva nemohou nikomu náležeti ; dle práva dne

šního podrobeny jsou sice povahou svou zvláštním ustanovením,

však pokládá se přece, že jsou vlastnictvím osob právnických, ano
i fysických;-) 2) res naturali jure omnium communes (aer, aqua
prohuetm, mare, et per hoc litora maris 15), z nichž jednotlivé části

vyloučením, pokud toto skutečně a způsobem dovoleným trvá, na
byti mohou povahy věcí v obchodu právním se nalézajících; 0) 3)

res publicae, v užším smyslu, t. j. věci, které jsouce ve vlastnictví

státu neb obce, 11) určeny jsou veřejnému užívání (quae in publico

usu habentur, non in pecunia vel patrimonio impuli), jako jsou

veřejné cesty, náměstí, přístavy, mosty a p. d) I (větší) řeky, 4) t. j.

a) §. 7 . . 9. J. de rer. div. 2. 1. L. 1. pr. L. 6. §. 2
. .

5. L. 9. pr. . .
§.

2. L). de div. rer. 1. 8. L. 21. Cod. de sacrosanct, eccles. 1. 2. tit. Dig. de rc-
1'giosis. 11. 7. Cod. 3. 44. (res sanctae: §. 10. J. 1. c. L. 8. 9. §. 4. Ĺ. 11. I).
Ii. t.) b) §. 1. 3. 5. J. li. t. L. 2

..
4. D. h. t. L. 96. pr. D. de V. S. c) L. 5.

§. 1. L. 6. pr. L. 10. D. h. t. L. 14. pr. §. 1. L. 30. §. 4. D. de acquir. dom.
41. 1. ll) §. 2. 4. J. li. t. L. 4. §. 1. L. 5. pr. D. L. t. cf. L. 15 . . 17. D. deV.
8. — Dig. de locis et itineribus pubi. 43. 7. et sqq. de via publica 43. 10. sq.
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jich všecek, stálý proud vodní a jeho řečiště jsou věcmi veřejnými, 6)

kdežto jich břehy, pokud to spolu nese užívání řek veřejných,

také sice veřejnému užívání slouží, jsouce jinak předmětem vlast

nictví soukromého/) Všechny ostatní věci mohou hýli předmětem

vlastnictví soukromého, byť i náhodou nebyly ve vlastnictví osob

soukromých (nullius in bonis sunt). 8) Z důvodů obecného blaha

jest obmezen obchod s některými z těchto věcí. h) Tělo osoby

právnicky za věc nepokládáme/)

Pozn. ') Výraz ten znamená původně, že nějaká věc není zbožím
(merx), že nemůže býti prodána. Ihering, Geist des R. R. 111. 684. násl.
Dále pak znamená, že nějaká věc vůbec není předmětem vlastnictví
neb věcných práv osob soukromých, že nemůže z pravidla býti před
mětem právních jednání, kterými jtráva dotčená bývají zakládána. §. 4.
J. de legat. 2. 20. §. 2. J. de inut. stip. 3. 10. L. 39. §. 9. I). de
legat. I. L. 83. §. 5. D. de V. . 45. 1. a. j. cf. L. 21. Cod. de ss.
eccless. 1. 2. Windscheid §. 146. Wappäus, z. L. v. d. dem Rechts
verkehr entzogenen Sachen nach röm. u. heut. R. 1867. Stobbe 1. §.
64. Brinz 2. vyd. §. 125.. 128.

2) Srov. Windscheid §. 147. s Iheringem na m. u. Brinz §. 233.
str. 1042. násl.

3) V nejnovější době, po zrušení hradeb Basilejských, živý spor
vznikl o to, zdali státu věcem veřejným (res publicae) přísluší vlast
nictví či pouze tak zv. právo výsosti státní? O tom Windscheid 4. vyd.
§. 146. p. 15.. 17. [Eisele, Über das Rechtsverh. d. res pubi, in pubi,

usu nach R. R. 1873.]

4) Srov. §. 2. J. de rer. div. 2. 1. „Flumina omnia et portus
publica sunt.“ L. 4. §. 1. I). de div. rer. 1. 8. „Flumina paene omnia
et portus publica sunt.“ L. 1. 1). de Hum. 43. 12. §. 1. Flumen a rivo
magnitudine discernendum est aut existimatione circumcolentium. §. 3.
Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non ; publicum Humen Cassius

esse definit, quod perenne sit ; haec sententia, quam et Celsus probat,
videtur esse probabilis. §. 4. Hoc interdictum ad flumina publica per
tinet : si autem flumen privatum sit, cessabit interdictum ; nihil enim
differt a ceteris locis privatis flumen privatum. — Börner, Civ. Arch.
XXX Vlil. 7. 15. Heimbách, článek „Wasserrecht“, Rtslex. XIV. str.
86

. .
202. Hesse, Grundzuge des Wasserrechts, Dogm. Jahrb. VII. 5.

Kappeier, Der Rechtsbegriff des öffentl. Wasserlaufs. 1867. O tom
Wappäovi (p. 1.) v. Berchtold, Krit. Vjschr. XIII. str. 119. násl. Wind-
scheid §. 146. [Randa, Beitr. z. östr. Wasserrecht. 1877. 2. vyd. 1878.
Jičínský, Vodní právo, v Praze 1870.]

e) Dig. de fluminibus. 43. 12. et sq<p 0 L. 3. D. 1.c. L. 5. pr. D. de riv. rer
1. 8. s) §. 12. .

16. 18. 47. J. h. t. 2. 1. b) L. 4. §. 1. I). de fam. ercisc. IO
2. Cod. quae res venire non possunt 4. 40. quae res exportari non debeant. 4.
41. (§. 300.) h L. 6. pr. D, de contrah. em. 18. 1. L. 83. §. 5. D. de V. O. 45. 1



III. Přirozené rozdíly věcí právnicky důležité.

§
:
_0.

A. Věci movité a nemovité.

Věci nemovité (res immobiles, unbewegliche Sachen) jsou po
zemky, fundi, praedia, a) t. j. obmezené díly povrchu zemského (so

lum, res soli), b) k nimž náležejí také rostliny v nich zakořenělé c)

a stavení á) na nich vyvedená. 1) Všechny ostatní věci jsou věcmi

movitými (res mobiles, moventia, bewegliche Sachen). e) Preneseme-li

rozdíl ten na jmění vůbec 2) (jmění movité a nemovité), sluší citati

práva věcná dle toho, zdali za předmět mají věc movitou neb ne
movitou, těm neb oněm věcem (v širším smyslu) ; 3) práva, která

jsou spojena s nemovitou věcí, náležejí přirozeně nemovitému

jmění; pohledávky sluší z pravidla citati věcem movitým. 4)

Pozn. x) L. 40. D. 19. 1. Arborum, quae in fundo continentur,

non est separatum corpus a fundo. L. 7. §. 10. D. 41. 1. Omne, quod
inaedificatur, solo cedit. L. 50. D. 9. 2. Superficies ad dominum soli
pertinet. Srov. Zaun, Civ. Arch. XLIII. 9. (rect. 10.) 13.

2) Římské prameny právní vztahují rozdíl onen pouze na věci
hmotné. L. 7. §. 4. D. de peculio. 15. 1. „res mobiles, soli, nomina
debitorum.“ L. 15. §. 2. D. de re iud. 42. 1. „res mobiles, soli, iura.“
L. 2. 3. Cod. de quadr. praescript. 7. 37. „res sive mobiles, sive im
mobiles seu se moventes, vel in actionibus aut quocunque iure consti
tutas (vel iura incorporalia).“

3) Srov. L. un. §. 1. Cod. de usucap. transform. 7. 31. „res
quae immobiles sunt vel esse intelliguntur. “

4) Unger I. str. 394. násl. Srov. však L. 15. D. de R. J. Is, qui
actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur. L.
143. D. de Y. S. Habetur, quod peti potest. — Clem. 1. de V. S.
Cumque annui reditus inter immobilia censeantur a hire etc. — Wind
scheid §. 139. pozn. 5. Keller §. 43.. pozn. 2.

5 L

. Věci zastupitelné.

Věci mohou hýli důležitý při právních poměrech buď jako

věci jednotlivé (individuálně),. species, certum corpus, buď jako

a) L. 115. 211. cf. L. 241. D. de V. S. b) L. 1. §. 3. 4. 6. L. 3. §. 15.
I). de vi. 43. 16. L. 1. §. 1. 1). nsufr. quemadm. cav. 7. 9. c) L. 40. D. de act.
emt. vend. 1!). 1. L. 44. f). de rei vind. 6. 1. (1) L. 7. §. IO. D. de acquir. doni.
41. 1. L. 44. §. 1. D. de 0. et A. 44. 7. L. 50. D ad leg. Aquil. 9. 2. e) L.
93. I). de Y. S.
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předměty, pouze dle druhu určené, genus, incertum corpus.“) Jsou

vsak věci, při nichž dle jich povahy na určité věci (specii) ničeho

nezáleží, quae communi specie continentur, b) při kterých důležitou

jest toliko jich quantit a qualit, c) res quae pondere numero men

sura valent neb consistunt. cl) Věci tyto šlovou po přednosti zastu
pitelnými (res fungibiles, vertretbare Sachen *) a liší se ovšem

právnicky od věcí, pouze dle druhu určených, 2) ač výjimečně někdy

s nimi jako s nezastupitelnými nakládáme. 6) Zvláště důležitými

věcmi zastupitelnými jsou peníze, mince, pecunia, mummi [a těmto

na roven postavené zástupky peněz.] 3)

Pozn. ') L. 2. §. 1. D. de reb. cred. 12. 1. Mutui datio consi
stit in bis rebus, quae pondere numero, mensura, consistunt;

....
quia

(Hal. quae) in genere suo functionem recipiunt per solutionem (magis)

quam specie. Místo to dalo podnět utvoření slova res fungibiles.
Zasius ad §. 30. 1. 4. 6. [ed. Francof. 1590. tom. IV. p. 59.] Srov.
„choses fongibles.“ Cod. civ. art. 1291. Výraz „věci zastupitelné, ver
tretbare Sachen“ Zachariem utvořený stal se skorém všeobecným, střeží

se ho však Puchta §. 36., a kárá jej Savigny VI. str. 123., klada
místo něho výraz „quantity,“ Windscheid pak užívá výrazu „věci quan
titative.“ §. 141. p. 2.

2) L. 1. §. 7. I). 35. 2. Et omne quod ex bonis defuncti ero
gatur, refertur ad hanc legem : sive in corpore constet certo incertove,
sive pondere, numero, mensura valeat, aut etiam si ius legatum sit, ut
ususfructus, aut quod in nominibus est. cf. L. 2. §. 1. cit. Gai. . 196.
Ulp. XXIV. 7. — Wächter, Hdb. II. str. 227

. .
234. [Ihering, Dogm.

Jahrb. IV. str. 400 fg.]

;i) Hoffmann, Die Lehre vom Gelde, v Berlíně 1838. Savigny,
Obligationenrecht I. §. 40. násl. Keller §. 47. Goldschmidt, Handels
recht I. 2. §. 99. násl. Hartmann, Über den rechtlichen Begriff des
Geldes u. d. Inhalt von Geldschulden. 1868. 0 torn Karlowa, Krit.
Vjschr. XL 526

..
559. [O rozdílu mezi mincí (penězi) a penězi srov.

dole §. 205.

§.52.

C. Věci zuzivatelné.

Věci, které užíváním, jež srovnává se s jich obyčejným účelem,

a) L. 54. pr. L. 83. §. 5. D. de V. O. 45 . 1. L. 6. pr. D. de rei vind. 6-
1. L. 1. §. 7. I), ad leg. Falchi. 35. 2. L. 2. pr. I). de reb. cred. 12. 1. b) L-
29. D. de solut. 46. 3. cf. L. 26. §. 2. (1.) Cod. de usui*. 4. 32. c) L. 34. §. 3-
D. de legat. I. (30.) L. 7. pr. 1). de except, rei iud. 44. 2. d) L. L §. 7. J). 35.
2. L. 30. pr. L. 34. §. 6. 1). de legat. I. L. 42. D. de iure dot. 23. 3. e) L. 30.
§. 6. L. 34. §. 4. D. de legat. I. L. 37. D. de V. 0. 45. 1.



zcela neb z části zanikají, res quae usu consumuntur, a) šlovou zuži-

vatelnými (tak zv. res usu-consumtibiles ). ) věcem těm čítáme

také peníze b) [§. 51. ku k.j. poněvadž výdaj peněz rovná se jich

zužití. 2)

Pozn. ) Res quae usu minuntur : „věci opotřebitelné, abnützbare
Sachen,“ Windscheid §. 140. Jak mají se zuživatelné věci zastupil-
ným věcem, o tom srov. H. Bürkel, Beitr. z. L. v. Niessbraucb, str. 8.
násl. — Věci nezuživatelné můžeme nazývati dle Scheuerla „trvanlivými

— dauerbare S.“

2) §. 2. J. de usufr. „pecunia numerata
...

in ipso ussu assidua
permutatione quodammodo extinguitur.“ L. 13. 1). de reb. ered. 12. 1.
F. L. 78. I). de solut. 46. 3.

3.

1). Věci nedělitelné.*)

Kdežto dle zákonů přírodních všechna tělesa do nekonečna

jsou dělitelná, pokládáme právnicky ony věci za nedělitelně, které

nemohou byti rozloženy ve více celkův, aby nebyla zničena jich

podstata; 1) těmto věcem rovnají se ony, jichž nelze rozdělit!, aby

neubylo jim hodnoty nepoměrně. 2) Jiná otázka jest, zdali nějaká

věc dle různých prostorně dílů (partes pro diviso) může byti po
drobena právu více osob? To uznáno jest při pozemcích, 3) nikoliv

při věcech movitých, pokud ještě jsou celky přirozenými; 4) však

věc — která jsouc samostatným celkem, zužita byla za díl věci

složené, s touto sice hmotně, ale ne podstatně souvisí
— může

náležet! jiné osobě nežli vlastníku složené věci; a) a různé hmoty,

které byly smíšeny sice v celek, ale nerozeznatelný, mohou zůstali

předmětem různých samostatných práv. b) Naproti tomu můžeme

ve své mysli rozdělili každou vlastnictví schopnou věc, movitou

neb nemovitou, tím způsobem mezi více osob, že celá věc náleží

všem společně, a sice každé dle jejího podílu, ale že žádné

z nich nenáleží nějaký určitý díl skutečný, res plurium communis

pro partibus indivisis neb pro indiviso. 0) Dělení toto, zvané intel-

a) Dig. cle usufructu earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur
7. 5. §. 2. J. de usufr. 2. 4. ) §. 2. . L c. L. 11. in f..

. .
L. 13. pr. D. dc

reb. cred. 12. 1. L. 32. D. cle minor. 4. 4.

a) L. 23. §. G. 7. D. cle rei vinci. G. 1. cf. L. 30. §. 1. I). de usurp, et
usucap. 41. 3. ) L. 5. §. 1. D. de rei vinci. G. 1. L. 27. §. 2. D. de acquir.

rer. dom. 41. 1. (§. 151.) c) L. 25. §. 1. D. cle Y. S. L. 26. D. cle poss. 41. 2.
L. 8. D. de rei vind. 6. 1.
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lektuelným, není rozdělením věci, nýbrž představeno bud jako intel-

lektuelné rozdělení práva celé, nerozdělené věci. jako společenství

více osob tomu kterému celému obsahu právnímu dle určitých podílů

(zlomků, quot); 5) mimo vlastnictví ještě jiná práva neholi věci ne
hmotné jsou dělitelná ve smyslu tomto, d) jiná pak nedělitelná. 6)

*) F. Frijlinck, Bijdrage tot de leer der Deelbarkeit. Herzogenbusch
1864. P. Steinlechner, Das Wesen der iuris communio und iuris (piasi
communio. 1. Abtb. Revision der Lehre von der Theilbarkeit auf dem
Rechtsgebiete, v Inšpruku 1876; otom Regelsberger, Wiener Zeitschr.
III. str. 695. nasi, [a Lek, Krit. Vjschr. XIX. str. 223. misi.]

Pozn. ’) „Res naturaliter indivisae,“ L. 26. §. 2. I). de legat.
L; „quae sine interitu dividi non possunt,“ L. 35. §. 3. D. de rei
vind. 6. 1.; „quae divisionem non recipiunt, utputa partus ancillae,“

L. 31. §. 6. I). de aedil. ed. 21. 1. ef. §. 5. J. de off. imi. 4. 17.
Sem nenáležejí quantity věcí zastupitelných L. 29. D. de solut. 46. 3.,
také více věcí téhož druhu lze číselně rozdělit!, jestliže žádného zlomku
nezbude; L. 54. pr. L. 117. 1). de V. O. 45. 1.

‘2) L. 26. §. 2. cit. „sin autem vel naturaliter indivisae sunt, vel
sine damno divisio earum fieri non potest“ ; cf. L. 34. §. 2. Cod. de
donat. 8. 53. (54.) „res dividi sine suo periculo possibilis.“ Ve smyslu

tomto i budova může dle okolností býti pokládána za nedělitelnou.
Savigny, Obligationenrecht I. str. 307. Fr. Zimmermann, Civ. Arch.
LI V. 20.

3) L. 6. §. 1. D. commun. praed. 8. 4. Plane si divisit fundum
regionibus et sic partem tradidit pro diviso,

. . . non est pars fundi, sed
fundus. L. 26. D. de poss. 4L 2. „locus certus ex fundo.“ L. 25. D.
quib. mod. üsufr. am. 7. 4. „certa pars.“ Způsobem tímto může také
nějaká budova neb pozemek se stavením, které jest na něm, rozděle
ným býti neb se rozděliti. L. 6. §. 1. cit. Quod et in aedibus potest
dici, si dominus pariete medio aedificato unam domum in duas divi
serit:

. . . nam et hic pro duabus domibus accipi debet. Však dílčí zdi
ani není potřebí; stavení, která někdo postaví na hranici dvou pozemků,

jest samo sebou těch osob, jimž pozemky náležejí, jsouc regionibus
divisum; arg. L. 36. D. de s. p. u. 8. 2. Srov. ještě L. 3. §. 7. I).
uti poss. 43. 17. — Rozdělení studně: Seuffertův arch. XXII. 119.

4) L. 8. I). 6. 1. Pomponius probat, si ex aequis partibus fun

dum mihi tecum communem tu et Lucius Titius possideatis, non ab
utrisque quadrantes petere me debere, sed a Titio, qui non sit dominus,

totum semissem. Aliter atque si certis regionibus possideatis fun

dum ; nam tunc sine dubio et a te et a Titio partes fundi petere me
debere. Quoties enim certa loca possidebuntur, necessario in his ali

quam partem meam esse, et ideo te quoque a Titio quadrantem petere

‘9 L. 25. I), quib. mod. usiifr. arn. 7. 4. . 1. §. 9. ). ad leg. Falcid. 35.

2. L. 2. 72. 85. D. de V. 0. 45. 1.



debere. Quae distinctio neque in re mobili neque in hereditatis peti
tione locum habet; nunquam enim pro diviso possideri potest. — L.
19. pr. L). commun. div. 10. 3. Arbor, quae in confinio nata est, item
lapis, qui per utrumque fundum extenditur, quamdiu cohaeret fundo,

e regione cuiusque finium utrisque sunt nec in communi dividundo in
dicium veniunt; sed quum aut lapis exemptus aut arbor eruta vel suc
cisa est, communis pro indiviso fiet. Cf. L. 83. D. pro socio 17. 2.
L. 36. d. de s. p. u. 8. 2. Windscheid §. 142. p. 4. míní, že v L. 8.
cit. pouze jest popřeno, že při věci movité nelze držeti hmotně neod
dělených dílů, ale že. není popřeno, že právní poměry těchto dílů růz
nými býti mohou. Připouští sice, že i tato možnosť v L. 19. pr. cit.
Paulem jest zavržena ; míní však, že místo toto jest vyvráceno, aneb
alespoň stejně zváženo L. 83. cit. (rovněž ze spisů Paulových). Ale
L. 83. cit. zavírá v sobě odpor jen tenkráte, když pokládáme, že „tan
tam partem

. . .
quantam“ a „eandem partem

. . .
quam“ sobě smyslem

jsou rovna; srov. proti tomu Basil. XII. 1. cap. 81. XII. 2. cap. 19.
(Heimback I. p. 788. 810.), Yangerov I. §. 329. p. 2.

r>) L. 5. D. de stip. serv. 45. 3. Servus communis sic omnium
est, non quasi singulorum totus, sed pro partibus utique indivisis, ut
intellectu magis partes habeant quam corpore. L. 66. §. 2. D. de legat.
. Plures in uno fundo dominium juris intellectu, non divisione cor
poris obtinent. — L. 64. §. 4. D. de eviction. 21. 2. Qui unum iuge-

rum pro indiviso solum habuit, tradidit; secundum omnium sententias

non totum dominium transtulit, sed partem dimidiam iugeri, — L. 5.
§. 15. U. commodati. 13. 6. Duorum quidem in solidum dominum esse,
sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. Srov. Kie-
rulff L str. 324—328. Docking, Inst. §. 75. Wächter, Civ. Arch. XXVII.
7. Hdb. II. §. 43. zvláště p. 12. a Unger §. 51. p. 27. Frijlinck na
m. u. str. 13. misi. Die Windscheida 2. vyd. §. 140. p. 4. jest tak

zv. intellektuelný díl podílem na hodnotě vlastnictví neboli věci. Proti
tomu Eck, D. sog. doppelseitigen Klagen str. 92. násl. Proti tomu opět
Windscheid 4. vyd. §. 142. p. 7a)

. .
11. „pokládáme-li podíl za před

mět práv, sluší tomu rozuměti tím způsobem, že podílem oním má býti
vysloven poměr, dle kterého hospodářský výnos věci přísluší oprávněným
podílníkům.“ S tím souhlasně Steinlechner na m. u. §. 10. násl. 21.
násl. Srov. dole §. 133.

°) Nedělitelnými právy jsou: užívání (usus). §. 182. a služebnosti
pozemkové (§. 183.j, potom často obligace (§. 204.) ; dělitelnými jsou :
požívání (usus fructus, §. 178.), právo zákupu (emphyteusis §. 196.),
superficies (§. 200.), obligace větším dílem (§. 204.), právo zástavní
(§. 383 .) a právo dědické posloupnosti (§. 464.). Booking, Inst. §. 75.

p. 16. popírá sice, že dědická posloupnost dílnou jest, poněvadž prý
spoludědic netvrdí, že mu náleží polovice dědictví, nýbrž že mu náleží
celé dědictví polovicí. Ale právě tak může říci spoluvlastník, že mu
celá věc z polovice náleží, a jako tomuto jest žalovati „rem pro parte
dimidia suam esse,“ tak jest dílčímu dědicovi žalovati na nedědice drži
tele „hereditatem pro parte dimidia suam esse,“ a nikoliv „se he-

5ArurUaova ťandekta.
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redein esse.“ Srov. §. 532. a Arndts, tiechtslex. V. str. 208. 220.
(Civ. Sehr. IL str. 278. násl. 291. násL), také Unger, Erbr. §. 2. p.
17. a vůbec Frijling na m. u. str. 20. násl. Srov. Steinleclmer na m.
u. str. 138. násl.

IV. Poměr k jiným věcem.

I- 54
-

1) Príslušenstvo.

Příslušenstvem neb pertinencemi ľ) slují ony věci, které vě

cem jiným přísluší, a s nimiž nakládáme jako s částmi nějaké

jiné věci, tak že právní disposice o věci hlavní mlčky z pravidla

také vztahuje se věcem oněm. 2) Povaha příslušenstva zakládá se

ve spojení, do něhož nějaká věc s jinou svým určením vstoupí,

jsouc ustanovena jako věc vedlejší stále sloužili účelům oné hlavní

věci 3) a sloužíc také skutečně účelům oněm. 4) V poměru tomto

mohou hýli jak nemovité věci jiným věcem nemovitým, a) tak
i věci movité jiným věcem movitým b) neb nemovitým; 0) bez

prostředního hmotného neb mechanického spojení není tomu ani

všude potřebí, někdy ani nedostačí. 5)

Pozn. *) Srov. L. 13. §. 31
..

L. 18. D. de action, empti. 19. 1.
L. 40. §. 6. L. 47

. .
49. D. de contrah. emt. 18. 1. cf. L. 241. 245.

D. de Y. S. Funke, Die Lehre von den Pertinenzen. 1827. Kierulff,
Civilrt. I. str. 330

. .
338. Wächter, Handb. H. str. 242

..
259. Unger,

§. 53. 55. — Ve středověké latině sluje příslušenstvo aisiae neb aisia,
aisiamentum neb podobně (francouzský aise, aisance). Ducauge b. v.
(„in aisiis vel pertinentiis villae“). Dobrý výraz jest „věc pomocná.“
Bücking, Inst. §. 81. Unger na m. u. Windscheid §. 143. — Příslu
šenstvo jest akcessí, ale tento pojem jest širší.

2) L. 13. §. 31. cit. Aedibus distractis vel legatis ea esse aedium
solemus dicere, quae quasi pars aedium vel propter aedes habentur,
utputa putealia.

3) L. 17. §. 7. D. 1. c. Ea quae perpetui usus causa in aedificiis

sunt, aedificii esse, quae vero ad praesens, non esse aedificii; utputa
fistulae temporis quidem causa positae non sunt aedium ; verumtamen
si perpetuo fuerint positae, aedium sunt.

4) L. 18. §. 1. D. 1. c. Tegulae, quae nondum aedificiis impositae
sunt, quamvis tegendi gratia allatae sunt, in rutis et caesis [cf. L. 241.

a) L. 91. §. 3. 5. fi. D. de legat. . L. 52. §. 3. D. de act. eniti. 19. 1.
b) L. 52. §. 9. L. 66. I). de legat III. L. 3. §. 11. L. 4. pr. I). de penu legata.
33. 9. cf. L. 44. 1). de evict. 21. 2. L. 100. §. 3. D. de legat. HI. L. 242. pr.
D de V. S. c) L. 17. pr. et sqq. T). de act. eniti. 19. 1.



D. de V. S.] habentur; aliud iuris est in his, quae detractae sunt, ut
reponerentur; aedibus enim accedunt, cf. L. 17. §. 10. 11. ibid.

5) Věci se zemí neb se zdí souvislé, svoreni spojené, přinýtované,
přibité, nejsou všechny a nejsou jediným příslušenstvem stavení. L. 17. pr.
D. 1. c. Fundi nihil est. nisi quod terra se tenet. Aedium autem multa

esse, quae aedibus adtixa non sunt, ignorari non oportet, utputa seras,
claves, claustra. Multa etiam defossa esse, neque tamen fundi aut villae
haberi, utputa vasa vinaria, torcularia, quoniam haec instrumenti magis
sunt, etiamsi aedilicio cohaerent.

§. 55.

2) Plody. a)

Plody v přirozeném smyslu (fructus naturales) jsou přirozené

výtěžky, jichž nabýváme z nějaké věci, 1) zvláště pokud jsou hospo

dářským výnosem věci. 1’) Pokud plody s hlavní věci souvisejí,

fructus pendentes neh stantes, plody neoddělené, jsou částí této, 0)

a jen jako budoucí věci mohou býti předmětem právních poměrů ;d)
byvše odděleny počnou teprve býti samostatnými věcmi [fructus se
parati. plody oddělené; neb sklidil-li je kdo, percepti, 6) appre
hensi ')] ; plody, jichž kdo nabyti mohl neb měl, slují fructus per
cipiendi (plody zanedbané, ziehbare, lépe versäumte, vernachlässigte

Früchte). Dle toho, zdali lidského přičinění jest potřebí vzniku

plodů, rozeznáváme fructus mere naturales a industriales. g) Prá

vnicky pokládáme i onen výtěžek za plody, kterého nabýváme jiným

způsobem nežli přírodními plody věci, 2) jehož nabýváme jako ná

hrady za užívání věci jiným vykonávané, 3) fructus civilis. 4) Sein patří

zvláště úroky, usurae, jakožto náhrada za užívání jisté quantity

věcí zastupitelných.

Pozn. x) Však: Ľ. 28. §. 1. I), h. t. Partus vero ancillae in
fructu non est... ; absurdum enim videbatur hominem in fructu esse,
quum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit. L. 27.

pr. D. de her. pet. 5. 3. „quia non temere ancillae eius rei causa
comparantur, ut pariant.“ L. 68. pr. D. de usufr. 7. 1. „neque enim
in fructu hominis homo esse potest.“ Puchta §. 37. p. a.

2) L. 26. D. h. t. (Julianus) venationem fructus fundi negavit

a) Dig. de usuris et fructibus. 22. 1. b) L. 9. pr. §. 1. 2. L. 10. 11. 12.
pr. D. de usufr. 7. 1. L. 7. §. 12. D. soluto matr. 24. 3. cf. L. 77. D. de V. S.
°) L. 44. 1). de rei vind. 6. 1. L. 27. pr. D. de usufr. 7. 1. d) L. 15. pr. D.
de pignor. 20. 1. e) L. 25. §. 1. D. h. t. L. 13. 1). quib. mod. usufr. am. 7. 4.
L. 78. D. de rei vind. (i. 1. ‘) L. 12. §. 5. D. de usufr. 7. 1. g ) D. 45. I). h.
t. L. 48. pr. 1). de acquir. dom.*41. 1.
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esse, nisi fructus fundi ex venatione constet. — L. 49. ibid. Fructus
rei est vel pignori dare licere.

3) L. 36. I). b. t. Praediorum urbanorum pensiones pro fructibus
accipiuntur. L. 29. D. de lier. pet. 5. 3. Mercedes plane a colonis
acceptae loco sunt fructuum : operae quoque servorum in eadem erunt

causa, qua sunt pensiones ; item vecturae navium et iumentorum. L. 34.
D. h. t. Usurae vicem fructuum obtinent, cf. Ii. 121. I). de Y. S.

4) L. 62. D. de rei vinci. 6.-1. „vectura, sicut usura, non natura
pervenit, sed iure percipitur.“ — Srov. vůbec Heimbach, Die Lehre

von der Frucht. 1843. Savigny VI. str. 101. násl. Wächter, Hdb. 11.
str. 259

. .
269. Erörter. 1. 3. Unger I. §. 56. Windscheid §. 144.

a o přirozených plodech zvláště (röppert, Über die organischen Erzeug
nisse. 1869., ale o tom Hartmann, Krit. Vjschr. XI. str. 503. misi.

Čtvrtá kapitola.

O vzniku a zániku práv,

I. O vzniku a zániku práv vůbec.

<§• 56.

Právo vznikne, nabude-li jeho sobě osoba určitá; právo za
nikne, dosavadní subjekt pozbude-li jeho. Vznik a zánik práv na
stane skutečností neb shodou více skutečností, s kterou právo (ve

smyslu objektivnem) spojuje onen účinek. Nabytí práva děje se
často tím .způsobem, že kdos nabývá práva téhož obsahu, jak dosud

jiné osobě příslušelo : vzniká tedy znovu právo pouze pro naby

vatele, hledíme-li však objektivně věci, přechází jen již existující

právo obsahem svým z osoby na osobu; v případnosti této ztráta

práva dosavadní osobou oprávněnou není absolutním zánikem práva,

poněvadž objektivně, ovšem s jiným subjektem, dále existuje. r)

Přechod práva z osoby na osobu děje-li se tím způsobem, že právo

osoby této (nabyvatelovo) právě zakládá se na dosavadním právu

jiné osoby, tedy osoby určité, a jen potud se děje, pokud dotčené

právo této jiné osobě náleželo, jest nabytí toho odvozeným, deri-

vativným; právní poměr nabyvatelův dosavadnímu držiteli práva

sluje právní posloupností, sukcessí; nabyvatel sluje sukcessorem, a)

nástupcem dříve oprávněné osoby; tato, hledě nabyvateli, sluje

předchůdcem právním. auktorem. b) Sukc esse můž e vztahovati se

a) L. 7. D. si serv. 8. 5. L. 51. pr. I). de fid. lib. 40. 5. L. 24. §. 1. D.
cle damno inf. 39. 2. b) L. 175. §. 1. D. de K. J. L. un. Hermogen. (Jod. cle



jednotlivým věcem neb majetkovým předmětům, t, j. successio

in rem ,
in singulas res, in singularum rerum dominium, sukcesse

singulár ní (zvláštní) ; neb může vztahovati se souboru poměrů

majetkových, t. j. succesio per universitatem, 0) universální sukcesse,

všeobecná posloupnost ; 2) a tato může býti buď sukeessi v soubor

práv 3) (adquisitip per universitatem), d) buď sukeessi v soubor po
měrů majetkových, závazků i práv '(succesio in omne ins neb in

universum ins, in universa bona, na př. defuncti; 6) povahu tuto

mají dle dnešního práva všechny sukcesse universální. Ostatně

platí pravidlo: ne minem plus j uris in,
.
alium, transfere- posse, quam

,
ipse habet/) které platí i o časovém obmezení, jemuž právo pů-

vodcov jest podrobeno. 4) Bez újmy pravidla toho může někdo

z práva sobě přísluší čího postoupili jinému právo, kterého sám

v tomto způsobě neměl, na př. vlastník služebnost; 8) nabytí toto

jest odvozeným. Hledě této případnosti, rozeznávají mnozí spi

sovatelé translativný a konstitutivný převod práv. — Od vzniku

a zániku práv rozeznáváme ještě změnu práv, pokud svým obsahem

quantitativně neb qualitativně mohou státi se jinými. 5)

Pozn. ) Puchta §. 47. Jiný názor podává Windscheid §. 66. :
„Nabytí práva jest spojení jeho s určitým subjektem. Pozbytí práva
jest odloučení se jeho od subjektu, s nímž až dosud bylo spojeno.“

— „Nabytí práva není vždy vznikem jeho. Bylo by jím, kdyby
nebylo právní posloupnosti ; nástupce právní však nabývá práva, které
nevzniká teprve nyní. Kovněž věc se má při pozbytí práva, pozbytí
týká se právního předchůdce, nikoliv zániku práva.“ — Srov. tamtéž

p. 1. „Okolnosť, že práva mohou býti bez subjektu, jest dalším důvo
dem, proč nabytí a vznik, pozbytí a zánik práva vždy v jedno nespa
dají.“ Ale srov. naproti tomu §. 21. p. 1.

2) O znacích sukcesse universální srov. zvláště Hasse, Arch. .
1. (§. 48. p. 5.) a Savigny III. str. 8

. .
21., o zvyku mluvy pramenů

zvláště str. 17
. .

21., také Heimback, Rtslex. XI. str. 614
. .

613. Ří

mané užívají o sukeessi brzy výrazu „in locum succedere,“ brzy roze
znávajíce „sive per universitatem sive in rem,“ brzy kladouce jako
druhy sukcesse proti sobě succedere „in universa bona“ neb „in uni

versum (neb omne) ius,“ a succedere „in rei (neb singularum rerum)

success, tit. 12. cf. L. 5. pr. L. 15. §. 1. D. de div. temp. 44. 3. L. 16. Cod.
de evict. 8. 44. (45.) (auctrix). L. 4. ), de evict. 21. 2. c) L. 24. §. 1. cit. L.
37. D. de acquir. bered. 29. 2. L. 3. §. 1. D. de except, rei vend. 21. 3. L. 1.
§. 13. D. quod legat. 43. 3. L. 7. in f. L. 8. D. de iureiur. 12. 2. d) Gai. III.
82.. 84. §. 6. J. per quas person, nob. acquir. 2. 9. §. 1. J. de acquisii, per
arrogat. 3. 10. e) L. 24. D. . S. L. 208. ibid. L. 8. 37. D. de acquir. bered.
29. 2. L. 3. pr. de bon poss. 37. 1

.
L. 24. §. 1

.
D. de damno infecto. 39. 2.

f) L. 54. L. 175. §. 1. L. 177. pr. D. de R. J. 50. 17. ?) L. 63. D. de usufr. 7. 1.
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dominium“ neb „in rem.“ Výrazu „succedere, succesio“ užívá sc také

pouze o sukcessi universální. Výrazu „succedere neb successio in
locum“ neužívá se vždy o posloupnosti právní, nýbrž často míní se tím
vůbec vstup na místo osoby jiné bez posloupnosti právní, nýbrž často
míní se tím vůbec vstup na místo osoby jiné bez posloupnosti právní,

na př. Gai . 7. 8. L. 2. D. de cess. bon. 42. 3. L. 24. D. de pec.
const. 13. 5. (§. 374. 478.). Kuntze (Die Obligation und Singularsuc-
cession, 1856. str. 67. násl.) míní, že výraz „succedere in rem“ pro
sukcessi singulární jest nej správnějším a že povahu její nejlépe ozna
čuje, poněvadž prý ona sukcesse nevztahuje se právu, nýbrž věci
samé, t. j. hmotnému předmětu (vlastnictví). Přehlédá však, že v pra
menech res bezpočtukráte znamená vlastnictví věci dle jeho abstrakt
ního významu; správnější výraz jest ovšem „in dominium rei succedere,“
rovněž jako „dominium transfertur“ správnějším jest nežli „res trans
fertur.“ (L. 20. §. 1. D. de acquir. rer. dom. 41. 1.) Všecek Kuntzův
výklad pojmů a jeho protiva obou druhů sukcesse zdá mi se proti
pramenům a pochybenou, pokud chce bytí novou, a jest správnou jen
potud, pokud, uvažujeme-li věc důkladněji, jinými slovy témuž názoru
dospívá, jak jemu až dosud všichni rozuměli, za pravý jej uznávajíce.
Představa, že sukcesse singulární jest nastoupením ve právo auktorovo,
vyslovena jest charakteristicky výrazem „dominium meum, suum tran
sire.“ L. 15. §. 2. D. de contrail, eint. 18. 1. (§. 145. p. 2.) Srov.
také Dworzak, Krit. Überschau IV. str. 55. Unger . §. 74. Wind
scheid §. 64. p. 6. Když Neuner, Rechtsverhältnisse str. 116. pásl.,
opět dokládá : Předmětem singulární sukcesse není právo auktorovo,
nýbrž látka, níž auktor měl právo, tedy zdá se, že to nic jiného
neznamená, nežli „materiálně totéž právo, které a jak a poněvadž je
auktor dosaváde měl;“ výraz onen však zdá mi se nevhodným. Mohlo
by se i říci: „látka právní, která dosud auktorovi příslušela,“ však
„látka, níž dosud měl právo? Srov. také Exner, D. Iv. v. Rechtserwerb
durch Tradition str. 2. p.

3) Sem náleží dle práva před Justinianem arrogace a conventio
in manum ženy sui juris, dle práva Justinianova revocatio in servitutem
propter ingratudinem a ztráta svobody při prodeji pretii participandi
gratia (arg. §. 1. J. de succ. sublat. 3. 12.), obě tyto případnosti
nejsou dnes praktickými. Nesprávným zdá se mi býti, když Savigny lil.
str. 15. pozn. e) důvod, proč při arroganci dluhy nepřecházely na arro-
gatora, v tom shledává, že prý zanikly capitis deminucí. Důvod toho
spíše spočíval v tom, že arrogovaný v týž stav byl uveden, jako by
byl narozen ex justis nuptiis. Jako tu mohl sice otci nabývati, však
nemohl jej přímo zavazovali, tak i po arrogaci nastoupil týž účinek,
třeba by závazky arrogovaného dále trvaly. Účinek tento byl nepřímo

napraven dle zásad slušnosti právem praetorovým.
4) Fitting, Über den Begriff der Rückziehung, str. 66. násl., srov.

§. 128. p. §. 560. p. 3.
5) Windscheid §. 64. Týž zavírá, hledě subjektu práva, pojmem

„změna práva“ i sukcessi ve práva. Srov. p. 1.



§. 57.

Skutečnosti, positivně neb negativné, pokud samy neb ve spo
jení s jinými mohou způlobiti vznik neb zánik neb i změnu práva,

tedy pokud jsou schopny privoditi účinky právní, slují právnickými

skutečnostmi. Je-li určitému účinku právnímu potřebí shody více

skutečností, mohou, ano někdy i musí, po sobě vznikati jednotlivé

skutečnosti, které dohromady činí soubor oněch skutečností. 1) Zdali

soubor skutečností dokonaných skutečné má právní účinek, který

může miti dle své povahy, ještě na budoucí skutečnosti záviset!

a tím dočasná nejistota právní vzniknouti může. 2) Okolnost ta,

že určitý účinek právní může nastat!, může j eviti účinky již po
dobu, nežli rozhodnutí se stane. Právní poměr, jak souborem sku

tečností svůj útvar byl obdržel, působí z pravidla pouze pro bu

doucnost, jen výjimkou působí nazpět, tak že přihlédáme prá

vnímu poměru, teprve nyní rozhodnutému, jako by již tenkráte byl

existoval. 3) Účinek tento můžeme vyložiti si fikcí, jako by rozhodná

skutečnost již dříve byla nastoupila; i jinde právní pravidlo béře

na se podobu fikce, když dle něho stejný účinek právní nastupuje,

jak by tu byl soubor jistých skutečností, které však v pravdě jsou

jinačími. 4)

Právnické skutečnosti jsou vůbec velmi rozmanité a mohou

být! určeny podrobněji, prihlédáine-li zvláště různým poměrům

právním, na které působí. Povšechně sluší zejména vytknout! (lidské)

činy a projití času. Čin. j ímž oprávněný chce dosici, by právo jeho,

zvláště právo majetkové, zaniklo bud zcela neb částečně, neb jímž

chce obmeziti právo své právem osoby jiné, sluje zcizením, alienatio

v širším smyslu. Tímto pojmem zavíráme i tu okolnost, když kdo,

ač toho odvrátit! mohl, připustí, by práva svého pozbyl, třeba by

pozbytí ono (samo o sobě) mimo vůli jeho nastalo. Z cizením v užším

smyslu nazýváme vzdání se práva, které spojeno ješt s převodem

práva toho na osobu jinou, neb i zřízení nějakého práva, jež právo

naše obmezuje. a) Naprosté vzdání se práva naproti tomu, jakož

i prohlášení, že práva, jehož jsme nabyti mohli, nabyti nechceme,

sluje zvláště odřeknutím 5) (renuntiatio
,

) Verzichtleistung).

Zřeknutím může zaniknout! také výsada, v užším i v širším

smyslu, neb může se jím dosici, by jí užito nebylo v určité pří-

a) L. 7. Cod. de rei), al. 4. 51. L. 3. §. 5. L. 5. §. 8. D. de reb. eor. 27.
9. L. 5. 6. 16. D. de fundo dot. 23. 5. L. 44. D. de don. int. v. et u. 24. 1 L.



pádnosti. 0) Výsady mohou mimo to zaniknouti. přestanou-li pod

statné podmínky, proč byly uděleny, tedy zejména smrtí osoby neb

zánikem věci. jíž byly propůjčeny, d) dále také odvoláním se strany

moci státní, které by však
— jestliže výsada nebyla udělena do

odvolání; 6) neb jestliže zneužíváním není odůvodněno, by za trest

byla odňata f) —
diti se mělo toliko z příčin, které vůbec odů

vodňují sáhnutí do soukromých' práv. a nikdy bez náhrady ; 6) ko

nečně smrtí propůjčitelovou. byly-li uděleny ad suae voluntatis

beneplacitum. 7)

Pozn. x) Srov. Koppen, Dogm. Jahrb. XI. str. 144. misi. „Theorie
der sucessiven Entstehung der Rechtsgeschäfte,“ str. 163. misi. „Ver
gleichung mit der Theorie der sucessiven Entstehung der Rechtsver
hältnisse;“ výtah v díle spisovatelově: Der Fruchterwerb des b. f. pos
sessor (1872.) str. 17.. 22. p. 48. Srov. Windscheid p. 1. 2.

<2) „In pendenti, in suspenso est“ neh „pendet“ na př. dominium
L. 12. §. 5. L. 25. §. 1. D. de usuťr. 7. 1., causa obligationis, L. 20.
D. de don int. v. et u. 24. 1., servi (legati) status, L. 86. §. 2. D.
de legat. L, alienatio, li. 3. §. 5. 1). de statuii!). 40. 7. Výrazu toho
užívá se také o právních skutečnostech, jichž účinek dosud není roz
hodnut. L. ult. D. comm. praed. 8. 4. L. 8. D. de reh. cred. 12. 1.
L. 14. §. 1. D. de castr. pec. 49. 17. Wächter, Das schwebende Eigen
thum, 1871. Ihering, Dogm. Jahrb. X. str. 476. misi. Beckmann, Das
jus postliminii, 1872. Köpfen na m. u. [Karlowa, Das Rechtsgeschäft
und seine Wirkung. 1877. str. 12. misi.]

3) Srov. Fitting, Der Begriff der Rückziehung, 1856. a o spise
tom Scheuerl, Krit. Überschau V. str. 24. misi. Windscheid, Heidelb.
krit. Ztschr. IV. str. 35. misi. — Přenesení na zpět (Rückziehung)

v plném smyslu slova nastává tenkráte, když pozdější skutečností roz
hodne se a uzná, že až dosud záhadný poměr právní již dříve exi
stoval, na př. : L. 43. §. 2. D. de acquir. doni. 41. 1. „intelligitur
fructuarii homo fuisse,“ L. 25. §. 1. D. de usuťr. „in pendenti esse
dominium eius et numeratione pretii declaraturam cuius sit: nam si

ex re fructuarii, retro fructuarii fuisse,“ L. 86. §. 2. D. legat. I.
„Quum servus legatur

...
si legatarius repulerit a se legatum, nunquam,

eius fuisse videbitur; si non repulerit, ex die aeditae hereditatis eius
intelligetur.“ L. 19. §. 5. D. de castr. pec. 49. 17. „dominia, ut ex
(post) facto retro fuisse aut non fuisse patris credamus,“ L. 20. ibid,
„et ab initio patris esse eum videri, ex hoc, quod postea contigit,

28. pr. D. de V. 8. 50. 16. b) L. 11. Ood. de reb. cred. 4. 1. L. 4. §. 4. D.
si quis caut. 2. 11. cap. 3. 5. X. de renuntiat. 1. 9. L) L. 41. 1). de minor. 4.
4. L. 29. Cod. de pact. 2. 3. L. !.. 3. Cod. de his qui sponte mun. pubi. 10.
44. (43.). — cf. cap. 12. X. de foro compet. 2. 2. d) L. 1. §. 1. 2. L. 5. (4.).
D. de iure immun. 50. 6. e) cap. 5. de rescriptis, in 6to 1.3. f) L. 3. Cod.
de aquaeductu. 11. 43. (42.) can. 7. Dist. 74. cap. 43. X. de rescriptis. 1. 3.
cap. 11. 24. X. de privilegiis et excessibus privilegiatorum. 5. 33.
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ostenditur.“ 0 zpětném působení (Rückwirkung) nějaké skutečnosti mů

žeme mluviti potud, pokud právní poměr, který teprve skrze ní exi-
stovati počal, jehož však již dříve bylo se nadíti, v nějakém směru do
minulosti zpět působí. Fitting na m. u. užil pro věc tu výrazu
„předúčinek, Vorwirkung.“ Ale tento „předúěinek“ nastává teprve po
dokonané skutečnosti jako zvláštní tvar zpětného působení; na pr.
v L. 105. I), de comi, et dem. 35. 1. srov. s L. 12. §. 2. D. foni,

ere. 10. 2. L. 38. D. de legat. II. (§. 560.) Před tím můžeme o před-
účinku mluviti jen potud, pokud již nyní okolnosť, že nějakého práva
nabyti můžeme, účinky jeví, na př. dává nám právo žádati jistoty
(§. 378. p. 3. §. 590.); věc tato není tak velmi predúčinkem budou
cího nabytí práva, jako spíše nynějším účinkem důvodné možnosti
onoho nabytí.

4) Srov. o tom Demelius, Pie Rechtsíiction 1858., a Arndts,
Krit. Vjschr. I. str. 93. násl. (Civilist. Sehr. I. 3.).

5) O zcizení a odřeknutí srov. vůbec Savigny IV. §. 145
. .148. Unger . §. 94. Windscheid §. 69. kuk); o odřeknutí zvláště

Hacker, Dogm. Jahrb. V. 5. (ne zcela šťastná „revise pojmu odřeknutí").
6) Jiného mínění jest Kierulff I. str. 58

. .
61. Povahou výsady

jest, že závislou jest na moci státní, poněvadž v sobě pojí vlastnosti
zákona i práva.“ Stejným právem mohli bychom říci : „poněvadž výsada

v sobě pojí povahu zákona s povahou práva, proto jde z její povahy,
by jako jiná práva soukromá neodvislou byla od moci státní.“ Srov.
také Seuffertův arch. II. 123. Windscheid §. 136.

~) Cap. 5. in 6to 1. 3. Si gratiose tibi a Romano pontifice conce
datur, ut beneficia, quae tempore tuae promotionis obtinebas, posses
usque ad suae voluntatis beneplacitum retinere, kuiusmodi gratia per
eius obitum, per quem ipsius beneplacitum omnino extinguitur, eo ipso
expirat. Secus autem, si usque ad apostolicae sedis beneplacitum gratia
concedatur praedicta. Tunc enim, quia sedes ipsa non moritur, durabit
perpetuo, nisi a successore fuerit revocata. Schlayer, Linde’s Ztschr.

n. ]). XII. str. 92. násl. — Pokud zanikají výsady neužíváním? L. 1.
I). de numi. 50. 11. Cap. 6. 15. X. de přivil. 5. 33. Seuffert §. 21.

pozn. 9. Fritz, Linde’s Ztschr. IV. 6. Wächter, Hdb. IL str. 833. násl.
Unger IL §. 107. str. 320. misi.

. cinedi hledě vzniku a zániku práv.

4 §
-

58
-

A. Pojem a druhy.

Čin jest projev vůle, jehož smysly ppstřehnouti lze. a) Čin jest

lj positivny ýčm v užším smyslu) neb negativný (opominutí, čin
omi ssivn ý) ; 2) dovo leny neb nedovolený (bezprávný) čin. Všichni

a) L. 53. in f. L. 225. D. de V. S. L. 18. D. de poenis. 48. 19.
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činové tito mohou miti účinky právní a slují potud činy právni

ckými (juristische Handlungen v širším smyslu). Činové však, kteří

dle účelu a úmyslu činné osoby účinku právnímu podstatně smě
rují, t. j. prohlášení vůle toho obsahu, slují právní jednání (Rechts

geschäfte, juristische Handlungen v užším smyslu).

B. Požadavky činů.

§. 5!).

1) Způsobilost činům.

Čin předpokládá především mohutnost vůle osoby činné. V)

Proto nejsou schopni činů 1) osoby právnické, 2) 2) děti, infantes, a )

které právně nemají žádné mohutnosti vůle (§. 36.), 3) na mysli

pomatení a blbci, 1’) furiosi, dementes (§. 37.), vyjímaje 3) světlá

okamžení, 0) a tím způsobem i ti. kteří jen dočasně jsou bez zdra

vých smyslů, d) která věc však nevylučuje všechnu zodpovědnost,

když svou vinou upadli do stavu dotčeného. 4) Jen obmezenou

schopnosť činům mají: a) impuberes infantia majores; tito mohou

před se bráti ony právní činy, kterými práva svá ani neobmezují,

ani neohrožují, nýbrž kterými pouze nabývají, ale jiné toliko

s auktoritou poručníkovou ; e) také lze někdy nedospělcům zletilosti

blízkým (pubertati proximi) přičítati činy nedovolené ; f) b) osoby,

za marnotratníky prohlášené ; 5) tito nemohou před se bráti činy.

které týkají se odňaté jim správy jmění; 8) c) dospělí nezletilci;

tito mohou před se bráti jisté činy bez svolení poručníkova a ob-

niezeni jsou vůbec jen potud, pokud jim odňata jest vlastní, samo
statná správa jmění ; 6) d) ženy, jež z pravidla nejsou schopny ně

kterým činům [na př. §. 359. 442. 486.J ; e) ti, kteří nejsou schopni

projeviti vůli svou ve formě předepsané, na př. němí, hluší, pokud

překážka sahá. h)

a) L. 1. §. 12. 13. D. de O. et A. 44. 7. — §. IO. J. de inutil. štip. 3.
19. L. 5. §. 2. D. ad leg. Aquil. 9. 2. lj) L. 1. §. 12. cit. L. 5. §. 2. cit.
L. 1. §. 3. D. de poss. 41. 2. L. 40. ). de R. J. c) L. 2. Cod. de contrah.
emt. 4. 38. L. 6. Cod. de cur. fur. 5. 70. L. 9. Cod. qui test. fac. poss. t. 22.
d) L. 17. D. qui test. fac. 28. 1. L. 48. 1). de R. J. cf. L. 3. D. de divori. 24.
2. -- c. 7. §. 1. C. 15. qu. 1. e) pr. J. de auct. tut. 1. 21. L. 9. D. de auct.
tut. 26. 8. cf. L. 10. D. de ignor. 22. 6. f) §. 18. (20.) J. de obi. ex delieto.
4. 1. L. 111. pr. D. de R. J. L. 5. §. 2. D. ad. log. Aquil. 9. 2. ) L. 10. pr.
D. de curat, fur. 27. 10. L. 9. §. 7. D. de reb. cred. 12. 1. L. 29. D. de cond.
iudeb. 12. 6. L. 6. D. de V. O. 45. 1. L. 25. I). de fideiuss. 46. 1. L. 3. D. de
novat. 46. 2. L. 5. §. 1. D. de acquir. bered. 29. 2. cf. L. 18. pr. D. qui test.
fac. 28. 1. h) §. 7. J. de inutil. stipili. 3. 19.



Pozn. 1) Srov. vůbec Savigny, sv. III. §. 106.. 112. Unger II.
§. 76.

2) Za právnické osoby mokou býti činnými pouze osoby fysické,
jakožto jich zástupcové. L. 1. §. 22. D. de poss. 41. 2. „municipes

. . .
uni (universi) consentire non possunt,“ L. 1. §. 1. D. de libert,

uiiiv. 38. 3. Ulp. XXII. 5. „neque cernere universi neque pro herede ge
rere possunt.“ L. 97. D. de cond. 35. 1. Poněvadž při nedovolených cinedi
nepřipouští se zastoupení, nelze proto připustiti jeho ani při právnických
osobách; osoba právnická z deliktu přímo zavázaná býti nemůže. L.
15. §. 1. I), de dolo 4. 3. (quid enim municipes dolo facere possim^ ?).

L. 4. D. de vi 43. 16. Nov. Maioriani tit. 7. §. 11. Jen zdánlivě od
poruje L. 9. §. 1. 3. D. quod met. 4. 2. Srov. Savigny II. str. 310

. .
323. Puchta §. 50. pozn. d. Rechtslex. III. str. 70. násl. Unger

I. §. 43. pozn. 46
. .

49. Windscheid §. 59. ku k). Přece mnozí spiso
vatelé jsou jiného mínění se Sintenisem I. str. 122. násl., dokládajíce

se trestních ustanovení kanonického práva a německých zákonů říšských
proti korporacím: ca]). 4. de eens, in 6to. 3. 20. cf. cap. 5. de sent,

ex comm. in 6to. 5. 11. Auth. Frid. item nulla a item quaecunque
v Cod. 1. 3. aurea bulla XV. §. 4. a j. (Savigny str. 322.). Srov.
ještě Seuffertův arch. XV. 26. Bekker, Dogm. Jahrb. XII. str. 120.
násl. (§. 324.). [Sonnenschmidt, Pract. Erört. str. 91. násl.].

3) Nikoliv vždy dle dnešních práv partikulárných. Unger II. §. 76.

I». 7. §. 101. A. 14
. .

16. Srov. Reyscker, Ztschr. für deutsches Recht
XIII. 9. Arnold, Das gerichtl. Verfahren gegen Geisteskranke und Ver
schwender str. 49. násl.

4) Unger na m. u. §. 76. p. 9. 10. Srov. Seuffertův arch. . 4.
140. XIII. 243.

5) Není bez podmínky a vůbec pravda, co praví L. 40. I). de
R. J. (Pompou, lib. 34. ad Sab.) : Furiosi vel eius, cui bonis inter
dictum est, nulla voluntas est. Srov. L. 19. D. de aqua et aquae pluv.
39. 3. (Pompon lib. 14. ad Q. Muc.). Labeo ait, si patiente vicino

opus faciam, ex quo ei aqua pluvia noceat, non teneri me actione. L.
20. eod. Sed hoc ita, si non per errorem aut imperitiam deceptus
fuerit ; nulla enim voluntas errantis est. Savigny III. str. 88. 0 torn,
kdy počne působiti prohlášení za marnotratníka, srov. Seuffertův arch.
XVIII. 147. 206. XVIII. 206. XIX. IO. XXV. 118.; proti tomu XIX.
115. Není platným, prohlásí-li se kdo dobrovolně neb dle smlouvy za
marnotratníka, tamtéž XIII. 9. XV. 136. XVIII. 125. [Srov. ještě
Ubbeholde, Die Handlungsfähigkeit des Prodigus und des Mind erjährigen
nach. gem. R., Wiener Ztschr. IV. 10. str. 671. násl.] i

6) L. 101. D. de V. 0. 45. 1. Puberes sine curator bus suis
possunt ex stipulatu obligari. L. 43. D. de 0. et A. 44. 7. Obligari
potest paterfamilias suae potestatis, pubes, compos mentis. cf.^.L. 141.
§. 2. D. de V. 0. — L. 3. Cod. de in int. rest. min. 2. 2 (22.).
Si curatorem habens minor 25 annis post pupillarem aetatem res ve
num dedisti, hunc contractum servari non oportet, cum non absimilis
ei habeatur minor curatorem habens, cui a praetore curatore dato bonis
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inteľdictimi est. Si vero sine curatore eoustititus contractum fecisti,
implorare in integrum restitutionem

. . . non prohiberis. Srov. Marezoll,
Lindes Ztsclir. . 12. Savigny, Ztscbr. für geschichtl. Rtsw. X. 3. (Ver
mischte Sehr. II. iS.). Puchta §. 51. pozh. d. a Vorles. L příl. II.
Prinz (1. vyd.) str. 42. nasi. Windscheid §. 71. p. 8. Ihering, Dogiii.
lahrh. XII. str. 347. nasi. Srov. §. 452. p. 1. 2. [Ubbelohde na m. u.
Huschke, Die Vermögensrecht!. Handlungsf. der mündigen Minderj. in
ihrer geschichtl. Entw., Zeitschr. f. Rechtsgesch. XIII. str. 311. nás!.]

2) U s n e s e n í s e v ii 1e.

< §. 60
.

a) Skutečnost vůle.

Osolia právních činů schopná v jednotlivé prípad n osti musí

také to chtíti, co jeví se byti projevem její vůle. r ) Není-li tomu

tak.-) jest zde pouze zdánlivý čin. jenž v skutku neexistuje; jen

zdánlivě prohlášená vůle; neprohlášená vůle skutečná; neb alespoň

ne vide ona, která zdá se byti prohlášenou; 3) ať již tento mam
osoba činná vědomé způsobilá a) neb schválné obmýšlela (s imulace

,
jed nání na oko ). b) neb ať již jinak byl vznikl. Zvláště omylem

činné osoby neb nedorozuměním mezi více osobami může vzniknouti

zdánlivá určitá vůle neb zdánlivá shoda vůlí. kde v skutku ničeho

podobného není. 1') To může státi se také donucením. 4) Al e i sk u-
tečné usnesení se vůle může vadným býti. když zakládá se na
omylu neb když způsobeno bylo donucením.

Pozn. ) Srov. Savigny, System . §. 134. 135. Unge* IL §.

87
. .

89. Windscheid §. 75
. .

77. [Schall, Der Parteiwille im Rechts
geschäft, 1877. (0 torn Steinlechner, Wiener Zeitschr. V. str. 173.
násl.) Windscheid, Wille und Willenserklärung 1878. Zitelman, Die
jurist. Willenserklärung, Dogm. Jahrb. XVI. 8.

2) Kdo tvrdí, že tomu tak není — byl-li jen p/ojev vůle dosta
tečným — ten musí to dokázati; námitka, že jsme v duchu jinak smý
šleli, nežli jak zevně jsme se prohlásili (tak zv. reservatio mentalis),

nemá žádné platnosti. Savigny str. 259. Ihering, Dogm. Jahrb. IV.

str. 74. násl. Srov. W. Rover, Über die Bedeutung des Willens bei
Willenserklärungen 1874., zvláště o výhradě svědomí a o jednání na oko,

a) L. 8. §. 2. L. 54. D. de O. et A. 44. 7. L. 55. D. de contrail, emt.
18. 1. cf. L. 24. D. de test. mil. 29. 1. b) Cod. plus valere quod agitur quam
quod simulate concipitur. 4. 22. — L. 30. D. de ritu iiupt. 23. 2. L. 3. Cod. do
repud. 5. 17. — L. 36. D. de contrah. emt. 18. 1. L. 7. §. 6. I). de donat, int.
v. et u. 24. 1. — L. 16. Cod. de donat, int. v. et u. 5. 16. c) L. 15. D. de
íurisd. 2. 1. L. 2. pr. D. de iud. 5. 1. L. 9. pr. D. de bered, inst. 28. 5. L. 57.
D. de O. et A. 44. 7. L. 116. §. 2. D. de R. J. (§. 238. 269. §. 491. not. b).



str. 49. násl. [Kohler, Studien über Mentalrešervation u. Simulation,
Dogm. Jahrb. 1. 2. 7.]

3) O větě : plus valet quod actum quam quod sriptum (srov.

])ozn. b.) Arnold, Civ. Arch. XL1X: 2.
4) Xa př. když kdo donucen jest podpisu listiny, neznaje obsahu

jejího. Savigny na m. u. str. 261. Arnold na m. u. str. 50.

h) Vady usnesení se vůle.

§• 61
-

a) Donucení. ’)

Byl-H kdosi fysickým násilím, aniž vůle jeho nějak byla čin

nou, zneužit způsobení jakéhos účinku (tak zv. vis absoluta), tedy

o činu jeho mluviti nelze. Ale i na vůli naléháno byti může (tak

zv. vis compulsiva); vůle může byti pohnuta strachem nějakému

činu. 2) Nesluší, aby vynucenému činu úplně přikládány byly tytéž

účinky právní, které jindy v zápětí má. Donucení může omlouvali

čin nedovolený a donatitele jako pravého původce činiti zodpo

vědným. Tomu, jenž donucením byl pohnut prohlášení vůle. které

právům jeho jest na újmu. právo poskytuje pomoc, a to nejen proti

donatiteli ; a) výjimečně 3) jest vynucené jednání právní zcela ne
platným. 1’) Má-li takto prohlédáno byli donucení neb bázni, jest

potřebí, by důvodná 0) bázeň před značným zlem, d) bezprávnou ná

silou nel) hrozbou®) osoby jiné úmyslně f) byla způsobena, 4)

Pozn. ') Savigny na m. u. §. 114. Wächter II. §. 106. Unger
II. §. 80. jiným výsledkům nežli tito spisovatelé, s nimiž mínění
panující souhlasí, dospívá důkladný spis Schliemannův, Die Lehre vom
Zwange, 1861., srov. Aarons, Schletter’s Jahrb. Vlil. str. 9. násl. Proti
tomu: Dworzak, HaimeiTs Vjschr. IV. Lit. str. 36

.
.46. Linde s Ztschr.

n. p. sv. XX. Rundschau str. 1
. .

6. Windscheid §. 80. p. 2. Srov.
také Bekker, Krit. Vjschr. III. str. 180

. .
,185. 202

. .
206.. dále . A.

Kramer, de leer van den psychyschen dwang in heg burgerlijke regt,
1864. (Krit. Vjschr. VI. str. 416. násl.) Brinz 1. vyd. str. 1420. násl.
Czyhlarz, Über den Einfluss des Zwanges auf d. Gültigkeit d. Rechts
geschäfte, Dogm. Jahrb. XIII. 1. Schlossmann, D. L. v. Zwange. 1874.

a) Dig. quod metus causa gestum erit. 4. 2. de doli mali et metus except.
44. 4. Cod. de his, quae vi metusve causa gesta sunt 2. 19. (20.) (§. 121. 297.)
Ij) L. 9. pr. L. 17. pr. D. qui. et a quib. manum. 40. 9. Dosith. fragni, de ma
num. §. 7. (9.) cf. L. 9. §. 2. D. h. t. cap. 15. 17. 28. X. de spousal. 4. 1. cap.
2 X. de eo qui dux. in matr. 4. 7. c) L. 6. 7. pr. L. 9. pr. I), h. t, L. 184.
I). de R. J. d) L. 3. §. 1. L. 4. 5. 7. §. 1. L. 8. 22. 23. §. 1. D. h. t. L. 7.
10. Cod. h. t. cf. L. 3. D. ex quib. caus. mai. 4. G. e) L. 3. §. 1. L. 7. §. 1.
D. h. t. cf. L. G. Cod. h. t. f) L. 9. §. 1. L. 14. §. 3. L. 21. pr. D. h. t.



[ tum Spaltenstein, Krit. Vjsckr. XVII. str. 119. nasi. — Kohler na
m. u. str. 9G. násl.]

2) L. 21. §. 5. D. quod met. causa. 4. 2. Si metu coactus adii
hereditatem, puto me heredem efficii: quia quamvis, si liberum esset,
nolluissem, tamen coactus volui; sed per praetorem restituendus sum.
L. 85. D. de adquir. her. 29. 2. „ut, quia invitus heres existat, detur
abstinendi facultas.“ L. 21. 22. I). de ritu nupt. 23. 2. „si patre co
gente ducit uxorem . . .

maluisse hoc videtur.“ Proti tomu L. fi. §. 7.
D. de acquir. her. 29. 2.? Celsus

. . .
scripsit, eum, qui metu verborum

vel aliquo timore coactus fallens adierit hereditatem,
. . .

heredem

non tieri.

*) Schliemann na m. u. tvrdí, hledě místům v p. 2. á not.
b. pak k L. 21. §. 3. 4. 6. L. 22. D. h. t. L. 3. Cod. h. t. Pauli
senti L. 7. §. 6. Consult, vet. Icti. I. §. 6. 7., že dle římského
práva jest sporno, zdali vynucené jednání právní jest neplatným aneb

pouze zrušitelným? Prameny si odporují, a proto sluší tkeorii dle po
vahy věci samé — poněvadž prý vždy jest pochybím, zda vynucenému
prohlášení odpovídá skutečná vůle, aneb zda jen zevní prohlášení ob
mýšleno bylo, nikoliv však obsah jeho — rozhodnouti se pro neplat
nost: ale spisovatel uznává potřebu, neplatnost onu obmeziti způsobem
zvláštním. Srov. proti tomu spisy v p. 1. dotčené a také dole §.
491. p. 2.

4) O podmínkách bázně důvodné (iustus metus) : Savigny na m.
u. str. 105. násl. Schliemann str. 15. násl. — L. 5. ). h. t. „Metům
accipiendum

....
maioris malitatis,“ zvláště ohrožení života, těla, svo

body (not. d.), nikoliv však pouhé ohrožení dobré pověsti neb osobního
poklidu, na př. výhrůžkou sporu. Ze jenom ony hrozby dostačiti mohou
(Savigny), neb že alespoň vždy potřebí jest ohrožení osoby (Schliemann)

„jest povážlivým názorem, hledě neurčitým výrazům pramenů.“ Wind-
scheid §. 80. p. 6. — L. 6. D. h. t. metum non vani hominis, sed
qui merito et in homine constantissimo (Hai. hominem constantissimum)
cadat,“ kterýžto však svrckovatel nesmí brati se přísně. Schliemann

str. 2G. násl. — Při otázce, zda hrozba byla bezprávnou, „nepřijde

na to, zda hrozba oprávněna byla či ne.“ Schliemann str. 24. násl. —
Ostatně není odepřena veškerá pomoc právní proti hrozbám jiného
druhu. Savigny §. 114. pozn. p. r. (§. 336. 343.).

< §• 62-

ß) Omyl.

Omyl neb nevedomosť ) nevylučují samy sebou, jako pozbytí

smyslu, usnesení vůle; 2) čeho jsme chtěli pro mylnou představu,

toho přece v skutku jsme chtěli, a z pravidla jest účinnosť činu,

ač z omylu se zrodil, táž jako jindy, 3) nevznikla-li pro omyl neb

nedorozumění toliko zdánlivě určitá vůle neb shoda vůle [§. GO.J.4)



V mnohých prípadnostech vsak omyl, z něhož nějaký čin neb opo
minutí vzniklo, mění pravidelné účinky tohoto činu neb opomenutí ;

v jiných případnostech jest omyl důležitým, jsa skutkovou podmín

kou, s kterou právo spojuje jisté účinky. Má-li pro omyl právní

výhoda dosažena neb právní újma odvrácena býti. rozhodnou jest

obyčejně okolnost, zdali omyl jest omluvitelným. Ve směru tomto

důležitým jest rozdíl mezi omylem právním (error s. ignorantia

iuris) a omylem o skutkových okolnostech, skutkovým, faktickým

omylem (error s. ignorantia facti). a) Právní omyl obyčejně není

omluvitelný]!!, vyjímaje, neměl-li kdo příležitosti lepšímu poučení; 5)

omyl o skutkových okolnostech jest omluvit eln ým, nezakládá-li se

na hrubé nedbalosti. Proto : regula est juris quidem ignorantiam

cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere. 7) Mnohým oso
bám i právní omyl bývá prominut v případech, kde na újmu jest

jiným osobám, zejména měrou největší nezletilcům, b) menší měrou

ženám, 0) vojínům d) a vůbec lidem nezkušeným.®)

Zvláštní význam má prípadnosť. když omyl osoby činné byl

způ soben osobou jinou v úmyslu bezprávném, ane b byl vvužitkova n.
újmě její. dolus malus, podvod; 8) v případnosti této účinnost

činu může býti v odpor vzata alespoň proti podvodníku, jakož i

může býti žádána od něho náhrada způsobené újiny. f)

Pozn. x) Savigny sv. III. §. 115. str. 111.. 115. a prii. Vlil.
str. 825

..
473. Unger . §. 77. 81. Windscheid §. 78. 79. Brinz 1.

vyd. str. 1393. násl. Voigt, Civ. Arch. Lili. 16. LIV. 2. 10. Holder,
Krit. Vjschr. XIV. str. 561. násl. Hesse, Civ. Arch. LVU. 11., Dogm.
Jahrb. XV. 2. 4.

2) Neodporuje L. 20. I). de aqua pluv. 39. 3. „nulla enim vo
luntas errantis est,“ L. 8. Cod. de iur. et facti ignor. 1. 18. „cum
errantis voluntas nulla sit,“ a podobné, zdánlivě všeobecné výrazy. Sa
vigny str. 342. Srov. §. 59. p. 5.

3) Marně novější spisovatel Hermann v časopise Linde’s Ztsckr.

n. p. III. 4. 7. 11. IV. 12. VIL 3. 6. snažil se dokázati proti Savi-
gnovi, že římské právo pokládá prohlášení vůle, které vzniklo z omylu

a) Dig. de iuris et facti ignorantia. 22. 6. Cod. 1. 18. b) L. 0. pr. D.
h. t. L. 11. Cod. h. t. c) L. 8. 9. pr. D. h. t. L. 3. 11. 13. Cod. h. t. cf. L. 3.
Theod. Cod. de integri restii. 2. 16. L. 8. Cod. de in int. rest. min. 2. 21. (22.)
L. 3. §. 1. la. (1.) 3. Cod. de praescript. 30. ami. 7. 39. — L. 6. Cod. quiadm.
ad b. p. 6. 9. L. ult. Cod. qui pet. tut. 5. 31. — L. 2. §. 7. D. de iure fisci.
49. 14. L. 8. §. 2. D. qui satisdare cog. 2. 8. ll) L. 9. §. 1. D. h. t. L. 1. Cod.
b. t. L. 22. §. ult. Cod de iure delib. 6. 30. L. 5. Cod. de bis qui sibi adscrib.
9. 23. e) L. 2. §. 7. cit. L. 1. §. 5. I). de edendo. 2. 13. L. 8. Cod. qui adm.
6. 9. cf. L. 25. . 1. de prob. 22. 3. f) Dig. de dolo malo. 4. 3. de doli mali
et metus except. 44. 4. Cod. de dolo malo. 2. 20. (21.).
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v pohnutce, za neplatné, poněvadž prý není svobodnou vůle, která

z omylu vznikla.
4) Rozdíl mezi touto případností a omylem v pohnutce Savigny

nazývá nevhodně „nepravým, pravým omylem.“ Neprávem však Bekker,
Krit. Yjschr. III. str.' 187. misi., zavrhuje i sám rozdíl onen, klada
místo něho rozdíl mezi omylem, který vztahuje se následkům činů,

a omyl v jiném směru. Proti tomu Windscheid §. 76. p. 1. Vangerow
I. §. 86. str. 120.

°) L. 2. h. t. In omni parte error in iure non eodem loco, quo
tacti ignorantia, haberi debebit, quum ius finitum et possit esse et
debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimo s fallat. (Huschke,
Zur Pandektenkritik str. 102., opravuje cognitum misto finitum.) L. !).
§. 3. ibid. Sed iuris ignorantiam non prodesse, Labeo ita accipiendum
existimat, si iurisconsulti copiam haberet vel sua prudentia instructus
sit, ut, cui facile sit scire, ei detrimento sit juris ignorantia (Mommsen
dodává : cui non facile sit scire, ei detrimento non sit, Huschke na m.
u. st. 105 : cui non facile sit, ei detrimento non sit) : quod raro acci
piendum est. Omyl o oprávnění neb právu v subj. smyslu není sám
sebou omylem právním; rozhodnou jest okolnosť, zdali zakládá se na
omylu o právu v objekt, smyslu aneb na omylu o nějaké skutečnosti.
Srov. Weil, Über die Begriffe „iuris et facti ignorantia,“ Linde’s Ztsckr.

n. p. XH. 13., který však klame sebe sama míně, že vyvrátil větu, že
právni omyl právo v objekt, smyslu, skutkový omyl nejakou skutečnost
má za předmět; tvrdé také nesprávně „každý omyl toho neb onoho
způsobu jest spolu omylem o oprávnení něco učiniti neb opominouti.“
Unger §. 77. p. 5. Windscheid §. 79. p. 5. Wächter, Der entschuldbare
Rechtsirrthum. Besonders über die Bedeutung der v. e. Rechtsgelehrten
einem Laien ertheilten Belehrung über bestehendes Recht. 1871. [srov.
§. 27

. .
29. spisu dotčeného v §. 160. pozn. 1. Abhandl. der Leipz.

Jur. Fak. sv. H.].
6) L. 3. D. h. t. Plurimum interest, utrum quis de alterius causa

et facto non sciret an de iure suo ignoret. §. 1. Sed Cassius ignoran
tiam Sabinum ita accipiendam existimasse refert, non deportiti et ni
mium securi hominis. L. 6. ibid. Nec supina negligentia ferenda est
factum ignorantis, ut nec scrupulosa inquisitio exigenda. L. 9. §. 2.
ibid. Sed facti ignorantia ita demum cuique non nocet, si non ei

summa negligentia obiiciatur: quid enim, si omnes in civitate sciant,
quod ille solhs ignorat? Et recte Labeo definit, scientiam neque curi
osissimi neque negligentissimi hominis accipiendam.

7) L. 9. pr. D. h. t. cf. L. 7. ibid. Juris ignorantia non prodest
acquirere volentibus, suum vero petentibus non nocet. L. 8. ibid. Error
facti ne maribus quidem in damnis vel compendiis obest; iuris autem

error nec feminis in compendiis prodest; ceterum omnibus iuris error
in damnis ammittendae rei suae non nocet. O těcbto všeobecných vý
rocích srov. Donelli comment. I. 20

. .
23. Mühlenbruch, Arch. II. str.

361 násl. Vangerow I. §. 83. p. 1. V. Puchta, Vorles. I. prii. III. str.
460. násl. a zvláště Savigny na m, u. str. 344

..
353. K L. 7. cit.
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zvláště Rudorff, Ztscliľ. f. g'escli. Rtsw. XlÝ. str. 330. „Adquirere iie-
vztahuje se ku každému nabytí, nýbrž jen vydržení, při němž jedině
důležitým jest rozdíl mezi skutkovým a právním omylem, a věta „suum
petentibus error iuris non nocet“ znamená pouze, že naproti zloději
záměna žaloby vlastnické o suum esse s kondikcí o dare oportere není

na újmu žalobci, jenž svého vlastnictví se domáhá, nýbrž že i tato
žaloba účinnou jest proti zloději.“ (?) Srov. Huscbke, Zur Pandekten
kritik str. 103. násl. [Peltesohn, Quaenam vis tribuenda sit regulae
juris, quam exhibent L. Ti. 7. et 8.

.
D. de J. et F. J. ináug. diss

1878.].

8) L. 1. §. 2. D. h. t. Dolum malum Servius quidem ita definiit:
machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur
et aliud agitur ; Labeo autem, posse et sine simulatione id agi, ut quis
circumveniatur, posse et sine dolo malo aliud simulari aliud agi, sicuti
faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem servant (deserviant) et tuentur

sua vel aliena. Itaque ipse sic definiit, dolum malum esse omnem calliditatem,
fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum
alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est. — zv. dolus causam
dans, dolus incidens? — Savigny na m. u. str. 115.

. . .
120. [Srov.

vůbec Pernice, Labeo str. 60. násl. 74. násl. 83. násl. 101. násl.].

C. O 'právních jednáních zvláště.

C §. 63.

1) Pojem a hlavní rozdělení.

Právn í jednání jsou prohlášení vůle, jichž účel a úmysl pod

statně směřuje právnímu účinku, ke vzniku, ukončení neb změně

nějakého poměru právního. 1) Právní jednání jest jednostranné (ne
gotium unilaterale, einseitiges Rg.), když jsoucnosť a obsah jeho

v podstatě jest výronem pouze jediné vůle ; právní jednání jest

dvoustranné (n. bilaterale, zweiseitiges Rg.) neb vícestranné, když

jeho vzniku potřebí jest shody různých vůlí, samostatně proti

sobě stojících. Vespolně prohlášená shoda, vůle různých osoh o práv

ních poměrech, kTeře tím založeny, změněny neb zrušeny býti mají,

jest smlouva, pactio, conventio. 2) Z jednostranných jednání právních

zvláště důležitými jsou poslední pořízení, t. j. jednostranná prohlá

šení vůle, která jsouce až do smrti volně odvolatelná, teprve po
smrti stávají se právně účinnými. 3)

Pózu. 1) Windscheid §. 69. nesouhlasí s tímto vymezením pojmu,
„poněvadž by dle něho také soudní nález byl právním jednáním,“ a definuje
právní jednání „jako prohlášení vůle osoby soukromé toho obsahu, že
nějaké právo má povstati, zaniknouti neb změnu utrpěti.“ Ovšem lze
pochybovati, zdali jest proti obyčeji mluvy, soudní nálezy jako jiná

ArudtsovaPandekta. G
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processuálná jednání pokládati za právní jednání. [Proti tonui Thon,
Rechtsn. und subj. R. str. 373. 374.]. Každým způsobem smlouvy mezi
národní jsou jednání právní, a ne prohlášení vůle osob soukromých.
Proti tomu Windscheid 2. vyd. §. 69., kde v definici místo „prohlášení
osoby soukromé“ klade „prohlášení vůle soukromé,“ kterýžto výraz hodí

se i na smlouvy mezinárodní, poněvadž také při nich kontrahenti jsou
zastupiteli zájmů soukromých. Srov. nyní Windscheid, 4. vyd. §. 69.

p. 1. Lotmar, Ueber causa im R. R. (1875.) str. 9. násl. a o spise tom
Eck, Jenaer Litztg. 1876. čís. 17. [Thon na m. u. str. 350. násl.
Karlowa, Das Rechtsgeschäft und seine Wirkung 1877.; o spise tom
Puntschart, Wiener Zeitsehr. V. str. 615. násl. Právní jednání a jednání
zřizovací přísně od sebe děle, spatřuje Karlowa str. 161. „podstatu
právního jednání

... v právní vázanosti stran hledě tomu, kdy na-
stoupiti má zamýšlený účinek právní

... v závazku
... se strany

toho, kdo nějaké nabytí
...

si vymínil, v závaznosti toho, jenž něco
chce obětovati. Tuto právní vázanost, která může zde býti již dříve,
nežli právní jednání nabude účinnosti, nazývá „existencí neb trváním
právního jednání.“ Str. 6. násl. 31. násl.].

2) L. 1. §. 2. 3. D. de pactis. 2. 14. Et est pactio duorum plu-
riumve in idem placitum et consensus. — Conventionis verbum generale
est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique

causa consentiunt, qui inter se agunt; nam sicuti convenire dicuntur,
qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et
qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, i. e. in unam
sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis verbum generale est,
ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem,

quae non habeat in se conventionem. Cf. L. 3. pr. D. de pollicitat.
50. 12. Pactum est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero
offerentis solius promissum. — Savigny sv. 111. str. 307.

. .
321.

Heimbach, Rtslex. XII. str. 791. násl. Užší pojem smlouvy podává Van-

gerow I. §. 350. p. 1. III. §. 621. p. 1.; podstata každé smlouvy
(„v pravém smyslu slova“ 7. vyd. str. 752.) záleží prý ve slibu, a její
účinek v tom, že přislibující něco splní, tedy učiní (v širším smyslu
slova); nazývá ovšem velmi rozšířený obyčej mluvy, každé právní jednání,

jehož podstatě shoda vůle patří, smlouvou jmenovati, obyčejem za-
vržitelným a neřímským. Ale nehledě tomu, že římská definice v cit.
L. 1. souhlasí zcela s oním širším pojmem, jest těžkou věcí pochopiti,
kterak může býti neřímským počínáním, pojem tento „smlouvou“ jmeno
vati, a věcí nemilou jest, že onen učenec z domnělého římského pojmu
činí nesprávné vývody. (Viz později §. 145. 188. 267. 371.). Srov.
Exner, L. v. d. Tradition, str. 4. násl. (smlouva obligační, věcná, práva
rodinného). [Za věc, nemající žádného právnického významu, prohlašuje
smlouvu Schlossmann ve spise Der Vertrag 1876. Ale srov. o tom Eisele,
Krit. Vjschr. XX. str. 14. násl. Bierling, Zur Kritik der jur. Grund
begriffe. 1877. I. str. 4. násl. pozn.*).

3) Jiná rozdělení : a) negotia iuris civilis (actus legitimi) et iuris



gentium; b) neg. stricti iuris et bonae fidei; c) neg. solennia, non
solennia; d) negotia onerosa, lucrativa s. gratuita; e) neg. inter vivos,

neg. mortis causa.

< §• 64
.

2) Náležitosti právních jednán í. *)

K vzniku platného jednání právního jest potřebí: 1) schopnosť

ospb^ které je před se berou, někdy také svolení osob vedlejších;

2) právně dovolený obsah vůle; 3) řádné prohlášení vůle osobou

jednající. 1) Prohlášení vůle může se státi nejen slovy, ústně neb

písemně, a) nýbrž také jinými znameními určitými, bud jedině jimi b)

neb ve spojení se slovy; c) také činy d) neb opominutím 6) může do

statečně prohlášena býti určitá vůle. 2) Projeví-li kdo vůli způsobem,

jehož účelem není právě tuto vůli prohlásili, nazýváme věc onu
prohlášením vůle mlčky/) jehož protivou jest prohlášení výslovné ;**)

prohlášení ono však nesmí se smísiti s vůlí domnělou a fingova

nou. 8) Ale vždy nedostačí i úplně zřetelné prohlášení vůle; ČQgto^

jest potřebí, by určitá forma, při něm bvla. zachována, nešetří-li se
formy této. kde zákonně naprosto jest předepsána, má okolnosť tato

za následek neplatnosť jednání právního. 4)

*) [Srov. Karlowa na m. n. 7. kap. „Die Kriterien des rechtsgeschäftlichen
Willens“ a spisovatele, v §. 60. dotčené.]

Pozn. *) Savigny sv. III. §. 130
. . .

133. str. 237
. . .

257. Ungerli.
§. 85.

2) Heyne de voluntatis tacite patefactae et praesumtae vi atque
indole eiusque in iure effectibus. 1840. Burckhardt, Civ. Präsumtionen
str. 270. nasi. — Qui tacet consentire videtur? cap. 43. de reg. iiir.
in 6to 5. 12. Srov. cap. 44. ibid, neb L. 142. D. de R. J. Qui tacet

non utique fatetur, sed tamen verum est, eum non negare. L. 8. §. 15.
D. quib. mod. pignus solv. 20. 6. Novější spisovatelé praví : Qui tacet,

quum loqui potuit et debuit, consentire videtur. Savigny však na m. u.
str. 248

. . .
252. myslí, že jen v případech positivně uznaných (pozn. e.)

mlčení může býti pokládáno za svolení. Proti tomu Unger, p. 25
. .

27.
Srov. Seuffertův Arch. I. 40. IV. 211. V. 117. XI. 80. (Hallswachs,
Das Stillschweigen als Willenserklärung in den Entscheidungen der R.
O. H. G. Pract. Arch. n. p. X. str. 225. násl.).

a) L. 38. D. de 0. et A. 44. 7. '’) L. 52. §. 10. D. 1. c. L. 17. D. de
novat. 46. 2. . 21. pr. I). de legat. HI. c) L. 6. D. de reb. cred. 12. 1. L.
59. (58.) pr. D. de hered. instit. 28. 5. l1) L. 5. T). ratam rem hab. 46. 8. L.
95. I). de acquir. her. 29. 2. cf. L. 2. §. 1. ). de pactis. 2. 14. L. -14. Cod. de
solut. 8. 42. (43.) L. 24. 1). de probat. 22. 3. L. 57. pr. D. de pactis. 2. 14. L.
20. D. de acquir. her. 29. 2. L. 2. Cod. de pactis. 2. 3. L. 26. §. 1- D. de pign.
20. 1. e) L. 7. §. 1. L. 12. D. de spousal. 23. 1. L. 5. Cod. de nupt. 5. 4. —

6*
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3) Jinak Schiiemaün, Die L. vom Zwange str. 99. násl. Výslovné

prohlášení vůle jest „prohlášení vůle, jehož účelem dle ohecného mravu
a obecného obyčeje jest byti výrazem vnitřní vůle, — prohlášení živou
mluvou, písmem a takovými znameními, která všeobecně jsou užívána

a srozumitelná“ — prohlášení mlčky jest ono, „jímž vnitřní vůle pro
nesena jest způsobem jiným,“ proto pouhým mlčením a činy jiného
druhu nežli jest ono výslovné prohlášení, „zvláště oněmi činy, kterými
osoba jednající chce dosici ještě jiných, samostatných účelů.“ Definice
této nelze hájiti ; spisovatel odporuje také sobě samému, míně — což
zcela správným jest — že ústní neb písemné prohlášení vůle může

v sobě zavírat! spolu prohlášení (jiné) vůle. Windscheid §. 72. p. 9.

4) Formy ony jsou: by užito bylo jistých slov nebo znamení,
písemná listina, přítomnost svědků, spolupůsobení osob veřejných : roz
hodnou okolností jest, zdali formy ony nejsou předepsány pouze vůli
důkazu. Savigny §. 130. Srov. Arndts, Ulrich’s Archiv fůr Preuss.
Recht 1. str. 132

. .
173. (Civ. Sehr. III. str. 188. nasi.). Unger II. §. 86.

[Karlowa, str. 179.]. O smluvené formě nějaké smluvy srov. L. 17. Cod.
de tide instrument. 4. 21. pr. J. de cmt. vend. 3. 23. a §. 232.

3) Obsah prá vílího j ednání.

C §• 65.

a) Vůbec.

Y obsahu právního jednání můžeme rozeznávali podstatné části

(es sentialia negotii L. které nesmějí scházeli, má-li vzniknouti právní

jednání tohoto druhu určitého, pak části obyčejné, které beze zvlá

štního doložení rozumějí se samy sebou, nejsouce ovšem nezměni

telnými (nat uralia negotii), a části nahodilé neb libovolně doložené

(accidentialia). které mají místo, jen když byly výslovně doloženy. 1)

Z částí tohoto druhu sluší ve všeobecné nauce o právních jednáních

zvláště vytknouti výminky, doložení času a příkazu. Jiné vedlejší

části nazýváme všeobecným jménem „doložky.“ rozumějící slovem

tím nejrůznější dodatky, které určují, vysvětlují neb obmezují obsah

nějakého prohlášení vůle. 2)

Pozn. *) Windscheid §. 85. rozeznává pouze essentialia a acci
dentialia negotii, podstatné a nepodstatné části jednání právního, ne
souhlase, že i třetí člen, naturalia negotii, se přidává, poněvadž tím
prý spolu se mísí věci, jimž strany chtěly i nechtěly. Ale obyčejné

L. 5. ). do adopt. 1. 7. — L. 2. §. 2. I). soluto matr. 24. 3. — L. 1. §. 4. I).
de agnosc. lib. 25. 3. — L. 12. 16. I), ad. Sc. Maced. 14. (i. — L. (i. §. 2. 1).
mand. 17. 1. L. 60. D. de R. J. — L. 13. §. 11. D. locati. 1!). 2. — L. 12. 1).
eviction. 21. 2. L. 4. §. 3. D. de fideinss. tut. 27. 7. . 38. (37.) pr. P. ad Sc.
Trebel 1. 36..1. L. 19. 1). de aqua pluv. 39. 3. f) Viz not. d. e. cf L. 69. pr. P. de
legat. II. L. 11. §. 1. P. de legat. . -) L. 35. L. 10. §. 4. P. de procurat.
3. 3. L. 21. Cod. eod. 2. 12. (13.) L. 4. pr. L. 6. 7. pr. P. quib. causis pignus
tacite contrahitur. 20. 2.



části (naturalia negotii) nejsou snad véci, jimž strany nechtěty, nýbrž

ony, o nichž pokládati sluší, že jim strany, aniž toho prohlásily, dle
obyčejné povahy a účinků právního jednání chtěly.

'2) Srov. Docking, Inst. L §. 110. g. §. Illi. p. 20., jenž chce
přísně doliti tak /v. doložky od vedlejších ustanovení v pravém smyslu
(conditio, dies, modus). Naproti tomu Fitting, Civ. Arch. XXXIX. str. 308.,
zavrhuje názor, že by výminka byla vedlejší častí, s ním souhlasí Unger
§. 82. }). 3., a to právem, myslí-li kdo, že výminka při konkrétním
jednání jest věcí vedlejší významu podřízeného, již odmyslili lze bez
podstatné změny konkrétního jednání právního ; tímto omylem však sotva
stal se vinným nějaký učitel právní; srov. Puchta §. 59. pozn. a.,
Docking na m. u. V tomto smyslu bylo by v mnohých případech věcí
patrně převrácenou pokládati doložení času za doložku vedlejší. Srov.
také Windscheid §. 8(1. p. 4. Scheuerl, Z. L. v. den Nebenbestimmungen
bei Rechtsgeschäften (Beiti -.

II. 2. 1871.); o spise toni Hartmann, Krit.
Vjschr. XIII. str. 515. násl.

1b) O výminkách zvláště

Ville, jež v právním jednání se osvědčuje, může chtění

účinku, němuž směruje, a tím i tento účinek právní učiniti závislým

na skutečnosti nějaké, tak že nenastoupí-li tato, i onoho účinku

nechce. 2) Toto samovolně obmezení vůle. jakož i ona část prohlášení

vůle, kterou bylo doloženo, a i skutečnost, na níž právní účinek

tímto způsobem závislým učiněn byl. nazývá se výminkou 3) [con

ditio,“) Bedingung]; právní jednání s obinezením oním před se vzaté,

sluje výminečné jednání právní (conditionale negotium, protiva neg.
purum). 4) Právní jednání jen tenkráte jest v pravém smyslu výini-

nečné, jestliže chtění bylo učiněno závislým na nejisté skutečnosti

budoucí, tak že. čehož by jinak nebylo, nyní ještě nejisté budoucí

utváření se okolností má rozhodnouti o účinku prohlášení vůle.

Když tedy

1) vůle činí sebe závislou na skutečnosti, která nyní neb dříve

již byla nastala (conditio in praesens vel in praeteritum relata), jest

opatření vůle, s tímto obmezením učiněné, samo o sobě (objektivně)

a) Dig. de conditionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum
quae in testamento scribuntur. 35. 1. de conditionibus institutionum. 28. 7. Cod.
de institutionibus et substitutionibus et restitutionibus sui) conditione factis,
d. 25. de conditionibus insertis tam legatis quam fideicommissis et libertatibus,
(i. 4(1. de donationibus quae sub modo vel conditione vel certo tempore confi
ciuntur 8. 54. (55.). b) §. 6. J. de . 0. 3. 15. L. 100. 120. D. de V. 0. 45. 1.
L. 37

. .
39. D. de reb. cred. 12. 1. L. 16. 1). de iniusto test. 28. 3. L. 10. §. 1.
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bud ihned bezvýminečným neb jest od počátku neplatným, 15) dle

toho, zda ona skutečnost pravdivou jest neb není, byť i původce

onoho opatření vůle sám ještě byl o věci té v nejistotě. 5) V skutku

není zde nikdy výminečného jednání právního ; toliko pro nedosta

tečnou známost okolností může byti nejisto, zda právní jednání exi

stuje neb ne. fi) Když vůle

2) pr ohlásí sice sebe za závislou na skutečnosti budoucí, ale

o této, byt i osoba jednající o tom nevěděla, jisto jest, že nastane

(conditio, quae omnimodo exstitura est. nu tná vým in ka), jest rovněž

právní jednání v pravdě bezvýminečným ; L) účinek právní, který

toliko zdánlivě obmýšlen byl s výminkou, jest v skutku (objektivně)

ihned rozhodnut, 7) Když naopak

3) od počátku věcí jistou jest, byt i o tom nevěděla osoba

jednající, že nenastoupí skutečnost, na níž závislou býti vůle se
prohlásila (výminka nemožná), bylo by, hledě pravé povaze věci,

ihned rozhodnu^^-že-qn*áľvnTje<lnání jest neplatným; tento přirozený

následek jest z části vyloučen zvláštním ustanovením právním; ale

i v této případnosti není zde právního jednání v skutku výmine

čného (§. 72.). Když konečně

4) faktická podmínka účinnosti právního jednání, která dle

jeho povahy 0) neb předmětu sama sebou se rozumí, doložena byla

výslovně (conditio tacita, neb quae tacite inest/) výminka samo
zrejmá, stillschweigende Bedingung), jest přeš to právní jednání

bezvýminečným, jako by se to ani nebylo stalo; 9) vyjímaje, g) bylo-li

doloženo neb obmýšleno obmezení. které by jinak nenastalo. lu)

Nazýváme proto výminky tohoto obsahu (čís. 1
...

4.) výmin

kami nepravými, a jen ony výminky pravými, jimiž právní jednání

skutečně stává se výminečným. 11)

Pozn. ’) Srov. o nauce o výminkách zvláště Savigny 111. §. 116
..

124. Mühlenbruch, v pokračování Glückovych Pand. sv. 41. str. 45
. .

276.
Wächter Hdb. . §. 92

. .
96. Unger 11. §. 82. a Erbr. §. 16. 58.

Windscheid §. 86
. .

95. ; o pojmu výminky zvláště Fitting, Civ. Arch.
XXXIX. 13., kde na str. 306. připomenuto jest důkladného spisu Leib-

1). de cond. instit. 28. 7. cf. L. 72. (71.) pr. 13. de her. inst. 28. 5. c) L. 'J. §. 1.
D. de novat. 46. 2. L. 18. U. do cond. indeb. 12. 6. L. 79. pr. D.,h. t. 35. 1.
cf. L. 7. 8. D. de V. O. 45. 1. §. 11. J. de inutil. stip. 3. 19. ‘Ú L. 99. 107.
D. h. t. 35. 1. L. 22. §. 1. D. quando dies. 36. 2. L. 21. 1). h. t. 35. 1. L. 21.
68. D. de iure dot. 23. 3. cf. L. 19. §. 1. L. 69. h. t. L. 65. §. 1. I). de legat. I.
e) L. 1. §. 3. 13. h. t. 35. 1. L. 25. §. 1. I). quando dies. 36. 2. fj L. 68. P.
23. 3. L. 99. 13. 35. 1 s) L. 19. §. 1. cit.



nitzova (Doctrina conditionum v jeho opp. omn. vol. IV. pars III. pag.
92

. .
158.). Brinz 1. vyd. §. 326

. .
335. str. 1443. násl. Enneccerus,

lieber Begriff und Wirkung der Suspensivbedingung u. d. Anfangstermins
1871. (srov. Holder, krit. Vjsckr. XYI. str. 234. násl.) . Wendt D. L.

vom bedingten Rechtsgeschäft. 1872., Das bedingte Forderungsrecht 1873.
(o torn Holder na m. n. Exner, Wiener Ztschr. I. str. 231. násl.) Adickes,
Zur Lehre v. d. Bedingungen nach röm. und heut. Recht. Eine Vor
arbeit für das deutsche Civilgesetzhuch. 1876. [Karlowa na m. u.
str. 76

..
107.].

2) Názor tento živě sice, ale rovněž bezdůvodně byl vzat v odpor
Schönemannem v článku „Heber das Wesen der suspensiv bedingten
Rechtsgeschäfte,“ Linde’s Ztschr. n. p. XIX. L, s nímž souhlasí Windscheid
§. 86. p. 2., také Römer, Bedingte Novation str. 82. násl. Tito trvají
při tom, že jen účinek právní, a to co se obmýšlí, nikoliv chtění samo
závislým na oné skutečnosti učiněno jest a jen učiněno býti může. Ale
proč nenastoupí účinek právní deficiente conditione? Přece jen proto,
poněvadž osoba jednající pro tuto případnosť nechtěla. Není přesným
výměr, že výminka jest „doložkou právnímu jednání obsahu toho, že
obmýšlený účinek právní toliko nastoupiti má, když jistá okolnost na
stane,“ jako by právní účinek byl obmýšlen, i když nenastane ona
okolnost. Kdo se prohlásí, „chci...., když,“ prohlašuje spolu, „nechci...,
když ne,“ aneb neprohlašuje alespoň, „nechci.

. .,
když ne,“ což asi

právě tolik znamená, kde jde o účinek právní, jenž nastati má pro
hlášením vůle. otázce „kdyby před splněním výminky nebylo zde
žádné vůle (rozuměj : kdyby zde nebylo chtění obsahu určitého), kde
by vzala se nějaká vůle po splnění výminky?“ může odpověděno býti
protiotázkou : „kdyby již existovalo chtění, jak by jinorodou skutečností
nastati mohlo nechtění?“ oběma otázkám lze odpověděti prostě tím, ze
chtění prozatím jest in suspenso, aneb což stejné jest, že osoba jednající

v té případnosti chce, v oné nechce. Srov. také Rudorff Buchtovým
Pand. (12. vyd.) §. 59. pozn. a. b. Förster I. §. 36. str. 160. a zvláště
Unger, Erbr. §. 16. p. 3. Naproti tomu ovšem opět Windscheid, 2. vyd.
§.86. „Vůle, která chtění činí závislým !“ dokládá proti výměru v textu
podanému. Ale tento výkričník není hrôzným. [Srov. ještě Hofmanu,
Titulus u. Modus str. 102. pozn. 99. Karlowa na m. u. str. 76. násl.].

3) Fitting na m. u. str. 337. praví, že výminka záleží ve zá
vislosti vůle na pravdě zevnější (t. j. mimo onu vůli ležící) okolnosti,
přihlédajíc při tom nejprv činu, jímž se dokládá výminka, čemuž
prý také poukazuje slovo conditio (od condere) neb condicio (od con
dicere, tato forma slovná převládá v rukopisech, a mnozí výlučně po
kládají ji za správnou). Ale nejvíce vyskytující še význam slova onoho
jest přenesený, podobně jako u slov obligatio, constitutio a j., znamenaje
totiž obmezující doložku při prohlášení vůle, na př. conditionem adiicere,
inserere, neb skutečnost, za výminku položenou, na př. existit conditio,
impleta est atd. Týž spisovatel prohlašuje se str. 307. proti názoru,
že výminka jest samovolným obmezením vůle, činí to však způsobem,
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který nevyvrací výměru svrchu podaného (srov. také Unger, na m. u.
p. 3.)- Také Windscheid, jenž dříve téhož názoru byl (srov. Die Lehre

v. d. Voraussetzung), zdržuje se úmyslně onoho označení, užívaje místo
toho „samovolné obmezení účinnosti právních jednáni“ (§. 8(i. násl.),
při čemž ovšem mohli bychom se tázati, čemu vztahovali sluší slovo
,samovolné obmezení 1 (Selbstbeschränkung)?“

— Ostatně značí slova „vý
minka, conditio“ v širším smyslu všechny jiné modality, ano vůbec
všechna podrobnější ustanovení konkrétního jednání právního, na př.

v L. 10. §.l. D. de lege Rhod. 14. 2. L. 1. sg. D. in diem add. 18. 2.
Srov. §. 59. pozn. e. §. 74. pozn. 3.; smyslu tomuto zde ovšem blíže
nepřihlédáme.

4) Na př. pura emtio jako protiva eonditionalis emtionis. L. 2.
4. pr. D. de in diem add. 18. 2. L. 2. §. 5. pro eint. 41. 4.; L. 79.

pr. D. h. t. 35. 1. „purum legatum est, quia non conditione sed mora
suspenditur.“ L. 9. 10. D. de adim. Ieg. 34. 4. V jiném smyslu purum
negotium (na př. purum legatum) jest ono, ku kterému nebylo doloženo
žádného obmezení času, L. 45. D. ad. leg. Falc. 35. 2. Gai 11. §. 250.
L. 213. D. de V. S. L. 7. D. de duoli, reis. 45. 2. Srov. Booking
Inst. I. §. 110. pozn. 6.

a) L. 120. D. 45. 1. Nec placuit instar habere conditionis sermonem,
qui non ad futurum, sed ad praesens tempus refertur, etsi contrahentes
rei veritatem ignorent. §. 6. J. 3. 15. „quae enim per rerum naturam
sunt certa, non morantur obligationem, licet apud nos incerta sint.“

— L. 100. cod. Conditio in praeteritum, non tantum in praesens tempus
relata statini aut perimit obligationem aut omnino non differt. — L. 10.
§. 1. D. 28. 7. Si quem ita institutum ponamus: ille, si cum codicillis
heredem scripsi (nikoliv scripsero), heres esto, valet institutio, etiam in
filio, qui in potestate est, quum nulla sit conditio, quae in praeteritum
confertur vel quae in praesens, veluti : si rex Parthorum vivit, si navis
in portu stat. Když událost nějaká, jako budoucí sice za výminku do
ložena jsouc, bez vědomí osoby jednající již nastala neb nemožnou se
stala, pokládá se výminka v onom případě již za splněnou, v tomto

za nemožnou. L. 6. §. 1. D. h. t. 35. 1.

fi) Můžeme my sliti si pří pádnosti, kde nelze ještě nikomu uhádnouti,
zda něco jest neb ne, na př. si conceptus fiilius est. Srov. L. 7. D. de
manumiss. test. 40. 4. L. 28. §. 5. D. de imi. 5. 1. Fitting str. 324

. .
327.

Ale zde může pochybným býti, zda nemá za výminku položena býti
budoucí událost rozhodná, na př. narození syna, a z pravidla jsou to
jen budoucí události, o nichž můžeme 'říci, že „quantum in natura hominum
sit“ o nich ničeho věděti nelze. L. 38. D. 12. 1. Scheuerl, Nebenbest,
str. 102. násl.

7) L. 9. §. 1. D. 46. 2. Qui sub conditione stipulatur, quae omni
modo exstitura est, pure videtur stipulari. — výminkám nutným ná
leží i ona, když nastoupiti nemá nějaká věc nemožná; připadnout tato
zvána byla dříve nevhodně negativnou výminkou nemožnou. L. 8. D.
45. 1. Sed cum eo, qui ita promisit: si intra /calendas digito coelum



non tetigerit, agi protinus potest. L. 7. eod. Impossibilis conditio cum
in faciendum concipitur stipulationibus obstat: aliter atque si talis con
ditio inseratur stipulationi : si in coelum non ascenderit: nam utilis et

praesens est (sc. stipulatio). Srov. však L. 50. §. 1. 1). de ber. inst.
28. 5. „impossibilis conditio in non faciendo expressa,“ L. 20. pr. 1).
de comi. inst. 28. 7. Arndts, Beitr. I. str. 162. misi. (Civ. Sehr. I.
str. 26. misi. — Ze svrchu dotčeného pravidla jest výminka při po
sledních pořízeních dle L. un. Cod. de his que poenae noni. rei. 6. 41.

a §. 3tí. J. de legat. 2. 20. Arndts na m. u. str. 172. [32. hash] p. 13.
(§.'491.

p. 4.).

s) Obyčejně toliko mylná představa pohne osobu jednající, že
k svému prohlášení vůle doloží výminku nemožnou neb nutnou. Ne
záleží však na tom ničeho, zda v skutku na omylu byla, neb zda jest
dokázáno, že tomu tak nebylo, neb i v toto prípadnosti lze vysvětlili
doložení výminky, na př. při sázce o události, níž jedna strana dobře
ví a tvrdí, že jest nemožnou neb nutnou, druhá strana však tvrdí, že
může nastali neb nenastali; při posledních pořízeních, chce-li zůstavitel,
aby se zdálo, že osobu nějakou chtěl obmyslili alespoň v jistém pří
padě, z čehož ještě dovozovali nelze, že nebyl při zdravém rozumu.
Nesprávné jest proto tvrzení Fittingovo str. 320.

.
322., že sluší za

to pokládali, že ten. jenž podobnou výminku doložil, dotčenou událost
představoval si byti nejistou. Při jednáních mezi živými vyvrácen jest
názor tento L. 31. 1). de . . 45. 1. Srov. §. 72. p. 3.

9) L. 99. D. h. t. 35. 1. Conditiones extrinsecus, non ex testa
mento venientes, id est, quae tacite inesse videantur, non faciunt legata
eonditionalia. L. 107. eod.

. .
.velati quod sub eadem conditione legatum

est, sub qua etiam heres alius institutus est; item quod sub hac con
ditione legatum est: si hereditatem adierit. Výminky tyto nazýváme také
conditiones iuris dle L. 21. I). eod. Multum interest, conditio facti an
iuris esset; nam huiusmodi conditiones: si navis ex Asia venerit, si
Titius consul factus erit,

. . .
impedient heredem circa adeundam here

ditatem, quamdiu ignoraret eas impletas esse. Que vero ex iure venient,
in his nihil amplius exigendum, quam ut impletae sint, velati si quis

se liliumfamilias existimat, quum sit paterfamilias
;

poterit acquirere here
ditatem. cf. L. 43. §. 10. D. de aed. ed. 21. 1, Juris conditio znamená
zde vše, co dle právních zásad podmiňuje určitý účinek právní ně
jakého činu. Eisele, Civ. Arch. LIV. 4. Euneccerus na m. u. str. 123.
uásl. — Od výminky samozřejmé jest rozeznávali výminku mléky dolo
ženou (§. 04.); L. 54. §. 1. I). locati 19. 2. L. 107. D. h. t. 35. 1.
cl. L. 102. eod. L. 30. Cod. de tideicomm. 6. 42. L. 6. Cod. de instit.
et sahst. 6. 25. [Rak. ob. zák. obě. §. 616. 617.].

10)
.

E. 19. §. 1. I). h. t. 35. 1. Haec scriptura: si Primus haeres
erit, damnas esto dare, pro conditione non est accipienda; magis enim
demonstravit testator, quando legatum debeatur, quam conditionem in
seruit, nisi forte hoc animo fuerat testator, ut faceret conditionem.
Y této případnosti může vložen býti do výminky smysl ten, že od-
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kazovník dožiti musí nástupu dědičného, aneb že odkaz, nestane-li se
Primus dědicem, nižádným způsobem piatiti nemá, i tenkráte ne, kdyby
jinak platným byl, na př. když Secundus jako substitut stane se dě
dicem, dle L. til. §. 1. 1). de legáit. II., neb když jmění jsouc odúmrtí
připadne tisku, dle L. 96. §. 1. D. de leg. I. Srov. Seheuerl na m. u.
str. 96. Nesprávným jest však mínění Fittingovo str. 312. násl. a Ungrovo
§. 82. p. 8

. . .
12., že zde všude jde pouze o výklad úmyslu. Doložením

na př. výminky : si superstes mihi erit, nemůže zůstavitel povolání dě
dice učiniti výminečným, i kdyby chtěl. Srov. také Windscheid §. 87.

]). 8. a Unger, Erbr. §. 16. p. 6.

1') Tomuto obyčeji mluvy Fitting str. 310. násl. odporuje, tvrdě,
že pouze conditio in praesens vel in praeteritum concepta jest nepravou
výminkou, každá conditio in futurum concepta, také v textu pod č. 2.
3. 4. dotčená, pravou (str. 324.) ; hledě tomu definuje tuto, že jest
závislostí vůle na pravdě zevnější okolnosti, objektivně za nejistou po
kládané (str. 349.). Výměr tento nemohu dle pozn. 6

...
9. uznati za

správný, aniž se mohu spřáteliti s terminologií (neb jde pouze o tuto,
nikoliv o nějakou zásadu), dle níž „pravou a vlastní výminkou“ ona
jest nazvána, která v skutku ničeho nevymiňuje (čís. 2. 3.). Lepším
zdá mi se býti zcela pustiti rozdíl mezi „vlastními a nevlastními vý
minkami,“ jak to Unger §. 82. p. 5. v skutku činí. Také nesouhlasí

s Fittingovým náhledem L. 37
. .

39. D. de reb. cred. 12. 1., jichž se
dovolává. Neb praví-li se „respiciendum enim esse, an quantum in na
tura hominum sit, possit scire {sciri?) eum debitum iri,“ a z toho se
vyvozuje „itaque tunc potestatem conditionis obtinet, quum in futurum
confertur,“ sluší při tom ovšem předpokládati, že dotčená událost jest
možnou a ne nutnou, při čemž pouze není pomýšleno na možné, řídké
případnosti, v p. 6. dotčené, které i u Fittinga jsou výminkami ne
pravými. Neb nikdo snad netvrdí, že nemožná neb nutná výminka po
testatem conditionis obtinet. Unger str. 79. násl. srov. Windscheid §. 87.

p. 6. Vangerow I. §. 93. p. 1.

<§. 07.

ß) Druhy výminek.

Výminka může býti 1) 1uni jist i von ja ffi rinati vnou) neb zá-

porn oii (n egativnoul. jestliže skutečnost, na níž účinek právní jest

učiněn závislým, jest kladnou, t. j. nastoupení jisté okolnosti, neb

zápornou, t. j. nenastoupení jisté okolnosti;“) 2) bud volnou, bud

nahodilou, bud smíšenou (potestativa, casualis, mixta, willkürliche,

zufällige, gemischte), závisí-li vyplnění její na vůli osoby, výminečně

oprávněné, b) neb ne, c) aneb závisí-li na oné a spolu i na okolnosti,

která jest mimo vůli osoby jednající; sem citati také sluší spolu-

Činnosť osoby třetí, jestliže jí jest potřebí; 1) 3) bud odkladac í neb

rozv azovací, byl-li na budoucí skutečnosti učiněn závislým bud vznik



právního jednání neb zánik právního jednání, které jako bezvý-

rainečné z počátku účinným bylo ; výminkou odkladací (suspensivní,

aufschiebende .) nazýváme ji v případnosfi oné, poněvadž odkládá

rozhodnutí, zda právní jednání v život vstoupí; rozvazovací (resolu-

tivní, auflösende .) v případě tomto, poněvadž jsouc splněna ruší

dosavadní účinnosť právního jednání; jako v prípadnosti oné jest

vůle odložena, zda právní jednání nabyti má účinnosti, tak i zde

jest odložena, zda ostati má účinným. 2)

Pozn. 1) L. un. §. 7. Cod. de cad. toll. 6. 51. Sin autem aliquid
sub conditione relinquatur vel casuali vel potestativa vel mixta, quarum
eventus ex fortuna vel ex honoratae personae voluntate vel ex utroque
pendeat, etc. — Jinak die Pothiera Code Nap. art. 1169.. 1171. La
condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement

au pouvoir du créancier ni du débiteur. — La condition potestative
est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un evnement.

qu ii est au pouvoir de l’une ou de Cantre de parties contractantes de
l'aire arriver ou d’empecher.

— La condition mixte est celle qui dépend
tout la ibis de la volonté d’un des parties contractantes et de la
volont d’un tiers. Přece ještě nyní mnozí nazývají výminku, na libo
vůli výminečně zavázaného závislou, výminkou potestativní, nešetříce
výměru římského práva, na př. Windscheid, lieber die Wirkung der er
füllten Potestativbedingung, Civ. Arch. XXXY. 3. Pand. §. 89. p. 14.
Týž dokládá, že není žádného důvodu, proč by nebylo možno užíváti
výrazu „conditio potestativa,“ v L. un. cit. se vyskytujícího, také

o libovůli výminečně zavázaného. Ale L. un. cit. vyměřuje smysl slova
toho způsobem, který vylučuje tuto případnosť, kladouc váhu na to,
zda výminečně oprávněný ve své moci má splnění výminky a tím i na
ní závislé nabytí práva. Rozdělení Cod. Nap. mělo by miti ještě čtvrtý
člen : výminky, které závisejí na vůli toho i onoho kontrahenta, na př.
„uzavřeme-li spolu manželství.“ — Srov. ještě L. 11. §. 1. D. h. t.
35. 1. Item sciendum est, promiscuas conditiones post mortem impleri
oportere, si in hoc flant, ut testamento pareatur, voluti: si Capitolium
ascenderit et similia ; non promiscuas etiam vivo testatore existere posse,
veluti, si Titius consul factus fuerit. — Ovšem může výminečně jednání
právní býti i té povahy, že vyplnění výminky závisí na libovůli vý
minečně zavázaného, a nesprávným jest, co rovněž dle Pothiera stanoví
Cod. Nap. art. 1174.: „Tonte obligation est nulle, lorsqu’elle a été
contractée sous une condition potestative de la part de celili qui
s’oblige;“ vykládáme-li článek tento doslovně, jest věcí nemožnou, při-
slíbiti pokutu za nějaký libovolný čin neb opomenutí. Srov. L. 121.
§. L I). de . 45. L, L. 3. D. de legat. II. §. 36. J. de leg.

a) L. 7. pr. L. 67. ľ), h. t. 35. 1. L. 7. J), de Y. O. *) L. un. §. 7. Cod.
de cad. toll. 6. 51. L. 4. I), do hered. instil. 28. 5. L. 1. §. 8. D. si quis omissa
causa. 20. 4. L. 78. §. 1. 1). h. t. I. 28. P. de cond. instil. 28. 7 c) L. 6. Cod.
de necess. hered. instil. 6. 27.
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2. 20. a proti odchylnému názoru Sintenisovu, L §. 20. p. 45. a jiných :
Windscheid §. 93. p. 5. 6. Však: L. 8. D. de O. et A. 44. 7. Sub
hac conditione: si iwlm, nulla fit obligatio; pro non dicto enim est,
quod dare nisi velis cogi non possis; L. 108. §. 1. 1). de V. 0. 45. 1.

= Nulla promissio potest consistere, quae ex voluntate promittentis statum
capit; L. 40. §. 3. eod. „Ueini-li vůle sebe samu na vůli závislou
(volo si volam), nezamýšlí se patrně žádné závazné prohlášení vůle.“
Fitting na m. u. 337. Ale také, když vůle učiní se prostě závislou na
vůli osoby se zavazující, nedbmýšlelo se patrně žádné závazné pro
hlášení vůle; srov. L. 11. §. 7. 1). de leg. HL L. 40. §. 3. D. de
lid. libert. 40. 5. Windscheid §. 93. p. 1

. .
4. srov. Fitting, Gold

schmidt’s Ztschr. V. str. 119. misi, a Civ. Arch. XLVI. str. 200. násl.,
vůbec ještě Windscheid 4. vyd. §. 93. p. 3n

.
proti Kôppenóvi, Dogm.

Jahrb. XI. str. 245. násl., který míní, že pouze stipulace a odkaz jsou
neplatnými pro výminku na pouhé vůli závislou (str. 251.).

,J) L. 2. pr. I), de in diem add. 18. 2. Quoties fundus in diem
addicitur : utrum pura emtio est, sed sub conditione resolvitur, an vero
conditionalis sit magis emtio, quaeritur. Et mihi videtur verius, inter

esse, quid actum sit : nam si quidem hoc actum est, ut meliore allata
conditione discedatur, erit pura emtio, quae sub conditione resolvitur ;
sin autem hoc actum sit, ut perficiatur emtio, nisi melior conditio offe
ratur, erit emtio conditionalis. L. 1. D. de lege commiss. 18. 3. Si
fundus commissoria lege venierit, magis est, ut sub conditione resolvi
emtio, quam sub conditione contrahi videatur. L. 3. I). de eontrah.
emt. 18. 1. L. 2. §. 3. I). pro emtore. 41. 4. Sabinus si sic emta sit,
ut nisi pecunia intra diem certam soluta esset, inemta res fieret, non
usucapturum nisi persoluta pecunia; sed videamus, utrum conditio sit
hoc an conventio ; si conventio est, magis resolvetur (piam implebitur.
L. 2. §. 2... 5. ibid. Proti tomu L. 5. Cod. de perie. 4. 48. „si ven
ditionem nulla conditio suspenderat,“ L. 25. Cod. de donat. 8. 53. (54.)
„donatio

. . .
conditione

. . .
suspensa.“ V L. 44. §. 2. D. de 0. et

A. 44. 7. rozeznává se „conditio, quae in constituenda obligatione in
seritur“ a „quae post perfectam eam ponitur, veluti: centum dare spondes,
nisi navis ex Asia venerit.“ — „Výminka zvaná rozvazovací, přihléd-
ncnie-li ní lépe, není než vedlejší prohlášení vůle suspensivně pod
míněné, která směřuje zrušení hlavního prohlášení vůle.“ Windscheid
§. 86. ku k. Srov. Thibaut, Civ. Abh. čís. 17. Cropp ve svých Heisových
Jur. Abh. 1. str. 193

. . .
195. [Karlov a na m. u. str. 94. násl.]. O jiném

názoru srov. Unger §. 82. p. 30. 30 a
. — Od rozvazovací výminky Ušiti

třeba ustanovení, dle něhož, nastane-li jistá okolnost, právo nějaké neb
jistý poměr právní přestátí má toliko pro budoucnost (§. 73. pozn. k.),

které nevlastně také výminkou rozvazovací nazýváme. Czyhlarz, Zur
Lehre von der Resolutivbedingung 1871. (o tom Esmarch, Krit. Yjschr.
XY. str. 155. násl.), Scheuerl, Nebenbest. str. 110. násl. Schulin, Die
Resolutivbedingungen und Endtermine (o tom Wendt, Jen. Ltz. 1876.

čís. 9.; Holder, Krit. Vjschr. str. 175.) Ihering Dogm. Jahrbuch X.

str. 493. násl.



68
.

y) Ľovólenosf výminek.

Při mnohých jednáních právních není dovoleno doložili vý

minky vůbec, 1) neh alespoň jistý druh výminek, 2) a stalo-li se to

přece, jest právní jednání neplatným. Tento účinek má zvláště do

ložení výminky, která se příčí pravé podstatě právního jednání. 3)

Mimo to nemohou mnohé skutečnostti, samy o sobě možné, platně

býti doloženy za výminky při právních jednáních a pokládají se za

roven výminkám nemožným.

Pozn. J) L. 77. D. cle R. J. 50. 17. Actus legitimi [§. 63. p. 3.],

cpii non recipiunt diem vel conditionem, voluti emancipatio, acceptilatio,
hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per
temporis vel conditionis adiectionem. Nonnunquam tamen actus supra
scripti tacite recipiunt, quae aperte comprehensa vitium afferunt; nam
si acceptum feratur ei, qui sub conditione promisit, ita demum egisse
aliquid acceptilatio intelligitur, si obligationis conditio extiterit, quae si
verbis nominatim acceptilationis comprehendatur, nullius momenti faciet
actum. Srov. Fragni. Vat. §. 329. (Nesprávně cap. 50. in 6to de R. J.
„Actus legitimi conditionem non recipiunt neque diem“). Pravidlo toto
platí i o nepravých výminkách, a nejen, jak samo výslovně uvádí, o vý
minkách samozřejmých, nýbrž i, jak právem proti Savignovi tvrdí Fitting
str. 310. násl., o výminkách, které již nyní neb dříve se vyplnily (L.
51. §. 2. D. de acquir. haered. 29. 2.) a nutných výminkách, což
potud praktickým býti může, že otázka, zda nějaká výminka má povahu
nepravé výminky, nepraktickou jest; hledě nemožným výminkám nezáleží
ničeho na této sporné otázce. užívání onoho pravidla při výminkách
samozřejmých vztahuje se zásada: „expressa nocent, non expressa non
nocent,“ L. 195. I). de R. J., která platí také i o jiných věcech. L. 52.
D. h. t. 35. 1. L. 69. (68.) D. de her. inst. 28. 5. Důvody onoho
pravidla dobře byly vyloženy Fittingem na m. u. str. 340. násl.

2) Sem patří výminky kaptatorní při posledních pořízeních, L. 71.
72. (70. 71.) D. de her.. inst. 28. 5., nevolné výminky, a to i ne
možné, když suus haeres za dědice má býti ustanoven. L. 15. 1). de
cond. inst. 28. 7. L. 4. Cod. de inst, et snbst. 6. 25., srov. Fitting
str. 316. 340. tomto případě není sice povolání dědice samo sebou
neplatným, nýbrž jest pouze nedostatečným, aby odvrácena byla ne
platnost testamentu, která ovšem za následek má neplatnost povolání

dědičného. Srov. §. 598.

3) Sem patří výminka, která existenci závazku prostě závislou
činí na libovůli zavázaného, srov. §. 67. pozn. 1. ku k. L. 7. pr. D.
de contr. eint. 18. 1. L. 17. 46. §. 3. L. 108. §. 1. D. de V. O.
45. 1. L. 11. §. 7. D. de leg. lil.; zda při posledních pořízeních také
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výminka, která účinnosť nechává na zvůli osoby třetí? 0 tom srov.
L. 52. D. h. t. L. 69. (68.) D. de haered. instit. 28. 5. cap. 13. X.
de testament. 3. 26. §. 491. p. 5. Výminka rozvazovací platí při po
volání dědice za nedoloženou, poněvadž nepřipouští se zrušení dědického
poměru, který nabyl jednou účinku. L. 89. (88.) in f. I). de haered.
inst. 28. 5. — Srov. ještě cap. 7. X. de conditionibus appos. in des
ponsat. 4. 5. Si conditiones contra substantiam coniugii inserantur, puta
si alter dicat alteri : contraho temni, si generationem prolis evites, vel,
donec inveniam aliam honore vel facultatibus digniorem, aut, si pro
quaestu adulterandam te tradas, matrimonialis contractus

. . .
caret

effectu : licet aliae conditiones appositae in matrimonio, si turpes aut
impossibiles fuerint, debeant propter eius favorem pro non adiectis haberi.

§. 69.

()) Splnění výminky.

Výminka jest splněna, existit conditi o, když skutečnost za
výminku doložená dle všech svých stránek nastoupí, a) jak si ji dle

správného výkladu (§. 75.) představoval, kdo výminku doložil. b)
Pokud se to sice nestalo, ale ještě státi se může, pravíme : pendet

conditio; když jest rozhodnuto, že nebude splněna: deficit conditio.

Záporné výminky jsou splněny, když skutečnost, jež neměla nastati,

vůbec neb ve způsobě, jak byl předpokládán, nemožnou se stala. c)
Často však pokládáme výminku za splněnou, ač doslovně není splněna^

totiž 1) když ten, jemuž nesplnění jest užitku, d) úmyslně 6) zamezí

splnění proti intenci právního jednání : 1) 2) když ten, vzhledem

němuž výminka byla doložena, odepře své svolení nel) spoluúčin-

kování splnění potřebné a tím překazí, by naplnila se výminka/)

předpokládaje, že úmysl nesměřoval této skutečnosti samé; 2)

3) také 8) když výminečně oprávněnému jiné nahodilé okolnosti

překazily spiniti výminku. 3)

Pózu. l) L. 161. D. de K. J. (Ulpian). (In) jure civili receptum
est, quotiens per eum, cuius interest conditionem non impleri, fiat quo
minus impleatur, perinde haberi, ac si impleta conditio fuisset. Skorém
doslova dle Florentiny a jiných rukopisů, s čímž také Basilic. XLIV.
19. 23. souhlasí, jen bez záporu před impleri praví L. 24. I). li. t.

a) L. 19. pr. L. 76. L. 101. pr. D. de conci instit. 28. 7. b) L. 6. pr. D.
h. t. — §. 11. J. de liered. instit. 2. 14. L. 78. §. 1. D. h. t. — L. 2. 10. 11.
§. 1. L. 68. 91. I). h. t. L. 7. Cod. cle instit. et sahst. 6. 25. c) §. 4. J. de V.
O. 3. 15. L. 115. D. eod. 45. 1. L. 7. pr. L. 73. L. 103. 106. D h. t. d) L. 81.
§. 1. L. 110. D. h. t. L. 85. §. 7. I>. de V. O. 45. 1. L. 50. I). de contrail,
eint. 18. 1. L. 161. D. de R. J. e) L. 38. D. cle statulib. 40. 7. f) L. 11. 23. D.
cle conci, instit. 28. 7. L. 14. 31. 78. D. h. t. L. 34. §. 4. I). cle legat. II. L. 5.
§. 5. I). quando dies. 36. 2. cf. L. 4. Coci, de his quae sub modo. 6. 45. s) L.
94. D. h. t. L. 3. §. 8. 10. 11. L. 4. §. 5. L. 19. 20. §. 3. 4. L. 28. pr. D. de
statuliberis 40. 7.



35. 1. (Julian.): Jure civili receptum est, quotiens per eum, cuius in
terest conditionem impleri, fit quominus impleatur, ut perinde habeatur,

ac si impleta conditio fuisset. Ale jiné rukopisy mají jako L. 161. cit.
četbu „non impleri,“ která se také u Haloandra nachází, a ta zajisté
jest správnou, Savigny III. §. 119. not. g., ač mnozí myslí, že i bez
záporu v L. 24. cit. týž smysl nalézt! lze jako v L. 161. cit., po
něvadž cuius interest conditionem non impleri, eius etiam intersit con
ditionem impleri. Yangerow I. §. 94. Scbeuerl, Nebenbest. §. 40

. .
46.

2) Větu tuto mohli bychom pronésti slovy L. 24. cit. dle četby
Flor. Savigny §. 119. str. 138. Určitě vyslovuje ji L. 23. D. de cond.
inst. 28. 7. „plerumque haec conditio : si uxorem duxerit, si dederit,
si fecerit, ita accipi oportet, quod per eum non stet, quominus ducat,
det aut faciat,“ a prameny v pozn. f. dotčené, různě jí užívajíce, ji
potvrzují. Srov. Savigny III. str. 138. násl. Windscheid, V. d. Vor
aussetzung str. 185. Plerumque neznamená právě „největším dílem;“
otázka ona jest podstatně otázkou výkladu vůle; proto také z §. 699.

o. zák. obč. rakousk. nelze odvozovali, že by se vůbec nedalo užiti
onoho pravidla, jak to činí Unger §. 82. p. 35., srov. jeho Erbr. §. 16.

p. 16. Dotčená místa (pozn. f.) přihlédají pouze posledním pořízením ;
ale i při jiných jednáních právních může býti oprávněno stejné užíváni.
Windscheid, Pand. §. 92. p. 9. ku k.

3) Zda ohmezena jest tato věc pouze na nepraktický nyní případ,

v pozn. g. dotčený, favore libertatis? Všeobecně ovšem mluví cap. 66.
de reg. jur. in 6to : Cum non stat per eum, ad quem pertinet, quo
minus conditio impleatur, haberi debet perinde ac si completa fuisset.
Srov. L. 8. §. 7. 8. L. 24. D. de comi, instit. L. 31. D. h. t. L. 20.

pr. D. de annuis leg. 33. 1. L. 3. §. 31. I). de Sc. Silan. 29. 5.
L. 23. §. 2. D. ad leg. Aquil. 9. 2. Si institutus fuero sub conditione,
si Stichum manumisero, et Stichus sit occisus post mortem testatoris,
in aestimatione etiam hereditatis pretium me consecuturum ; propter
occisionem enim deficit conditio. Quodsi vivo testatore occisus sit, here
ditatis aestimationem cessare, quia retrorsum quanti plurimi fuit inspi
citur. L. 54. §. 2. D. de legat. I. Sed et si servi mors impediisset
manumissionem, qum tibi legatum esset, si eum manumisisses, nihilo
minus debetur tibi legatum, (piia per te non stetit, quominus perveniat
ad libertatem. Savigny na in. u. str. 142

. .
48. navrhuje četbu mora

místo mors. Proti tomu Puchta §. 60. pozn. 6. Vorles. §. 60. p. 1.
Srov. svrchu pozn. b. Windscheid §. 92. pozn. 6

. .
8. shledává místa

pozn. f. (p. 2.) při posledních pořízeních býti výrazem obsáhlejšího
pravidla : že výminka pokládá se za splněnou, „když ten, jemuž ně
jaký čin byl uložen za výminku, učinil, co naň náleželo, aby čin vy
konal.“ Ale v místech oněch klade se právě váha na to, že splnění
bylo překaženo tím, že odepřel své spolupůsobení, in cuius personam
conditio collata est, neb qui iussus est parere conditioni, a i při vý
mince si fecerit v L. 23. cit. (pozn. 2.) můžeme mysliti si případ
podobný (srov. L. 14. D. h. t. 35. 1. „si statuas in municipio posuerit,



heres estu: si paratus est ponere, sed locus a municipibus ei non datur“);
také Windscheid sám uznává (p. !>. ku .), v jiných případnostech
výklad nepřijde tak lehce tomu, že nebyl obmýšlen skutečný výkon
činu, za výminku doloženého. — Názor, že by právní domněnka platila

pro splnění výminky, není podstatným. L. 10. §. 1. 1). de rob. dub.
34. 5. Mühlenbach §. 109. p. 5.

t) Účinek výminky.

§. 70.

aa) Pendente a deficiente conditione.

Pokud výminka splněna není. jest nejisto. zda nastane účinek

právní na ní závislý. Proto jest 1) při výmince zvané odkladací

nejisto, zda právní jednání stane se účinným? Právní jednání sice

již existuje, ale jenom jako výminečné. ý) jež ovšem možným činí

obmýšlený účinek právní,-) ale zcela zmařeno býti intíže nesplněním

výminky, majíc ovšem mezi tím, když a pokud přihlédáme věci

dříve dotčené, jistý právní význam 3) a jisté právní účinky, byť i

mimořádnými byly, 4) a přecházejíc v tomto nerozhodnutém stavu

i na dědice těch osoh. jichž týká se bezprostředně. 5) 2) Při vý

mince zvané rozvazovací jest prozatím nejisto, zda právní jednání,

jemuž doložena byla (hlavní prohlášení vůle), i na dále bude účin

ným ; právní jednání působí mezi tím jako bezvýminečné, ale může

ovšem zrušeno býti splněním výminky (vedlejšího prohlášení vůle,

zrušení právního jednání směřujícího). 0) Uozhodnuto-li jest. že

výminka se nesplní (deliciente conditione), stane se jistým, že ne
bylo obmýšleno, co s výminkou bylo prohlášeno, že tedy právní

jednání suspensivně výminečné jest zmařeno, 7) a že resolut ivně vý

minečné nebude »rušeno. 8)

Pozn. J) L. 8. I). de auct. tut. 2(>. 8. „conditionalis contractus,“

L. 2. 4. J). de iu diem add. 18.. 2. „conditionalis emtio, venditio,“

L. 10. pr. D. de comi. inst. 28. 7., „conditionalis institutio,“ L. 3.
D. de legat. I. „legatum vel fideicommissum conditionalis.“ Srov. L. 8.

pr. D. de perie. 18. G. L. 78. pr. I). de Y. O. 45. 1. L. 40. I). de

stip. serv. 45. 3.

§. 4. J. de Y. O. 3. 15. „ex conditionali stipulatione tantum

spes est debitum iri;“ L. 13. §. 5. ), de pignor. 20. 1. „ante conditionem

non recte agi, quum nihil interim debeatur.“ Proto také: „conditionalis

creditor, debitor,“ L. 14. §. 2. 1). quib. ex caus. in poss. 42. 4. L. 5.
§. 2. I). de lib. leg. 34. 3. L. 54. 1). de Y. S.

3) Nový testament, dle něhož, ač obsahuje jen výminečné povolání

dědice, nápad dědictví přece hastati může, jest vždy novým testamentem,
jímž dřívější se zrušuje. L. 16. I). de iniusto test. 28. 3.



4) Srov. o tom Schönemaiin, Linde’s Zeitschriť, n. p. XIX. str.
12

..
24. a Windscheid §. 89., kteří vedie sehe řadí účinek, který má

výminečné právní jednání již před splněním výminky, a zpětné působení

na onu dobu, která teprve splněním nastane. Sem náleží a) pravidlo
§. 69. p. 1.; h) možnost již nyní žádati jistoty strany vykonávání bu
doucího práva, L. 1. §. 3. 14. 20. L. 5. pr. §. 2. L. 10. I). ut legat.
36. 3. L. 16. pr. 1). de bered, pet. 5. 3. L. 13. §. 5. D. de pignor.
20. 1., neb jiná opatření učiniti, L. 40. 1). ad leg. Aquil. 9. 2. Ne
právem tvrdí Schönemann str. 15., že všechny způsoby výminečné sti-
pulace zakládají právo žádati jistoty, že budou svým časem splněny,
vyjímaje větu L. 16. pr. cit. „quod et in stipulatione conditionali erit
dicendum“ z jejího spojení a čině z ní pravidlo všeobecné, srov. L.
4L I). de imi. 5. L, Windscheid §. 89. p. 12. 13., také ještě L. 6.

pr. L. 14. §. 2. I), quibus ex caus. in poss. 42. 4. ; c) možnost od-
vrátiti, by nebylo nastupováno z nároků, které příčí se účelu podmíně
ného právního jednání, pokud není rozhodnuta výminka, která je zmařiti
může, na př. L. 36. D. de reb. cred. 12. 1. L. 80. 83. D. de iure
dot. 23. 3., rovněž i vindikace věci s výminkou odevzdané, arg. L. 7.
§. 3. 1). eod., čemuž neodporuje, že dluh omylem zaplacený může zpět
býti žádán pendente conditione, L. 16. 18. 1). de comi, indeb. 12. 6.;
d) právnímu jednání výminečnému muže již pendente conditione vše
lijak přiblédáno býti, zvláště může býti předmětem neb podnětem jiných
opatření (§. 268. p. 6. §. 350. 384. 406. 563.). [Karlowa, Rechts
geschäft str. 89. násl.].

5) L. 8. pr. 1). de perie. 18. 6. „si extiterit conditio, heredes

quoque obligatos esse, quasi iam contracta emtione in praeteritum.“
L. 2. §. 5. D. de donat. 39. 5. cf. L. 9. §. 1. D. de iure dot. 23. 3.

— §. 4. J. de V. 0. 3. 15. (p. 2.) „eamque ipsam spem in heredem
transmittimus,“ §. 25. J. de inutil. stip. 3. 19.; ne tak při posledních
pořízeních, L. 5. pr. §. 2. D. quando dies. 36. 2. cf. L. 18. D. de
R. J. S tím souvisí L. 42. I). de O. et A. 44. 7. Is, cui sub conditione
legatum est, pendente conditione non est creditor, sed tunc cum extiterit
conditio, quamvis eum, qui stipulatus est sub conditione, placet etiam
pendente conditione creditorem esse. L. 27. pr. D. qui et a quib. 40. 9.
Jn fraudem creditorum manumittitur liberque esse prohibetur, sive dies
solvendae pecuniae iam cessit sive in diem vel sub conditione sit de
bitum. Diversa causa est legati sub conditione relicti; nam antequam
conditio extiterit, inter creditores legatarius iste non habetur.

G) L. 2. §. 1. I). de in diem add. 18. 2. „hunc, cui res in diem
addicta est, et usucapere posse et fructus et accessiones luerari,“ L. 4.
§. 3. eod. „pure vendito et in diem addicto fundo, si melior conditio
allata sit, rem pignori esse desinere, si emtor eum fundum pignori
dedisset: ex quo colligitur, quod emtor medio tempore dominus esset
(est);“ L. 15. pr. eod. „quodsi intra diem adiectionis heres existat,
melior conditio ei afferri potest.“

Aradteova ťaudekta. 7



') L. 8. pľ. 1). de perie. 18. (í. „quod
. .

si defecerit conditio,
nulla est emtio siculi nec stipulatio;“ L. 37. I). de contrail, emt. 18. 1.

'„venditioni, quae nulla est, si conditio defecerit;“ L. 19. 1). de h. v.
a. v. 18. 4. srov. §. 1. J. de emt. vend. 3. 23. „pro nihilo esse ven
ditionem,“ neb jen „sub conditione staret contractus,“ cť. L. 4. §. 5.
1). de in diem add. 18. 2. „non impletur emtio.“

s) L. 15. pr. D. de in diem add. 18. 2. „priori praedium emtum
est, quia melior conditio allata

. .
’ intelligi non potest.“

§. 71.

bb) Účinky splnění. 1)

Splní-li se výminka, nabude dosavadní výminecná vůle účin

nosti. jsouc i pro tento případ napřed platně prohlášena. Proto

1) při výmincé zvaně odkládací stane se výminečně jednání právní

účinným jako bezvýminečně. 2) pokud tu. když výminka se vyplní,

jsou i ostatní podmínky účinnosti jeho; 3) a pokládáme o právu,

jehož nabytí tím bylo rozhodnuto, jako by již tenkráte se bylo na
bylo. kdyby právní jednání bezvýniinečným od počátku bývalo; proto

také nejsou mu na újmu právní opatření, která mezi tou dobou

se stala a která příčí se právu očekávanému, ačkoliv nemůžeme

tvrditi. že by slušelo pokládat! o nabytí tom, jako by již v dotčeném

okamžení bývalo dokonáno. 4) 2) Při výmince zvané rozvazovací zanikne

právní jednání, jemuž byla doložena, a účinky jeho se zruší, jako by

nebylo uzavřeno; 5) práva, která na základě jeho byla přenesena, při

padnou sama sebou, tak jak byla zřízena, zpět auktorovi. aniž

jsou tomuto opětnému nabytí na újmu právní opatření, která na
byvatel mezi učinil. 3) Y obou případnostech toto zpátečné působení

splněné výminky jest podrobeno obmezení. záviselo-li splnění na
zvůli osoby, která jím zavázána neb svého práva pozbyti má. 7)

Pozn. ý) Srov. Savigny na m. u. str. 149
. . .

156.; W. Seli,
lieber bedingte Traditionen, 1839., o spise tom lbering, Krit. Jahrb.

sv. 22. (roč. XI.) str. 865. uásl. ; Windseheid, Die Wirkung der er
füllten Bedingung, 1851. 4" a Pand. 4. vyd. §. 89

. .
91., Schönemann

na m. n. str. 6. nasi. str. 24. násl. Pisele, Das Dogma von der rück
wirkenden Kraft der erfüllten Suspensivbedingung, Civ. Arch., L. 14. 15.

str. 253
. .

327.

2) Dle římského názvosloví právní jednání stane se nyní teprve
perfektním. L. 7. 1). de contrai), emt. 48. 1. „Conditionales

. . . ven
ditiones tunc perficiuntur, quum impleta fuerit conditio.“ L. 8. pr. D.
de perie. 18. 6. (p. 3. a.). L. 2. pr. D. de in diem add. 18. 2. L. 2. §. 3.



in f. D. pro emt. 41. 4. „implebitur“ sc. emtio. Právní jednání jako
výminečné jest ovšem již dříve uzavřeno neb zřízeno, a není proto po
třebí nového projevu vůle, která již dříve byla prohlášena. O této
perfektnosti „v dnešním smyslu,“ jak ji nazývá, pojednává obšírně
Schönemann na m. u. str. 30. násl. Srov. Arndts, Krit. Yjsclir. Y.

str. 1G3. (Civ. Sehr. III. str. 498.) [Karlowa na m. u. str. 82. násl.].

3) Srov. a) L. 8. pr. D. de periculo rei vend. 18. 6. Neccessario
sciendum est, quando perfecta sit emtio; tunc enim sciemus, cuius peri
culum sit; nam perfecta emtione periculum ad emtorem respiciet

. . .
Quodsi sub conditione res venierit, si quidem defecerit conditio, nulla

est emtio, sicuti nec stipulatio, quodsi extiterit, Proculus et Octavenus
emtoris esse periculum aiunt ; idem Pomponius

. . .
probat. Quodsi

pendente conditione emtor vel venditor decesserit, constat, si extiterit
conditio, heredes quoque obligatos esse, quasi iam contracta emtione
in praeteritum. Quodsi pendente conditione res tradita sit, emtor non
poterit eam usucapere pro emtore, et quod pretii solutum est, repetetur,
et fructus medii temporis venditoris sunt (sicuti stipulationes et legata
conditionalia perimuntur) si pendente conditione res extincta fuerit.
Sane si extet res, licet deterior effecta, potest dici esse damnum emtoris.
Konec mís|a toho zní dle Haloandra : . . .

venditoris sunt, si pendente
conditione res fuerit extincta : perimitur enim emtio sicut stipulationes
et legata etc. ; dle rukopisu vulgáty

. . .
venditoris sunt. Plane si

pendente conditione res interierit, perimitur emtio, sicuti stipulationes
etc. Schulting-Smallenburg ad h. 1., cf. L. 10. §. 5. I). de iure dot.
23. 3. „quum sit conditionalis venditio, pendente autem conditione

mors (sc. servi in dotem dati) contingens extinguat venditionem.“ —
L. 14. pr. D. de novat. 4G. 2. Quoties quod pure debetur, novandi

causa sub conditione promittitur, non statini tit novatio, sed tunc demum

quum conditio extiterit. Et ideo si forte Stichus fuerit in obligatione
et pendente conditione decesserit, nec novatio continget, quia non subest
(Vulg. superesť) res eo tempore, quo conditio impletur. Dle těchto míst
(srov. o L. 8. Scheuerl, str. 199. násl.) právní jednání nenabude účinnosti,
když mezi tím jeho předmět zanikl; toho nelze však tenkráte prostě
připustit!, když zaniknutí předmětu tedy zmaření zamýšleného poměru
právního stalo se vinou výminečné zavázaného proti eventuálnému zá
vazku, arg. L. 31. D. 4G. 2.

„
nisi si per promissorem steterit quominus

daret.“ Wächter IL str. 700. Schönemann na m. u. str. 25. násl.
Splnění výminky působí zde potud nazpět do minulosti, pokud nyní
chování zavázaného jeví se býti proti závazku, činíc jej proto zodpo
vědným, kdežto by deficiente conditione nemělo žádné důležitosti, b) L.

un. §. 7. Cod. de cad. toll. G. 51. Sin autem aliquid sub conditione
relinquatur

. . .
quodsi in medio is, qui ex testamento lucrum sortitus

est, decedat
. . .

hoc, quod ideo non praevaluit, manere . . .
apud

eos, a quibus relictum est. L. 5. §. 2. Ď. (piando dies leg. 3G. 2. cf.
L. 41. §. 2. D. de leg. I. Posledním pořízením zanechává se nějaká
věc určité osobě; tato má dožiti nápadu dědičného; zemře-li dříve,
zanikne tím subjekt, jenž práva s výminkou nabyti měl. Podobný případ,
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kde však účinnosť výminečnélio jednání právního zmařena byla, po
něvadž zanikl subjekt výminečnélio závazku, uvádí c) L. 72. de fideiussor.
46. 1. Si fideiussori sub conditione obligato, si naris ex Asia venerif,

quem sub hoc modo accepi, ut usque ad tempus vitae suae duntaxat
obligaretur, pendente conditione acceptum latum fuerit, et is fideiussor
adhuc pendente conditione mortuus fuerit, confestim a reo petere possum,
quia existens conditio neque obligationem in personam iam mortui
efficere neque acceptilationem confirinare possit. Srov. Gai III. 120.
Scheuerl str. 204. misi. [Karlowa str. 87. misi.].

4) Srov. a) L. 11. §. 1. I). qui pot. 20. 4. Quum enim semel
conditio extitit, perinde habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio
interposita est, sine conditione facta esset, b) L. 8. pr. cit. pozn. 3. a.
c) L. 16. D. de solut. 46. 3. Sub conditione debitori si acceptum feratur,
postea conditione existente intelligitur iam olim liberatus. Et hoc etiam,
si solutio re fiat, accidere Aristo dicebat, cf. L. 13. §. 8. de acceptil.
46. 4. Si legatorum sub conditione relictorum fideiussori dato accepto
latum sit, legata debebuntur, postea conditione eorum existente, d) L.
69. §. 1. D. de legat. I. Si servum sub conditione legatum heres aliena
verit, deinde conditio extiterit, potest nihilominus a legatario vindicari,

nec extinquitur legatum. L. 11. §. 1. D. quemadm. serv. am. 8. 6.
Heres, quum legatus esset fundus sub conditione, imposuit ei servitutes :
extinguentur, si legati conditio existat; videamus, an acquisitae se
quantur legatarium ? et magis dicendum est, ut sequantur, cf. L. 12.
§. 2. I). fam. ere. 10. 2. L. 105. I). h. t. 35. 1. L. 3. §. 3. Cod.

eommun. de legat. 6. 43. Sin autem sub conditione
.. .

fuerit relictum
legatum,

. . .
sin

. . .
ad venditionem vel hypothecam prosiluerit (heres),

sciat, quod conditione impleta ab initio causa in irritum devocetur,
e) L. 18. D. de R. J. Quae legata mortuis nobis ad heredem nostrum
transeunt, eorum commodum per nos his, quorum in potestate sumus,
eodem casu acquirimus : aliter atque quod stipulati sumus ; nam et sub
conditione stipulantes omnimodo iis acquirimus, etiamsi liberatis nobis
potestate domini conditio existat. cf. L. 14. §. 3. D. quando dies. 36. 2.
(L. 18. cit. jest domini interpolováno). — Rylo proto vzděláno pra
vidlo: „conditio existens ad initium negotii retrotrahitur,“ neb (při
smlouvách): „retrotrahitur impleta conditio ad conventionis diem.“ Sa-
vigny 111. str. 151. Pravidlo toto bylo v odpor vzato Windscheidem
(srov. p. 1.), jemuž se přidružil Eisele na m. u. Fitting přislíbil ob-
hájiti pravidla onoho a za tím účelem předeslal své pojednání „lieber
den Begriff der Rückziehung“ (§. 57. p. 3.), v němž již prozatím do
vodil, že při odkazech a výminečném propuštění z otroctví není žádného
zpětného přenášení splněné výminky, hledě nabývání práv. Spisovatel

ten však sám ještě více obmezil pravidlo ono, Goldschmidt’s Ztschr. II.
str. 255., a podle něho Vangerow, 7. vyd. §. 95. p. II. hájí jeho

v těchto užších mezích, totiž při smlouvách obligačních a smlouvě o zří
zení zástavy, a to jen hledě nabytí práva, nikoliv hledě výkonu
jeho. Y skutku ani při jednáních právních mezi živými, ani při po-



sledních pořízeních nelze mluviti o přenášení zpětném v přesném smyslu
(§. 57.). Místo v odst. a) dotčené vyslovuje se sice, jako by slušelo
pokládali výminečnou stipulaci po splněné výmince za bezvýminečnou
již od počátku. Ale názor tento jest i při stipulameli nepravým, L. 31.
D. de . 0. 45. 1., a tím méně lze jeho hájiti při ohligačních jednáních
právních (p. 3. a. c.). Schönemann na m. u. str. 48. misi. Naproti
tomu nelze zneuznati jisté zpětné působení právního jednání, když po
splnění výminky bezvýminečným se stane, jak při posledních pořízeních,
tak i při jiných jednáních právních, a jest v místech oněch také uznáno
působení dotčené. Ve věci souhlasí s tím Windscheid na m. u. a Pand.
§. 91. p. 1., srov. §. 89. p. 3. 4. Vykládá-li Windscheid toto zpětné
působení ze závazku výminečně zavázané neb stižené osoby, pendente con
ditione již existujícího, nelze proti této věci, hledě tomu, jak on určuje
působení dotčené, mnoho namítali ; nelze však přehlédnouti, že tento
závazek sám byl eventualným a nejistým a že teprve splněním výminky

se rozhodne, že skutečně existuje. Srov. ostatně ještě Unger, §. 82.
str. 70. násl., Förster I. str. 169. násl. Náhledy o zpětném působení
výminky ještě velmi se různí; srov. o novější literatuře Windscheid
4. vyd. §. 91. p. 1. — O otázce, komu připadnou užitky mezidobí?

srov. Windscheid na m. dříve u. str. 12.; Vangerow I. §. 95. p. II. c.
Wächter II. str. 708. násl.

5) Názor tento poznali můžeme již z výrazů při některých hlavních
případnostech výminky zv. rozvazovací : si ad diem pecunia soluta non
sit, neb : si displicuerit, ut inemta, invendita res sit. Dig. de leg. com
missoria 18. 3. L. 10. pr. §. 1. D. de rescind, vend. 18. 5. L. 2.
§. 3. 5. D. pro empi. 41. 4. V jiné případnosti mluví se sice pouze
o discedere a venditione. Dig. de in diem add. 18. 2. skutku jest
to však totéž, poněvadž také tím infecta fit emtio, L. 2. D. de rescind,
vend. 18. 5., „retro acta venditio,“ L. 19. D. de usurp, et usucap.
41. 3., „finita emtio,“ L. 4. pr. D. de lege comm. 18. 3. Následek
toho jest, že ipso jure zanikne žaloba o splnění závazku, který byl
převzat na základě právního jednání nyní zrušeného ; pakli že na zá
kladě jeho již nějaká věc dána byla, může dárce žádati ji zpět, jakož
i o vrácení tomu stavu, jaký by byl bez právního jednání onoho ;
toho žádati může žalobou ze zrušeného kontraktu, jemuž přidáno bylo

za doložku vedlejší prohlášení vůle, směřující zrušení (hlavního pro
hlášení). §. 67. p. 2. L. 4. pr. L. 5. D. 18. 3. L. 4. §. 4. L. 16.
D. de in diem add. 18. 2.

6) L. 4. §. 3. I), de in diem add. 18. 2. Pure vendito et in
diem addicto fundo, si melior conditio allata sit, rem pignori esse de
sinere, si emtor eum fundum pignori dedisset. Cf. L. 41. pr. D. de
R. V. 6. 1. L. 8. D. de lege commiss. 18. 3. L. 4. Cod. de pactis
int. emt. et vend. 4. 54. L. 9. pr. D. de aqua et aquae pluv. 39. 3.
Jiného mínění Riesser, Linde’s Ztschr. II. 1. 8. Proti tomu Vangerow
§. 96. srov. Windscheid na m. u. str. 23. násl. Pand. §. 90. p. 1.
O přenášení nazpět v přísném smyslu nelze ani zde mluviti; o opětném
nabytí platí v případnosti této totéž, co platí o nabytí v případu pod
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čís. 1. dotčeném (p. 4.); výminka rozvazovací působí zpět v témž jen
smyslu, jako výminka odkládací. Vangerow na m. u. 7. vyd. str. 150.
Okolnosť, že zde opětnému nabyvateli náležejí z pravidla i plody mezi
dobí, nečiní žádného podstatného rozdílu, poněvadž obyčejně za to se
pokládá, že věc tato souhlasí s vůlí, jež směruje zrušení právního
jednání ; táž věc může piatiti ve prospěch nabyvatelův i při výmince
odkládací; pendente conditione však nenabývá plodů ani ten ani onen.
Srov. Windscheid §. 91. p. 2. 3. — Podstatně rozdílnou jest pří-
padnosť, když vedlejší smlouvou pod' výminkou odkládací umluví se
strany, že uzavrou právní jednání opačného směru nežli jest hlavní
jednání právní, na př. pactum de retrovendendo. Z toho vzniká všude

pouze obligační nárok na splnění smlouvy vedlejší ; dříve uzavřené
jednání právní tím se neruší. L. 2. Cod. de pact. int. emt. 4. 54.
L. 12. L). de praescript. verb. 19. 5.: Savigny IH. str. 155. Windscheid
4. vyd. §. 90. p. 1.

. .
4.

") L. 9. §. 1. D. qui pot. 20. 4. Amplius etiam sub conditione
creditorem tuendum putabat adversus eum, cui postea quicquam deberi
coeperit, si modo non ea conditio sit, quae invito debitore impleri non
possit. — L. 3. D. quib. mod. pignus solv. 20. 6. Si res distracta
luerit sic, nisi intra certum diem meliorem conditionem invenisset,
fueritque tradita et forte emtor, antequam melior conditio offerretur,
hanc rem pignori dedisset, Marcellus lib. Y. Dig. ait finiri pignus, si
melior conditio fuerit allata, quamquam, ubi sic res distracta est, nisi
emtori displicuisset, pignus finiri non putet. Sporno jest, jak dalece jde
toto obmezení? Srov. Windscheid, Civ. Arch. XXXV. 3. Y novější
době zcela jeho upírají Regelsberger, Z. Lehre von Altersvorzug der
Pfandrechte str. 48. 58., Windscheid, Pand. §. 89. p. 15., vztahujíce
L. 9. §. 1. cit. pouze výmince, která výhradně závisí na zvůli za
vázané osoby (§. 67. i). 1.), a vykládajíce L. 3. cit. rovněž tím způ
sobem, že kupec nebyl zavázán zrušiti smlouvu (Windscheid §. 93.

p. 3.). Ale první výklad neuspokojuje hledě doslovu, a proti druhému
sluší namítnouti, že prodatei zavázán byl zrušení smlouvy, a že přece
trpí újmu na vzdor pravidlu onomu, ač bylo lze nadití se zpětného
nabytí, jsa pouze odkázán na obligační nárok proti kupci. Dokládá-li
Windscheid, §. 89. p. 15. ku k., že i výminka rozvazovací při doložce
in diem addictio neb lex commissoria vyplní se jen s vůlí osoby, která
újmu trpí (totiž kupce), tedy nemůže — nezakládá-li se názor tento na
přehlédnutí, jakéhož se Thibaut, Civ. Abh. str. 365. dopustil — ničeho
jiného miti na mysli, nežli že kupec mohl odvrátiti splnění výminky,
kdyby byl sám nabídnul meliorem conditionem allatam neb včasně za
platil; ale věci tyto nezávisí pouze na vůli kupcově, obmeškání lhůty
platební často děje se invito debitore. Srov. ještě §. 384.

<
1-

72
-

í) O nemožných výminkách zvláště. ')

Nemožnou výminkou nazýváme onu. o níž již v čase, kdy

byla doložena, bylo jisto, že se nesplní, poněvadž spiniti se nemůže 3)
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bud z příčin přirozených, výminky fysicky nemožné. ) bud z dů

vodů právních, výminky právně nemožné; 0) ať již splnění žádným

způsobem možným není, absolutně nemožné výminky, aneb ať jen

nahodilými okolnostmi jest vyloučeno, relativně nemožné výminky: 11)

ať již jde o nastoupení skutečnosti, která nastoupiti nemůže, kladně

nemožné výminky, aneb o nenastoupení skutečnosti, která nevy
hnutelně musí nastali, záporně nemožné výminky. 6) Dle přirozené

povahy věci bylo by právní jednání, na podobné výmince závislé,

vždy neplatným, a tak tomu v skutku jest při smlouvách. f) Při po
sledních pořízeních však naopak platí pravidlo, že výminku pokládali

jest za nedoloženou; 6) pořízení ono existuje tedy jako bezvýminečné,

ať již pořizující osoba znala nemožnosť výminky neb neznala. ;i)

Výminkám, v pravém smyslu nemožným, rovnají se účinkem svým

i ony výminky, dle kterých, kdyby výminečné prohlášení vůle samo
platným bylo, nabyl by někdo nějakého prospěchu neh ušel nějaké

újmě tím, že by vykonal čin bezprávný neb nemravný, aneb opo
minul čin právně neb mravně přikázaný, čímž by podporovány byty

bezprávné a nemravné činy a opominutí. h) Výminky tyto nazýváme

mravně nemožnými neb nemravnými, turpes conditiones, ač na tom

nezáleží, zda kladná neb záporná skutečnost, za výminku doložená-

sama sebou něčemu nemravnému směřuje, nýbrž na tom, zda

skutečností onou podmíněné prohlášení vůle dosici chce věci ne
dovolené. 4) Stejné pravidlo však platí i o oněch výminkách, které

sice touto měrou nesměřují věcem nemravným neh nedovoleným,

ale které tím nabývají zavržitelného rázu. že jsou doloženy za
výminky právního jednání; 1) i tyto výminky zvány jsou mravně

nemožnými neb nemravnými, nepůsobí však vždy stejnou měrou. 5)

Odporuje-li výminka hlavnímu ustanovení, k) jest tím celé jednání

právní neplatným. (5)

Pozn. D Srov. vůbec W. Seli, Die Lehre von den unmöglichen
Bedingungen ve spise jeho „Versuche,“ sv. H. 1834. Arndts, Beitr. 1.
str. 161. (Civ. Sehr. I. 4.). Oprava pojmu, o niž se tento spisovatel
pokusil, byla v odpor vzata Mtiklenbruchem, sv. 41. str. 111

...
114.

Proti tomu srov. Savigny III. str. 156... 203. (současně), a nyní Van-

gerow 6. a 7. vyd. I. §. 93. pozn. 3. Unger II. str. 80. násl. Wintl-

a) Gai. III. 98. ) 11. J. de imitil. stip. 3. 19. Pauli seiitt. Jíl. 4. b-
íj. 1. L. 137. §. (i. D. de V. . 45. 1. ) L. 35. Š- 1. !.. 137. §. 6. I). 1. c. L-
72. §. 7. D. h. t. 35. 1. <>)L. (i. §. 1 L. 72. §. 7. D. h. t. 35.' 1. L. 46. (45.).
1). de hrmí. bist. 28. 5. L. 20. $. 1. D. de statidib. 40. 7. cf. L. 4. §. 1. i>.
ibid. L. 6. J), de cond. bist. 28. 7. e) arg. L. 7. I), do V. O. f) §. 11. J. cit. L.
7. 137. §. 6. cit. L. 1. §. 11. L. 31. 1). do O. (4 A. 44. 7. L. 29. I) de tideiuss.
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scheid §. 94. — Fitting, Fiber d. Begriff der unsittl. Bed., Civ. Arch.
LYI. 12. Bavit, Z. L. v. d. unsittl. Bedingungen u. unsittl. Verträgen,
též tam LVllI. 1.

2) Gai. . 98. Item si quis sub ea conditione stipuletur, quae
existere non potest, velati : si digito coelum tetigerit, inutilis est stipu
latio. Sed legatum sub impossibili conditione relictum nostri praecep
tores (přívrženci Sabinovi) proinde deberi putant, ac si sine conditione
relictum esset; diversae scholae auctores (přívrženci Proculovi) nihilo
minus legatum inutile existimant quam stipulationem: et sane vix idonea
diversitatis ratio reddi potest. L. 3. D. h. t. (Ulpian. lib. VI. ad Sa
binum). Obtinuit, impossibiles conditiones testamento adscriptas pro
nullis habendas. — Rodati sluší: a) Nastoupí-li nemožnost teprve po
zději, nepokládá se výminka za nemožnou, nýbrž za nesplněnou (deficit
conditio). L. 94. pr. D. b. t. L. 23. §. 2. D. ad leg. Aquil. 9. 2.
b) Byla-li výminka překažena již v čase, kdy zřízeno bylo poslední
pořízení, pokládá se na roveň výmince nemožné. L. 6. §. 1. D. h. t.
Sabinus quoque et Cassius quasi impossibiles eas conditiones in testa
mento positas pro non scriptis esse: quae sententia admittenda est.
Jinak byla-li podobná výminka doložena jako conditio in praesens vel
in praeteritum collata. §. 66. p. 5. c) Výminka z části nemožná po
kládá se v části této za nedoloženou. L. 6. §. 1. cit. L. 46. (45.) D.
de bered, inst. 28. 5. d) Výminku, která jest spojena s nepřekonatel
nými obtížemi nejen pro jednotlivce, nýbrž pro každého, sluší pokládati

za nemožnou. L. 6. I), de cond. inst. cf. L. 4. §. 1. D. dc statulib. 40. 7.
L. 137. §. 4. D. de V. O. Savigny str. 165. „výminka nepřekonatelná
unerschwingliche Bedingung.“ e) Výminka, která by se vyplniti mohla,
kdyby nynější okolnosti se změnily, není nemožnou, L. 58. i), h. t.,
není-li předpokládání změny takové zavržitelným. L. 35. §. 1. L. 83.
§. 5. L. 137. §. 6. 1). de V. O. Nec ad rem pertinet, quod ius mutari
potest et id quod nunc impossibile est postea possibile fieri. L. 34.
§. 2. I). de contrah. emt. 18. 1. Liberum hominem

. . . emere non
possumus, ... nec ... quum servus erit...', nec enim fas est eiusmodi

casus exspectare. Savigny str. 166
..

169.

3) tom Sell str. 77
. .

88. Savigny str. 191. 192. Srov. §. 66.

p. 7. Jinak rozhoduje Julian, ač jest přívržencem Sabinovým, při testa-
mentárním propuštění na svobodu v případnosti dotčené v ]). 2. d. L. 4.

46. 1. L. 9. §. 6. D. de reb. cred. 12. 1. s) Gai III. 98. Paul. 1. c. §. 10. J. de
bered, inst. 2. 14. L. 3. 6. §. 1. I). h. t. L. 1. 6. 20. pr. in f. II. de comi. inst.
28. 7. L. 16. in f. D. de iniusto test. 28. 3. L. 104. §. 1. I). de legat. I. L. 5.
§. 4. 1). quando dies. 36. 2. Jl) Paul. 1. c. .§. 2. L. 9. 14. 27. pr. I). de cond.
inst. L. 8. §. 1. L>. de usu. 7. 8. L. 5. Cod. de inst, et subst. 6. 25. cf. L. 15.
D. de comi. inst. — L. 26. 27. 123. 1). de V. 0. §. 36. J. de legat. 2. 20. —
L. 121. §. 1. I). 1. c. L. 1. Cod. si mancipium ita venierit ne prostituatur. 4.
56. — L. 7. §. 3. D. de pactis. 2. 14. cf. Iv. 2. I), de cond. oli turp. caus. 12.
5. 9 Paul 1. c. L. 71. §. 1. 2. L. 72. §. 4. 5. L. 79. §. 4. 1). h. t. 35. 1. L. 8.
D. de cond. inst. 28. 7. k) L. 16. D. h. t. 28. 7. L. 88. D. ad leg. Falcid. 35.
2. L. 39. D. de manum, test. 40. 4. cf. L. 4. §. 1. L). de bered, instit. 28. 5.



§. 1. D. cle statulib. 40. 7. Savigny III. str. 195. not. d. str. 203.

not. i.

4) L. 15. I). 28. 7. Qnae facta laedunt pietatem, existimationem,
verecundiam nostram, et ut generaliter dixerim contra bonos mores
fiunt, nec facere nos posse credendum est. L. 9. eod. voluti : si ab
hostibus patrem suam non redemerit, si parentibus suis patronové ali

menta non praestiterit', L. 27. pr. ibici, si reliquias eius in mare
abiiciat; L. 8. §. 1. I). 7. 8. si a viro divortiset. L. 123. D. 45. 1.
Si flagitii faciendi vel facti causa concepta sit stipulatio, ab initio non
valet. L. un. in f. Cod. de his quae poen. nom. 6. 41. Quodsi aliquid
facere vel legibus interdictum vel alias probrosum vel etiam impossi
bile iussus aliquis eorum fuerit, tunc sine ullo damno etiam neglecto
testatoris praecepto servabitur. Cť. L. 7. §. 3. D. 2. 14. Si ob male
ficium ne fiat promissum sit, nulla est obligatio ex hac conventione.
Arndts na m. u. str. 173. (33.) nasi. Savigny §. 122. Pravděpodobně
dovodil Savigny str. 194. násl., že názor Sabinův vznikl z této pří-
padnosti ; názor ten byl potom přenesen na případnosť, když výminka

v skutku byla nemožnou. Jiný výklad, který ostatně také již Savigny

str. 200. násl. ovšem toliko mimochodem naznačil, klade do popředí
Fitting, Civ. Arch. XXXIX. str. 322., předpokládaje, že zustavitcl po
kládal výminku za možnou, ač prý jemu i při výkladu tom sotva vy
svítá „idonea ratio.“

5) Arndts str. 179. (37.) násl. Savigny §. 123. Sem patří zvláště
tyto případnosti :

a) Poslední pořízení s výminkou, že. obmyšlená osoba nevejde

v manželství, neb že se provdá dle cizí zvůle, dle lex Julia, Ľ. 22. 28.

pr. L. 72. §. 4. 5. L. 79. §. 4. D. h. t., s jednou výminkou však dle
L. 2. 3. Cod. de indicta viduitate. 6. 40. Nov. 22. cap. 43. 44. ;
ovšem nikoliv každá výminka, která obmezuje svobodu volby, L. G2.
§. 2. L. 63. pr. §. 1. L. 64. 71. §. 1. L. 79. §. 4. D. h. t.

b) Slíbí-li někdo pokutu, kdyby nevešel v jistý sňatek, L. 71.
§. 1. 1). h. t. L. 134. pr. D. de V. O.

c) Pie okolností i slib pod výminkou určitého sňatku, L. 97.
§. 2. D. de Y. O.

cl) Rozloučení manželstva za výminku doložené? L. 2. Cod. de
inutil. štip. 8. 38. (39.). L. 8. §. 1. D. de usu. 7. 8. L. 5. Cod. de
inst, et subst. 6. 25. Srov. pozn. h.

e) Obmezení na určité bydliště neb určitý pobyt jakožto výminka
posledního pořízení. L. 71. §. 2. D. h. t.

f) Obmezení svobody činiti poslední pořízení slibem konventionální
pokuty. L. 61. I). cle Y. O. Srov. o kaptatorních výminkách při po
sledních pořízeních §. 68. p. 2.

g) Obmyšlen-li byl někdo v posledním pořízení s výminkou, že
pod přísahou slíhí něco vykonati, conditio iurisiurandi. Y této případ
nosti přísaha se promine, pořízení pokládá se za bezvýminečné, co
bylo uloženo, musí vykonáno býti jako příkaz (modus, §. 74.). L. 8,



ion

I). de cond. inst. Srov. Savign'y str. 185
..

190. a (současně) Huscbke,
Linde’s Ztsclir. XIV. 12. — Velmi spornou jest otázka, zda dovolena
jest výminka, aby někdo změnil neb nezměnil své náboženství? Ne
může ní naprosto záporně byti odpověděno. Arndts, Rtslex. 111.
str. 93(i. (Civ. Sdir. 11. str. 94.) ]). 172., srov. Vangcrow §. 93.
str. 138. Wächter, Hdb. II. str. 725. p. 18. Unger II. str. 8(i. násl.

]). 112
. .

114. Proti tomu Seli str. 142. násl. Míihlenbrucb, sv. 41.
str. 104

. .
10tí. Savigny str. 184. násl. a j.

6) O účinku, když rozvazovací výminka jest nemožná, srov. Seli
str. 102. násl., 433. násl. a Arndts, Civ. Scbr. I. str. 30., Savigny
str. 192. násl. „Věc má se tak, jako by smlouva uzavřena byla bez
výminky rozvazovací. Jde-li o výminku nemravnou, mobou strany dáti
této podobu výminky rozvazovací, cbtíce obejiti pravidla svrebu dotčená;
tu musí státi se v každé případnosti, čelio udržení mravného účelu vy
žaduje.“ Zde všude záleží na tom, čemu právní jednání v celé své
souvislosti směřuje.

7) Jaký účinek má nemožná výminka při pollieataci? Seli str. 108.
násl. pokládá ji jako při posledních pořízeních za nedoloženou, pro
non adiecta arg. L. 13. §. 1. D. de pollicitat. 50. 12. I,. 2. §. 44.
I), ad. Sc. Tertull. 38. 17.; ale conditio znamená zde tolik jako
modus (§. 74.). Yangerow §. 93. p. 3. str. 135.

. ; §•

) O doložení času. ')

Doložením času při právních jednáních má určili se brní po
čátek (právního) poměru; bud jeho trvání tedy konec jeho;“) Unita

odkládací (dies ex quo neh a quo, Anfangstermin) neh Unita končící

(dies ad quem, Endtermin). -) Cas může byti určen zcela přesně;

hud přímo dle kalendáře, neh jistou dobou po určitém okamžení,

jež nastali musí dříve, nežli právní jednání nabude účinnosti, na př.

při posledním pořízení: „rok po mé smrti.“ b) Čas může hýli určen

i dle nějaké příští okolnosti, o které se neví. zda neb kdy, aneb

zda a spolu i kdy nastoupí. 0) V případnosti oné nazýváme doložení

času vůbec dies certus neb certa, v této dies incertus neb incerta,

a to dies incertus — an? — quando? —an et quando? 3) Dies zvaný

incertus an et quando podstatou svou vždy, dies zvaný incertus

an certus quando z pravidla zavírá v sobě spolu výminku. 4) čině

vznik neb konec poměru nejistým. d) Při doložení času. které po
dobou svou jeví se býti dies incertus an. může obmýšleno býti. by

») §. 2. 3. J. de Y. O. 3. 15. L. 44. §. 1. I). tle O. et A. 44. 7. L. 34.
D. de bered, instit. 28. 5. D L. 14. 4(í. pr. 47. D. de Y. O. L. 21. pr. I), quando
dies. 30. 2. c) L. 21. pr. 22. pr. D. 1. c. L. 1. pr. 1. 2. I). de cond. et dem.
35. 1 L. 10. §. 1. L. 17. D. de cond. iiideb. 12. (i. L. 12. §. 1. L. 77. §. 10.
X), de legat. H. rt) L. 50. cf. L. 16.. 18. Ľ. de cond. indeb. L. 21. pr. L. 22.



jen účinnosť právního jednání odložena byla prostě až do jistého

okamžení, kde nějaká okolnosť nastoupiti má, třeba by pak vůbec

okolnosť ona ani nenastala? L) Dies zvaný incertus quando (certus an)
nezavírá sám sebou výminky, f) ale může ovšem ji v sobě zavíratb

myslíme-li si jej ve spojení s nejistou okolností. g) a potud může

Unita zcela určitá (dies certus ve smyslu svrchu dotčeném) na se
vžiti povahu výminky. Pravým doložením času jest jen ono, které

nezavírá v sobě žádné výminky ; každé podobné doložení času sluje,

ovšem že v jiném smyslu, h) dies certus, každé výmiuečné dies

incertus. 5) Pravé doložení času liší se od výminky tím, že nečiní,

jako výminka, nejistým i právní poměr, vznik neb zánik jeho. nýbrž

jsouc odkládací lhůtou odkládá pouze počátek účinné existence 0)

právního jednání již nyní úplně jistého, 1) jsouc končící lhůtou činí

konec dalšímu trvání neb platnosti jeho. k) Ostatně nemůže všem

právním jednáním doložena býti platně lhůta toho neb onoho druhu. 1)

Pozn. ’) Srov. vůbec Savigny III. str. 204
. .

20tí. Sintenis §.21.

str. 177. až 181. Unger §. 83., II. str. 88
. .

99. Brinz 1. vyd. §. 340.

až 344. Windscheid, 4. vyd. §. 9tí
. .

9tí a
,

nazývá doložení času „Be
fristung.“ [Karlowa, Rechtsgeschäft, str. 107.. 115.].

-) O římském názvosloví srov. L. 44. §. 1. D. de O. et A. Vel

ex die incipit obligatio aut confertur in diem : ex die, veluti Kaleudis
Martiis dare spondes?

...
ad diem autem: usque ad Kalendas dare

spondes? §. 2. J. 3. 15. In diem
. . .

stipulatio tit veluti: deceor

aureos primis Kalendis Martiis dare spondes? L. 34. D. de her. inst.
Hereditas ex die vel ad diem non recte datur.

3) Tak jako dies a quo a ad quern i tyto výrazy nejsou řím
skými ; také výrazy dies certus a incertus neznamenají v pramenech
vždy touž protivu. Srov. not. b. c. h. a pozn. 5.

4) Právem bylo vytčeno, že není správným, praví-li se, že po
dobné doložení času jest výminkou, poněvadž se přehledá, že přece
vždy také v sobě zavírá doložení času. Fitting, Civ. Arch. XXXIX.
str. 331. Unger §. 83. p. 8

. .
13. Zavírá-li výminka v sobě také do

ložení času, setkají se přece společně (Fitting str. 333.), a jest proto
pochopitelno, když na výminečnou povahu klade se. zvláštní váha. Srov.

pr. cit. L. 38. §. 16. D. de V. O. 45. 1. cf. L. 45. .§. 3. eod. t ) L. 5. Cod.
quando dies. 6. 53. L. 48. (46.). I), ad Sc. Trebell. 36. i. cf. L. 18. §. 2. 1). de
abili, leg. 34. 1. f) L. 16. §. 1. L. 17. citt. L. 4. (§. 1.) D. quando dies. 36. 2.
L. 79. pr. §. 1. Ď. de cond. et dem. 8) L. 75. 79. §. 1. L. 1. §. 2. 1). ibid.
h) Gai. í. 186. IL 250. III. 124. Hip. XXIV. 31. cf. L. 75. I). cit. L. 30. §. 4.
D. de legat, I. ’) §. 2. 4. J. 1. c. L. 46. pr. D. de V. O. L. 21. pr. D. quando
dies. 213. pr. ľ), de V. S. cf. L. 41. ľ), de V. O. *) §. 3. J. 1. c. L. 56. §. 4.
1). de Y. O. L. 2. Cod. de donat, sub modo. 8. 54. (55.). ') L. 77. I). de . J.
(§. 68.) L. 5. D. de aeceptilat. 46. 4. L. 34. T), de bered, instit, 28. 5. §. 9. J.
de bered, inst, 2 14.
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L. 22. pr. D. 36. 2. Si Titio, quum is annorum quatuoräecim esset
factus, legatum fuerit

. . . non solum diem, sed et conditionem hoc
legatum in se continet: si effectus esset annorum quatuordecim

. . .
Nec

interest, utrum scribatur : si annorum quatuordecim factus erit, an ita ;
quum priore scriptura per conditionem tempus demonstratur, sequente

per tempus conditio; utrubique tamen eadem conditio est. L. 21.

pr. eod. „tempus conditiove,“ t. j. „čas neb spíše výminka.“ Ľ. 49.
§. 2. D. legat. I. Hoc autem legatum (sc. dle §. 1. quum ad quartum
decimum anuum pervenisset, annua, , trima die) et conditionale
est et in diem ; conditionale tamdiu, quamdu quartus decimus annus
sit completus; postea in diem (sc. annuam, bimam, trimam). Někdy
také conditio nazývá se dies incertus, na pr. v L. 30. §. 4. 1). de
legat. 1.

5) O obyčeji mluvy srov. Hai. I. 186. „sub conditione aut ex
die certo;“ IL 250. „vel sub conditione vel pure . . .

vel ex die
certo;“ Gai. ill. 124. „quam . . .

certum est debitum iri, i. e. quae
(sc. pecunia) sine ula conditione deducitur in obligationem; itaque et

ea pecunia, quam in diem certum dare stipulamur, eodem numero est,
quia certum est eam debitum iri.“ — L. 1. §. 2. D'. de conci, et dem.
Dies autem incertus est, quum ita scribitur: heres meus cum morietur
decem dato', nam diem incertum mors habet eius, et ideo, si legatarius
ante decesserit,

.... non cessit dies vivo eo, quamvis certum fuerit
moriturum heredem. L. 75. D. ibid. Dies incertus conditionem in testa
mento facit. L. 16. D. 12. 6. Sub conditione debitum per errorem
solutum pendente quidem conditione repetitur, conditione autem existente
repeti non potest. §. 1. Quod autem sub incerta die debetur, die existente

non repetitur. L. 17. eod. Nam si, quum moriar, dare promisero et
antea solvam, repetere me non posse Celsus ait. L. 18. eod. Quotisi

ea conditione debetur, quae omnimodo exstatura est, solutum repeti

non potest, licet sub alia conditione, quae an impleatur incertum est,
si ante solvatur, repeti possit. (Právem dokládá Mommsen li. 17.
cit: „debuit collocari post L. 18.“). L. 72. §. 5. D. 35. 1. Maeviae,
si non nupserit, fundum, quum morietur, lego: potest dici, et si nupserit,

eam confestim ad legatum •admitti (srov. §. 72. p. 5. a.). Non idem
probatur, si certus dies ineertusve alius legato fuerit adscriptus. (Fitting,
Yon der Rückziehung, str. 107. násl. p. 153.). Srov. Savigny §. 126.
not. c. e. h.

6) Nesprávnym aneb alespoň nepřesným jest, jak ještě 2. vyd.
této učebnice se vyjadřovalo, že Unita odkladací pouze odkládá dobu,
kdy z právního poměru bude lze nastupovali, nikoliv i existenci jeho.
Srov. Unger §. 83. p. 6. 7. Windscheid, Pand. §. 96. p. 5. Sintcnis I.
§. 21. p. 14. Scheuerl, Nebenbest. str. 29. násl. Patrnou jest věc tato.
propůjčí-li se komu ex die vlastnictví neb jiné právo věcné. L. 1.
§. 2. D. quib. mod. usufr. ani. 7. 4. li. 9. §. 2. D. usuťr. quemadm.

cav. 7. 9. L. 72. §. 5. D. de cond. et dem. 35. 1. (§. 560. not. b. §. 569.
not. a.). Toliko existence platného jednání právního jest ihned roz-



bodnuta, a tím jistá naděje na budoucí právo dána: ale činnost práv
ního jednání a existence práva jím zřízeného počne teprve die existente.
Při právních je dnáních obligačních můžeme ovsem říci, obligatio, zá
vazek slibujícího jest ihned rozhodnut;, ale pohledávka jakožto nynější
právo věřitelovo ještě ne. Teprve die existente mohlo byti žalováno :
dari fieri oportere. L. 9. pr. 1). de reb. cred. 12. 1. Proto různé vý

razy: a) Ii. 44. §. 1. P. de . et A. 44. 7. „Ex die incipit, obligatio.“
L. 41. §. 1. I). de V. 0. 45. 1. „Dies adiectus efficit ne praesenti
die pecunia debeatur.“ Cf. L. 14. I). de R. J. b) §. 2. J. de á'. 0.
3. 15. „Id autem, quod in diem stipulamur, statini quidem debetur,
sed peti, priusquam dies veniat, non potest.“ L. 4(i. pr. 1). eod.

„praesens obligatio est, in diem autem dilata solutio.“ Cf. L. 10. 1).
de comi, indeb. 12. 6. In diem debitor adeo debitor est, ut ante diem
solutum repetere non possit. — Srov. ostatní L. 213. D. de V. S.
Cedere diem significat incipere deberi pecuniam ; venire diem significat

eum diem venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure (piis stipulatus
fuerit, et ce ,sit et venit dies ; ubi in diem, cessit dies sed nondum
venit ; ubi sub conditione, neque cessit neque venit dies pendente adhuc
conditione. [Karlova na m. u.].

d §• 74.

d) O příkazu. a)

Právní pořízení, zvláště poskytnutí majetkového prospěchu

může výslovně neh mlčky býti závislým na jisté minulé, přítomné

neb budoucí okolnosti (causa, conditio, modus v širším sm.) ; ne-
nastane-li tato, byl by trvalý účinek onoho pořízení, ač vznik jeho

tím nebyl podmíněn, proti pravé vůli osoby jednající a proto může

zrušen byti, a to dle okolností bud obranou neb žalobou. 1) Věc tato

obyčejně nezakládá nižádného zvláštního druhu doložky vedlejší
.

<2)

Při darech a posledních pořízeních vyskytuje se ještě modus v užším,

technickém smyslu jako doložka vedlejší, kterou příjemci nějakého

prospěchu jest uloženo, věci přijaté (neb její hodnoty peněžité)

užiti zcela neb z části účelu určitému, b)
.
nel) jinak za to něco

spiniti; 0) doložka tato ujímá tedy majetkovou hodnotu dávce bře

menem na ni vloženým. 3) Nabytí dávky není podmíněno příkazem

(modus), d) ale přijetím věci sul) modo dané jest příjemce zavázán

spiniti příkaz, 0) pokud mu jím uloženo není nic nemožného, bez

právného neb nemravného. f) Příjemce může splnění neb opatření

a) Coti, de his quae sub modo legata seu fideicommissa relinquuntur. (1.
45. Cod. de donationibus, quae sub modo vel conditione vel ex certo tempore
conficiuntur. 8. 54. (55.). Dig. de conditionibus

. . . et modis eorum, quae in
testamento scribuntur. 35. 1. b) L. 17. §. 4. D. h. t. ') L. 02. 1). b. t. L. 17.
§. 2. D. de test. man. 40. 4. dj L. 80. D. h. t. L. 17. §. 2. D. de test. man.
40. 4. e) L. 9. Cod. de donat. 8. 53. (54.). f) L. 37. D. h. t. L. 8. §. 6. 7. D.



no

jistoty, že splní, 8) dle různých okolností přidržen býti bud! dárcem

samým neb jeho dědici. 11) bud! osobou třetí, jejíinuž prospěchu

příkaz jest, 1) neb i vrchností z úřední povinnosti. k) Modus lisiti

sluší jednak od výminky, která činí existenci právního jednání od

počátku nejistou. 4) jednak od jmostěbo přán í, jež vůbec nemá

žádných účinků právních. m)

Pozn. J) Windscheid, Pie Lehre von der Yoraussetzung. 1850.
Srov. dole §. 340.

2) Windscheid, Pand. I. §. 97
. .

100. vykládá zásady o pod
mínce (Yoraussetzung), nazývaje ji nevyvinutou výminkou, pod nápisem
„Selbsthesckränkung der Wirkung der Rechtsgeschäfte.“ Srov. také Rudorff

Puchtovi §. fio. Unger, Erbr. §. 18. p. 1. Proti tomu Pöcking, Inst.
§. 110. not. a. „Windscheid chce poloziti místo příkazu (modus) pod
mínku. Jeho vlastní výklad však dokazuje, jak pojmem i účinky od
sehe liší se ony různé pohnutky vůle, které nazýváme podmínkami,

a pro něž ani naše prameny právní ani latinská řeč nemá výrazu při
měřeného.“ Srov. také Voigt, Uiber die conditiones oh causam str. 515.
misi. Förster I. §. 38. p. 2. [Wendt, Reurecht und Gebundenheit bei
Rechtsgeschäften. 1878. str. 19. misi.]. — Podmínku s jejími různými
druhy a významy nesluší ovšem zavírati do pojmu vedlejších doložek
při právních jednáních.

:J) Nezcela vhodné jsou německé výrazy: „Zweckbestimmung“ neb
„Verwendungsbestimmung“. Modus naskytuje se i v širším významu,

na př. v L. 44. §. 3. I). de O. et A. 44. 7. L. 72. D. de fideiuss.
4fi. 1. L. 93. (92.). D. de her. inst. 28. 5.; naproti tomu znamená
někdy conditio tolik jako modus, zvláště ve formuli : sub conditione ut
faciat etc. = ea lege ut etc., jinak ovšem sub conditione, si: L. 8.
§. 7. I). de cond. inst. 28. 7. L. 71. §. 1. L. 80. D. h. t. L. 44. D.
de mah. test. 40. 4. L. 2. §. 7. T), de donat. 39. 5. L. 1. 2. 5. Cod.
h. t. 8. 54. (55.). Srov. vůbec Savigny III. §. 128. 129. Užší smysl
přikládá příkazu Pöcking, Inst. §. 115., uznávaje jej jako Hugo, R.
Rechtsgeseh. (11. vyd.) str. 539. toliko při darech a odkazech ..za.
zvláštní druh doložky vedlejší, a to proto, poněvadž při těchto jednáních
právních jistá míra zřízena jest, jejíž překročení může býti vyloučeno
břemenem na právní jednání ona vloženým.

de cond. inst. 28. 7. L. 7. in f. D. de annuis leg. 33. 1. L. IG. I). de usu leg.
33. 2. L. 113. §. 5. D. de legat. I. L. 1. Cod. h. t. (i. 45. L. 8. Cod. de cond.
ob caus. dat. 4. G. cf. L. 4. J), de adin. rer. civ. 50. 8. ) L. 40. §. 5. L. 71.
pr. §. 1. 2. L. 80. D. h. t. L. 19. D. de legat. III. cf. L. 1. Cod. h. t. G. 45.
h) L. 7. D. cit. L. 1. 2. Cod. h. t. 8. 54. (55.). L. 9. Cod. de donat. 8. 53. (54.).
*) L. 3. Cod. 1. c. L. 1. 2. Cod. h. t. G. 45. k) L. 50. §. 1. D. de her. pet. 5.
3. cf. L. 7. D. cit. L. 92. D. h. t. *) L. 2. §. 1. (L. 2.) Cod. h. t. G. 45. cf. L.
41. pr. I). de contrai), omt. 18. 1. m) L. 71. pr. ). h. t. L. 13. §. 2. D. de don.
int. V. et U. 24. 1. cf. L. 2. §. 7. L. 8. L), de donat. 39. 5.
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4) „Výminka odkládá, ale nenutí; příkaz nutí, ale neodkládá.“
Savigny III. str. 231. V konkrétní případnosti může byti věcí po
chybnou, zdali obmýšlen byl příkaz neb výminka. Nezdá mi se býti
odůvodněno, že by v případě podobném bylo rozhodnouti se dle li. 9.
D. de R. J. (§. 75. not. i.) v pochybnosti pro příkaz jakožto menší
obmezení (Savigny str. 222. Unger §. 84. ku k.).

§. 75.

4) V ý 1a d p r á v n í e h je d n á n í.

Prohlášení vůle může příčinu dáti pochybnostem o obsahu

právního jednání. Jde zde o to. nalézti pravou vůli osob jednajících, a)

jako při výkladu zákonů pravý úmysl zákonodárcův. I zde jest

možným výklad authentický, b) který ovšem při právních jednáních

dvojstranných pouze od jednoho kontrahenta nemůže pocházeli, c)
aniž věci, které v skutku nijak prohlášeny nebyly, vydávali za obsah

právního jednání. d) Kromě lobo -sluší, jako při výkladu zákonů^

slova, jimiž vůle jest pronesena, vykládati nejprv mluvnicky, 0) bledě

zvláštnímu i obecnému zvyku mluvy. f) Ostane-li nějaká věc po
chybnou. sluší len smysl přijati, dle něhož právní jednání obsíáti

může, 8) neb který souhlasí nejlépe s jeho povahou. 11) Potom sluší

v pochybnosti dáli přednost výkladu mírnějšímu. 1) při jednostraimých

závazcích zvláště tomu, jímž zavázaný nejméně jest stižen. k) Při

právním jednání dvojstranné závazném sluší v pochybnosti rozhodnouti

na újmu té osoby, která jako hlavní při něm byla činnou, a jíž

bylo prohlásili se podrobněji a jasněji. 1) Ostatně jsou mnohé poměry

výsadné (causae favorabiles), v jichž prospěch v pochybnosti vykládati

se má, jako svoboda." 1) véno při nárocích manželčiných,") a po
slední pořízení. 0)

Možného škodlivého výkladu právních jednání, jako i vůbec

možných následků ze svých činů můžeme chránili se ohrazením

a vyhrazením (protestatio, reservatio; Verwahrung. Vorbehalt), jimiž

však nelze odvrátili žádného účinku na vůli jednající osoby ne
závislého, ani skrátili jiného v právech nabytých. 11)

:') L. 210. D. cle Y. S. L. 7. §. 2. D. cle supěli, leg. 85. 10. L. 8. Ood.
cle lib. praet. fi. 28. b) L. 21. §. 1. I>. qui test. fac. 28. í. L. !Hi. 1). cle R. J.
(') L. 12. I). cle transact. 2. 15. L. 83. 1. D. cle V. O. 45. 1. (l) L. 21. §. 1.
cit. L. '•>.1). de bered, inst. 28. 5. L. 3. I). de rei», club. 84. 5. t!) L. 25. $. 1.
b. (>!).pr. D. de legat. III. f) L. 34. í), cle R. J. L. 7. §. 2. eit. L. 05. i?. 7.
L. (ií). §. 1. I>. de legat. III. L. 18. §. 3. I). de instr. l(‘g. 33. 7. s) L. 12. (13.).
I). de rei», club. 34. 5. L. 80. I). cleY 0. 45. 1. h) L. 07. I). de R. J. p L. 9.
56. 90. 108. 192. §. 1. D. de R. J. k) L. 34. i. f. I). de H. J. L. L. 38. 18.
I). de V. O. 45. f. ') I,. 39. D. de pact. 2. 14. 1,. 21. 83. 34. pr. I). de coiitrah.

emt. 18. 1. L. 172. pr. I). de 1!. . cť. L. 99. pr. I). de V. (). 45. 1. ni) L. 179.
D. cle R. J. ’p I». 85. pr. end. °) L. 12. end. ľ) L. 33. (34.). I). de neg. gest.
3. 5. cf. L. 11. §. 2. D. de instit. act. 14. 3.
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5) Účinky právních jednání, hlede zvláště osobám

t r e t í m. 1)

§. 76.

Účinek právního jednání řídí se všeobecnou povahou jakož

i zvláštním obsahem jeho. Pokud jím založeny býti mají práva

a závazky, účinek jeho vztahuje se
.
předkem na osoby jednající.

Právní jednání, ač osobou cizí před se vzato bylo, může účinkovat i pro
osobu jinou, buď má-li ona úmysl, za tuto jakožto její zastupitelkyně 2)

vykonat! právní čin a pro ni přivodit! obmýšlený účinek právní ;
bud i bez tohoto úmyslu mocí práva, a to tím způsobem, že účinek

nastane přímo pro osobu jinou, jako by sama byla jednala, neb že

pouze účinek nejprv pro osobu jednající platný přenese se skrze

ní na osobu jinou. 3) Zda a jakým způsobem se to děje, rozhodnout!

lze podrobněji dle povahy různých poměrů právních. Všeobecně

sluší doložit! : 1) Dle starých zásad právních otec rodiny mocí práva

a přímo nabýval práv majetkových skrze osoby moci jeho podrobené

(otroky a děti rodinné);“) ač tato zásada právní hledě dětem

rodinným později velmi byla obmezena, ostalo přece i v nejnovějším

právu uznáno pravidlo, 1’) že otec rodiny skrze ně, jednají-li jako jeho

zástupcové, přímo nabývati může. 2) Při právních jednáních ma
jetkových; pokud jimi práva 0) a závazky d) se zakládají dle novějšího,

zvláště dle dnešního práva, připuštěno jest tak rozsáhlou měrou za
stoupení s přímým aneb alespoň nepřímým účinkem pro toho, za
koho (jakožto jeho repraesentant) zástupce jedná, že můžeme tvrditi,

že zastoupení z pravidla právně se připouští. 4)

Pozn. x) Nejen právní jednání, než i jiné právnické skutečnosti
působí na právní poměry osob jiných nežli těch, jichž se přímo do
týkají. O tom podává poučný výklad Ihering, Dogmat. Jahrb. X. 5.
str. 245

. .
354. „Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkungen recht

licher Thatsachen auf dritte Personen.“

-) O pojmu zastoupení srov. Brinz, Krit. Blätter, čís. 2. str. 4.
„Zastoupení jest obstarání cizích jednání nejen dle účinků, než i dle

u) Inst, per quas personas nobis acquiritur. 2. 9. per quas pers. nob. obi.
aoqnir. . 28. cf. Gai. II. 86

...
96. III. 163 ... 167. b) L. 38. §. 17. L. 45. pr.

D. de V. O. 45. 1. §. 4. J. de inutil. stip. 3. 19. §. 1. J. h. t. 2. 9. c) §. 5. J.
h. t. 2. 9. Gai. II. 95. L. 53. I). de aquir. dom. 41. 1. cf. L. 13. 20. §. 2. D.
ibid. L. 1. (’od. per quas person, nob. acquir. 4. 27. L. 6. 9. Cod. si quis alteri
vel sibi sub alterius nomine emerit. 4. 50. L. 11. D. de O. et A. 44. 7. L. 73.
§. 4. D. de R. J. d) Inst. quod cum eo qui in aliena potestate est negotium
gestum esse dicatur. 4. 7. cf. L. 5. §. 3. (L. 6. §. 1.) D. de negot. gest. 3. 5.
L. 19. pr. 20. D. de instit. act. 14. 3.
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vůle.“ Scheuer!, Krit. Uibersckau 1. str. 320. „Před se vzetí cizího
činu právního, který by vykonati měla osoba jiná, s úmyslem právní
účinky s nim spojené pro osobu tuto tak přivoditi, jako by sama byla
původcem činu onoho.“ Ihering, Dogm. Jakrb. I. str. 274. „Uzavření
právního jednání místo a jménem principála.“ Unger II. §. 90. str. 133.
„Výkon právního činu místo osoby jiné s úmyslem a účinkem, by čin

onen platil za čin osoby zastoupené.“ Tito dva spisovatelé, s nimiž
souhlasí Scheuerl, Dogmat. Jahrb. 11. str. 19., vkládají do pojmu za
stoupení jako podstatný znak: „by právní jednání zástupcem uzavřené
stalo se na jméno principálovo, by jeho vztah na principála byl objek
tívnou, vně poznatelnou stránkou právního jednání“ (Ihering str. 312.).
Od zástupce rozeznávají onu osobu, která sice místo principála jedná,
ale právního jednání jménem jeho neuzavírá; Ihering zove ji „náhrad
níkem (Ersatzmann),“ Scheuerl, Unger „meziosobou (Zwischenperson),“
Siegel (dle Iheringa str. 350.) navrhoval pro ni název „tichý zástupce
(stiller Stellvertreter).“ Tento název zdá mi se nejvhodně.ším, byt i tento
zástupce nemohl své povaze váhu zjcdnati na jednu stranu, poněvadž

se neprohlásil, že jest zástupcem, přece jest povaha jeho účinnou proti
tomu, místo něhož jednání bylo vykonáno; ony dva první výrazy nevy
slovuj! (tak jako název „osoba střední, Mittelperson“) jasně protivu
naproti výrazu „zástupce.“ Ihering na m. u. II. str. 75. Unger §. 90.

p. 23. — 1 proti „tichému zástupci,“ i proti „náhradníku“ vyslovuje

se Bremer, Linde’s Ztsch. n. p. XX. str. 32. násl., proti onomu bez
vhodného důvodu. — Od zastoupení při uzavření právního jednání liší

se případnosť : a) když někdo pouze fakticky jako pomocník činným
jest při uzavření právního jednání osoby jiné, slouže toliko za nástroj

prohlášení vůle osoby jiné (posel, nuntius) ; osoba podobná může
nejvýše nazývána býti zástupcem hledě prohlášení vůle, nikoliv při
předsevzetí právního jednání; ovšem může s tím ještě zastoupení

v jiném směru býti spojeno, na př. hledě přijetí souhlasného pro
hlášení vůle druhého kontrahenta beze všeho spoluúčinkovaní vůle
vlastní ; b) když sice někdo spolučinným jest při právním jednání osoby
jiné, ale jen vedle této jakožto vlastního subjektu jednání právního,
jsa pouze účastníkem (srov. §. 64. čís. 1. a p. 4.). Tyto rozdíly dů
kladně vyložil Ihering, Dogm. Jahr. I. 7. srov. Scheuerl, též tam II. 1.

a opět Ihering II. 3.
3) V této případnosti někteří zvali zastoupení nepřímým neb ne

úplným, v oné přímým neb úplným (Brinz str. 7., Scheuerl, Krit.
Uiberschau str. 320.). Proti tomu Unger pojímá do pojmu zastoupení
právě tu okolnost, že čin jednoho úplně platí a účinkuje jako čin
druhého, a proto pokládá „nepřímé zastoupení“ za contradictio in
adiecto (§. 90. p. 22.). Ale když někdo dle římského práva jménem
jiného (procuratorio nomine, alieno nomine, který výraz nepoukazuje
vždy tomu, že oznámen byl dominus negotii, Bremer na m. u. str. 81.
násl.) uzavřel smlouvu (a to bylo možné i při stipulaci, L. 27. in f.
cf. L. 28. 1). de procurat. 3. 3.) neb vedl spor, jmenujeme jej, a za
jisté ne proti obyčeji mluvy, zástupcem této osoby třetí, ač jest nám

Arudtsova 1’andeUta. 8



114

uznali, že pro osobu tuto dotčený účinek nastoupil jen nepřímo a ni

koliv přímo, jako pro pána při stipulaci otroka, a že kontrakt nemohl
býti uzavřen přímo na osobu cizí. Srov. Windscheid §. 73. p. 1. „Se
zastoupením setkáváme se všude tam, kde někdo jedná místo jiného“

— „i tu, když někdo jest nástrojem prohlášení cizí vůle
. . .

zástupce

při prohlášení vůle“ — „také tu. když někdo, jenž cizí záležitosti
spravuje,

. . .
uzavře právní jednání, nevystoupiv při jednání jako zá

stupce.“ — „Z toho jde, že pojem zastoupení příliš všeobecným jest,
nežli aby se ho dalo užiti právnicky“' (?). [V. nyní také Windscheid
4. vyd. §. 73. p. 2.J.

4) Srov. vůbec Savi,’ . §. 113. Oblig. R. II. §. 53
. .

60.
Buchka, Die Lehre von Stellvertretung bei Eingehung von Verträgen,

v Resto
.

1852. Brinz, Scheuerl na m. u. Windscheid §. 73. 74.
„Willenserklärung durch Andere.“ Brinz 1. vyd. §. 366

. .
373. [Zimmer

mann, Die Lehre v. d. stellvertretenden Neg. Gestio. 1876
. .

6. Kar
lova. Rechtsgesch. str. 53. násl.J.

77.

Zastoupení, nehledě moci otcovské, při níž na úmyslu osoby

jednající nic nezáleží (§. 76. čís. L),’) může se zakládali: l) na
zřízení osoby právnické, jímž ustanoveno jest. kdo má byti zá

stupcem tohoto subjektu právního (§. 43.); 2) na příkaze veřejnou

mocí daném neb úřadě, na př. poručnictví ; 3) na příkaze (mandatu,

plné moci), jenž na vůli zastoupeného jest závislým. V této pří-

padnosti zástupce sluje prokurátor (v užším smyslu), 2) zastoupený

dominus, sc. negotii, pán jednání, principál. a) Rozsah moci takového

zmocněnce a tedy i účinky jeho činů vzhledem ku principálu řídí

se dle prohlášené vůle tolioto. t. j. rozsahem plné moci. která vše

obecnou (generální) neb zvláštní (speciální) býti může — proto

procurator generalis neb specialis — a to buď generální pro všecka
jednání jistého druhu více méně obsáhlého neb pro určité jednání,

jehož dokonání potřebí jest různých činů jednotlivých ; má tedy

ona protiva pouze relativný význam. Procurator omnium bonorum

může býti zřízen pouze zachování statků (custodia) neb i správě

Pozn. ý) Srov. o tom Windsch. §. 73. p. 2. 6
. .

9.
2) L. 1. D. h. t. 3. 3. Procurator est, qui aliena negotia man

datu domini administrat. §. 1. Procurator autem vel omnium rerum vel
unius rei esse potest . . .

quamvis quidam
. . . non putent unius rei

mandatum suscipientem procuratorem esse . . .
Sed verius est, eum

quoque procuratorem esse qui ad unam rem datus sit. [Zimmermann

na m. u. str. 87. násl.J.

a) Dig. de procuratoribus. 3. 3. Cod. 2. 12. (13.). b) L. 7. pr. D. de donat
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jich (administratio), v čemž spolu zahrnuta jest moc je zcizm, ale

nikoliv darovali ; b) tato správa jest obmezená neh neobmezená (libera

administratio), která však nesprošťuje povinnosti prihlédati domnělé

vidi principálově. c) .Ostatně může někdo bez příkazu jako zástupce

[negotiorum gestor] ;J) jednati se závaznými účinky pro jiného, pokud

šetří pravého zájmu jeho.' 1)

3) V širším smyslu nazýván bývá i tento prokurátorem. L. 13.
§. 12. D. de her. pet. 5. 3. L. 8. §. 6. li. cle lib. leg. 34. 3. L. 58.

pr. §. 2. D. cle solut. 4G. 3. Srov. také L. 23. (24.). 11. cle neg. gest.
3. 5. L. 42. §. 1. D. cle acquir. poss. 41. 2. „Procurator, si quidem
mandante domino emerit

. . .
quod si sua sponte emerit.“ Bremer,

Linde’s Ztschr. n. p. XI. str. 221. XVII. str. 205. násl.

§. 78.

Nebyl-li kdosi oprávněn zastupovali osobu jinou (§. 77.), může

nedostatek tento býti tím nahrazen, že osoba tato dodatečně svolí

právnímu jednání, předsevzatému ve jménu jejím. Věc tu nazýváme

schválením (ratihabilio, Genehmigung). Tím právní jednání stane

se právě tak účinným, jako by již původně bylo uzavřeno s vůlí

osoby oné, a) ovšem však bez újmy nabytých práv osob třetích’’)

a bez proměny dosavadního poměru zástupcova osobě, která

schválila ono jednání. 0)

Zpětné působení .dodatečného svolení (schválení) nastupuje,

není-li zde jiného úmyslu, i v těch případnostech. kde platnosti

neb úplné účinnosti právního jednání ještě schází souhlas osoby

jiné, přistoupí-li souhlas ten za okolností, za kterých jednání ono
ještě platně může býti před se vzato;' 1) také tenkráte, když někdo

právní jednání, které sám před se vzal, které však z nějakého

důvodu mohl bráti v odpor, po pominutí překážky té potvrdí ; věc

tu také nazýváme schválením. 0) Bylo-li právní jednání neplatným

z důvodu, kterého svou vůlí odstranili jsme nemohli, uznání po
pominutí tohoto důvodu prohlášené nemůže působili zpět, f)

Bí). 5. c) L. 58.
. .

GO.63. 1). h. t. 3. 3. L. 17. §. 3. D. do iureiur. 12. 2. L. 11.
§. 7. L. 12. I). do pign. act. 13. 7. of. cap. 4. do procurat, in Gto ]. 19. d) Dig.
do nogot, gost, 3. 5. cf. Dig. do proem -, ct defensoribus. 3. 3.

a) L. 60. cf. L. 152. §. 2. D. do R. J. !.. 56. D. do hid. 5. 1. L. 71. §. 1
2. D. do solut. 46. 3. cap. 10. do R. J. in Gto. b) arg. L. IG. §. 1. in f. D. do
pign. 20. 1. c) L. 8. (9.). D. do nog. gost. 3. 5. d) L. 7. Cod. ad 8c. Maced. 4.
28. L. 24. pr. D. ratam rom haberi ot ratihabitione 46. 8. L. 16. §. 1. cit, e) L.
25. Cod. de donat, int. v. ot u. 5. 16. cf. L. 1. Cod. si maior factus, ratum
habuerit 2. 45. (46;). f) L. 27. L. 65. §. 1. D. de ritu inipt. 23. 2. L. 4. §. G.
D. de off. procons. 1. 16.

8*
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Poün. L. 12. in ť. U. de solut. 46. 3. Ratihabitio mandato

comparatur (cf. L. 152. §. 2. I). de R. J.). L. 25. §. 2. (L. 25. i. f.)
Cod. 5. 16. „ratihabitiones negotiorum ad illa reduci tempora oportet,
in quibus contracta sunt.“ L. 7. pr. Cod. 4. 28. Necesse est enim
jiatris ratihabitionem principali mandato patris vel consensui non esse
absimilem, quum nostra novella lege et generaliter omnis ratihabitio
prorsust rabitur et confirmat ea ab initio, (piae subsecuta sunt. — L.
16. §. 1. D. 20. 1. Si nesciente domino res eius hypothecae data sit.
deinde postea dominus ratum habuerit, dicendum est, hoc ipsum (hoc
ipso?), quod ratum habet, voluisse eum retrorecurrere ratihabitionem
(Ilal. om. ratihabitione»)) ad illud tempus, quo convenit. Voluntas autem
fere eorum demum servabitur, qui et pignori dare possunt. — L. 8.
(0.). I). 3. 5. — Scaevola: imo puto, etsi comprobem, adhuc nego
tiorum gestorum actionem esse : . . . . nam utique mandatum non est :
erit igitur et post ratihabitionem negotiorum gestorum actio. — Pudita
§. 51. p. c. §. 53. p. i. Bücking Inst. §. 116.

. .
t. Unger II. §. 92.

Srov. Ihering, Dogm. Jahrb. I. str. 295
. .

301. Bernburg, Pfandrecht I.
str. 207. misi. 229. misi. Windscheid §. 74. §. 83. p. 5

. .
IO. K tomu

nyní Ii. Seuffcrt, Die L. v. d. Ratihabition der Rechtsgeschäfte, 1868.

a o tom Regelsberger, Krit. Vjschr. XI. str. 361. misi. [Zimmermann

na m. u. §. 8. misi.

§. 79.

6) O neplatnosti p r á v n í c h je d n á n i. 1)

Neplatným jest právní jednání, které toliko zdánlivě trvajíc,

právně naprosto (ipso jure) pokládá se za nejsoucí (nullum negotium,
nichtiges Rechtsgeschäft). Zrušitelným (anfechtbar, rescissibel) jest
právní jednání, které sice samo sebou trvá. ale jehož účinek od
nějaké osoby právem jí příslušícím může byti vzat v odpor, bud
soudním činem, na pr. žalobou, obranou, navrácením předešlému
právu, neb prohlášením mimosoudním; platí tedy ono právní je
dnání jen, když a pokud osoba ona neužije tohoto práva svého.-)
Následek takového odporu může byti, že právní jednání stane se
naprosto neplatným aneb že alespoň účinek jeho jest zmařen. Právní

jednání může býti nejen již z počátku neplatným neh zrušitelným.
nýbrž může se jím státi i později. Právní jednání jest neplatným

již od počátku, nedostává-li se mu podstatného požadavku jeho

vzniku, neb čelí-li proti zákonnému zákazu, nespojuje-li zákon

s přestoupením zákazu svého výslovně jiný následek, jenž vylučuje

neplatnosť. 3)



Důvody, ĺ kterých právuí jednání z počátku platné později

neplatným se stane (infirmatio, rescissio), jsou velmi různé dle

různých jednání právních ; všeobecného, úplně správného pravidla

nelze vytknouti. 4)

Právní jednání z počátku neplatné může naproti tomu později

státi se platným, minou-li důvody jeho neplatnosti (konvalescence) ;
věc tato však nastupuje v tak málo případnostech, že spíše opáčné

pravidlo platí při jednáních právních. 5)

Od konvalescence (nabytí platnosti) lišiti sluší tak zv. kon-

versi neplatného jednání právního (Umwandlung), která v tom zá

leží, že právní jednání za jiné se pokládá a jako toto v platnosti

se udržuje, předpokládaje ovšem, že právní jednání má všechny

zákonné požadavky tohoto jiného jednání právního. 6)

Ostatně právní jednání může také jen z části býti neb státi

se neplatným; platné části jeho pak mohou ostati účinnými. 7)

Pozn. 0 Srov. vůbec Savigny §. 202. 203. IV. str. 356
. .

560.
Seuffort §. 82

. .
85. Sintenis §. 24. II. Puchta §. 67. a Vorlesungen

str. 150
. .

154. Unger II. §. 91. Brinz 1. vyd. §. 376
. .

379. Wind-
scheid 4. vyd. §. 82. 83. [Karlowa, Rechtsgeschäft str. 116.

.
160.].

~) Puchta §. 67. not. c. „Můžeme si představit!, že i při neplat
nosti lze žádati, by osoba, která se o ní domlouvati chce, nějak se
prohlásila, a že potřebí jest nálezu soudního, aby zrušeno bylo zdán
livé trvání právního jednání, a nejistota odstraněna byla, na př. querela
nullitatis a nález soudní o ní. Římské právo však nezná věci této ;
v dnešním právu sice se naskytá, ale v málo případnostech, v právu
manželském a soudním řádu.“ Srov. Zachariae, Francös. Civile. §. 37.
O tak zv. querela nullitatis srov. Savigny str. 540. násl. ; o absolutné

a tak zv. relativné neb respektivné (Puchta „podmíněné“) neplatnosti:
Brandis, Lide s Ztsckr. III. 4. 5. Sintenis na m. u. p. 17. Windscheid
§. 82. p. 8. Srov. také Arndts, Rechtslex. Vlil. str. 106. násl. (Civ.
Sehr. II. str. 586. násl.), Unger §. 61. čís. IV. V.

:*) L. 5. pr. God. de legib. 1. 14. (Theod. et. Valent)
. . . .

Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter cos
videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente.
§. 1. Quod ad omnes etiam legum interpretationes tam veteres quam
novellas trahi generaliter imperamus, ut legislatori quae tieri non vult
tantum prohibuisse sufficiat, ceteraque quasi expressa ex legis liceat
voluntate colligere, hoc est ut ea, quae lege fieri prohibentur, si fuerint
facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur, licet legis
lator fieri prohibuerit tantum, nec specialiter dixerit, inutile esse debere
quod factum est. Cf. Nov. Theod. tit. Vili. Zásada tato neplatila dle
dřívějšího práva, kde rozeznávány byly leges perfectae, minus quam
perfectae a imperfectae. Ulp. fragni. §. 1. 2. Savigny str. 549

. .
552.
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[Tinni, Rechtsnorm und siihj. Recht str. 11 nasi. 121 nás!.] Zjevnému

prostoupení rovná se obejití zákazu (quod in íraudein legis lit). L. 2'J.
30. I). de legii). 1. 3.

4) L. 98. pr. D. de V. O. 45. 1. Maxime secundum illorum opi
nionem, qui etiam ea, quae recte constiterunt, resolvi putant, quum in

eum casum reciderunt, a quo non potuissent consistere. L. 140. §. 2.
ibid. Etsi placeat extingui obligationem, si in eum casum inciderit,

a quo incipere non potest, non tamen hoc in omnibus verum est. L. 3.
§. 2. I). de his quae pro non script, hab. 34. 8. Quae in eam causam
inciderunt, a qua incipere non poterant, pro non scriptis habentur.
L. 85. §. 1. 1). de R. J. Non est novum, ut quae semel utiliter con
stituta sunt, durent, licet ille casus extiterit, a quo initium capere non
potuerunt.

5) L. 29. L). de R. J. Quod initio vitiosum est, non potest tractu
temporis convalescere, cf. L. 201. 210. ibid. Windscheid §. 83. —
Konvalescence stvrzením panovníkovým? L. 38. 1). de adopt. 1. 7.
Sentiert §. 84. a Ľ.

r’) Hlavní případnosť jest zachování testamentu jako kodicill do
ložkou kodicillární. L. 1. L). de iure cod. 29. 7. L. 8. Cod. de oodicill.
6. 36. c. L. 5. pr. I). de rescind, vend. 18. 5. L. 8. pr. D. accept.
46. 4. L. 1. §. 4. D. de const, pec. 13. 5. — Römer, zur Lehre von
der Conversion der Rechtsgeschäfte überhaupt und ihrer besondern
Anwendung auf das Wechselversprechen, civ. Arch. XXYVJ. 4. Unger,
die Inhaberpapiere, str. 91. misi. Windscheid §. 82. A. 13

. .
15.

") Cap. 37. de R. J. in 6to 5. 12. Utile non debet per inutile
vitiari. Cť. L. 1. §. 5. D. de . . 45. 1. Ale srov. L. 178. I). de
R. J. Cum principalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem,

quae sequuntur, locum habent.

7) O darech zvláště. 1)

§• 80.

a) P o j e m.

Dar a) (donatio, Schenkung) v širším smyslu jest každé po
skytnutí majetkového prospěchu, ) jejž někdo jinému uděluje z dobré

vůle, bez právního závazku, 0) jen aby jinému osvědčil přízeň svou;

v užším smyslu jest dar právním jednáním, jímž někdo osobě jiné

s újmou svého vlastního jmění d) v úmyslu dotčeném (animo do-

a) Inst, de donationibus 2. 7. Dig. de donationibus 39. 5. Cod. . 53 (54)
cf. Tlieod. Cod. Vili. 12. Pauli sentt. . 11. Fragni. Vat. §. 248

. . 310. b) L. 9
pr. 23. pr. D. h. t. L. 18. D. de donat, int. v. et u. 24. 1. L. 5. §. 13. 14. 10.
eod. cf. L. 36. D. de legat. II. Ľ) L. 29. pr. I). h. t. cf. L. 1. pr. eod. L. 18.
D. de adim. legat. 34. 4. d) L. 3. D. pro donato. 41. 0. L. 31. §. 6. 7. D. de
donat, int. v. et u. 24. 1. cf. L. 0. §. 2

. .
5. L. 18. I), quae in fraud. 42. 8.



nandi 0) poskytuje majetkové f) obohacení. 2) jež tato přijímá 3)

v úmyslu témž. g) Onen nazývá se dárcem (Schenker, Donator), tento

obdarovaný, obdařený (Schenknehmer, Donatar). Právo chová v sobě

o právních jednáních, která mají vlastnosti dotčené, různá usta

novení dílem o jich náležitostech, dílem o jich účincích, pro kteréž

jednání tato vyžadují zvláštní pozornosti. 4) Darováním mohou mě

něny býti veškeré druhy práv majetkových (dando, h) promittendo

neb obligando. 1) liberando k); darování nevztahuje se výlučně žád

nému druhu práv majetkových a nesouvisí úže s nižádným zřízením

právním ; proto má své místo ve vieobecné nauce o jednáních

právních. 5) Darování jest buď darováním mezi živými (donatio inter

vivos), nel) darování na případ smrti (mortis causa donatio 1). Toto

jest darem, jehož účinnosť závislou jest na smrti dárcově, tak že

z daru toho sejde, když dárce přežije obdařeného; pro jeho pří

buznost s odkazy jedná se podrobněji o darování tomto v právu

dědickém (§. 589. 590.). Darování mezi živými jest každý jiný dar,

který není závislý způsobem dotčeným na smrti dárcově, ač němu

doložena býti může výminka (odkládací neb rozvazovací), která snad

spiniti se může teprve po smrti dárcově."*)' Jen o tomto druhu

darů mluví se v §§. následujících.

Pozn. *) Srov. vůbec: Meyerfeld, die Lehre von den Schen
kungen nach R. Rt. 1835. 1837. Savigny, System §. 142

. .
170. sv. IV.

str. 1
. .

297.; zvláště o darech mezi manžely str. 1(>5
. .

194., o darech

na případ smrti str. 239
. . .

286.; o dějinách této nauky: Plichta,
Cursus der Institutionen II. §. 205. 206, [8. vyd. str. 49.], také Schilling,
Inst, und (csch. des R. R. III. §. 348

. .
364.: hledě k právu rak.:

Unger H. §. 95
. .

99.

2) Srov. protivy v L. 67. (65). §. 4. D. ad Sc. Trehell. 36. 1.
. . .

Si iussu meo traduntur, cui ego . . eas praestare debuerim vel in cre
ditum ire vel donare voluerim; L. 49. D. de solut. 46. 3.

. .
Si iussu

cius alii solvatur vel creditori eius vel futuro debitori vel etiam ei,

L. 1. §.<i.. 8. D. si (piid in fraud, patr. 08. 5. e) L. 1. 18. I). h. t. L. 5.
§. 5. L. 31. §. 3. D. de donat, int. v. et u. 24. 1. cf. L. 19. 1. 4

. . G. 1). h. t.
i') L. 5. §. 8. 1). de donat, int. v. et u. 24. 1. L. 1. §. 19. D. si quid in fraud,
patr. 38. 5. L. 18. I), quae in fraud. 42. 8, L. 9. 19 §. 4. I). 1). t. s) L. 19.
§. 2. D. h. t. L. 18. pr. D. de reb. cred. 12. L L. 36. D. de acquir. dom. 41. 1.
il) §. 40. J. de rer. div. 2. 1. L. 4, G. 9. 10. 27. 1). h. t. L. 12. §. 2. L. 38. 40.
D. de usufr. 7. 1. l ) §. 2. J. h. t. L. 35. §. 5. Cod. h. t. L. 12. 22. 33. pr. D.
h. t. cf. L. 12. i), de novat. 4G. 2. L. 1. §. 7. 1). si quid in fraud. 38. 5. —
L. 2. §. 1. L. 21. § 1. L. 33. §. 3. D. h.'t. L. 2. 3. 11. Cod. h. t. — L. 31.
§. 3. L. 34. pr. D. h. t. k) L. 17. 21. pr. L. 33. §. 3. D. h. t. L. 1. J). de
transact. 2. 15. —

L. 7. §. 7. L. 50. pr. I). de donat, int. v. et u. 24. 1. L. 12.
Cod. de neg. gest. 2. 18 (19). ') pr. §. 1. J. h. t. Rig. de mortis causa donatio
nibus. 39. 0. Cod. 8. 56 (57). m) L. 27. 35. §. 2. D. de m. o. donat. 39. 6.
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cui donaturus erat. Meyerfeld 1. str. 2(i. nasi. Hledíce těmto místům
chtějí mnozí rozeznávati trojí úmysl (causa, animus — solvendi, cre
dendi a donandi), který sloužiti může za základ změn majetkových

a který zevrubněji určuje právní povahu těch kterých jednání právních.
Ale tu „musí animus credendi tak všeobecně pojat býti, že pozbývá
veškeré určitosti, zcela se rozplývaje.“ Windscheid, v. d. Voraussetzung
str. 89. misi. Změna majetková může byti předsevzata na př. také
conditionis implendae, dotis constituendae neb transactionis causa a j. p. ;
změnu tuto lze jen násilně pojati v pojem credendi causa. Srov. Wind
scheid, Pand. §. 98. p. 1. Unger II. str. 195. p. 25. [Karlowa, Rechts
geschäft str. 163. misi.]

3) O otázce, zda podstatě darování jest potřebí přijetí (accc-
ptacc) se strany obdařeného? srov. L. 10. 1). h. t. Absenti, sive mittas
qui ferat, sive quod ipse habeat sibi habere eum iubeas, donari recte
potest: sed si nescit, rem, quae apud se est, sibi esse donatam, vel
missam sibi non acceperit, donatae rei dominus non iit, etiamsi per
servum eius, cui donabatur, missa fuerit; nisi ea mente servo eius data
fuerit, ut statini eius fat. L. 8. in f. I). de novat. 46. 2.

. . .
liberat

autem me is, qui quod debeo promittit, etiamsi nolim. L. 23. D. de
solut. 46. 3. Solutione vel indicium pro nobis accipiendo et inviti et
ignorantes liberari possumus. L. 91. ibid.

. . .
debitorem tuum etiam

praesentem, etiam invitum liberare ita poteris, supponendo a quo de
bitum novandi causa stipuleris. L. 50. pr. 1). de donat, int. v. et u.
24. 1.

. . .
quaeritur enim, an mulier ex viri patrimonio locupletior sit.

. .
Facta autem intelligitur, quae aere alieno suo interventu viri liberata
est. Meyerfeld I. str. 34. misi. Savigny str. 145. násl. Proti tomu L. 19.
§. 2. U. h. t. Non. potest liberalitas nolenti acquiri. L. 16. Coil, de
iure dclib. 6. 30. ; cf. Cic. Top. cap. 8. neque donationem sine accep
tione intclligi posse. Pudita na m. u. §. 205. not. p. Bücking, Inst. I.
§. 106. p. 12. Unger §. 95. p. 26

. .
31 Windscheid §. 365. p. 5.

Förster II. str. 13. násl.

4) Kdyby této okolnosti nebylo, neexistovala by zvláštní nauka

o darování, nýbrž přihlédalo by se pouze úmyslu darovacímu jako
možné pohnutce právního jednání a jako protivě jiných důvodu

(causae), jenž tenkráte místa má, když pro vážně obmyšlené poskyt
nutí prospěchu majetkového není žádného jiného důvodu. Bähr, die
Anerkennung als Verpflichtungsgrund §. 3. 9.

) Dříve bylo obyčejem zaradovat! nauku o darování do nauky

o vlastnictví, dle příkladu institucí; potom do nauky o obligacích, na
př. Heise, Mühlenbruch, Göschen, Seutfert a j., také ještě Windscheid .
§. 365

. .
369. Förster II. §. 122. Ale slib darovací jakož i převod

vlastnictví darem jsou jen jednotlivé případnosti darování. Proto Puchta,
Lehrb. für Inst.-Vorl. 1829. str. 35., System des gem. Civ. R. 1832.
II. kniha, §. 35. násl., postavil nauku o darování do všeobecného dílu,

a dle něho také Vangerow §. 121., Savigny na m. u. Sintenis §. 23. a j.
Proti tomu Dankwardt, Nationalökonomie und Jurisprudenz, seš. H.



str. -18. Winclscheid §. 365. p. 18. Ostatně jsou ještě jiná právní jednání,
která s darováním tu okolnost mají společnou, že v sobě zavírají nej-
různéjší změny majetkové, na pr. zřízení věna, narovnání; srov. §. 269.
395. násl., Booking, Pand. I. §. 94. násl. [Fitting, civ. Arch. Lil.
str. 389. násl., F. Hofmann, Titulus u. Modus §. 7.]

§. 81.

b) Náležitosti darování mezi živými. ')

Darování vykoná se právním jednáním, které v úmyslu daro

vacím obohatí obdařeného a kteréž různé jest dle toho, co před

mětem daru jest; ;l) při čem doložiti sluší, že dle římského práva

slib darovací i bez stipulace jest platným. b) Ovšem předpokládá

se, by dárce oprávněn byl zcizení bezplatnému, 0) kteréž oprávnění

obsaženo není ani ve volné správě statku cizího. d) Dle zvláštního

předpisu právního dary mezi manžely jsou neplatnými, o čemž

zevrubněji v nauce o manželství. 6) Darování, které v čase, kdy se
stalo, f) převyšuje obnos neb hodnotu 500 solidů, potřebuje soudního

ohlášení, g) insinuace. jinak jest, pokud převyšuje obnos onere, h) ne
platným. 2) Nařízení toto nevztahuje se několika po sobě jdoucím

darováním menšího obnosu i mezi týmiž osobami. 3) neobmýšlely-li

strany obejiti zákon onen, k) také ne daru ročního důchodu,

který za rok nepřevyšuje obnos zákonný; 1) kdežto slib určité řady

ročních dávek, jichž úhrn přesahuje sunmiu zákonnou.” 1) jakož

i slib každého důchodu, když ze slibu toho práva a závazky

na dědice obou stran přecházejí, neb který po jistou dobu dále

působiti má přes čas života dárcova neb obdařeného, 11) pobroben

jest ovšem dotčenému předpisu právnímu. 4) Vyjaty jsou z tohoto

pravidla: 1) dary panovníkovy neb panovníku, 0) b) darování mo
vitých věcí vojínům náčelníkem vojenským 1') (magistri militum) —
nyní věc nepraktická

— c) dary vystavení zbořených budov. q)

d) zřízení věna, pokud v sobě zavírá dar pro manželku, r) e) dary

a ) L
-

1()
-

21
- l»r. 34. pr. 1). h. t. cf. §. 80. p. o. — L.’6. 28. Coti. h. t.

53 (54). b) L. 35. §. 5. Coti. h. t. (Just.). §. 2. J. h. t. c) L. 33. §. 2. I).
t. L. 16. Coti. li. t. d) L. 7. I). h. t. L. 28. §. 2. I). tic pactis. 2.' 14, L.

•
46. §. 7. D. tie atlm. tut. 26. 7. e) Dig. tie tlonat. int. v. et u. 24. 1. Coti.

16. Srov. §. 414. p L. 9. §. 1. L. 11. D. h. t. s) L. 36. §. 3. cf. L. 27. Ľ

. .
35 Cod. h. t, — §. 2. J. h. t. ”) L. 34. §. 1 (pr.). L. 35. §. 3. in ť. Coti,

t. p L. 34. §. 3. Coti. h. t, k) arg. L. 29. 30. I). tic legib. 1. 3. 9 L. 34,
4. Coti. li. t. m) arg. L. 35. §. 7. D. tie m. c. tlonat. 39. 6. L. 16. 8. 1. D.
. O. 45. 1. "j L. 34. §. 4. in ť. Coti. h. t. °) L. 34. §. 1. a. (pr.) Coti. li.

iNov. 52. cap. 2. p) L. 36. §. 1. Coti. li. t. a) L. 30
.

§.' 2
.

Coti. h. t. v) L.
i11'- Coti, de iure dot. 5. 12. cť. Nov. 119. cap. 1. Nov. 127. cap. 2. s) L.
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výkupu zajatců 8) (zvané mnohými nedůvodně causa piissima);

ale nikoliv, jak někteří myslí, 5) vůbec dary účelmn dobročinným,

ad pias causas. 4)

Pozn. 1) O dějinách tohoto předpisu právního a o dějinné sou
vislosti jeho se zákonem Cinciovým (lex Cincia) srov. Fragni. Vat.
§. 248. sqq. Plichta, Cursus der Institut. §. 20(5. Savigny IV. str. 194. —
Solidus dle praxe rovná se uherskému dukátu původního rázu ~ 2%

tol. ř. neh 4 zl. dvacítizlatového čísla = 2 4/
)

tol. ř. iirus. kurantu :
tedy 500 solidů =2000 zl. dvacítizlatového čísla, neb 2100 zl. rak.

m. = 2450 zl. jihoněm. m. = 1400 tol. ř. prus. k. ; předpokládaje,

že poměr hodnoty zlata hodnotě stříbra má se jako 15 : 1; poměr
tento nazýváme relací zlata stříbru ; nyní jest hodnota exponentu
poměru tohoto o něco menší. Pravá hodnota solidu byla větší. Srov.
Savigny, Ztschr. fůr gesch. Rtsw. VI. str. 391. násl. Pinder a Friedländer
též tam XII. str. 9. [Francké, civ. Arch. XLVI1. 18. str. 337. násl. |
Jak sluší počítati hodnotu daru: Savigny str. 211

. .
216. J. Bremer,

z. L. v. d. Insinuation d. Schenkungen dogm. Jahrb. . 3.
') Následky neplatnosti : a.) L. 34. §. 2. Cod. h. t.

„ . .
electionem

damus ei, qui ampliorem summam in re donata habuerit, reliquae aesti
mationis quantitatem offerre ei, qui minorem causam habuit, et totum
possidere. Sin autem hoc minime facere maluerit, tunc omnimodo res
dividi secundum quantitatem utrique parti competentem, si res dividi
sine suo periculo possibilis est. Sin autem (in) huiusmodi casibus, in
quibus partitio utiliter celebrari minime potest, amplioris summae do
minus noluerit aestimationem offerre, tunc licebit etiam ei, (pii minoris

summae habet potestatem, offere pretium et totum sibi vindicare, b) L. 21.
D. h. t. Ut mihi donares, creditori meo delegante me promisisti ; factum
valet, ille enim suum recepit. §. 1. Sed si debitorem meum tibi dona
tionis immodicae causa promittere iussi, an summoveris donationis ex
ceptione necne tractabitur. Et meus quidem debitor exceptione te agentem
repellere non potest, quia perinde sum, quasi exactam a debitore meo
summam tibi donaverim et tu illam ei credideris. Sed ego si quidem
pecuniae a debitore meo nondum solutae sunt, habeo adversus debitorem

meum rescissoriam in id, quod supra legis modum tibi promisit, ita
ut in reliquum tantummodo tibi maneat obligatus : sin autem pecunias

a debitore meo exegisti, in hoc, quod modum legis excedit, habeo

contra te condictionem. L. 24. D. ibid. Fideiussori eius, qui donationis

causa pecuniam supra modum legis promisit, exceptio dari debet etiam
invito reo, ne, si forte reus solvendo non fuerit, pecuniam fideiussor
amittat. Cf. Fragni. Vat. §. 266. 2G7. 310. L. 5. §. 3. 4. L. 39. 52. §. 1.
D. de donat, int. v. et u. 24. 1. Savigny IV. str. 587. násl. Schilling

na m. u. §. 350. p. dd. násl. Windscheid §. 3G7. p. 8.
;í) Rovněž nevztahuje se k současnému, dohromady nemírnému

darování několiku osobám; Seuffertův arch. I. 342.

34. §. la. (pr.) L. 36. pr. Cod. li. t. ť) L. 34. v;, la. i. ť. (pr. iu ť.) Cod. h. t.
cť, L. 35. S. 5d. (§. 5.). L. 36. pr. ibid. L. 19. Cod. de ss. eccles. 1. 2.



4) L. 34. §. 4. Cod. h. t. (not. n.) prohlašuje výslovně, že při daru
důchodu jest třeba ohlášení (omnimodo acta reposcere): „si etiam he
redum ex utraque parte fuerit mentio vel adjiciatur tempus vitae vel
donatoris vel ejus qui donationem accipiet.“ O výkladu tolioto dodatku

a opravě textu, o niž se někteří pokoušeli (ncc neb vd non acfücialur,
Cuiac. obs. 15. 22.; tempus vitae heredum vel don., Savigny) srov.
Savigny str. 214. Správný výklad podal Briegleb, civ. Arch. XXXY111. (i.,
pokládaje slovo vitae nikoliv za genitiv, slovem tempus řízený, nýbrž

za dativ závislý na slově adiiciatur. Srov. také Yangerow §. 122. p. 2.
Proti tomu AVindscheid §. 31)7. p. 2., jemuž zdá se býti nejvhodnějším
domnění, také Schillingen! §. 360. pozn. p. hájené, že za prvním vet
záporka non vypuštěna jest. Srov. také Bremer na m. ti. str. 165.
Zoll, dogm. Jahrb. X1Y. 8.

5) Neprávem Buchholtz, Linde’s Ztsckr. n. p. XI. 4., čítá těmto
také spisovatele této knihy a dovozuje nesprávnost 'dotčeného míněni
týmiž důvody, které jeho domnělý odpůrce měl in petto při dokladech

pozn. ý)

§. 82
.

c) Účinky darování.

Účinek tlarování řídí se dle obsahu jelio. Darováním nemůže

založena býti universální sukcesse, i kdyby vztahovalo só, což

ovšem může býti. celému jmění neb poměrnému dílu jeho. 11)

Darování, jež platně se stalo, jest obyčejně neodvolatelné. ) Přece

však odvolali je lze pro nevděk obdařeného; 0) dárce, nikoliv také

jeho dědic, má osobní žalobu na obdařeného, ale nikoliv na jeho

dědice;-) též když dárci později děti se narodí, a) jestliže dle toho.

co darováno bylo, za to miti lze, že by dárce tenkráte bezdětný

daru nebyl učinil, kdyby byl předvídal událost dotčenou. 3) Jiné

osoby mohou odpírati darování, poněvadž jich povinný díl 0) (§. 507.),

neb jich pohledávky 1') (§. 228 .) byly skráceny.

Pozn. M Také nynější i příští jmění? Savigny §. 150. Mcycrfeld II.
§. 21. — Puchta §. 71. not. g. Vorles. L §. 71. ku k. Unger II.
§. 07. AVindscheid §. 368. p. 1

. .
0.

-) L. 10. Cod. 8. 55. (56). (Just, a p. Chr. 530.) Generaliter
sancimus, omnes donationes lege confectas firmas illibatasquc manere,
si non donationis acceptor ingratus circa donatorem inveniatur, ita ut
a) iniurias atroces in eum effundat, vel b) manus impias inferat, vel

a) L. 11. 22. 35. §. 4. 5. Cod. h. t. L. 8. Cod. de revoc. don. 8. 55 (56).
L. 28. I). h. t. L. 37. §. 3. D. de legat. III. L. 17. §. 1. I). <|ii;iein fraud. 42. 8.
cf. L. 72. pr. D. de iure dot. 23. 3. cf. Fragni. Vat. §. 263. L. 1. 2. Cod. llermog.
do donat, tit. AO. b) L. 2 . . 6. Cod. de revocandis donat. 8. 55 (56), °) L. 10.
cf. L. 1. 7. !). Cod. 1. c. d) arg. L. 8. Cod. 1. c. °) Cod. do inofficiosis donat.
3. 20. f) Dig. quae in fraud, oral. 42. 8.
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c) iaeturae molem ex insidiis suis ingerat, quae non levem sensum sub"
stautiae donatoris imponit, vel d) vitae periculum aliquod ei intulerit!
vel e) quasdam ceiiventiones,

. . . quas donationis acceptor spopondit?
minime implere voluerit

. . .
llaec tamen usque ad primas personas

tantummodo stare censemus etc. cf. L. 7. §. 3. (L. 7.) cod. Actionem

vero matris ita personalem esse volumus, ut vindicationis (t. j. vin
dictae) tantum liabeat effectum, nec in heredem detur nec tribuatur
heredi. Dle staršího práva příslušelo právo dar odvolat! toliko rodičům
proti dětem, a patronovi proti propuštěnci. L. 1. 7. 9. Cod. 1. c. Matka

po druhé provdaná (mater binuba) v případnpstech ll), °) naprosto ne
může odvolali, v případnosti c) jen tenkráte, když obdařené děti poku
sily se jí odňati jmění veškeré. Ľ. 7. Cod. 1. c. Nov. 22. cap. 35.
Matky, quae portentosae vilitatis abiectaeque pudicitiae sunt, nemohou
nikdy odvolat! ; L. 7. cit. in ť.

3) Dle římského práva přísluší právo toto jen bezdětnému patro
novi proti obdařenému propuštěnci. L. 8. Cod. 1. c. Srov. Puchta,
Curs, der Inst. §. 200. [8. vyd. II. str. 54.]. Praxis užila tohoto usta
novení i při jiných dárcích. Puchta §. 70. not. d., ale ne bez odporu.
Savigny str. 229. not. h). Windscheid §. 367. pozn. 22. Srov. ostatně
ještě Unger §. 98. ku k.

§• 83.

d) Zvláštní druhy daru.

Zde sluší vytknouti: l) dar za odměnu (remuneratorische Sch.)

t. j. dar. němuž dárce byl pohnut vděčností. a) Dar tento jest

pravým darem, jehož účinky nejsou závislé na pravdivosti pohnutky ; b)

proto podroben jest také obmezením při darech platným
.

1) Ovšem

může byti, že dar onen nezakládá se na úmyslu darovati (animus

donandi), než spíše na úmyslu odměniti službu hodnou odplaty,

třeba by o odměnu právně domlouváno býti nemohlo; 0) tak věc

zejména má se při odměně za zachování života.' 1) jež jest službou

neocenitelnou.-) Odměna taková nemůže pokládána byti za dar.

2) Dar s příkazem, donatio sub modo. 6) Jestliže kdo v případnosti

této přijme dar, vezme na se spolu závazek dárci 1') neb třetí osobě®)

něco dáti neb něco učiniti. b) Tím vzniká žaloba o splnění příkazu,

v onom případě přísluší tato dárci, 1) v tomto oné osobě třetí k) neb

a) L. 10. §. lo. L. 12. D. mandati. 17. 1. L. 25. §.11. D. de hered. pot.
5. 8. b) L. 65. §. 2. I). de cond. iudeb. 12. 6. cf. L. 3. §. 7. D. causa data.
12. 4. c) L. 27. D. h. t. 39. 5. d) L. 34. §. 1. D. h. t. e) Cod. de donatio
nibus quae sub modo conficiuntur. 8. 54 (54). f) D i. g (’0d. ibid. U. 9. 22.
Cod de donat. 8. 53 (54). L. 3. Cod. de contrail, emt. 4. 38. L. 8. de rer. per
mutat. 4. 64. s) L. 3. Cod. 8. 54 (55). ]l) L. 2. §. 7. J), b. t. 39. 5. L. 71.
pr. D. de cond. et dem. 35. 1. L. 13. §. 2. L. 14. D. de donat, int. v. et u. 24.
1. L. 36. §. 2. Cod. 8. 53 (54). J) L. í). 22. Cod. cit. L. 8. Cod. cit. k) L. 3-



jich dědicům; v obou prípadnostecli dárce neb dědic jeho pro za
viněné nesplnění může žalobou (conditio oh causam dati) žádati,

by věc darovaná byla vrácena; 1) ano může ji i vindikovati (utili

iu rem actione), m) byla-li odepřena dárci výživa, jež obdařený dá

vat! zavázán byl; dárce sám pak může odvolali dar pro nevděk. 11)

Ostatně platí i zde, pokud jde o dar, předpisy o darování. 3) Daro

váním s příkazem jsou příbuzná 3) darování, která pojata jsou v jiná

právní jednání, na př. v smlouvu trhovou 0) neh společenskou.O

mixtum negotium cum donatione; jednání takové sluší rozeznávali

od pouhého darování, jemuž byla úmyslně dána podoba jiného

jednání právního. q) V oné případnosti sluší pokládali právní jednání

za dar. pokud dle úmyslu a obsahu vyloučili lze část. která

dař činí. 1')

Pozn. ') L. 25. §. 11. 1). 5. o. „ . . . nec si donaverint, locu
pletiores facti videbuntur (sc. bonae iidei possessores hereditatis), quamvis
ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligaverunt. Plane si
acceperunt, dicendum est eatenus locupletiores factos, quatenus acce
perunt, volut genus quoddam hoc esset permutationis.“ Cf. L. 55. (54).
§. 1. I). de furtis 47. 2. Species enim lucri est beneficii debitorem
sibi acquirere. [§. 533. p. 2d]. Sro.v. Meyerfeld I. §. 10. Savigny §. 153.
Více neb méně úchylně mimo j.: a) Schweppe §. 503. III. str. 320
nasi, b) Wening-Ingenheim §. 283. (§. 213.) c) Vangerow §. 125. Miildcn-
bruch §. 443. II. ; tito nepřipouštějí pouze odvolaní. Nej novější praxe
ještě kolísá: Seuftertův arch. I. 340., III. 265., IV. 118., V. 18.,
Vili. 132. 260., XVIII. 37. 38. Srov. Unger §. 99. čís. 2., také Gruchot,
Beitr. z. Erläutr. d. preuss. Rechts, roč. VII. str. 159

. .
174. | Har-

burger, die remun. Schenkug. 1875.; o tom Holder, Jen. Litztg. 1876.
čís. 8.]

2) L. 34. §. 1. I), h. t. (Paul. lib. V. sent.) Si quis aliquem

a latrunculis vol hostibus eripuit et aliquid pro eo ah ipso accipiat,
haec donatio irrevocabilis est: non merces (Vul. nam merces, Hai.

merces enim) eximii laboris appellanda est, quod contemplatione salutis
certo modo aestimari non placuit. V Pauli senti. V. 11. §. 6. zní toto
misto: Ei, qui aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit, in infinitum
donare non prohibemur (prohibetur) ; si tamen donatio et non merces
eximii laboris appellanda est: quia contemplationem salutis certo modo
aestimari non placuit. Srov. L. 27. D. b. t.

„ . . . posse defendi non
meram donationem esse, verum officium magistri quadam mercede remu-

cit. cf. Fragni. Vat. §. 286. 1) L. 3. 8. Cod. decorni, ob caus. 4. 6. cf. L. 1.3.
Cod. 8. 54 (55). m) Ij. 1. Cod. 8. 54 (55). n) L. 10. Cod. do revoc. donat. 8.
55 (56). °) Ij. 5. §. 5. L. 32. §. 26. I>. do donat, in v. ct u. 24. 1. ľ) L. 32.
§. 24. . 1. c. L. 5. §. 1. 1). pro socio. 17. 2. a) L. 32. cit. §. 25. 26. L. 36.
38. J). de contrail, emt. 18. 1. L. 3. 6. Cod. cod. 4. 38. r) L. 5. §. 2. 5. D.
de donat, int. v. et u. 24. 1.



aeratum Regulum.“ Savigny str. 94 nasi. Proti tomu Wimlsclieid
§. 868. p. 11.

3) Mühlenbruch §. 448. I. bez důvodu tvrdí, že není třeba insi-

nuace, a obmezuje odvolání. Srov. také Donell. lil). XI\’. cap. 20. §. 8.

cap. 27. §. 12
. .

If). Seuftertův arch. I. 341. Proti tomu §. 82. p. 2. e.
Savigny §. 154. 175. Seuffertův arch. V. 108. VI. 88. XVIII. 136.
[Pract. Arch. n. p. XI. str. 55.]

D. O nedovolených čivech zvláště.

'<§. 84.

1) Vůbec.

Činy mohou byti bezprávnými buď samy sebou, neb hledě

zvláštnímu závazku osoby činné. Y případě onom nazývají se
zločiny neb prečiny, delieta, a jsou, pokud porušují práva soukromá,

delieta privata, zdrojem samostaných nároků právních, zvaných obli

gationes ex delieto. V tomto případě pozměňují pouze závazek již

existující. Každý čin bezprávný předpokládá objektivně porušení

nějaké a subjektivně souvislost s vůlí nějaké osoby, pro kterou

souvislost porušení ono této osobě přičteno (imputo váno) byli může.

Tuto okolnost naznačuje slovo vina. zavinění (culpa, Schuld)

v širším smyslu.

Pózu. L. 1. pr. D. iniur. 47. 10. Iniuria ex co dicta est, quod

non iure fat ; omne enim, quod non jure tit, iniuria fieri dicitur. Hoc
generaliter; specialiter autem iniuria dicitur contumelia. Interdum iniuriae
appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere
solemus. Interdum iniquitatem iniuriam dicemus (dicimus); nam quum
quis inique vel iniuste sententiam dixit, iniuriam ex eo dictam (Vulg.
diram), quod iure et iustitia caret, quasi non iuriam; contumeliam
autem a contemnendo. L. 5. §. 1. I), ad leg. Aquil. 9. 2. Iniuriam
autem hic accipere nos oportet

. . .
quod non iure factum est, hoc est

contra ins, id est, si culpa »piis occiderit ....§. 2. Et ideo quaerimus,
si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? Et Pegasus
negavit; quae enim in eo culpa sit, quum suae mentis non sit? [Srov.
Pernice, Labeo II. str. 5. misi.].

2) O vině při činech bezprávných. 1)

L §• 85.

a) Pojem a druhy viny.

Vina. culpa v širším smyslu, jest ona stránka, vůle osoby ně

jaké vzhledem jistému (positivnémn neb negativnému) činu, pro
niž osoba tato jeví se býti původcem věci bezprávné, pachatelem



bezpráví. a) Tento bezprávný směr vůle může záležet! ve vědomém

chtění bezpráví, když kdos úmyslně učiní něco neb úmyslně opo
mine něco, aby způsobil účinek bezprávný. To jest zlá vůle. zlý

nebo bezprávný úmysl, lest, dolus, dolus . 1’) Bezprávný směr

vůle však může také záleželi jen v nedostatku patřičné pozornosti

a opatrnosti, v nedostatečné ráznosti vůle zamezili porušení, aniž

ta která osoba má úmysl spáchati bezpráví. Tu nazýváme vinu

zaviněním, culpa v užším smyslu, nedbalostí, nepozorností, jako

protivu úmyslu zlého (dolus c). I zavinění toto může býti spácháno

buď činem (positivným) neb opominutím, culpa in faciendo nebo

culpa in non faciendo. d) V případnostech. ve kterých sice kdos vědom

si jest bezpráví svého, ve kterých však nejbližší pohnutka činu není

zavržitelnou, proto také vůle vlastně nesměřuje porušení práva,

mluvíme přece jen o zavinění, které ovšem blíží se úmyslu zlému

(culpa dolo proxima). 6) Pro zavinění (culpa) i pro zlý úmysl mů

žeme býti odpovědni, jestliže zvláštním poměrem právním zavázáni

jsme jisté opatrnosti. f) Ale nejen zlým úmyslem, 8) než i zavi

něním (culpa) může býti spáchán delikt, pokud v jistém směru

již obecná povinnosť občanská žádá jakési opatrnosti v chování.

Zvláště zavázán jest každý pro zmaření neb porušení cizích věcí

náhradě škody, pokud zmaření neb porušení ono jemu jen nějak

jakožto následek činnosti ne vší viny prosté, třeba jen jakožto ná

sledek nepozorného činu, přičítáno býti může. 11) Ve směru tomto

dle jména zákona zde důležitého (lex Aquilia) zvláště vytčena byla

culpa Aquiliova. 2) zavinění toto značí, kam až sahá obor činů.

jež samy sebou jsou nedovolenými, co za hranicí oboru toho leží.

jest náhodou (casus 1).

Pozn. 1) Zvláště J. Chr. Piasse, die Culpa des R. Kts. 1815. 2. vyd.
od Bctlimanna-Ilollwega 1838. Srov. Donell. lib. XVI. cap. 6. 7.; Löhe,
Theorie der Culpa. 1830. Beiträge zur Theorie der Culpa 1808. Mag. IV.
25. (1844.); Zirklor, Rechtslex. III. str. 83

. .
133., 466

. .
505., k tomu

a) L. 5. §. 1. L. 9. S. 4. L. 10. 1). ad leg. Aquil. 9. 2. L. 3. I). dopos.
10. 3. Ij. 91. §. 3. D. de V. O. 45. 1. L. 9. §. 3. 1). de minor. 4. 4. L. 38. P.
sol. inatr. 24. 3. h) L. 15. §. 1. I). de iud. 5. 1. L. 1. 47. L. 13. 1). dopos.
10. 3. L. 02 (01). §. 5. I). de furl. 47. 2. L. 3. §. 0. I). de hom. lib. exhib. 43.
29. cf. L. 1. §. 1. 2. I). de dolo.' 4. 3. °) L. 62. §. 5. eit. f’) L. 91. pr. 1). de
Vr

. (). 45. 1. L. 1. pr. 1). de tut. et rat. distrali. 27. 3. e) L. 7. pr. I). d(‘]ios.
10. 3. Ij. 8. §. 10. I). mand. 17. 1. L. 7. §. 7. I). de dedo 4. 3. f ) L. 13. 2.
I). de usufr. 7. 1 R) L. 50. §. 2. D. de furt. 47. 2. L. 2. 4. vi hon. rapt. 47. 8.
L. 3. §. 3. D. de iniur. 47. 10. ef. L. 13 (12). 15 (14). D. de adult. 48. 5. L.
10. 1). ad leg. Corn, de sicar. 48. 8. a. ,j. ff) 1j. 13. §. 2. T). de usufr. 7. 1.
h) Dig. ad leg. Aquil. 9. 2. l ) §. 3. J. de lege Aquil. 4. 3. L. 30. §. 3. 4. L.
52. §. 4. I). eod. 9. 2.
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Mommsen, Beiträge zum Obligationeiireclit JI1. str. 347
. .

40(i. a o něm

Wimlscheicl, Heidelb. Krit. Ztschr. 111. str. 278. misi. Kriticky objasnili
nauku tuto chtěl Sehaaff, Abh. aus dem Pandektenrecht sv. i. čís. 1. 18f)7.

Ale srov. o spise tom Windscheid, Krit. Ueberscbau YI. str, 254. 257.

a Kuntze, Schletters Jalirb. Y. str. 100. „Rozumování spisovatelovo
pokládáme ze své strany skorém za bezcenné.“ Cenný příspěvek této

nauce jest Iheringův spis, Das Schuldmoment im röm. Privatrecht. 1867.

Srov. Hoyszler, Das Civilunrecht u. seine Formen. 1870. [Binding, Die
Normen und ihre Uebertretung I. 1872.11. 1877. Bar, Wiener Zeitschr.
IV. 2. str. 21. misi. Thon, Rechtsnorm u. subj. R. str. 71. Hesse,

z. Ti. von dolus u. culpa, civ. Arch. LX1. str. 203. misi. Pernice,
Labeo IT. 1878., který zejména tvrdí, že římská věda právnická zlý
úmysl a zavinění nikdy nespojovala pod jedno hlediště.]

*) Ti. 44. pr. D. ad leg. Aquil. 0. 2. In lege Aquilia et levissima
culpa venit. O kulpč Aquiliově srov. zvláště Hasse, §. 4.

. .
15. str.

15
..

72., tomu Sehaaff str. 120. násl.; o kulpě in faciendo a in

non faciendo Hasse str. 105. násl. Zirkler na m. u. str. 103. násl.

a- 8e
-

b) Stupně zavinění.

Při porušení, o kterém lex Aquilia jedná, nerozeznáváme

žádných stupňů zavinění. Každé porušení, byť i vzniklo nedopa

třením, má týž účinek jako úmyslné. a) Je-li kdos ve zvláštním

závazku osobě jiné, je§t mu šetřili jisté opatrnosti nebo pilnosti

(diligentia).; opominutí této (negligentia), bud že nejedná opatrně

neb že vůbec činným není. jeví se býti zaviněním, kulpou proti

závazku onomu. Péče tato může žádána býti v různých stupních,

a dle toho rozeznáváme jako protivu péče této různé stupně za
vinění. ač v konkrétním případě za zavinění pokládáme jen ono cho
vání. které nesouhlasí s péčí povinnou. Yšoobecné měřítko, jehož

se drželi můžeme, podává nám péče, jíž opatrný a rozumný otec
rodiny za stejných okolností šetří, diligentia diligentis patrisfamilias. b)
Nešetří-li kdo péče této, mluvíme o zavinění obyčejném, o culpě
vůbec (levis culpa, gewöhnliche Schuld), 0) t. j. nejmenší stupeň za
vinění. z něhož někdo odpovědným býti může; 1) zavinění toto stýká

se přímo s náhodou, která nemůže býti přičtena osobě zavázané. d)

a) §. 3. J. cit. b) L. 13. §. 1. L. 14. 1). de pigi, act. 13. 7. L. 12 (1.1).
D. do perie, et comm. 18. 0. L. 25. pr. in f. D. de probat. 22. 3. L. 137. §. 2. 3.
D. de V. O. 45. 1. D. 31. 1). ad Ieg. Aquil. !). 2. c) L. 13. §. 1. cit. §. 4. J.
quii), mod. re conti’. 3. 14. §. 5. J. de locat. 3. 24. L. 25. §. 7. D. locati. ]!). 2.
L. 23 (22). §. 3. ]>. ad Sc. Trel). 36. 1. L. 20. Codi de nog. gest. 2. 18 (19).
L. 7. Cod. ari), tut. 5. 51. L. 47. §. 5. R. de legat. 1. d) L. 18. pr. D. commod.



Ale měřítkem může býti i menší opatrnosť, které i obyčejný člověk

dbá, a jejíž nedostatek jeví se býti hrubou nedbalostí nebo v ne-
svědomitosť zabíhající lhostejností ke škodě cizí. Nešetření této

opatrnosti nazýváme hrubým zaviněním, hrubým nedopatřením 2) (lata

culpa, grobe Schuld, g. Versehen). e) Zavinění toto jest velmi blízké

úmyslu zlému, jsouc culpa dolo proxima, f) a pokládá se při zá

vazcích za roveú tomuto. 3)

Zvláštní směr péče jest custodia, diligentia in custodiendo; 11)

nešetří-li kdo této, culpa in custodiendo, stane se odpovědným za
odcizení věci.

Dle různých okolností může kdos odpovídali brzo z každého

zavinění (omnis culpa, dolus et culpa, t. j. dolus —
zavírajíc v něj

hrubé nedopatření, lata culpa — a levis culpa), brzo jen ze zlého

úmyslu (dolus), zavírajíc v něj hrubé nedopatření (lata culpa). 1)

Někdy ze zvláštních příčin polehčujících prohlédáme oné míře

opatrnosti, které osoba zavázaná šetří při svých věcech, třeba by

opatrnosť ta menší byla nežli péče opatrného otce rodiny, diligentia

quam suis rebus (se. adhibere quis solitus est), k) tak zv. diligentia

in concreto ; opominutí pilnosti této (jako protiva ke kulpě in

abstracto) nazváno jest dnešním názvoslovím culpa in concreto ;
culpa tato přestává býti omluvitelnou, rovná-li se hrubému zavinění

(lata culpa neb dolo proxima. ]) 4)

Po/.n. 1) L. 12. (11). I). 18. 6. Si vendita insula combusta esset,

cum incendium sine culpa tieri non possit, quid iuris sit? Kespondit:
quia (snad quin neb quid'?) sine patrisfamilias culpa fieri potest, neque
si servorum negligentia factum esset, continuo dominus in culpa erit ;
quamobrem si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda,

quam debent homines frugi ac diligentes praestare, si quid accidisset,
nihil ad eum pertinebit. Srov. o místě tom Husehke, Linde’s Ztsclir.

n. j). IV. str. 182. Arndts, též tam Vlil. str. 101., kde však v ř. 3.

z dola záporka „nicht“ schází, čímž Ribling, též tam IX. 9., sveden
byl nedůvodné kritice; srov. Arndts, civ. Sehr. I. str. 40. násl.)
L. 13. §. 1. L. 14. I). 13. 7. Venit autem in hac actione (pignera-

13. 6. L. 1. §.4. D. do O. et . 44. 7. °) L. 213. §.. 2. L. 223. pr. D. de V.
S. L. 7. Ood. 1. c. f) L. 20. pr. D. mand. 17. 1. O. 23. §. 3. I). cit. L. 8. §. 3
D. do precario. 43. 2(i. «') L. 22(i. I). do V. S. L. 1. §. 1. I). si meňsor. 11. (i.
L. 8. §. 3. cit. 0. 1. §. 5. D. do O. et A. 44. 7. L. . §. 2. D. si is qui test,
lil). 47. 4. cf. L. 7. D. ad log. Cornei, do sicar. 48. 8. u) L. 5. §. 5. 6. L. 10.
§. 1. 1). cammod. 13. 6. L. 13. §. 1. D. do pigi, act. 13. 7. L. 12. pr L. 14.
p 6. 10. 12 I). do furt. 47. 2. L. 21. pr. L. 30. §. 1. D. do rei vind. 0. 1. §. 3.
J. de emt. 3. 23. i) L. 23. I). do R. ,1. cf. L. 13. Cod. mand. 4. 35. L. 5. ip 2.
1). commod. 13. 0. Ľ. 17. §. 2. 1). praescript. verb. 1!). 5. not. 1). c. g. k) L. 72.
I), pro socio. 17. pr. D. do iure dot. 23. 3. L. 1. pr. I>. do tut. et rat. distrali.
27. 3. p L. 32. I), depos. 15. 3. L. 23 (22). §. 3. JD. ad Sc. Treb. 30. 1.

Arndtauva Haudekta. 9



titia) et duitis et culpa, ut in commodato, venit et custodia, vis maior

non venit.
. . .

Ea igitur quae diligens paterfamilias in suis rebus prae
stare solet, a creditore exiguntur. — Ii. 137. §. 2. I). 45. 1.

. . .
aestimet,

quanto tempore diligens paterfamilias conficere possit, quod facturum

se promiserit: ut, qui Ephesi daturum se spoponderit, neque diplomate
diebus ac noctibus et omni tempestate contemta iter continuare co
gatur, neque tam delicate progredi debeat, ut reprehensione dignus
appareat, sed habita ratione temporis aetatis sexus valetudinis, quum
id agat, ut mature perveniat, i. e. eodem tempore quo plerique eiusdem
conditionis solent pervenire. — §. 5. J. 3. 24. Custodia talis deside
ratur, qualem diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet; quam si
praestiterit et aliquo casu rem amiserit, de restituenda ea non tene
bitur. — Totéž znamenají výrazy diligentia vůbec, exacta diligentia,
exactissima diligentia, omnis diligentia a j. Rovněž na druhé straně
culpa, levis culpa, levissima culpa, omnis culpa. Všude třeba jest rozumné

a slušné úvahy dílem mravu a povahy národní vůbec, dílem zvláštních
okolností; theorie nemůže odvážit! se podati všeobecnou barometrickou
stupnici zavinění. Srov. Hasse str. 90. násl. 101 násl. 13 násl. s Momm-

senem str. 360 násl. také Unger IL §. 102. str. 243 násl. [Srov. ještě
Pernice, na m. u. str. 330 násl. 376.]

2) L. 213. §. 2. I). de V. S. Lata culpa est nimia negligentia,
id est, non intelligere quod omnes intelligunt. L. 223. ib. Latae culpae
finis est non intelligere id, quod omnes intelligunt. L. 226. il). Magna
negligentia culpa est: magna culpa dolus est. — L. 2Í). pr. D. 17. 1.
Dissoluta enim negligentia prope dolum est. L. 1. §. 1. D. 11. 6.
Lata culpa piane dolo comparabitur. Srov. o tom Mommsen str. 347.
misi., a proti němu Windscheid na m. u. III. 278. násl. Ihcring, Dogm.
Jahrb. IV. str. 12. násl. [Pernice str. 377. násl. 420. násl. 425.:
..Culpa lata jest

. . .
jedná-li kdo nepředložené.“]

;J) Dříve panující theorie rozeznávala tři stupně zavinění, culpa
lata, levis a levissima. Tak ještě pruský Landrecht: „grobes, massiges,
geringes Versehen.“ Nepovšimnut ostal Donellův odpor proti tomuto
trojímu rozdělení, až opět Thibaut zastal se náhledu Donellova. Od doby
té byl správný názor, jsa Löhrem a Hassern zevrubněji odůvodněn,
všeobecně uznán. Srov. ještě Sentiert, Erört. I. str. 102. násl. Vangerow
§. 107. Puchta §. 264

. .
267. Rovněž tak, ač v domnělé protivě proti

právu římskému, dle rak. práva Unger §. 102. p. 11
.

13.

4) L. 32. D. 16. 3. Quod Nerva diceret, latiorem culpam dolum

esse, Proculo displicebat, mihi verissimum videtur. Nam et si quis non
ad eum modum, quem hominum natura desiderat, diligens est, nisi
tamen ad suum modum curem in deposito praestat, fraude non caret:

nec enim salva fide minorem iis quam suis rebus diligentiam praestabit.
Srov. o tom a tak zv. kulpě in concreto vůbec Mommsen str. 374.

a Windscheid str. 281. násl. [Pernice str. 360. násl.]



111. O čase a jak se má ke vzniku a zániku práv.
V§. 87.

1. Jak čas působí na poměry právní vůbec.

Čas může různě působili na poměry právní. 1) Neb 1) jistá

jednání, zvláště soudní, dle zákonného ustanovení nemají konána

býti v určitých dnech (dnech prázdných). 11) 2) Účinek některých

jednání může dle zákonného nel) soudcova nařízení závislým býti

na výkonu jich v určitém čase neb mezi jistou dobou (Unity,

terminy). 3) Strany mohou o své vůli doložili Ihňtu právním jed

náním (§. 73.). 4) S trváním nějakého stavu po jistou dobu bývají

často spojeny zvláštní účinky právní. Hledě těmto účinkům času

jest potřebí podrobnějších ustáno vedi o rozdělení (§. 88.) a po
čítání (§. 89. 90.) času.

Ve směru tomto vytknouti sluší 'zvláště změnu práv, která

tím nastává, že jich po jistou dobu vykonáváme neb nevykonáváme. b)

Změnu tuto nazýváme vůbec promlčením (praescriptio, Verjährung),

a to buď promlčením nabývacím (p. acquisitiva, erwerbende V.),

neb promlčením pozbyvacím (p. exstinctiva, erlöschende V.), záleží-li

účinek buď v nabytí práva opětovným výkonem jeho, neb ve ztrátě

jeho, když po jistou dobu nebylo vykonáváno. Věcí nesprávnou jest.

když promlčení vykládá se jako jediný, souvislý ústav právní ;
")

přichází! ono při různých právech ve zcela různých podobách. Toliko

jednomu druhu tak zv. promlčení sluší již zde přihlédnout i pro
jeho všeobecný význam (§. 91.).

Pozri. ') O celé nauce zvláště Savigny §. 177
. .

201. IV. str. 297.
až 035.; přehled jednotlivých účinků času též tam §. 177. O občasích

srov. spis, obyčejně Eustathiu přičítaný : neh -
íhfffiiuj: ' tnaviv. Vydal E. E. Zacliariae, 1836.

'J) Jac. liavii principia univ. doctrinae de praescriptione acquisitiva
et extinctiva. 1766., ed 3. 1790. Thibaut, lieber Besitz und Verjährung.
1802. Unterholzner, Ausführliche Entw. der gesammten Verjährungslehre
2. sv., 1828. Druhé, prohlednuté vydání opatřil Schirmer 1858. Heim-
bach, Rtslex. Xll. str. 288

. .
675. Srov. prus. Landr., díl I. tit. 9.

„von der Verjährung“ §. 500
. .

669. Cod. Nap. liv. Ill. tit. 20. de la
prescription. . zák. obě. „O promlčení a vydržení“ §. 1451

. .
1502.,

a o něm Unger II. §.,104.

a) Dig. de feriis et dilationibus et diversis temporibus. 2. 12. Cod. de
feriis 3. 12. X. 2. 9. b) Dig. de diversis temporalibus praescriptionibus. 44. 3.
Cod. de annali excejitione italici contractus tollenda et diversis temporibus et
exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum. 7. 40. X. de prae
scriptionibus 2. 26. in 6to. 2. 13.

9*
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2) R o z d ě 1e n í č a s u.

Čas dělíme na jisté části: léta. měsíce, neděle, dni. Kalendář

podává nám ustálené rozdělení času dle těchto oddílů. Hledě

tomuto rozdělení nazýváme oddíl časový, jak kalendářem jest

určen s pevným počátkem a koncem, rok, měsíc, týden a den dle
kalendáře, civilis annus, mensis, dies. a) Hen dle kalendáře, na
24 hodin rozdělený, jest doba od půlnoci do půlnoci. b) Rok skládá

se z 365 dní, počínaje 1. lednem a konče včetně 31. prosince.
Každého čtvrtého roku jeden den přidává se po 23. únoru

(den přestupný, dies intercalaris, Schalttag) 0), vyjímaje toliko tři

kráte v 400 letech. Ale tento den přestupný pokládá se právnicky

s následujícím dnem za jediný den dle kalendáře (bissextus, prior et
posterior). d) Při právních poměrech jsou obyčejně důležitá občasí

stejného rozsahu a stejných názvů, s pohyblivým počátkem a koncem.
Tím způsobem naproti roku dle kalendáře máme rok časový (po

hyblivý, přirozený), t. j. dobu 365'dnů e) s pohyblivým počátkem:

rovněž proti dnu dle kalendáře den časový, přirozený, t. j. dobu

stejné délky jako den dle kalendáře, ale nečítaje půlnocí. Obtíže

činí zde pouze čítání dle měsíců, poněvadž měsíce dle kalendáře

nejsou stejně dlouhé. Je-li však v zákoně doba určena dle měsíců,

počítáme na měsíc 30 dní f) (měsíc časový).

Pozn. 1) O rozdělení času vůbec srov. Censorinus do dio natali,
cap. If)

. .
24. Macrobii Saturn. 1. 3. 12. 16. Ideler, Hdb. dor math,

und techn. Chronologie. 2. sv. 1825. 1826. Gmclin, krit. Arch. J.
str. 577. násl. str. 756. násl. — Savigny IV. str. 320

. .
347. Heimbaeh,

Rtslex. XV. str. 132
..

231.

-) Dnešní kalendář jest podstatou svou kalendář, jen/ byl r. 709.

a. u. Juliem Caesarem zaveden (. Juliův), a r. 1581. Řehořem .
opraven (k. Řehořův). Jak známo však, Římané čítali jinak nežli my
dny měsíce, počítajíce zpět od Non a Idují měsíce (t. j. od 7. a 15.
března, května, července a října; neb 5. a 13. dne ostatních měsíců).

a) Censorin. cap. 20. 22. 23. ) L. 8. D. do feriis. 2. 12. cf. Gell. III. 2.
c) L. 2. I). de div. temp. 41. 3. d) L. 2. cit. L. 98.- D. de V. 8. L. 3. §. 3.
I), do minor. 4. 4. cap. 14. X. de V. S. 5. 40. e) L. 51. S-2. D. ad. log. Aquil.
9. 2. L. 4. §. 5. D. do statiibb. 40. 7. T;. 134. I), do V. S. f) L. 12(11). §. 6.
L. 30 (29). §. 5. D. ad log. Jul. do adult. 48. 5. L. 1. 10. D. ad Sc. Turpili.
48. 10. L. 22. §. 1. 2. 11. Ood. do iure dolili. 0. 30. Nov. 115. cap. 2. cf. Pauli
senti. IV. 9. ;. 5. L. 28. 31. §. 22. 1). do aedil. od. 21. 1.



pak zpět od Kalend, t. j. 1. dne měsíce následujícího, na pi -, ante
diem XYll. Kal. Jan. t. j. 16. pros., poněvadž se počítá 1) Kal. Jan.
2) pridie Kal. Jan. t. j. 31. pros. 3) III. ante Kal. Jan., t. j. 30.

pros. atd.

:í) Také Římané dělili den na 24 hodin, ale na 12 hodin denních
od východu slunce až jeho západu (horae diei, lucis, dies naturalis)

a 12 hodin nočních od západu slunce až do jeho východu (horae
noctis). Když hora sexta noctis se končila, byla půlnoc; když hora
sexta diei, bylo poledne. Byly tedy hodiny pohyblivé délky (dle ročních
počasí), a 12 hodin po sobě jdoucích náleželo dvěma různým dle ka
lendáře dnům.

4) Dle Juliova kalendáře rok pokládán byl za roveň 3 6 5 74 dne;
proto byl každý čtvrtý rok přestupným. Přesně však má rok 365 dní,
5 hod. 48' 48"; proto dle kalendáře Řehořova vynechává se třikráte
den přestupný ve 400 letech; dny přespočetné byly vynechány r. 1581.
Dle římského kalendáře byl 24. únor roku obyčejného dies sextus
ante Kalendas Martias („ante diem YI. Kal. Mart.“), 23. únor dies
septimus („ante diem septimum Kalend. Mart.). Mezi tyto vložen byl

v roce přestupném jeden den, aniž by počet dní se změnil ; vložený
den t. j. 24. únor roku přestupného nazýván byl pro sebe, ale i s dnem
následujícím bissextum, a byl dle zpětného počtu od příštích Kalend
25. únor prior, 24. únor posterior dies. L. 98. pr. D. de V. S. L. 3.
§. 3. D. cle minor. 4. 4. Basil. IL 2. 95. X. 4. 3. §. 3. Eustath. 111.
3. Harmenop. append. III. §. 35. srov. s Censorin. de die nat. cap. 20.
Macrob. Saturnal. 1. 13. 14. Mommsen, Röm. Chronologie str. 279.
misi. 2. vyd., tvrdil sice, že 25. únor dnem přestupným byl, a dle
přirozeného způsobu počítání zván byl posterior dies, 24. únor prior
dies; s ním souhlasí Bekker, Jahrb. . str. 137. riásL, Heimbach na
m. u. str. 215. násl. Ale důvody pro názor tento uvedené nepřesvědčují,
poněvadž bychom musili pokládati, ' že Censorinus, vrstevník Ulpianův,

a Macrobius (ve 4. neb 5. stolek), kteří pojednávají ex professo o věci
té, hrubě zmýlili se o dni přestupném své doby. Srov. Arndts, Bekkers
Jahrb. . 10. (jehož vývody sice Mommsenem, též tam čís. 14., zvláště
str. 364. pozn. 16., byly právem v odpor vzaty, ale podstatou sotva
vyvráceny jsou), Vangerow I. §. 197. str. 343. násl. Salkowski luštit.
§. 16., srovn. Arndts, civ. Sehr. I. str. 42

. .
54. — Ovšem dnešní

doby jest přestupným dnem 24. únor, a nikoliv 25. neb snad 29. únor.
Savigny IY. str. 457. násl. Windscheid §. 103. p. 17. — O těchto
dvou dnech (bissextum) platí pravidlo : id biduum pro uno die habetur.
L. 98. pr. D. de V. S. (cf. L. 98. §. 1. 2. ibid., jednající o obvyklém
před Caesarem vkládání jednoho měsíce, mensis intercalaris). Basil. IL
2. 95. T ßt(TGE§Tovala ))[1 tan. — L. 3. §. 3. D. de minor. 4. 4.
Si bissexto natus est sive priore sive posteriore die, Celsus scripsit
nihil referre; nam id biduum pro uno die habetur et posterior dies
Kalendarum intercalatur. zv. Eustathius a Harmenopplus překlá-
kládají na m. u.: mt sv rfj jroótrj f]usnu rov ßiaat^rov tire ev



devisor zig, 'iacpooor xrziv,
. .

rivo íjiitmov vr fug tmcqc-
lafißarofibrmv. L. 2. 1). 44. 3. Ln tempore constituto indicatis an inter
calaris dies proficere indicato necne debeat, quaeritur; item de tempore,

quo lis perit. Sic sine dubio existimandum est, ut auctum litis tempus
intercalari die existimetur, veluti si de usucapione sit quaestio, quae
tempore constituto expleri solet, aut de actionibus, quae certo tempore
finiuntur, ut aediliciae pleraeque actiones ; et (1. sed et) si quis fundum

ea lege vendiderit, ut nisi in diebus triginta pretium esset solutum,
inemtus esset fundus, dies intercalaris proficiet emtori (Hasil. LI. 3, 2.

roj , Flor, tempori) : (neb ?) mihi contra videtur. — Savigny
§. 192

. .
194. — Proti dnešní platnosti onoho pravidla prohlašuje se

Unger II. §. 106. str. 305 násl. srov. Windscheid §. 103. p. 19.

5) Proti vyměření lhůty měsíčné na 30 dní zdá se byti L. 101.
I), de R. J. Ubi lex duorum mensium fecit mentionem, et qui sexa
gesimo et primo die venerit, audiendus erit ; ita enim et Imp. Antoninus

cum divo patre suo rescripsit. Savigny str. 392
. .

399. Puchta §. 74.
not. d. §. 74. not. e. — Opravy: sexagesimo die, srov. Eustathius

cap. 14. ed. Zachar. §. 149. not. 3., sexagesimo et premo (t. j. postremo)
die, Huschke, Linde’s Ztschr. n. p. II. str. 166

..
ISO. — Neodporuje

L. 5. §. 1 a. (pr.) Cod. de temp. app. 7. 63. „aliis trium mensium
spatiis, id est nonaginta (et) tribus diebus,“ srov. L. 2. ibid., ani L. 12.
D. de statu horn. 1. 5. L. 3. §. 12. D. de suis et legit. 38. 16. septimo

mense —
centesimo octogesimo secundo die natus (§. 39.). O místo

toto a L. 101. cit. Schrader, Civ. Abb. IL 3., opírá jiné počítání dle
měsíců, totiž jeden měsíc = “2měsíce

—
y,., 6 měsíců ~ 7„ 365 dní,

jen že pomíjí zlomky. — Ostatně srovn. ještě ríšs. usnes, z r. 1548.
§. 53.: „in 6 Monaten, ein jeden Monat für 4 Wochen zu rechnen.“
O počtu počínaje jistým dnem měsíce až jistému dni srov. L. 2. Tk.
Cod. dc decurion. 12. 1. „utrum ex numero dierum an ex nominatione
Kalendarum computari duorum mensium spatia debeant.“ Y dnešním
právním životě jest počítání toto, na pr. od 12. ledna až do 12. března,
velmi obyčejné; na př. prus. Landr. 11. 8. §. 855. srov. I. 9. §. 500.
Code de commerce art. 132. Směnečný řád čl. 32. Savigny str. 341
až 344.; a Backofen, Linde’s Ztschr. XYllI. str. 350

. .
371., hájí ná

zoru, že počítání onoho bylo obyčejně užíváno i dle říni. práva. Srov.
Wächter . §. 121. p. 6. Unger II. str. 288. p. 11.

3) O počítání 111lit.

§• 89.

a) Počítání civilní.9

Počátek nějaké lhůty, na jejíž vypršení nějaký právnický účinek

jest vázán, označen jest obyčejně nějakou skutečností, na pr. po
rodení, nabytím držby, kterážto událost do času jistého dne kalen

dářního spadá. Dle přesného výpočtu bylo by končeni lhůty. dle



dní neb větších oddílů časových vyměřené, ono okamžení jiného

dne kalendářního, které s oním počátečním okamžením se srovnává,

tak že část posledního dne ještě dílem jest této lhůty příslušné.

Takovéto počítání času jmenují Římané ad momenta neb a mo
mento in momentum tempus computare, novější právníci počítání

času přirozené. Tohoto počítání užívá se v římském právu jen vý

jimečně a nemůže nikterak pokládáno býti za pravidlo. 2) Z pravidla

počítáme lhůtu dle celých dnů kalendářních. Čítání toto jmenujeme

ad dies numerare, civiliter tempus computare, proto počítání času

právnické (civilní).', Při tom čítá se den, do něhož počátek lhůty

spadá, jakožto první; den poslední (novissimus, postremus neb

extremus dies) obdržíme pak počtem. 3) Hledě tomuto dni sluší

rozeznávati, zdali jde o nabytí nějakého práva neb nějaké schop

nosti jako o účinek jistého stavu, jenž po určitou dobu trval ;
anebo o pozbytí nějakého práva jako o účinek tak dlouhého, opo
minutí. 4) Y prípadnosti oné stačí, když rozhodný stav ještě posled

ního dne také byl trval, když tedy tento den byl pouze dostižen

(dies coeptus pro completo habetur) ; v této prípadnosti však se
předpokládá, aby i poslední den byl opominut, aby tedy zcela byl

uplynul. 5) 6)

Pózu. *) O této velmi sporné nauce srov. Koch, Belehrungen über
Mündigkeit zum Testimi

. . .
1796. Ilagcmeister, právě o též věci.

civ. Mag. lil. 1. Koch, Bestätigung der Bel. 1798. Gmelin na m. u.
(§. 88. p. 1.). Erb, über den annus civilis der Usucap. civ. Mag. Y. 8.
Löhr, über civ. comp., civ. Árch. XL 18. Unterholzner, Yerjähruugsl. I.
§. 90. Reinfelder, der annus civilis. 1829. Vangerov I. §. 196. Savigny
§. 182

. .
188. Puchta, Curs, der Instit. 11. §. 199. Bachofen. Linde’s

Ztscbr. XV111. 2. 11. Husclike na m. u. (§. 88. p. 5.) Heimbach, Rtslex.
XY. str. 142

. .
193. Krueger, de temporum computatione Rom. diss.

1861, téhož krit. Yers. s. 59. nás!.. Holder, Theorie d. Zeitberechnung
nach R. R. 1873.

2) L. 3. §. 3. D. de min. 4. 4. Minorem autem XXY. annis
natu videndum an etiam die natalis sui adhuc dicimus ante horam qua
natus est, ut, si captus sit, restituatur. Et cum nondum compleverit,
ita erit dicendum, ut a momento in momentum tempus spectetur. Praxis
počítá sem také lhůtu appellaění dle Xov. 23. cap. 1.: „intra decem
dierum spatium a recitatione sententiae numerandum.“ Keller str. 150.
první případ nechce pro dnešní právo více připustiti, dávaje restituci
celý den narozenin, ale bez důvodu.

3) Srov. p. 4. g. L. 1. §.5. 12. 1)., quando app. 49. 4. Bachofen
str. 45. násl. Huschke str. 166. se Savignem str. 361 násl. Příl. XI.
str. 602

. .
616. Puchta §. 75. p. e. Windscheid §. 103. p. 12

. .
14.



4) Rozhodná mista jsou tato : a) L. 5. D. qui testam, fac. 28. 1.
A qua aetate testamentum vel masculi vel feminae facere possunt,
videamus. Verius est in masculis quidem quartum decimum annum
spectandum, in feminis vero duodecimum completum. Utrum autem
excessisse debeat quis quartum decimum annum, ut testamentum facere
possit, an sufiicit complesse? Propone aliquem Kalendis Januariis natum
testamentum ipso natali suo fecisse quarto decimo anno, an valeat te
stamentum? Dico valere; plus arbitror, etiam si pridie Kalendarum
fecerit post sextam horam noctis, valere testamentum ; iam enim com
plesse videtur annum quartum decimum. — b) L. 1. D. de manumiss.
4U. 1. Placuit eum, qui Kalendis Januariis natus (est) post sextam
noctis pridie Kalendas quasi annum vicesimum compleverit, posse manu
mittere;

. . .
iam autem minor (XX annis) non est, qui diem supremum

agit anni vicesimi. — c) !.. 132 pr. L. 134 D. de V. S. Anniculus
amittitur, qui extremo anni die moritur

. . .
Anniculus non statini ut

natus est, sed trecentesimo sexagesimo et quinto die dicitur, incipiente
plane, non exacto die, quia annum civiliter, non ad momenta tem

porum, sed ad dies numeramus. Cf. L. 12. §. 5. D. de Pubi. act. 6. 2. —
d) L. 15. pr. 1). de div. temp. 44. 3. In usucapione ita servatur, ut
etiamsi minimo momento novissimi diei possessa sit res, nihilominus
repleatur usucapio, nec totus dies exigitur ad explendum constitutum
tempus. D. 6. 7. D. de usurp. 41. 3. In usucapionibus non a momento
ad momentum sed totum postremum diem computamus;

. . .
ideoque qui

hora sexta diei Kalendarum Januariarum possidere coepit, hora sexta
noctis pridie Kalendas Januarias implet usucapionem. Cf. Geli. noct.
Att. 111. 2. Q. quoque Mucium dicere solitum legi, (lege) non isse
usurpatum mulierem, quae ((pium) Kalendis Januariis apud virum matri
monii causa esse coepisset, (et) ante diem quartum Kalendas Januariis

sequentes usurpatum isset. Non enim posse impleri trinoctium, quo(d)

abesse a viro usurpandi causa ex XII. tabulis deberet : quoniam tertiae
noctis posteriores sex horae alterius anni essent, qui inciperet ex Ka
lendis. Cf. Macrob. Sat. I. 3. — e) L. 49. D. de cond. et dem. 35. 1.
Si in annos decem heres dare damnatus aut (piis liber esse iussus est,
novissimo eius temporis die legatum debebitur et libertas obtingit. —
f) L. 6. D. de 0. et A. 44. 7. In omnibus temporalibus actionibus,
nisi novissimus totus dies Compleatur, non finit obligationem (Vulg.

non finitur obligatio, Mommsen non finit obligatio). — g) L. 101. D.
de R. J. (§. 88. p. 5.) L. 1. §. 9. D. de suce. ed. 38. 9. Quod di
cimus ,intra dies centum bonorum possessionem peti posse 1

,
ita intelli-

gendum est, ut et ipso die centesimo bonorum possessio peti possit.
L. 31 (30). §. 1. D. ad leg. Jul. de adult. 48. 5. Sexaginta dies a di
vortio numerantur, in diebus autem sexaginta et ipse sexagesimus est.

5) Na př. lhůta více let počíná prvního ledna v poledne; tu jest
posledním dnem 31. pros. nějakého jiného roku; lhůta jest dokončena
při vydržení počátkem 31. pros., při promlčení žaloby uplynutím tohoto
dne; v případnosti této může žaloba ještč 31. pros. byti podána, v oné



případnosti vydržení není překaženo, jestliže držba 31. pros. se ztratí,

a vydržitel jest povinen při pozdější žalobě vlastnické jen dokázati, že
ještě 31. pros. (Quovis momento, třeba jen incipiente die), ale ne, že
ještě držel dne 1. ledna. S tímto v podstatě souhlasí Vangerow, Plichta,
Huschk'e a nyní také Booking; však Puchta §. 75. pozn. e. pokládá

v případnostech druhého druhu 2. leden za den první (pozn. 3.), Huschke
však, str. 171. násl., dokládá ještě, že když při témž právním poměru
nějaká lhůta položena jest, po. kterou právo nějaké osoby trvá

a ve které jiná osoba téhož práva nabyti smí, pro osobu tuto
sice pravidlo platí : Dies ultimus caeptus pro com] »leto habetur, ale
že spolu osobě oné jest dán celý den poslední, aby usurpaci své
právo vykonala ; arg. místa v pozn. 1Y. d. e. ; proti tomu Vangerow VIL
vyd. §. 126. str. 337. —

Úchylná mínění: a) Komputace civilní záleží
dle své podstaty v tom, že každý kalendářní den pokládá se za ne
dílnou jednotku, tedy počítá se ve svrchu dotčeném příklade první
leden jakožto celý první den, a 31. pros. pokládá se po svém počátku
ihned za dokonaný (Reinfelder, srovnej také Booking, Inst. §. 122.,
Koch, Hagemeister, Löhr; proti tomu však nyní Bücking. Inst. 2. vyd.
§. 122. Pand. I. §. 127.), b) Pravidelně končí prý se lhůta teprve,
když 31. pros. uplyne, jen výjimečně již počátkem jeho (Erb, Bachofen,
také Windscheid §. 103. pozn. 15. 16. a Heimbach str. 1U2. násl.);

c) Lhůta končí se v případnostech prvního druhu počátkem, v přípád-
nostcch druhého druhu uplynutím prvního ledna, jakožto onoho dne
kalendářního, do jehož doby mathematický konec lhůty spadá, t. j. dle
tohoto mínění konec dne posledního (dies novissimus neb extremus :
Savigny, z části souhlasí Unterholzner). Savignovi přisvědčuje vzhledem

právu dnešnímu také Keller §. 73., dle svého náhledu o římském
právu patřil by pod b). O ustanoveních nových zákonodárství srovnej
Savigne IV. str. 420. s Ungrem II. str. 295. násl.

e) Sem nenáležejí L. 5. 8. 22. D. de annis legat. 33. 1. a zcela
singulární ustanovení obsahuje L. 8. D. de numer. 50. 4. Ad rem-
publicam administrandam ante XXV. annum . . .

admitti minores non
oportet

. . .
Annus autem vicesimus quintus coeptus pro pleno habetur.

<§• 90
-

b) Utile tempus.

Lhůta časová pokládá se z pravidla za nepřetržitou řadu dílů

časových (tempus continuum). 11) V některých případnostech však.

ve kterých nějaké soudní jednání dle předpisu právního předse

vzato hýti může jen ve Unitě určité (nejdéle v jednom roce), čítají

se jen tomu způsobilé dni, dies utiles; dni, v nichž ono jednání

právní předsevzato hýti nemohlo, nepočítají se ke dnům zameškaným. 15)

il) L. 31. §. 1. D. de usurp, et usmap. 41. 3. L. 8. Cod. de dolo. 25
20 (21). L. 7. Cod. de temp. i. i. r. 2. 52. (53). h) L. 2. 1). qui s ordo. 38. 1.,



188

Proto utile tempus, na pr. auiius utilis, sex menses utiles, centum

dies utiles. Ľ) Překážky, nimž se při počítání tomto přikládá,

mohou záležeti v tom, 1) že soud některého dne nebyl přístupným,

aby potřebné jednání bylo se vykonalo ; d) za 2) že nebyla přítomná

nějaká jiná osoba, jejíž přítomnost byla potřebná; 6) za 3) že osoba,

která jednání měla předsevzít!, osobně byla zaneprázdněna, buď že

byla nepřítomna, nemocna, f ) ano i také, ale ne ve všech případ-

nostecb, že neznala, jak se věci vskutku mají. 8) Něco jiného jest,

že v některých případnostech pro neznalost odkládá se začátek

Hnity, která později in continuo plyne. h)

Pozn. Nevhodným jest zmatkům vede moderní rozlišování
a) tempus utile ratione initii, continum ratione cursus ; b) tempus con-
tinum ratione initii, utile ratione cursus; č) tempus utile ratione initii
et cursus; d) tempus continuum utraque ratione. Srov. Savigny IV.
§. 189

. .
191. se sv. III. str. 410

. .
417. Jen to, nač v odst. h) a c) po

mýšleli, jest tempus utile v římském smyslu; rozdíl mezi li) a c) jest
jen nevhodný výraz pro různost, která vyskytuje se dle pozn. 9. —
Mínění, v novější době Elversem, Themis n. p. I. str. 125

. .
184. pro

nesené, že annus utilis vztahovati sluší na úřední rok praetorňv, vy
vráceno bylo Arndtsem, Linde’s Ztscbr. XIV. str. 1. násl. (civ. Sehr. I. 7.).
Srov. Savigny IV. str. 451

. .
453. — llímské právo ostatně v mnohých

případnostech odstranilo toto počítání, kde dříve v užívání bylo ; novější
zákonodárství jemu docela není nakloněno. Unger II. str. 311. násl.

^ 91.

4) Č
a s n e p a m ě t n ý.

Jestliže nějaké právo tak dlouho se vykonává, že nikdo se

nepamatuje, kdy s tímto výkonem počato bylo, tedy pokládáme za

to, že právo ono někdy a nějak právně bylo nabyto, buď zvláštním

propůjčením (lex specialis) aneb jiným způsobem. Výkon práva od

nep iněti nahrazuje jinak potřebný důkaz nabytého práva. Věc tuto

L. 1. D. de div. temp. 44. 3. c) L. 2. cit. L. 1. §. 9. 12. D. de succ. ed. 38. 9.
L. 19. §. 6. de aedil. ed. 21 1. L. 7. 8. Cod. citi. d) L. 2. cit. 1. 2. L. 1.
in f. D. de div. temp. e) L. 1. cit. initio, cf. L. 1. §. 7

. .
10. D. quando app.

49. 4. — L. 1. §. 1. 1). ex qiiib. caus. mai. 4. 6. f) L. 1. I), cit. L. 2. cit.
§. 3. cf. L. 1. 1). de li. p. fur. 37. 3. L. 7. §. 1. 2. D. de hon poss. 37. 1. L. 2.
('od. si ut om. her. 2. 39 (40). s) L. 2. pr. D. quis ordo. cf. Gai. II. 105.
171

. .
173. L. 0. D. de calumniat. 3. 0. L. 15. §. 4. 5. quod vi. 43. 24. L. 19.

$. 6. L. 55. T), de aed. ed. 21. 1. L. 2. Cod. de aed. act. 5. 58. L. 8. Cod. de
dolo. 2. 20 (21). h) §. 10. J. de excusat. 1. 25. L. 1. §. 15. D. quando app.
49. 4. L. 19. §. 2. 3. (L. 19. c. m.) L. 22. §. 1 b. 2. (§. 1. 2.) Cod. de iure
delib. 0. 30,



nazýváme promlčením nepamětným. praescriptio immemorialis aneb

indefinita. Promlčení toto vyskytuje se již v římském právu pod

jménem vetustas a) v jednotlivých píípadnostech, pak v právu ka

nonickém b) a v německých zákonech říšských, c) a jest uznáno

v praxi při všelikých právech, pokud dle své povahy připouštějí

nepřetržitý výkon od nepaměti, a pokud jiné promlčení v určitém

čase dokonané (tak zv. praescriptio definita) zbytečným nečiní pro
mlčení ono. Aby nějaký skutečný stav mohl býti pokládán za ne-
pamětný, vyžaduje se, aby nikdo z vlastního postřehu ani z ústního

podání předků nemohl podat! zprávy o vzniku jeho. a ) důkazu

o stavu nepamětném slouží zvláště výpověď svědků, jichž paměť sahá

po celý věk lidský, t, j. nejméně po čtyřicet let, e) aktéři dosvědčí,

že po celou tuto dobu nynější stav nejen vždy trval, nýbrž i že

od starších osob nikdy ničeho jiného nebyli slyšeli. Ale i listin

může důkazu užito býti. Účinek tohoto důkazu mine se. však

s výsledkem, dokáže-li se, že nyní ještě trvající stav počal bez

právně v nějaké dřívější době.

Pozn. J) Böhmer, ins eccles. IL 26. §. 35
. .

45. , obs.
for. 1. 4. obs. 5. Unterbolzner, Verjährungsl. 1. §. 140

. .
150. Pfeiffer,

prakt. Ausi'. IL str. 3
. .

147. Schelling, die Lehre von der unvordenk
lichen Zeit 1835. Arndts, Beiträge str. 126. nasi. (civ. Sehr. 1. 8.).
Savigny 1. str. 480

. .
536. A. Schmidt (von Ilmenau) civ. Abh. 1841.

str. 169. nasi. Friedländer, Die Lehre von der unvordenklichen Zeit 1843.
Heimbach, Rechtslex. XII. str. '546

. .
618. Windscheid 4. vyd. §. 113.

Brinz 2. vyd. I. §. 164.

") O historickém vývoji tohoto ústavu právního srov. zvláště
Friedländer, odd. 1

. .
3. Buchka, Der unvordenkliche Besitz 1841.

Spisovatel tento chce čas nepamětný vyvoditi jen z práva německého.
Proti tomu Pfeiffer, Zeitschr. ť. deutsches Recht (vyd. Reyscher a Wilda)
Vlil. 1.

;1) O podstatě nepamětného promlčení a to a) zdali jest nabývacím
způsobem práv vydržení obdobným? Unterbolzner, Pfeifer na m. u., proti
tomu zvláště Schelling, Arndts, Savigny §. 201. Srov. Böhmer, Wernher
1. c. (praesumtio juris et de iure?) L. 3. §. 4. D. 43. 20. Ductus

a) L. 3. D. de locis et itili, pubi. 43. 7. — L. 3. §. 4. D. de atpia cpwt.
43. 20. L. 26. 1). cle aqua pluv. 39. 3. L. 7. Cod. cle serv. et aqua. 3. 34. —L. L §. 23. L. 2. pr. §. 1. 3. 5. 7. 8. D. de aqua pluv. 39. 3. — cf. L. 28. D.
de.probat. 22. 3. b) cap. 21. 26. X. de V. S. 5. 40. cap. 1. de V. S. in (ito.
5. 12. cap. 1. cle praeseript. in Oto. 2. 13.

v
c) Aurea bulla cap. 8. §. 1. 2. cap.

28. §. 5. É. u. z r. 1548. §. 56. 59. 63. 64. 11. u. z r. 1576. §. 104. 105. {1) L. 2.
§. 8. D. ch: aqua pluv. 39. 3. L. 28. D. cle probat. °) cap. 1. de praeseript. in
(ito. 2. 13. cf. L. 2. Th. Cod. cle longi temp. praeseript. 4. 13. L. 7. §. 1. (L. 7).
Cod. cle funel, rei priv. 11. 66 (65). L. 14. Cod. cle fund, patrimon. 11. 62 (61).
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aquae, cuius origo memoriam excessit, iure constituti loco habetur.
L. 2G. 1). oÜ. 3. Scaevola respondit, solere eos, qui iuri dicumlo praesunt,
tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non
probaretur. L. 1. §. 23. ibid. Denique ait

...
si tamen lex non sit

agro dicta, agri naturam esse servandam et semper inferiorem superiori
servire ; ...

si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem legis
tenere. Sane enim et in servitutibus hoc idem sequimur, ut, ubi servitus

non invenitur imposita, qui diu usus est servitute, neque vi neque
precario neque clam, habuisse longa consuetudine vel ex (velut? neb
cd et?) iure impositam servitutem videatur, cap. 1. in Gto de praescript.
2. 13.

. . .
nisi tanti temporis allegetur praescriptio, cuius contrarii

memoria non existat; b) jakým právům ochraně slouží čas nepamétnv ?
zda právům veřejného rázu, nel) osvobození od nich? Savigny str. 484.-
509

. .
514. Friedländer II. str. 67. násl. Seuffertův arch. XIV. 112.

(srov. též tam čís. 111., kde vzhledem též připadnesti vyskytuje se
podivné tvrzení, že nepamětným promlčením jen pro osoby právnické
neb pro pozemky nabyti se může práv). Busch, Stimme der Praxis
str. 17. násl. Proti tomu Arndts str. 145. násl. Dollmann, Seutferťs

Blätter tůrRechtsanw. VIL str. 339
. .

341. Puchta §. 77. p. c). Seuffertův
arch. V. 250. VI. 144. IX. 120. XIV. 14. XVI. 173. XIX. 120. Srov.
L 170. (kde právě veřejný ráz jistého poměru právního vytčen jest
jakožto důvod, proč nepamětné promlčení jest vyloučeno); c) zda

a pokud sluší němu přihlédati při poměrech obligačních ? Seuffertův
arch. I. 138. proti němu; VIL 5. 2G9. XIII. 127. XV1I1. 116. XIX.
104. pro ně, pokud poměry tyto dopouštějí výkon nepřetržitý; d) zdali
čas nepamětný zastupuje vždy jen důkaz privilegia neb zákona zvláštního
(lex specialis)? Friedländer li. str. G3. Proti tomu Arndts na m. u. —
Těmto sporným otázkám vyhnulo se novější zákonodárství tím, že ne
přijalo tohoto ústavu. Unger II. str. 25G.

4) O důkazu nepaměti : L. 2. §. 8. D. de aqua et a. pluv. arc.
39. 3. Idem Labeo ait, quum quaeritur, an memoria extet facto opere,
non diem et consulem ad liquidum exquirendum, sed sufficere, si «piis
sciat factum esse, hoc est, si factum esse non ambigatur; nec utique

neccsse esse, superesse qui meminerint, verum etiam si qui audierint

eos qui memoria tenuerint. — L. 28. 1). de probat. 22. 3. Si arbiter
animadvertere debeat, an operis facti memoria extet? hoc ei quae
rendum est, an aliquis meminerit, id opus factum esse. Paulus : imo

quum in arbitrio quaeritur, memoria facti operis extet necne, non hoc
quaeritur, num aliquis meminerit, quo die aut quo consule factum sit,
sed num hoc aliquo modo probari possit, quando id opus factum sit :
et hoc ita, quod Graece dici solet tv tt/.útsi, enim potest hoc memoria

non teneri ; intra annum puta factum, quum interim nemo sit eorum,
qui meminerit, quibus consulibus id viderit. Sed cum omnium haec est
opinio, nec audiisse nec vidisse, (pium id opus fieret, neque ex iis
audisse, (pii vidissent aut audissent, et hoc infinite susum versum
accidet, quum memoria facti operis non extaret. Cf. Basii. XXII. 1. 28



a Schol, ad h. 1. Heinib. vol. 11. p. 48ü. Friedländer IL str. 70.
nasi. 74. — Opravy: Savígny str. 518. Huschke, Linde’s Ztschr. n. p. IV.

str. 301
. .

305. Mommsen navrhuje iv ttIúth. etenim potest hoc me
moria non nullorum teneri intra annos quinque puta factum, cum interim

nomo sit eorum qui meminerit quibus consulibus id fieri viderit. Sed

c. o. h. e. o. nec vidisse se 'Cum id opus fieret neque ex eis audisse
. . .

similiter susum versum accidet, tum memoria facti operis non extat. —
Srov. Pufendorf obs. I. 151. 11. 55. Pfeiffer §. 8

. .
18. Schelling

str. 123
..

140. Arndts str. 157
. .

160. Savigny str. 517
. .

527.
531

. .
535. O přísaze jako důkazu nepaměti Pufendorf JI. 55. Savigny

str. 524 nasi., Dollmann na m. u. str. 342
. .

344.' Seuffertův arch.
IX. 121. XIV. 272.

Pátá kapitola.

Výkon a ochrana práv.

§. 92.

I. Výkon práv.

Výkon nějakého práva jest skutkový projev vlády vůle, kterou

si někdo vzhledem jistému předmětu osvojuje a která záleží

v činech, nimž právo příslušnou osobu oprávňuje. Některá práva,

zvláště pohledávky, zruší se úplným svým výkonem, jiná, na př.

práva věcná, mají tu povahu, že stále mohou býti vykonávána,

aniž obsah jich se vyčerpá. Osoba oprávněná má toho na vidi. své

právo bud zcela nebo z části výkonávati ; a) jen že nepřetržité ne
vykonávaní má často za následek pozbytí práva (§. 87.). Ponejvíce

dopouští se 1) vykonávání práva skrze zástupce. 1’) Výkon práva má

i tenkráte místa, když i osobě nějaké jest na ujmu, a oprávněnci

žádného užitku nepřináší. 0) V mnohých případnostech 2) však vy
konávání, které jest osobě oprávněné neužitečné a jinému škodné, d)
nedovoluje se jakožto neslušné neb nemravné. Ovšem však jest

věcí možnou, že různá práva tak se setkají, že výkon práva jednoho

zcela neh z části vyloučen jest výkonem práva jiného; kollise práv. 3)
Tu může každý vykonali úplně právo své, pokud mu to skutečně

jest možno; proto osoba, již některá jiná předešla, nemůže vykonali

a) L. 15G. i)r. §. 4. 1). d.' It. J. cf. L. 21. 113. ibid. God. ut nemo in
vitus agere cogatur. 3. 7. b) rrqi. (Í8. in lito, de li. J. (’) L. 55. 151. 155. §. 1.
D de 11. J. L. 26. D. de damno inf. 30. 2. L. 1. §.21. L. 21. 1). de aqua pluv.
30. 3. L. 0. D. de s. )>. u. 8. 2. 4) L. 38. D. de rei vind. 0. 1. L. 1. §. 5. L. 2.



práva svého ; e) jindy může každý vykonat! právo své, obinezen jsa

jen spolu výkonem osoby jiné; f) v mnohých prípadnostech musí roz-
hodnouti los Jestliže však někdo neoprávněně osobuje si výkon

nějakého práva aneb někoho jiného v něm obmezuje, tedy jest tu

porušení práva, proti němuž ochrana poskytnuta být! musí.

Pozn. ) Příliš všeobecně praví cap. 08. not. b. cit. „Potest cpiis

per alium, quod potest facere per se ipsum.“

'-) L. 38. I). 6. 1. Neque malitiis indulgendum est, si tectorium
puta, quod induxeris, picturasque corradere velis, nihil laturus nisi ut
officias. Ale pravidlem jest: qui iure suo utitur, nemini facit injuriam;
nesprávnou věta: quod mihi prodest et tibi non nocet, ad id potes
compelli. Wächter Ildb. II. str. 194. srov. Sintenis I. §. 27. p. G
Windscheid §. 121. p. 2. 3.

:J) Srov. torn Thibaut Vers. II. 14. Kierulft. I. str. 230
. .

240.
Höcking Inst. I. §. 128. Pravou kollisí práv není : a) když nějaké právo
svým trváním zamezuje vznik práva jiného, poněvadž současně obě dvě
nemohou trvati ; b) když jen věcí pochybnou jest, které z několika osob
výlučné právo přísluší ; nel) c) když pro jedno právo nedostává se
skutečných podmínek jeho existence a účinnosti ; neb d ) když práva
současně vzniklá nejsou stejně siina, a když jsou sobě v poměru
výjimky neb obmezení ; neb e) když práva svým obsahem v skutku

se nesrovnávají. — Privilegiatus contra acque privile,giatum iure suo
non utitur?

Možnosť porušení jest příčinou zvláštních opatření právnických,

aby zajištěn byl příští výkon nároků právních a splnění příslušných

závazků, kauce v širším smyslu. tomu konci sloužili mohou:

1) Soukromá jednání právní, kauce v pravém smyslu, a) která

poskytují buď jen větší jistotu vzhledem právnímu odůvodnění

a tím i úlevu při příštím soudním dovolávání se právního nároku,

kauce verbální, aneb mohou spolu poskytovat! prostředky, jimiž se
výkon právního nároku zajišťuje, kauce reální. r ) Jistota verbální

může se zřídili a) pouhou smlouvou s osobou zavázanou, rcpro-

§. 5. 9. T). de aqua pluv. cf. §. 2. J. de his qui sui v. al. iur. 1. 8. c) Jj. . §. 7.
L. 24. P. quae iu fraud, cred. 42. 8. L. 10. 1). de pigi. 20. 1. L. 5. in f. P.
commod. 13. 6. f) J j. G. §. 7. cit. ") §. 23. J. de legat. 2. 20. L. 14. P. de iud.
5. 1. L. 5. P. fam. ere. 10. 2. L. 24. §. 17. P. de lid. libert. 40. 5.

a) Pig. de Stipulationibus praetoriis. 40. 5. et sqq. . .
8. cf. Inst, de

divisione stip. 3. 18. P. qui satisdare cogantur vel iurato promittant vel suae
promissioni committantur. 2. 8. Inst, de satisdationibus 4. 11. Cod. de satisdando.



missio se strany její, b) prto kauce promissorm dle práva římského

ve formě stipulare, z níž pak vzniká nová žaloba (actio ex stipu

latu), jejíž provedení ještě zvláště zajištěno byti může listinou

o tom vydanou (listina tato nazývá se též cautio exposita 0); neb

b) slibem přísahou stvrzeným, kterýž osobu zavázanou aspoň ve
svědomí silněji víže, cautio juratoria. d) Reální kauce může být i

déma bud a) rukojemstvím. jež osobě oprávněné poskytuje příle

žitost i někoho jiného nežli osobu vlastně zavázanou, třeba-li toho,

žalovati o splnění nároků svých (cautio fideiussoria, satisdatio), 0)
neb ß) právy zástavními, jimiž hodnota jistých věcí oprávněnei

jistotu dává za splnění nároků jeho (cautio pigneratitia). f) Též

může 7) škoda, jíž kdo se obává, odvrácena být i uložením věci

u osoby nestranné, apud sequestrem, proto sequestrare.") Závazek

složití jistotu může zakládat! -se bud na vůli soukromé, smlouvě

nebo posledním pořízení, cautio voluntaria, neb na předpise právním.-)

cautio necessaria. 11) Způsob, jakým jistota dána býti má, řídí se
výkladem příslušných ustanovení; 1) mnohé osoby však požívají zá

konných výhod ve směru tomto. 3)

2) Soudní opatření, a to a) missio in possessionem, uvedení

v držbu t. j. soudní dekret, jímž se někdo zmocňuje, aby se uvázal

v držbu cizího jmění neb jednotlivých předmětů majetkových za
jištění nároků právních, missio in possessionem bonorum neh rei. )

Uvedený má právo na detenci věci, aby ji střehl a chránil. 1) pokud

trvá důvod, proč byl uveden, 4) a chráněn jest v poměru tom

zvláštními prostředky právními. m) b) Arrest (arrest civilní), t. j.

soudní opatření, jímž někdo obmezuje se na čas ve své osobní

svobodě aneb v disposici o předmětech majetkových zajištění

právních nároků nějaké jiné osoby, arrest osobní neb arrest reální

(obstávka). Druhem arresti! jest sequestrare soudně zřízená, 11) seque
stratio necessaria. 5)

2. 5C>(57) b) L. 1. §. 4 . .
8. L>. li. t. 46. 5. L. 2. 3.

1). quoti, legat. 43. 3.
c) L. 25. §. 4. 1). de probat. 23. 3. cl) §. 2. J. li. t. 4. 11. e) L. i. I). li. 1.
2. 8. Ľ. 7. D. h. t. 40. 5. cf. L. 61. 188. §. 1. 1). de V. S. ‘') L. 4. §. 8. 1>.
do lid. libert. 40. 5. L. 1. §. 9. D. tle collat. 37. 6. k) L. 7. §. 2. I). b. t. 2. 8.
") Ji. 7. §. 1. 1). h. t. 2. 8. fi L. 3. Cod. tle Y. S. 6. 38. L. 4. §. 8. ). cit. cf.
not. e. ]i) Dig. quibus ex causis in possessionem eatur. 42. 4. cf. L. 4. 1). de
iurisd. 2. 1. X de eo qui mittitur in possessionem causa rei servandae. 2. 15.
in 6to. 2. 7. fi Ii. 12. D. h. t. 42. 4. L. 10. tp 1. ]). de poss. 41. 2. r,q Dig. ne
vis fiat ei, qui in possessionem missus erit. 43. 4. n) L. 7. in f. D. qui satisd.
2. 8. fi. 22. §. 8. D. soluto matr. 24. 3. L. 3. 6. I). de lib. exhib. 43. 30.
L. 21. §. 3. 1). de appellat. 49. 1. cf. L. un. Cod. de prtiliibita sequestr. pecnu.
4. 4. X. de sequestratione possessionum et fructuum. 2. 17. Clem. 2. 6.
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Pózu. 1) Prostředky zjišťovací druhu prvního pokud tomu smě
rují, ahy vedení sporu až do rozsudku bylo ulehčeno, nazývají se pro-
cessuálnými, prostředky druhu druhého, pokud tomu slouží, aby
materielní výsledek právního nároku již za odůvodněný uznaného byl
zabezpečen, slují materielní prostředky zjišťovací. Bäkr, Die Anerkennung
als Vßrpfiichtungsgrund (1855.) §. 1. 2. Prinz, 2. vyd. 1. §. 101.

-) tomu vztahují se tato rozlišování: pr. J. b. t. 3. 18. Stipu
lationum aliae sunt iudiciales, aliae, praetoriae, aliae conventionales,
aliae communes tam praetoriae quam iudiciales. §. 1. Judiciales sunt
dumtaxat, quae a mero indicis officio proficiscuntur, velati de dolo
cautio

. . .
§. 2. Praetoriae, quae a mero praetoris officio proficiscuntur,

velati damni infecti vel legatorum: praetorias autem stipulationes sic
exaudiri oportet, ut in bis contineantur etiam aedilitiae ; nam et hae

a iurisdictione veniunt. §. 3. Conventionales sunt, (piae ex conventione
utriusque partis concipiuntur, id est, neque iussu indicis neque iussu
praetoris, sed ex conventione contrahentium

. . .
§. 4. Communes sti

pulationes sunt, voluti: rem salvam fore pupilli (nam et praetor iubet

rem salvam fore pupilli caveri, et interdum index, si aliter expediri
haec res non potest) vel de rato stipulatio. — L. 1. pr. I). h. t. 43. 5.
Praetoriarum stipulationum tres videntur esse species, iudiciales, cautio
nales, communes. §. 1. Iudiciales eas dicimus, quae propter indicium
interponuntur, ut ratum fiat, ut indicatum solvi, et ex operis novi
nuntiatione. §. 2. Cautionales sunt autem, quae instar actionis habent,
et, ut sit nova actio, intercedunt, ut de legatis stipulationes, et de
tutela, et ratam rem haberi, et damni infecti. §. 3. Communes sunt
stipulationes, quae fiunt indicio sistendi causa. §. 4. Et sciendum est,

omnes stipulationes natura sui cautionales esse: hoc enim agitur in
stipulationibus, ut quis cautior sit et securior interposita stipulatione.
Srov. Schlayer, v. d. Cautioncn im Civillprocesse, Linde’s Ztscbr. n. p.
IX. 1. 7. 10. Schirmer, über die prätorischen Judicialstipulationen, mit
besonderer Berücksichtigung der stipulatio indicatum solvi, eine rechts-
bistorische Abhandlung, 1853.

3) Fiskus a obce městské (respublicae) jsou zavázány při zákonné
povinnosti zjišťovací opatřili pouze kauci prommissorní, kde jindy žádá

se kauce reální. L. 1. §. 18. L. 6. §. 1. D. ut. legat. serv. 36. 3. L. 3.
§. ó. D. si cui plus. 35. 3. f. L. 2. in ť. (§. 1.) D. de fundo dot.
23. 5. „fiscus semper idoneus successor ...

et solvendo.“ Při kaucích
přocessuálnýcb dovoluje se pouhá kauce slibem přísežným (cautio jura
toria) místo reální těm osobám, které nemohou této opatřiti. Nov. 112.

cap. 2. pr. in ť. (ovšem zde scqncstruje se movitá sporná věc, !.. 7.
§. 2. D. h. t. 2. 8.); dále držiteli dostatečného statku nemovitého,
L. 15. D. 2. 8. L. 26. §. 11. (6.) Cod. do episcop. and. 1. 4. L. 4.
§. 4. (1). Cod. de sportulis. 3. 2.; dle praxe také držitelům jistých
věcí hromadných, a dle římského práva personae illustres a jistým
vysokým úředníkům. L. 17. CoílT de dignit. 12. 1. L. 12. pr. Cod. de

prox, serin. 12. 13. L. /37 §. 3. in ť. Cod. de priv. schol. 12. 29. (30.).



4) Y jedné případnosti (damni infecti nomine) může státi se druhé
uvedení v držbu (ex secundo decreto) s účinkem silnějším. L. 7. pr.
L. 15. §. 16. sqq. D. de damno inf. 39. 2. Nevhodným způsobem byla
věc tato rozšířéna také na jiné případnosti. Srov. vůbec Baehofen,

röm. Pfandrecht I. str. 281
. .

480. Dernburg, Pfandrecht I. str. 400
. .

416.
[o custodii toho, jenž jest in possessionem missus, Pernice, Labeo IL
str. 343. nasi.].

5) Důkladné pojednání o tom (srov. svrchu not. g.) : Muther,
Sequestration und Arrest im röm. Recht. 1856. Srov. Brinz, Krit.
Ueberschau IV. str. 303. nasi.

/§.
94.

: °
'V.;III. Svépomoc.

Svého dobrého práva smíme chránili proti porušení i vlastní

mocí, a) pokud tato obmezena není nějakým předpisem právním

a pokud neobsahuje v sobě činu bezprávného. Ano, dovoleno jest

i moci užiti, aby odvrácena byla bezprávná změna trvajících po
měrů, b) o níž se někdo pokouší, pokud moc ona ostává v mezích obrany

proti hrozícímu bezpráví, t. j. obrana z nouze, inooderamen incul

patae tutelae. 0) —
Není však nikomu dovoleno, držby věcí dlužní

kových se chopili bez vůle jeho a bez soudního zmocnění pro za
placení nějaké pohledávky; tak ováto svépomoc dle dekretu Divi

Marci d) zrušuje pohledávku, a to platí také tenkráte, když věřitel

donutí dlužníka, aby jemu něco dal, e) aneb za tím účelem zmocní

se nějaké věci osoby třetí. f) aneb dětí dlužníkových. g) Dle jiného

zákona osoba, jež se o své újmě uvázala v držbu věci, již dosud

někdo jiný držel, aby vykonala své právo na věc tuto, má tohoto

svého práva pozbyti ve prospěch osoby druhé, a jestliže žádného

práva neměla, má jí vydali kromě věci samé ještě i její hodnotu. 11)

Toto ustanovení však neplatí, když někdo, proto že soudní pomoci

nebylo lze dosici, užil svépomoci, aby odvrátil jinak hrozící a ne
nahraditelnou ztrátu. *)

a) L 29. §. 1. ]). ad leg. Aquil. 9. 2. b) L. 1. §. 4. L. 3. D. de iust.
et iure. 1. 1. L. 4. pr. L. 5. 45. §. 4. L. 52. §. 1 D. ad Ieg. Aquil. 9. 2. L. 1.
§. 27. 28. L. 3. §. 9. L. 17. D. de vi. 43. 16. L. 1. Cod. quando liceat sine
indice se vindicare. 3. 27. cf. L. 9. Cod. sol. matr. 5. 18. c) L. 1. Cod. unde
vi. 8. 4. cap. 18. c. f. X. de homicid. 5. 12. d) L. 7. D. ad leg. Jul. de vi
priv. 48. 7. L. 13. 1). quod met. c. 4. 2. e) L. 12. §. 2. L. 13. D. 1. c. 4. 2.
f) Nov. 52. cap. 1. s) Nov. 134. cap. 7. 11) L. 7. Cod. unde vi. 8. 4. (a. p.
Chr. 389). §. 1. J. vi bon. rapt. 4. 2. §. /5. J. de interd. 4. 15. cf. L. 10. Cod.
1. c. cap. 18. de praebend. in Oto. 3. 4. ft. s. kom. z r. 1521. Tit. 32. §. 2. É u.
z r. 1532. Tit. 3. §. 15. ') L. IO. §. 16. D. quae in fraud, cred. 42. 8.

ArudtaovaPandekta. 10
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Pozn. ’) O principu této náuky: zdali svépomoc již samu sebou

a priori, tedy z pravidla, pokládati jest za bezpráví? Linde ve svém
časopise I. 21. Proti tomu Benfey, Rh. Mus. YH. 1. Srov. Puchta Vorles.
(4. vyd.) I. str. 180. „Zásada — vlastní moc a svépomoc jest již sama
sebou bezprávnou — jest principem moderním, jenž povstal ze systému
přílišného vládnutí a porucníkování, jemuž však nejméně v právu sou
kromém dáti smíme volnou půdu.“ Schwarze, Rtslex. X. str. 125

. .
145.

J. Schmitt, d. Selbsthülfe im röm. Private. 1868. Windscheid 4. vyd.
§. 123. Prinz. 2. vyd. §. 82.

2) Decretum Divi Marci přichází dvakráte v Justinianovýek di
gesteck, vzato jsouc po každé ze spisu téhož (Callistrat. lib. V. cognit.),
ale vždy v jiném doslove, tedy jistě jednou interpolo ván o. L. 7. D.
48. 7. Creditores si adversus debitores suos agant, per indicem id,
quod deberi sibi putant, reposcere debent. Alioquin si in rem debitoris
sui intraverint, id nullo concedente, Divus Marcus decrevit, ius crediti

eos non habere. Verba decreti haec sunt: Optimum est, ut, si quas
putas te habere petitiones, actionibus experiaris; interim ille in posses
sione debet morari, tu petitor es; et quum Marcianus diceret: vim
nullam feci, Caesar dixit : tu vim putas esse solum, si homines vulne
rentur? Fis est ei tunc, quoties quis id, quod deberi sibi putat, non
per indicem reposcit ; non puto autem nec verecundiae nec dignitati nec
pietati tuae convenire, quidquam non iure facere. Quisquis igitur p>ro-
batus mihi fuerit, rem ullam debitoris non ab ipso sibi traditam sine
ullo indice temere possidere, eumque sibi ius in eam rem dixisse, ius
crediti non habebit. — L. 12. §. 2. D. 4. 2. (Ulpian. ad Ed.) Julianus
ait eum, qui vim adhibuit debitori suo, ut ei solveret, hoc edicto non
teneri, propter naturam metus causa actionis, quae damnum exigit :
quamvis negari non possit, in Juliam eum de vi incidisse et ius crediti
amisisse. L. 13. ibid. (Callistrat.) Extat enim decretum D. Marci in
haec verba: Optimum est ut si quas putas te habere petitiones, actio
nibus experiaris. Quum Marcianus diceret: vim nullam feci, Caesar
dixit: tu vim putas solum, si homines vulnerentur? F/s est et tunc,
quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit. Quis
quis igitur probatus mihi fuerit, rem ullam debitoris vel pecuniam de
bitam, non ab ipso sibi sponte datam, sine ullo indice temere possidere
vel accepisse, isque sibi ius in eam rem dixisse, ius crediti non habebit.
Srov. Linde a Benfey na m. u. Sartorius, Linde’s Ztschr. XX. 1. Ne
právem tvrdí se, že dekret ten vztahuje se pouze věcem movitým
(Linde), že nevztahuje se dlužnému předmětu samému, a že nelze
ho užiti při obligaci ex delicto (Sartorius), že pohledávky pouze per
exceptionem se pozbývá (týž), a že trvá dále naturalis obligatio (týž

a Benfey, Schwanert Naturálobl. str. 474.). Srov. Windscheid §. 123.

p. 3. Bez praktického významu jest spor, zdali také platí vzhledem
té osobě, která pouze domnívala se, že má nějakou pohledávku, co

Sartorius nerozhodnými důvody snaží se dokázati. O platnosti dekretu
při obligacích dvojstranných srov. Burchardi, Civil. Arch. XVIII. 16,



Windscheicl na m. u. Vangerow. I. §. 1. str. 189. — Pro mínění,
že tyto soukromé tresty ještě dnes jd.ai : Linde str. 431. misi. Van

gerow I. str. 190. srov. not. h. ku k. Seuffertův Arch. XII. 4. XV. 97.
[Thon, Rechtsnorm u. subj. Recht, str. 33. misi.] Proti tomu: Prakt.
Arch. I. str. 20. p. 13. „Praejudic vrchního soudu appellačnfho v Darm-
stadtě vyslovuje : Tresty soukromné, jimiž decretum Divi Marci a po
zdější římské zákony tomu se vztahující stihají svépomoc, nemají

u nás žádné platnosti.“ Seuffertův Arch. I. 220. Srov. X. 5.

IV. O soudním domáhání se práv.

<, §• 95.

Pravidelný způsob, jímž práva platnosti přiváděli se mají

proti odporu a rušení osob jiných, jest dovolávání se soudní moci

státní, cesta právní. Moci této náleží nejprv rozhodnouti o existenc i

práva, pokud jest sporné, a potom, treba-li toho. i mocí úctu zjed-

nati uznanému právu a přivodili splnění příslušného závazku. To

jest úlohou civilní správy soudní. Činnost soudcovské moci v oboru

tomto musí však povzbuzena býti dovoláním se její pomoci osobou

onou, která myslí, že její právo bylo porušeno (žaloba ) ; načež také

vyslechnouti jest námitky strany protivné a ustanovili se musí

věci sporné dalším projednáním (odpověď, replika a t. d.) Na to

musí dokázána býti pravdivost skutků tvrzených ale ještě sporných,

z nichž právo nebo bezpráví té které strany na jevo vychází (ve

dení důkazu), načež následuje soudní rozhodnutí, „rozsudek, naleží

Výklad Tohoto celého řízení právně upraveného jest předmětem

zvláštní náuky právní, civilního řádu soudního. Avšak spornosť práv

a možnost jich soudně se domáhali, jakož i soudní řízení s tím

spojené působí velmi i na práva sama, a potud jest náuka tato

i náukou práva soukromého.

[Ppzn. Srov. Thon na m. u. str. 223. násl. Degenkob, Einlassungs

zwang und Urtheilsnorm. 1877. O tom Heyssler, Wiener Zeitschr. V.
str. G00. násl. Bekker, Krit. Vjschr. XX. str. 321. násl.]

A) O žalobách a odpovědech. 1)

§. 96.

1) O pojmu a podmínkách žalob. a)

Slovo „žaloba“ (actio, Klage) znamená nejprve jednání strany,

jímž dovolává se soudcovy pomoci, aby domohla se práva proti

určitému protivníku, žaloba ve smyslu processuálném. Ale i možnost

a) Inst, de actionibus. 4. (J. cť. Gai. IV. 1. et sqq. Dig. de obligationibus
10*
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se právem spojenou, že tohoto práva tímto způsobem může býti

domáháno, nazýváme žalobou, b) právo žalobní, žaloba ve smyslu

soukromoprávním, -) moc ve právu obsažená bájiti své platnosti

proti vzpírající se vůli osob jiných. 3) Jen pokud dána jest žaloba

při nešetření neb porušení práva, jest toto zcela účinným, jakož

i opět tím, že za jistých podmínek propůjčuje se platná žaloba, již

uznává se právo, které žalobou tou platnosti přichází. 4) Právo samo
jest základem žaloby; této však vyžaduje se vždy jistý vztah

určitému protivníku (k žalovanému), proti němuž osoba oprávněná

pro zneuznávání svého práva neb zadržování toho, co jí dle onoho

práva náleží, dovolati se může přispění moci soudcovy. Ve směru

tomto každé právo žalobní jest příbuzné obligačnímu poměru práv

nímu, ačkoliv ne každá žaloba směřuje obligačnímu plnění odpůr

covu ; žalobní právo jeví se býti nárokem právním proti určitému

protivníku namířeným, z něhož samostatně soudně nastupovati lze. 5)

Pozn. J) Srov. J. H. Böhmer, Doctrina de actionibus, nejprve 1710.,
nejnov. vydání 1787. W. H. Puchta, Uiber die gerichtlichen Klagen,
besonders in Streitigkeiten der Landeigenthümer. 1833. 1840., zvláště
však Savigny, System, sv. V. a Wächter, Erörter. II. str. 1

. .
125.

tomu ve směru historickém: Keller, Der röm. Civilprocess §. 12.
násl. §. 87. nasi. Bekker, D. Actionen des röm. Privatrechts. 1871.
1873. (o tom Muther v Krit. Vjschr. XV. str. 433. nasi. XVII. str.
231. násl.) Brinz 2. vyd. §. 78

. .
92.

2) pr. J. h. t. Actio autem nihil aliud est, quam jus persequendi
judicio quod sibi debetur. Cf. L. 178. §. 3. D. de V. S. Hoc verbum
debuit omnem omnino actionem comprehendere intelligitur. — Brinz
(1. vyd.) §. 24. „V každém úplném právu obsaženo jest právo žalobní,
od Římanů ius agendi zvané — moc samočinně (?) platnost si zjed-
nati

. . .
Míníme iure agere, moc pořadem práva nastupovati (actio).“

Srov. Hasse (jun.), Uiber das Wesen der actio v Rh. Mus. VI. 1. 6.
[Lenel, Uiber Ursprung und Wirkung der Exceptionen §. 3.]

3) Výraz vícekráte v odpor vzatý 3. a 4. vydání „přídavek práva,“
ač na pouze zevnější přídavek nebylo pomýšleno (Unger II. str. 354.),
byl nyní vynechán. Proti tomu prohlásil se Booking, Inst. §. 131. pozn. 2.
„Nesprávně nazývá Puchta §. 81. (a Arndts §. 96.) žalobu v materielním
smyslu ,annexí‘ (Arndts ,přídavkem') jistého práva, dodatkem obsahu
jeho, nikoliv jak mnozí myslili právem o sobě. Žaloba v subjektivním
smyslu jakožto právo žalobní jest právo samo, když snaží sebe plat
nosti přivésti, o objektivním smyslu jakožto podání žaloby ,žalování*
jest žaloba prostředkem účelu onomu.“ Srovnej také Demelius,

et actionibus. 44. 7. Cod. 4 10. b) pr. J. h. t. L. 51. D. h. t. cf. L. 37. pr. D.
ibid. L. 178. §. 2. D. de V. 8.



Untersuchungen aus dem röm. Civilrt. I. str. 128. násl. a Unger na
m. u., pak opět Lenz, Recht des Besitzes str. 40. násl., který takto
definuje : „Actio jest ovšem subjektivní právo samo, ale ovšem jen
potud, pokud pružným protitlakom na odpor se staví nahodilému vlivu
cizímu. Právo žalobní jest právní možnosť, jíž oprávněná'osoba dovolati

se může orgánů odírané práva zřízených, jestliže tomu vyzvána
jest rušením se strany osoby cizí. Žaloba jest moc práva subjektivního
donutiti škůdce uznání práva toho organy veřejnými.“ [Proti tomuto
názoru jest rozhodně Degenkolb na m. u. str. 9. násl. : srovnej také Sohm,
Wiener Zeitschr. 1Y. str. 468. násl. ; a Thon, Rechtsnorm u. subjektives
Recht str. 237. násl. Degenkolb str. 13. a 14. prohlašuje za nesprávné,
že „panující theorie pojem práva žalobního podstatou vyvozuje ze žaloby
vítězné,“ nel» tu ostane nevysvětlitelnou povinnost do pře se pustiti
i při žalobě neodůvodněné (t. j. „právní povinnost po podané žalobě
působiti vzniku rozvoji pře svou vlastní odpovědí neb nějakého
zástupce“ str. 16.) Spíše (str. 34.) jest to „právem základním nade všechna
jiná,“ že strana může na straně druhé poslušnosti soudu žádati.]

4) Tímto způsobem u Římanů (skrze praetora) vyvinula se různá
práva, která iure civili odůvodněna nebyla. Někteří proto pravili, že
dle římského názoru actio byla věcí samostatnou, na právu nezávislou,
nikoliv výron jeho, věc jím splozená. Windscheid, Die Actio des rö
mischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts, 1856. §. 1.
Ale když praetor přislíbil pro jisté případnósti: „actionem dabo,“ tedy
můžeme sice říci, že slib tento, pokud jako právní pravidlo platil, práva
jistého druhu vyvozoval anebo spíše jich možnosť za jistých podmínek
stanovil ; ale actio, která dle toho příslušela někomu v konkrétní pří-
padnosti, byla neméně jako i v jiných případnostech výronem jistého
práva, které dle oné normy právní bylo odůvodněno, toto právo bylo
i zde „věcí prvou, tvůrčí,“ žaloba, jíž praetor více odepříti nemohl,
leč by byl spáchal bezpráví, byla věcí splozenou. Byla-li actio „opráv
něním svou vůli provésti soudním domlouváním se,“ tedy jsme přece
předpokládali, že vůle byla oprávněnou, a to vskutku byla dle právní

normy, obsažené ve slibu žaloby.

5) [Srov. Degenkolb na m. u. str. 44. násl.] Windscheid ve spise
svrchu uvedeném snaží se vylíčiti pojem nároku, o nějž soudně do
mlouváno býti může, jakožto s dnešním názorem právním jedině se
srovnávající naproti samostatné žalobě (actio) římské, a chce běžnou
theorii žalob ve smyslu práva civilního zcela odstraniti. Proti tomu
nejdříve Dworzak, Krit. Ueberschau Y. 1., a neodvisle od toho Th.
Muther ve zvláštním spise : Zur Lehre von der römischen Actio, dem
heutigen Klagrecht a t. d. 1857., proti tomu však Windscheid, „Die
Actio,“ (spis dobře odůvodněný) „Abwehr gegen Th. Muther.“ 1857.,
pak o celém tom sporu Zimmermann, Heidelb. krit. Ztschr. V. str. 461.
násl. Kuntze, Schletter’s Jakrb. V. str. 1. násl. Srov. k tomu Unger IL
§. 108. 109. 113., zvláště p. 7

. .
9a. Od té doby Windscheid také

v Pand. §. 43
. .

48. 106
..

112. (srov. §. 193
..

199. 217. 235.)
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Dle svrchu uvedeného hlediště vyložil náuku o nárocích, rozeznávaje
od žalovatelného nároku právo žalobní v pravém smyslu, které teprve
tehda nastupuje, odpírá-li kdo spiniti nároku dobrovolně. Srov. Bekker,
Krit. Yjschr. Y. str. 399. násl. Prinz, Das allg. Actionenrecht od d.
Lehre v. Ansprüche. 1870. [Thon na m. u. str. 257. násl.: Nárok
znamená vůbec domáhání se vlastního práva a obsahuje tedy veškeré
prostředky řádem právním tomu dané.].

2
.

Druhy žalob.

i. 97.

a) Žaloby věcné a osobní.

Dle různých práv, které jsou základem žaloby, jest žaloba

buď in personam actio, personalis actio, žaloba osobní (persönliche

Klage), neh in rein actio, žaloba věcná (dingliche Klage). a) Žaloba

ona zákládá se na právu obligacním. na právu, jehož podstata

v tom záleží, že někdo má nárok na jisté plnění se strany určité

osoby jiné, právo toto označuje již samo sebou osobu, proti které

žaloba jest namířena, jestliže příslušný závazek se nesplní. Žaloby,

jimž základem jest právo, které existuje beze vztahu určité osobě

jiné, šlovou in rem actiones; 1) žaloby tyto slouží domáhání se
práv věcných a práva dědického, actiones in rem speciales, a de

universitate nebo generales. b) Poněvadž právům těmto naproti stojí

jen všeobecná negativní povinnost právní všech osob ostatních,

vzniká z práv těchto nárok proti určité osobě, o nějž by žalobou

domlouváno býti mohlo teprve porušením práva, jež samo o sobě

beze zvláštního vztahu osobě oné existuje. -) Teprve tu vzniká

in rem actio, směřující uznání práva a tím také na odstranění

rušby práva, neb na splnění toho, co žalobci následkem onoho po
rušení náleží ; 3) ve směru tomto jeví se poměr žalovaného jakožto

obligační. c) Žaloba může však také směřovati prozatím pouze tomu,

aby jistý poměr, na př. poměr rodinný aneb osobní stav právní, za
platný uznán byl nálezem soudcovým proti odporu osoby jiné, aniž

přímo s takovou žalobou spojeno jest nějaké plnění práva majetko

vého, byť i žaloba ona rozhodnou býti mohla pro příští domáhání

se jistých nároků. Žaloba taková sluje praejudicialis actio, žaloba

a) §. 1. J. h. t. Gai. IV. §. 1
. . 3. 100. 106. L. 25. pr. D. h t. L. 36. I). de V. S.

b) L. 1
. pr. §. 1. D. de rei vind. 6. 1 . cf. L. 25. §. 18. D. de hered. pet. 5. 3. L.

27. §. 3. D. de rei vind. 6. 1. §. 1 ..
7. J. h. t. Gai. IV. §. 16. 17. c) §. 5. J. de



praejudiální, 4) a čítá se rovněž pojmu žaloby m rem; d) žaloba

taková má se žalobou, která se o věcné právo opírá, tu okolnost

společnou, že není hned od prvopočátku obmezena na určitého

protivníka, nýbrž že může, hledě příslušnému poměru, na každou

osobu podána býti, která odpírá se poměr ten uznati, ač uznání

toto pro žalobce právně jest důležito, pročež také žalobce má

nárok právní na uznání dotčené. 5) Ale i mnohé osobní žaloby jsou

v tom s věcnými příbuzný, že nejsou obmezeny na určitého pro
tivníka, nýbrž že jako žaloby věcné mohou býti podány na každou

osobu, která vstoupí do jistého poměru, na př. v držbu jisté věci,

kterýž poměr pro osobu onu zplodí obligaci, na níž se žaloba za
kládá;®) žaloby takové jmenujeme obyčejně dle výrazu, v některých

případnostech se vyskytujícího, f) actiones in rem scriptae. )

Pozn. !) §. 1. J. h. t. Omnium actionum, quibus inter aliquos
apud indices arbitrosve de quaque re quaeritur, summa divisio in duo

genera deducitur; aut enim in rem sunt aut in personam. Namque
agit unusquisque aut cum eo, qui ei obligatus est

... ; aut cum eo
agit, qui nullo hire ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re
controversiam, quo casu proditae actiones in rem sünt; veluti si rem
corporalem possideat quis, quam Titus suam esse affirmet, et possessor
dominum se esse dicat ; nam si Titius suam esse intendat, in rem actio
est. — Gai IV. 1

. . .
quot genera actionum sint: verius videtur duo

esse, in rem et in personam . .
§. 2. In personam actio est, qua agimus

cum aliquo, qui nobis
. . .

obligatus est, id est, cum intendimus dare
facere praestare oportere. §. 3. In rem actio est, cum aut corporalem

rem intendimus nostram esse, aut ius aliquod nobis competere, velut
utendi aut utendi fruendi... : quibus casibus actio ex diverso adversario
est negativa.

2) Neprávem popírá Savigny . str. 16. násl., „že by existence
neb neexistence nějaké obligace před rušbou byla rozlišovacím znakem“
žaloby in personam, poněvadž při žalobách z deliktu „rušení v jednu
dobu spadá se vznikem obligace;“ srov. ' str. 286. pozn. q. „směšuje
porušení v deliktu jsoucí s opominutým placením.“

3) Osobní žaloba nazývá se po přednosti actio, kteréhož slova
užívá se také místo pohledávky, poněvadž tato již sama sebou jeví se
býti (žalovatelným) nárokem právním proti osobě určité ; věcné žaloby
naproti tomu nazývají se zvláště vindicationes, kterýžto název pochází

ze starého řízení, legis actio sacramento zvaného, a pokud žaloby tyto

except. 4. 13. d) Gai. IV. 44. §. 13. J. h. t. e) L. 9. §. 8. D. quod met. 4. 2.
L. 3. §. 3. 15. D. ad exhib. 10. 4. L. 6. §. 5. L. 12. D. de aqua pluv. 39. 3.
L. 5. §. 13. L. 7. pr. §. 1. D. quod vi. 43. 24. L. 1. §. 13. D. quod legat. 43. 3.
§. 5. J. de noxal. act. 4. 8. f) L. 9. §. 8. cit. cf. L. 4. §. 33. D. de doli exc.
44. 4.; L. 1. §. 3. D. de interd. 43. 1. cf. L. 5. §. 13. cit.
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směřují restituci se strany žalovaného, nazývají se po přednosti peti
tiones, s čímž souvisí petitoria formula

.
staršího (formulárního) řízení.

L. 28. I), h. t. L. 178. §. 2. I). de V. S., Dig. de hereditatis petitione.
5. 3. cf. Gai. IV. 16. 92. Cic. in Vere. IL 12. Savigny str. 8. 21. 28.
nasi. confessoriae a negatoriae in rem actiones srov. rubr. tit. D.
si ususfructus petatur vel ad alium petinere negetur. 7. 6. ; si *servitus
vindicetur vel ad alium pertinere negetur 8. 5.

4) §. 13. J. h. t. Praeiudiciales actiones in rem esse videntur;
quales sunt per quas quaeritur, an aliquis liber vel an libertus sit, vel
de partu agnoscendo. Gai. IV. 44. Certe intentio aliquando sola inve
nitur, sicut in praeiudicialibus formulis, qualis est qua quaeritur aliquis
libertus sit, vel quanta dos sit, et aliae complures. Cf. Gai. III. 123.
L. 30. I). de reb. auct. iud. poss. 42. 5. L. 1. §. 2. D. de rei vind.
6. 1. — In rem actio měla původně užší význam, Gai IV. 16. 17.,
jejž ještě z toho seznati lze, že někdy žalobou tou vyrozumívá se rei
vindicatio po přednosti. L. 23. pr. D. de rei vind. 6. 1. Dotčeného
výrazu užívalo se pak vůbec označení absolutní povahy nějaké ža
loby jakožto protivy žaloby osobní, čemuž i jiné obdoby nalézti lze.
L. 7. §. 8. L. 17. §. 5. Ď. de pactis. 2. 14. Též při nejdůležitějších
žalobách praejudicialních užívalo se jména vindicatio, a to z důvodu
téhož jako při žalobách z práv majetkových, in rem actiones (p. 3.).
Starší římské právo mělo ještě jinou formu žaloby (actio) in rem, totiž

per sponsionem, která dle své podoby byla actio in personam, v skutku
však praeiudicialis actio, jíž docílilo se pouze rozhodnutí o existenci
práva; aby žalovaný odsouzen byl příslušnému plnění, třeba bylo
ještě zvláštní stipulace. Gai IV. 93. 94. srov. Hasse na m. u. str. 154.
Arndts, Beitr. I. str. 24. násl. (Civ. Sehr. 11. str. 329. násl.). Keller,
Civilprocess §. 26

. .
29. Stintzing, Uiber das Verhältniss der legis

actio sacramento zu dem Verfahren durch sponsio praejudicialis, 1853.
Srovnej také Buelow, De praeiudicialibus formulis. 1859. a o tom
Krit. Vjschr. 1. str. 192. — O objemu pojmu in rem actio vůbec,
zvláště proti úchylným vývodům Duroiovým v Civ. Arch. IV. 14. 18.
(recte: 19.) srov. Savigny V. §. 206. 207.; o protivě in rem a in

personam dle římského a dnešního názoru Windscheid, Die Actio des

röm. Civilrechts §. 2. a Pand. I. §. 43. 45. Bekker, Jahrb. IV. 6.
Hesse, Dogm. Jahrb. Vili. 2.

5) Praejudicialních žalob dle římského práva mohlo se užívati,
aby soudně zjištěny byly velmi různé poměry neb okolnosti právního
významu (srov. p. 4.). I dle dnešního práva zajisté dopustiti lze po
dobné žaloby účelům stejným. Bähr, Die Anerkennung als Ver-
ptlichtungsgrund str. 279. násl. [2. vyd. str. 314. násl.] a dogm. Jahr
buch. I. str. 483. násl. Windscheid na m. u. str. 17. násl. a Pand. I.
§. 45. ku k. („Pokud takové žalobní prosbě lze místa dáti, jest otázka

sama pro sebe ; že by ji slušelo připustiti toliko při tak zv. žalobách

o poměrech osobních [Statusklagen], jest tvrzení ničím nedokázané“).
Při obligačních nárocích právních dle římského práva také byla možnou



15

osobní žaloba, aby žalovaný nárok ten uznal, by takto zajištěno bylo
příští domáhání se jeho. L. 41. D. de ind. 5. 1. L. 38. pr. D. pro
socio. 17. 2. Dle dnešního práva tohoto ixčelu dosáhne se již soudním
nálezem, a žaloba v těchto případnostech jeví se býti pouhou žalobou
praejudiciální. O tom Bahn na m. u. str. 281. násl. [2. vyd. str. 316.
násl. Begenkolb na m. u. str. 131. násl.].

6) Výraz actio in rem scripta přichází v pramenech jen jednou,

a to nikoliv jako technický. L. 9. §. 8. D. 4. 2. Quum autem haec
actio in rem sit scripta, nec personam vim facientis coerceat, sed
adversus omnes restitui velit, quod metus causa factum est, etc. ; srov.
však L. 1. §. 3. D. 43. 1. Interdicta omnia, licet in rem videantur
concepta, vi tamen ipsa personalia sunt. L. 5. §. 13. D. 43. 24. Et

quum interdictum sic sit scriptum : quod vi aut clam factum est, non
ita: quod, vi aut clam fecisti, latius porrigi. — Schmidt (von Ilmenau)
Abh. I. 1. Srov. Savigny str. 24

. .
28. Tento neprávem dopouští také

naopak výjimku z pravidla při některých in rem actiones: „které jen

na určitou jednotlivou osobu podány býti mohou;“ totiž při hereditatis
petitio dle L. 9. D. de her. pet. 5. 3

,
při Pauliana in rem actio dle

L. 10. §. 22. D. quae in fraud, cred. 42. 8. §. 6. J. de act. 4. 6.,
při vindikaci věcí dotálních dle L. 30. Cod. de iure dot. 5. 12. Tyto
případnosti sluší vyložiti způsobem jiným. Srov. Arndts, Rtslex. V.
str. 211. (civ. Sehr. II. str. 280. násl. Schröter, Lindes’s Ztschr. VI.

str. 141. Puchta §. 142. not. f. a dole §. 228. 411. 531. Windscheid
§. 43. p. 6. §. 45. p. 6.

7) Při těch žalobách, actio communi dividundo, familiae erciscundae

a finium regundorum, praví se, že mixtam causam obtinere videntur,

tam in rem quam in personam. §. 20. J. h. t. Tyto žaloby zvané díl
čími (indicia divisoria) jsou v skutku actiones in personam, L. 1. §. 1.

c. d. (§. 1.) Cod. de annali exceptione 7. 40. L. 1. D. fin. reg. 10. 1.
Výraz tento vysvětluje se tím, že dle staršího řízení formule těchto
žalob zavírala v sobě kromě intence, in personam směřující, též prvek
in rem, jímž soudce zmocněn byl adjudikací. Gai. IV. 42. §. 4

. .
7.

J. de off. iud. 4. 17. Puchta, Inst. §. 167. pozn. . Srov. však Sa
vigny str. 36. [Degenkolb na m. u. str. 67. násl.]. V jiném smyslu
hereditatis petitio nazývá se mixta personalis actio. L. 7. pr. Cod. de
pet. her. 3. 31. Srov Löhr, Mag. IV. 2. Arndts, Rh. Mus. II. str. 141.
(civ. Sehr. I. str. 136.) násl.

§. 98.

b) Žaloby o náhradu a žaloby trestní.

Při žalobách z práv majetkových jeví se pozoruhodný rozdíl

v tom, že brzy jen tomu směrují, aby porušení, které příčinu

žalobě dalo, bylo zrušeno, aby tedy žalobci to bylo dáno, co
jemu patří, aby jeho jmění bylo udrženo v tom stavu, ve kterém
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by bez onoho porušení se nalézalo; brzy však směřují, aby spá

chané porušení práva bylo potrestáno, aby žalovaný něco plnil, co
žalobci poskytuje nějaké obohacení vzhledem dřívějšímu jeho

jmění. Žaloby tohoto druhu nazývají se žaloby trestní, actiones

poenale s neb poenae perseduendae causa comparatae ; žaloby druhu

onoho jsou žalobami rei persequenqae causa comparatae, dle mo
derní terminologie reipersecut oriae ; ]) můžeme je nazývati i žaloby

o náhradu. poněvaHz jimi žalobci jen to dáno neb nahrazeno býti

má, co jemu bezprávně se zadržuje z jeho jmění. 2) Avšak jsou

i žaloby, které zároveň sledují účel ten i onen, žaloby smíšené,

mixtae actiones, id est, tam rei quam poenae persequendae causa
comparatae. a) — Nejen žaloby smíšené ale i trestní mohou za
předmět miti několikanásobný obnos náhrady žalobci příslušící,

actiones qn duplum, in triplum, in quadruplum ; b) při žalobě smí

šené záleží trestní stránka v tom, že se jí za základ položí odhad

škody žalobci příznivý. c) Mnohé žaloby mají však tu zvláštnost,

že dodatně okolností později nastalou nabyti mohou dodatku

trestního, bud proto že žalobce nechal věc dojiti až nálezu

soudcovu, d) aneb jen rozepři právní, 0) anebo tím, že popírá

právní nárok žalobcův/) čímž lis inficiando crescit in duplum. 3)

V dnešním právu však nejvíce žalob trestních toho neb onoho

druhu, pokud vskutku jsou trestními, stalo se nepraktickými. Hledě

žalovanému]mohou i ony’žaloby pókládati se za trestné, kterými

žalobci jen to dáno býti má, co mu bezprávným činem žalovaného

bylo odňato, které tedy pro něho pouze jsou žalobami o náhradu. 8)

pokud totiž tomu konci žalovaný vydati povinen jest nejen věc

bezprávně osvojenou neb nabytou, nýbrž i nákladem a s újmou

svého původního jmění povinnen dáti jest náhradu a tím pro své

bezpráví utrpěti má positivní ztrátu. Také tyto žaloby 4) slují v širším

smyslu poenales actiones, h) jakožto protiva žalob o náhradu; hledě

této protivě sužuje se pojem žalob o vrácení věci.*)

a) §. 16
..

H>. J. h. t. Gai. IV. 6.. 9. cf. §. 9. J. de lege Aquil. 3. 4.
§. 1. J. de perpet. 4. 12. L. 111. §. 1. D. de R. J. L. 21. §. 5. D. de act. rer.
amot. 25. 2. b) §. 21 . .

25. J. h. t. c) §. 9. J. de lege Aquilia. 4. 3 J) §. 27.
J. h. t. L. 14. §. 1. I), quod met. 4. 2. L. 1. pr. D. de publicanis. 39. 4.
e) §. 19. in f. §. 26. in f. J. h. t. f) §. 23. 26. J. h. t. §. 7. J. de obi. quasi
ex contr. 3. 27. L. 7. D. de solut. 46. 3. cf. Gai. IV. 9. 171

. .
173. Pauli senti.

I. 19. Nov. 18. cap. 8. 8) L. 4. §. 6.
.
L. 7. I). alienat, iud. mut. c. 4. 7.

L. 27. §. 8. I), ad leg. Aquil. 9. 2." L. 9. §. 8.. L. 11. D. de reb. auct, iud.
42. 5. L. 1. §. 8. D. ne vis fiat. 43. 4. h) L. 1. §. 8. ). 1. c. cf. L. 26. I),
de . et A. 44. 7. q L. 35. pr. D. 1. c. L. 1. pr. L. 3. §. 1. D. de vi. 43. 16.
cf. L. 7. §. 2. D. de cond. furt. 13. 1.



Pozn. J) Srov. Kierulff L str. 220
. .

230. Savigny §. 210
. .

212.
Brinz 1. vyd. str. 52. násl. (2. vyd. §. 85.). [Thon, Rechtsnorm u.
subj. R. str. 19. násl. 59. násl. Hledíc tomuto rozdílu condemnatio
in rem staví se proti condemnatio in poenam. L. 22. §. 3. Cod. de
furt. 6. 2.

2) Srov. Brinz na m. u. Savigny nazývá je žalobami udržovacími
(erhaltende Klagen). Ten i onen výraz zavrhuje Windscheid, na m. u.
str. 23. a pokládá actiones quae rem persequuntur jen negativně za
žaloby, které něčemu jinému nežli k trestu směřují, aneb raději
chce ze stanoviska dnešního práva, aby toliko se o protivě nároků

na náhradu a nároků, které směřují něčemu jinému nežli k trestu.

3) Srov. Rudorff, Heber die Litiscrescenz in der Ztschr. für ge
schieht!. Rtsw. XIY. 9.

4) Savigny jmenuje je „jednostranné žaloby trestní“ jakožto pro
tivu dvojstranných; Sintenis §. 29. „nevlastní žaloby trestní.“ Brinz
však nechce dopustiti, aby pojem trestních žalob byl zde rozšířen, po
něvadž všude jen tím se řídí, zda actio poenae nomine concepta jest,
byt i bylo věcí možnou, že actio jako žaloba trestní podaná „et rei
contineat persecutionem.“ Srovnáme-li místa not. g.. i spolu, vyvracejí
místa tato mínění jeho. Ačkoliv praví se v L. 4. §. 6. cit. o žalobě
dotčené: „haec actio poenalis non est,“ přece jest poenalis actio jako
žaloby na jiných místech uvedené a v témž smyslu jako tyto, jímž

na roveň klade se ve směru každém. — Jiný trestní účinek při mnohých
žalobách byla infamie, proto famosae actiones (§. 31.).

§. 99.

c) Žaloby jednostranné a dvoustranné.

Obyčejně obě strany, žalobce a žalovaný, stojí při sporu proti

sobě v podstatně různém postavení ; jeden chce, aby nějaké právo

uznáno bylo, nebo aby žalovaný odsouzen byl. tento opět chce,

aby žalobce byl zamítnut: žaloba jest prostě jednostranná, actio

simplex (einseitige Klage). V některých případnostech však obě

strany zaujímají podstatou totéž postavení, uterque actor est, et

rei et actoris partes sustinet; ta i ona strana může byti odsouzena;

úloha žalobcova, t. j. toho. qui primus ad indicium provocavit, liší

se jen formálně od úlohy žalovaného. V případnostech tohoto druhu,

nimž zvláště náležejí tři žaloby dílčí (§. 97. pozn. 7.), nazývá

se žaloba duplex actio, žaloba dvojstranná (doppelseitige Klage),

neb mixta actio v tomto smyslu. a) S rozdílem tímto nesmí se smí-

a) L. 37. §. 1. I). de O et A. 44. 7. L. 10. L>. fin. reg. 10. 1. L. g.
§. 3. L. 44. §. 4. D. fam. ere. 10. 2. L. 2. pr. I). de interd. 43. 1. L. 3. §. 1.
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siti rozdíl directa a contraria actio, žaloba a žaloba opáčná (nikoliv

nažaloba v processuálním smyslu, reconventio, Widerklage), který

spočívá v tom, že při jistých poměrech obligačních nejdříve a
zvláště jen jedna strana, na kterou proto directa actio jest dána.

jeví se býti zavázanou, straně této však z téhož právního poměru

může vzniknouti pohledávka vzájemná, již zažalovali může žalobou

opáčnou (actio contraria); 13) avšak zde jsou dvě samostatné žaloby

a nikoliv Jedna dvojstranná.

Pozn. Neprávem tvrdí Windscheid ve spise, Die Actio des röm.
Civilrechts str. 27. p. 3., a ve spise, Abwehr gegen Mut her str. 40.
násl., že v dnešním právu povaha žaloby dvojstranné nemá žádného
významu, poněvadž pro žalobu tu bez návrhu žalovaného žalobce od

souzen býti nemůže, návrhu žalovaného však to vždy jest mlžným,
poněvadž žalovaný má toho vůli jako nažalobce vystoupiti. Windscheid
přehlédá, že okolnosť tato rozdíl spolu nese při řízeni processuálném.
Při dílčích žalobách vyvrací krom toho sám sebe, připouštěje, že každá
strana také bez návrhu strany protivné odsouzena býti může, aby dala
náhradu za to, co jí přisouzeno bylo. Kdyby ostatně jeho poznámka

pravou byla, platila by již pro novější právo římské. Srov. Unger II.
§. 131. pozn. 25. 26. Proti tomu opět Windscheid Pand. §. 127. p. 2.
Eck, D. sog. doppelseitigen Klagen des röm. u. gern, deutschen Rechts
1870. (O tom Göppert, Krit. Yjschr. XIY. str. 532. násl.), Brinz 2.
vyd. §. 89. [O act. contr. viz ještě Pernice, Labeo IL str. 315. násl.].

§. 100
.

d) Rozdíly žaloh historicky düle'ittW v

Y římském právu žaloby ještě jinak jsou rozděleny ; tyto roz
díly neměly již dílem v právu Justinianově materielního významu,

dílem pozbyly ho ve právu dnešním. Rozdíly tyto byly:

1) Civiles a honorariae (praetoriae, aedilitiae) actiones, dle

různých pramenů právních, jimiž byly zavedeny. a)

2) Directa a utilis actio, dle toho zdali žaloby užívá se v roz
sahu, na nějž původně byla obmezena aneb i v jiných případnostech.

v rozsahu širším. b) Označení nějaké žaloby jakožto utilis actio jest

potud důležitým, pokud se tím naznačuje, že její účinky posuzo-

D. uti poss. 43. 17. §. 7. J. de interd. 4. 15. cf. L. 13. 14. D. de iud. 5. 1.
L. 2. §. 1. I). comm. div. 10. 3. b) L. 17. §. 1. L. 18. §. 4. D. commodati vel
contra. 13. 6. cf. rubr. tit. D. de pigneratitia actione vel contra. 13. 7., depositi
vel contra. 16. 3., mandati vel contra. 17. 1. L. 6. §. 7. D. de his qui not. inf.
3. 2 — Contrarium indicium v jiném zastaralém významu: Gai. IY. 177.. 179.

a) L. 28. pr. D. de legat. I. (30.). §. 3..12. J. h. t. 4. 6. Cod. de aedi
litiis act. 4. 58. b) L. 21. D. de praescript. verb. 19. 5. §. 16. J. de lege Aquil.



vány byti mají dle obdoby žaloby původní (directa actio), která jí

jest vzorem. 0) Příbuzný pojem jest pojem žalob (actiones) in factum.

3) Actiones v užším smyslu neb ordinariae, extraordiiuiiiae

actiones (z nichž žaloby majetkové zahrnuty byly výrazem per
secutio' 1) a interdicta. Rozdělení toto spočívalo na různostech řízení,

které později zmizely. Actiones ordinariae byly žaloby, o nicbž pře

zahájena byla před magistrátem (in iure), konečné rozhodnutí však

jich přeneseno bylo na soudce zvláštního (iudex, indicium) ; extra

ordinariae byly takové žaloby, o nichž magistratus sám definitivně

rozhodoval. °)ýínterdikty původně hyly rozkazy, které praetor ná

vrhu strany ihned vydal, rozkaz (decretum) anebo zákaz (interdictum

v užším smyslu), které však. jestliže protivník odpor ohlásil, jen

sloužily zahájení a za základ dalšího řízení. f) Když později již více

neužívalo se tohoto řízení, zakládaly se na interdiktech, v ediktu

jen všeobecně uvedených, žaloby zvláštní, interdicti actiones, 8) které

ještě i nyní interdikty nazýváme. h) Interdikty slouží buď ochraně

materieíiiílw práva (proprietatis causam habent), bud ochraně

pouze faktického stavu aneb výkonu nějakého práva (possessionis

causam habent); 1) interdikty ony konkurrují v některých případ-

nostech se žalobou (actio) z téhož práva, a tu užívá se jich v praxi

jako pouze provisorních prostředků právních, které přivodí roz
hodnutí jen prozatím na základě pouhé pravděpodobnosti, tak že

později o témž sporném předmětu místa má žaloba (actio). Dle

svého účelu dělí se interdikty na prohibitoria, restitutoria a ex
hibitoria, mixta interdicta: 1') rozdíl tento vztahoval se dříve

různému obsahu praetorova rozkazu, materielně však může roz
dílu toho jakož i rozdělování na interdicta simplicia a duplicia 1)

užito býti i při jiných žalobách, ačkoliv při všech rozdíl tento

neplatí.

4) Stricti iuris (neb stricti indicii) a bonae fidei actiones,

arbitrariae actiones. Výraz poslední značí celou řadu žalob resti

tučních neb .exhibičných, dílem osobních, dílem věcných, při nichž

4. 3. L. -46. (47.). §. 1. D. do neg. gestis. 3. 5. cf. Gai. IV. 34 .. 38. Ulp. XXVIII.
12. c) L. 17. §. 3. D. do usufr. 7. 1. L. 16. 19. pr. D. de instit. act. 14 3.
d) L. 178. §. 2. I), do V. S. L. 28. D. do O. ot A. 44. 7. L. 2. §. 3. I). de
hered. vend. 18. 4. e) Dig. de (variis ot) extraordinariis cognitionibus. 50. 13.
L. 17. D. de reb. cred. 12. 1. cf. L. 2. Cod de ped. iud. 3. 3. pr. J. de succ.
sublat. 3. 12. §. 8. J. de interd 4. 15. f) Gai. IV. 138 .. 170. K) pr. §. 8. J.
do interdictis. 4. 15. et Theophil. ad h. 1. L. 3. 4. Cod. de interd. 8. 1. L 17.
Cod. de act. emt. 4. 49. h) Dig. de interdictis sive extraordinariis actionibus
quae pro bis competunt. 43. 1. Cod. 8. 1. J) L. 2. §. 1 . .

3. D. 1. c. k) L. 1.
§. 1. D. 1. c. ]) L. 2. pr. D. 1. c. (§. 99. not. a). m) §. 31. J. h. t. 4. 6. cf.
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dle staršího řízení soudce poukázán byl zvláštním dodatkem ve
formuli prve ustanoviti. co by žalovaný vlastně pilliti měl, a teprve

jestliže by žalovaný tohoto příkazu nedbal, jej odsoudit! přísluš

nému platu na penězích. m) Žaloby tyto pozbyly však již v Justi-

nianově a docela v dnešním právu svého zvláštního významu, po
něvadž odsouzení žalovaného nyní vždy hned vlastnímu předmětu

žaloby směřuje a nález takový pokud, lze exekučně se vykoná, tedy

jen subsidiarně nastupuje náhrada na penězích. Ještě v právu

Justinianově v různých směrech důležitý rozdíl mezi žalobami stricti

iuris a bonae fidei, který záležel v přesně obmezeném neb ve vol

nějším projednávání a posuzování věcí sporných a souvisel s přís

nější neb volnější povahou obligačních poměrů právních, žalobě

za základ sloužících, n) zmizel ve právu dnešním, poněvadž za časů

našich z pravidla ve všech případnosteeh místa má úvaha volnější.

5) Actiones privatae a populares. V mnohých případnosteeh

římské právo dovoluje každému občanu, aby jako zástupce celé

společnosti podal žalobu na rušitele právního předpisu ku prospěchu

obecnému daného ; výsledek této žaloby prospívá sice žalobci, ale

žaloba tato nevzniká z porušení soukromého práva a proto sluje

popularis, nebo publica actio. 0) Dnešního dne neužívá se více těchto

žalob ; vrchnosť zakročí z úřední povinnosti,

Pozn. 1) O svrchu uvedeném rozdělení žalob srov. vůbec Keller,
D. röm. Civ. Pr. §. 22. 7d. násl. 81. 88. 89. 92., zvláště o č. 1

. .
3. :

Savigny V. §. 213.. 217., Wächter, Erörtr. IL 8. 10.; o interdiktech
Savigny, Recht des Besitzes §. 34. Bethmann-Hollweg, D. röm. Civil-

proc. II. §. 98. a zvláště K. A. Schmidt, Das Interdictenverfahren der
Römer, 1853; bonae fidei a stricti iuris actiones (condictiones),

arbitrariae actiones: Savigny §. 218
..

223., a příl. XIII. XIV., Wächter
IL 9. 11. Bethmann-Hollweg l. §. 93. 94., a o dnešním užívání Sa
vigny §. 224. Wächter str. 112

. .
125. Sintenis I §. 29. ku k. a p. 44.

Náhled, že rozdíl posléz jmenovaný není více praktickým (jehož hájil
již Andreae, praeside Gründling, de usu practice actionum bonae iblei.
Hal. 1724. a jemuž v novější době jen málo kteří, na př. Rosshirt,
Ztschr. I. str. 88. násl. ; Liebe, Die Stipulation str. 93. ještě odpírají),

úplně jest stvrzen vývody nahoře uvedenými. Srov. také ještě Wind-
scheid, Pand. §. 46. [O podstatě arb.. act. srov. Lenel, Beiti*, z. Kunde
des praet. Ed. str. 79. násl.]. O žalobách populárních: Puchta §. 35. a)

Böhmer, De action. IL 4. §. 51. 11. §§. 17. 18. 32
. .

34. Bruns, Ztschr.

L. 14. §. 4. D. quod met causa. 4. 2. L. 08. D. de rei vind. 6. L n) §. 28
. .

30.
J. h. t. Gai. IV. 02. °) Dig. de popularibus actionibus. 47. 23. cť. L 43. §. *_'.
D. de procurat. 3. 3 L 30. §. 3. D. do iureiur. 12. 2 L. 32. pr. I). ad leg.
Falcid. 35. 2. L. 56. §. 3 D. de iideiuss. 40. 1. L. 12. pr I). de V. S.



f. Rechtsgeseli. IH. str. 341
. .

345. (srov. §. 332.). Tabelární přehled
všech žalob podává: Arbor actionum, iterum edita, illustrata ab Aloysio
Brinz, 1854.

3) O obranách a o protiobranách. )

§. 101
.

a) Poje m.

Žalovaný může se proti žalobě bránili bud 1) že prostě po-
pírá skutečnosti, kterými domnělé právo žalobcovo odůvodněno býti

ma, nei) 2) že uvádí jiné skutečnosti, z nichž na jevo jde, že ono
právo sice povstalo, ale později opět zrušeno bylo. tedy že nyní

vůbec neexistuje, aneb 3) že dovolává se práva protivného, pro
něž žaloba, byť i právo jí za základ sloužící samo o sobě existo

valo, přece proti němu se zdarem provedena býti nemůže. Dva

první způsoby obrany shodují se v tom, že zcela popírají, že právo

žalobcovo nyní trvá, kdežto poslední způsob naproti právu staví

právo, jímž účinnosť žaloby z práva onoho vznikající vůbec neb na
čas jest vyloučena. Námitka tohoto způsobu jest exceptio, ] obrana

(Einrede ve smyslu užším); v širším smyslu rozumíme v dnešním

právu processuálném odpovědí také námitky způsobu druhého, které

s pravými obranami v tom se shodují, že žalovanému z pravidla

náleží je dokázali. 0) Exceptio v materielním (soukromoprávném)

smyslu (ins exceptionis), podobně jako právo žalobní, jest tedy

právo žalobnímu právu naproti stojící, jímž toto. ač samo o sobě

jest odůvodněno, zcela neb částečně stává se neúčinným. d) Stejným

způsobem proti excepci může se strany žalobcovy naproti stáli

protiobrana, replicatio, exceptionis exceptio neb contraria exceptio,

jíž odstraní se účinek excepce, tedy žaloba účinnou ostane, a týmž

způsobem replice se strany žalovaného duplika, duplicatio átd. e)

Pozn. 1) Ye starším řízení per formulas, podstata obrany vy
stupovala patrně na jevo, poněvadž výslovně pojata byla do formule
jako výjimka z kondemnace neb jakožto obmezení její, aby soudce

ní přihlédati musil ; rov ně ž protiobrana (replicatio) jakožto protiva
obrany, na pr. : Si paret N. Negidium A. er io derem dare oportere,

a) J de exceptionibus. 4. 14. de replicationibus. 4. 14. Dig. de exceptio
nibus, praescriptionibus et praeiudiciis. 44. 1. Cod. de exceptionibus sive prae
scriptionibus. 8. 35. (36.) b) pr. J. h. t. Gai. IV. 116.. 118. Ľ) L 1. D. h. t.
L. 9. 19. pr. I). de probat. -22

. 3. L. 19. Cod. eod 4. 19. cf. L. 1. Cod. ibid.
d) L. 2

. pr. §. 2. D. b. t. e) L. 2. § 1 . . 3. L. 22. §. 1. D. b. t. pr. §. i. 2.
J. h. t. 4. 14.
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si inter A. A. et N. N. non convenit, ne ea pecunia peteretur, aut si
postea convenit, ut eam pecuniam petere liceret, Numerium Neghi ium
A. Agerio decem condemna; ale nikoliv na př. dare oportere, si A.
Agerio ea pecunia soluta non est, což by byla tak zv. exceptio solu
tionis. Gai. IV. §. 116. 119. 126. tomu vztahovaly se výrazy : postu
lare neb petere a dare aneb addere exceptionem a pod. ; byla to ex
ceptio ve formálném smyslu tehdejšího řízení. Ale právo obrany nebylo

na tom závislým, nýbrž mohlo, když bylo nepopiratelným, již in iure
přivoditi odmrštění žalobcovo (denegati© actionis), L. 7. §. 6. I). ad
Sc. Maced. 14. 6. L. 9. pr. §. 5. 1). de iureiur. 12. 2. a bylo pra
vidlem : bonae tidei iudiciis inesse doli mali exceptionem, sc. si non
dolo malo A. Agerii in ca re aliquid factum sit neque fiat, t. j. zde
nebylo třeba žádné formální excepce. L. 21. D. soluto matr. 24. 3.

•
L. 84. §. 5. D. de legat. I. L. 3. D. de rescind, vend. 18. 5. Fragm.
Vat. §. 94. Puchta Inst. §. 170. [8. vyd. I. str. 513. násl. Lenel,
Ursprung und Wirkung der Except. §. 9. 10.]. Když v novějším řízení
nebylo již excepcí v dřívějším formálném smyslu, výraz datur exceptio
neznamenal nic jiného nežli: právo obrany má místa. Tvrdí-li někteří,
že v novějším římském aneb alespoň v dnešním právu zmizel rozdíl
mezi obranou v pravém a obranou v širším smyslu, mezi neúčinností ža
loby per exceptionem a ipso iure (Albrecht, Die Exceptionen des gemeinen
Civilprocesses 1835, srov. také Völderndorf, Linde’s Ztschr. n. p. XL 10.
[a jiné ku konci této pozn. jmenované]), tedy zakládá se tvrzení toto
buď na tom, že neuznávají rozdílu mezi obranou v onom formálném
smyslu a právem excepce, dílem na tom, že nesprávně obmezují obor
obran (§. 102.). Savigny §. 225

. .
229. Ostatně výrazy exceptio a exci

pere naskytují se v římském právu již také ve smyslu širším, L. 18*.
§. 2. D. de probat. 22. 3. (excipit se non respondisse), L. 14. §. 2. Cod.
de contrai), stip. 8. 37. (38.) (testes omni exceptione majores), Ii. 30. §. 2.
(L. 30.) C. de iure dot. 5. 12. (temporalis exceptio sive per usuca
pionem inducta sive per decem vel vigiliti annorum curricula) ; ale
technicky a obyčejně užívá se jich v užším smyslu. Savigny str. 162.

pozn. ť. str. 167. pozn. o. Avšak znova a přesvědčivě bylo dokázáno,
že také ve starším římském řízení již ve formuli, která byla in factum
concepta, i takové skutečnosti, které dle textu náležejí čís. 2., for
málně byly koncipovány jako excepce, a tím že podstatně rovnaly se
obranám v dnešním smyslu, a že podstata excepce svrchu vyložená toliko
osvědčuje se při formuli, která byla in ius concepta. A. Thon, Ztschr.
für Rechtsgesch. II. str. 239

. .
310. Přes to vše však sluší šetřiti uve

deného rozdílu soukromoprávného mezi případnostmi čís. 2. a 3.; neb
nárok, který naprosto po právu ani neexistuje, může toliko znovu býti
založen, kdežto nárok, jemuž toliko obrana překáží, může nabyti úplné
platnosti, přestane-li excepce. L. 27. §. 2. D. de pact. 2. 14. Thon

na m. u. str. 242. Windscheid §. 47. pozn. L Unger II. str. 474. násl.
Srov. ostatně Bülow, D. L. v. Processeinreden u. d. Processvoraus-
setzungen. 1868., a o tom Planck, Krit. Vjschr. XI. str. 161. násl.

Eisele, I). materielle Grundlage der Exceptio. 1871. (o tom Prinz,



Krit. Yjschr. XIV. str. 206. násl. E. Zimmermaun, Krit. Bemerkungen

zu Eisele’s Schrift etc. 1872. (o tom Brinz na m. u. str. 299. násl

a k tomu Zimmermann na m. u. str. 21. násl.) srov. Göppert, Ztschr.
f. deutsche Gstzg. VI. str. 399. násl. — Birkmayer, Die Exceptionen
im bonae íidei indicium 1874. (o tom Eisele, Krit. Vjsch. XIV. str. 501.
násl. Bernhöft, Jen. Litztg. 1874. čís. 37.). — Carle, De except, in
iure romano. 1873. Brinz 2. vyd. §. 105.. 108, [Eisele, Z. Geschichte
der process. Behandlung der Exceptionen. 1875. (o torn Hellmann,
Krit. Vjsch. XVIII. str. 267. násl.). Lenel, Uiber Ursprung und Wirkung
der Exceptionen. 1876. (o torn Brinz, Krit. Vjschr. XVIII. str. 569.
násl.). Thon, Rechtsnorm u. subj. R. str. 262. násl. Karlowa, Rechts
geschäft §. 22. násl.].

2) Také proti tomu mínění, že obrana v pravém smyslu spočívá na
právu osoby žalované, byl zdvižen z několika stran odpor; Bekker, Die
processualische Consumption, str. 93. násl. Windscheid, §. 47. pozn. 2.
Die Actio str. 227. Brinz 1. vyd. §. 39. [recte: 40. a str. 131. násl.].
Ale když tento na př. práva, jež prý základem jest excepce doli
praeteriti, odkryti nemůže, tedy lze věc tuto vysvětlit! jen tím způ
sobem, když předpokládá, že podvodná stipulace jest naprosto neplatnou.
Podvedený má právo žádati na podvodníku, aby jej chránil od škodných
následků podvodu, aby tedy nedomáhal se práva z oné neplatné obligace ;
podvedený by tedy mohl miti docela žalobu (actio doli), kdyby jí snad
třeba měl. Chatrnost práva žalobcova, v níž Brinz shledává základ
excepční, záleží právě v tom, že právu tomu naproti stojí právo osoby
žalované. Zřekne-li se tato jeho vědomě, chatrnost pomine a žalobcovo
právo ze stipulace jest zde neporušené, kdežto zcela neplatný (a ni
koliv pouze zrušitelný) nárok nikdy nemůže se státi nárokem správným.
Rovněž když Bekker se táže, kde prý jest právo osoby žalované, když

na př. proti žalobě ze stipulace sine causa namítá exceptio doli (prae
sentis), jest zajisté po ruce odpověď: tím právem jest, že může žalovaný
žádati, aby sproštěn byl kontrahované formální obligace, a práva toho
domáhati se zde může skutečně žalobou, totiž condictione sine causa.
A dovolává-li se konečně Windscheid L. 1. §. 6. D. ne quid in flum.
pubi. 43. 13., tedy sluší proti tomu doložiti, že zde jen okolnost „quod
eius ripae muniendae causa fiat“ uvádí se jako excepce, ale tato obrana
přece jen potud se dopouští, že změna toku vodního tomuto konci
uznána býti musí za oprávněnou „uti de lege heri licuit.“ L. 1. §. 16.
D. de hum. 43. 12. Srov. však opět Krüger, Ztschr. f. Rechtsgesch. VH.
str. 219. násl. (1868.) proti Bethmannu-Hollwegovi, D. röm. Civil-

process, sv. II. (1865.) str. 385. násl. [Lenel na m. u zvláště §. 12.
13. 16. násl. Thon na m. u. str. 275. násl.].

3) Stejný význam jako exceptio má v Justian. právu praescriptio,
když přestal starší rozdíl formální. Gai. IV. 130

. .
137. rubr. tit. Cod. 8.

35. (36.). de exceptionibus sive praescriptionibus. Savigny str. 163
..

165,
Buchta Inst. §. 171.

Arndtsova Pandekta. 11
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4) Replicatio mohla také zvána byti již duplikou a duplika tedy
triplikou. Proto L. 2. §. 3. D. h. t. 44. 1. Sed et contra replicationem
solet dari triplicatio, et contra triplicationem rursus (quadruplicatio),
kde však jest jiná četba : solet dari duplicatio et contra duplicationem
tripi, etc. cf. L. 7. §. 1. 2. D. de cur. fur. 27. 10. — Avšak jinak
§. 1. 2. J. b. t. 4. 14. Srov. Savigny str. 193.

§. 102
.

; b) Důvody a druhy obrán.

Obrany zakládají se dílem na pravidlech processualných, nej
více však na pravidlech práva materiálného. ’) Právo, které jest
chráněno žalobou, může dle okolností i skrze obranu býti vy
konáno ; a) ale právo obranné může existovali i bez práva žalob
ního, jakožto pouhý prostředek ochranný proti žalobě osoby jiné. b)

Právo obranné může již od počátku žalobě v cestě býti, c) aneb

teprve později povstali. d) Právo to může žalobě v cestě býti bud

po nějakou dobu aneb za jistých okolností, dilatoria neb temporalis

exceptio, námitka dočasná, anebo ji na vždy vylučovali, peremptoria
neb perpetua exceptio, námitka stálá.®)

Z pravidla obrany jsou s poměrem, na němž se právo žalobní

zakládá, tím způsobem spojeny, že příslušejí každému, který z po
měru toho jako právní nástupce nebo jako akcessorně zavázaný

jest žalován, jsou tedy z pravidla exceptiones rei cohaerentes ; f)
výjimečně však naskytují se také exceptiones personae cohaerentes,
které obmezují se pouze na osobu určitou. g) Ano i na opak obrany

z pravidla účinkují všeobecně (in rem), stojíce naproti každému,
který domlouvá se o právní nárok jimi vyloučený aneb obmezený;

ale existují také obrany, které v tomto směru působí pouze in

personam. h)
Obrana zhusta užívaná jest obrana nároku bezprávného, doli

exceptio. Obrana tato záleží v tom, že žalobce vzhledem uve
deným okolnostem nepoctivě jedná, domáhaje se nároku svého ;
proto může mnoho obran, z materielního práva vznikajících, pře-

a) L. 1. §. 4. I). de superfic. 43. 18. L. 156. §. 1. D. de R. J. b) L. 1.
§. 4. D. de dolo. 4. 3. L. 7. pr. §. 4. I). de pactis. 2. 14. °) §. 1. J. h. t. 4.
13. d) §. 3. J. 1. c. e) L. 2. §. 4. L. 3 D h. t 44. 1. § 8 . .11. J. h. t. Gai.
1. 120.. 125. cf. L. 13. 16. 18. D. h. t. Gai. 133. f) §. 4. J. de replicat. 4.
14. L. 7. §. 1. L. 19. R. h. t, L. lľ. Cod. h. t 8. 35. (36.) L. 2. §. 2. I). de
doli exc. 44. 4. L. 3. D. de exc. rei vend. 21. 3. g) L. 7. pr. 1). h. t. §. 4.
J. cit. in f. cf. L. 24. 25. D. de re iiid. 42. 1. L 21. §. 5 . .

L. 26. D. de pactis.



jiti v obranu (exceptio) doli. 1} Rozdílná od této tak zv. exceptio

doli generalis jest exceptio doli, k) která zakládá se na dříve spá

chaném podvode žalobcove,' 4tak zv. exceptio doli specialis. 2) Obrany

oné užiti může také o vydání véci žalovaný a to tím způsobem, že

odepře vydání toto, dokud uspokojeny nebudou jeho nároky vzá

jemné, s tím souvislé; 1) právo takové nazýváme právem retenčním. 3)

Pozn. x) Exceptiones jako actiones zavedeny byly jak civilním
právem v užším smyslu tak i právem praetorovým, zvláště pak právem
tímto, aby slušnosti proti přísnému právu moc zjednána byla, §. 7.
J. b. t. 4. 13. Gai. IV. 118. cf. L. 3. I), li. t. ; a excepce druhu jednoho
mohou překážeti žalobám druhu druhého. Savigny str. 169

. .
175. Tak

uvádějí se utiles a in factum exceptiones, obdobně jako actiones utiles

a in factum. L. 21. 1). de praescript. verb. 19. 5. §. 1. J. h. t. L. 4.
§. 16. 32. D. de doli exc. 44. 4. —

Řada nej důležitějších obran jest
podrobněji vyložena u Brinze (1. vyd.) §. 41

. .
48. [str. 136.. 172.].

2) Rozdíl mezi tím a oním druhem exceptionis doli bylo lze se-
znati ve formuli: a) si in ea re nihil dolo malo A. Agerii factum sit;
b) si in ea re nihil dolo malo A. Agerii fiat; aneb obojí spojeno :
c) si in ea re nihil dolo malo A. Agerii factum sit neque fiat. Gai.
IV. 119. — L. 2. §. 5. D. de doli exc. 44. 4. Et generaliter sciendum
est, ex omnibus in factum exceptionibus doli oriri exceptionem, quia
dolo facit, quicunque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit;

nam etsi inter initia nihil dolo malo facit, attamen nunc petendo facit
dolose, nisi talis sit ignorantia in eo, ut dolo careat. Haněl, Civ.
Arch. XII. str. 422. násl. zv. doli exceptio generalis byla Římanům

prostým prostředkem, aby mohlo přihlédáno býti nejrůznějším obranám,

a nebylo jich třeba podrobněji urieovati a dle staršího řízení do formule
pojímati. Poněvadž dle dnešního řízení, když obrany se namítají, uvésti
sluší také faktické jich důvody, není proto exceptio doli vskutku nic
jiného nežli pouhé jméno, jímž theorie zavírá všechny obrany, dle
kterých prosba žalobní jeví se býti in concreto bezprávnou. Windscheid
§. 47. pozn. 7. [Srov. Pernice, Labeo 11. str. 112. násl. 126. násl.].

3) O právu retenčním jakožto- domnělém účinku držby srov.
Schenck, Die Lehre von dem Retentionsrechte 1837.; Luden, Das Retent.
R. 1839.; Cramer, Civ. Arch. XXXVIl. 12. 15.: jiný způsob svépomoci V
Mühlenbruch, §. 135. ku k. 136. Proti tomu Plichta, §. 94. not. b.
Booking, Inst. §. 127. c. 129. not. 16. Srov. Lenz, Rtslex. IX. str. 377.
násl. Grosskopf, Zur L. vom Retentionsrechte. 1858. (o tom Arndts,
Haimerl’s Vjschr. H. Lit. str. 7. násl. Civ. Schriften I. 9.). Harder,

2. 14. h) L. 4. §. 27.. 29. :U. 33. D. de doli exc. 44. 4. i) L.2. §. 3
..

5.
L. 8. 12. D. de doli exc. 44: 4. k) L. 2. S. 1. D. 1. c. ') L. 4. §. 9. L. 14.
D. 1. c. §. 30. 32.

.
34. J. de rer. div. 2. 1. L. 50. §. 1, D. de her. pet. 5. 3.

L. 13. §. 9. I). de act. emti; 19. 1. — cf. L. un. Cod. etiam ob chirographariam
pecuniam pignus teneri 8. 20 (27.).
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Civ. Arch. LI. 7. LVIII. 9. — Retenční právo, vůbec oprávnění do
časně zadržeti povinné plnění pro nárok na nějaké plnění se strany
druhé: Dernburg, Compensation 2. vyd. str. 365. násl. O účinku obrany
retenční v tomto smyslu: Zaun, Arch. für prakt. Rtsw. IV. 16. [recte:
17. str. 369. násl. — Srov. ještě Pernice na m. u. str. 121. násl.].

4. O z á n i k u ž a 1o b a obra n.

§. 103.
Žaloby a obrany musí zaniknouti dle povahy věci, když pře

stane právo, na němž se zakládají, aneb skutkový poměr protiv
níku, příčinu jim dávající, t. j. při žalobách porušení. Jakožto

důvody zániku, které ovšem nejdříve žalobu neb obranu stihnou

ale také prostředně právo v jeho účinnosti obmezují aneb zcela

zrušují, buďte zde — kromě účinků processu, o čemž v §§. 113.,

116. — zvláště uvedeny: smrt jedné strany, provedení jedné ža

loby z více konkuiTiijících žalob a promlčení.

§• IM.-

a) Smrť jedné strany.
Smrtí té neb oné strany nezanikají z pravidla žaloby, pokud

tím nezaniká důvod aneb příčina žalob. Při žalobách práva majet

kového platí pravidlo : actiones heredi et in heredem competunt. a)

Přece však nepřecházejí 1) na straně žalobcově, aktivně, jisté ža
loby na dědice žalobcovy, které ač předmětu práva majetkového

se vztahují, přece svou podstatou spíše směřují, aby dosti učiněno
bylo za osobní pohanu, b) tak zv. actiones vindictam spirantes ; ')

2) na straně žalovaného žaloby z deliktů nepřecházejí na dědice

žalovaného, pokud směřují ke skutečnému trestu ; c) ale i pokud

náhradu škody za předmět mají, přecházejí dle římského práva jen

v té míře, pokud deliktem zůstavitelovým něco na dědice jeho

bylo přešlo, d) dle dnešního práva 0) však, pokud dědictví stačí. 2)
Tato obmezení aktivního a passivního přechodu žalob na dědice
nemají více místa, jestliže již spor byl zahájen (§. 113.).

Také obrany jen výjimkou zanikají smrtí, jsou-li totiž per
sonae cohaerentes aneb jsou-li pouze in personam (§. 102.).

a) J. áe perpetuis et temporalibus actionibus et quae ad heredes et in
heredes transeunt. 4. 12. b) §. 1. J. h. t. L. 2. §. 4. D. de collat. 37. 6. °) L. 1.
pr. D. de priv. de). 47. 1. d) L. 38. 44. 127. B. de R. J. L. 35. pr. de ©.
et A. 44. 7. cf. §. 1. J. 1. c. e) cap. 5. X. de raptor. 5. 17. cap. 9. X. de usuris.
5. 19. cap. 28. X. de sent, excommun. 5. 39. cap. 14. X. de sepult. 3. 28.



Pozn. ') Hlediště pro tuto věc naznačuje L. 28. D. de imur. 47. 10.
Iniuriarum actio in bonis nostris non computatur, antequam litem conte-
stemur. Původem jména toho jest L. 2. §. 4. D. de collat. 37. 6.
Emancipatus filius si iniuriarum habet actionem, nihil conferre debet;
magis enim vindictae quam pecuniae habet persecutionem. Cf. L. 10.
D. de sepulcro violato. 47. 12. Žaloby sem patřící jsou: a) iniuriarum
actio, L. 13. pr. D. de iniur. ; b) in fac tum actio, již má parens neb

patronus nezákonně in ius volaný, L. 24. D. de in ius voc. 2. 4. (ne
praktické) ; c) in factum actio de calumnia, L. 4. D. de calumn. 3. 6. ;
d) actio sepulcri violati, L. 6. 8. 10. D. de sep. viol. 47. 12.; e) actio
in factum pro zamezený pohřeb, L. 9. D. de relig. 11. 7. Povaha
této žaloby jest spornou, srov. Böhmer II. 4. §. 67. Mühlenbruch,
Cession [3. vyd.] str. 300. [nota 116.] ; proti tomu Kierulff I. str. 228.
Savigny V. str. 200. násl. Vangerow §. 145. (7. vyd. str. 214.). Srov.
L. 9. cit. in f.: Unde miror, quare constare videatur, neque heredi

neque in heredem dandam hanc actionem; nam, ut apparet, pecuniariae
quantitatis ratio in eam deducitur; certe perpetuo ea inter ipsos com
petit. ; f) žaloba o vrácení daru pro nevděčnost, L. 7. §. 3. (L. 7.)
L. 10. §. 2. (L. 10.) Cod. de revoc. donat. 8. 55. (56.) ; g) querela
inofficiosi testamenti, L. 6. §. 2. L. 7. D. de inoff. test. 5. 2. Při této
žalobě naskytuje se ta zvláštnosť, že již vůle, rozhodným způsobem

na j evo daná, o neplatnosť testamentu žalovati stačí, aby žaloba pře

nesena byla na dědice. Bez dostatečného důvodu Windscheid tvrdí
totéž — Actio, str. 29. — o žalobě v odst. f) jmenované. — Buchta
§. 88. not. c. přidává ještě: „žaloba pro újmy rozloučením manželstva
vzniklá na stranu vinnou,“ dle L. 15. §. 1. D. sol. matr. 24. 3. „morum
vero coercitionem non habet (haeres);“ proti tomu Savigny str. 202.
při notě 1. Srov. ostatně ještě Savigny II. §. 73. —

Že také žaloby
populární nemohly dědicem jako dědicem býti podány, jde na jevo

samo sebou z povahy jich, poněvadž příslušely každému občanu, a dokud
podány nebyly, žádnému jako právo zvláštní. L. 7. D. de pop. act.
47. 23.

®) Princip této náuky (o jejímž výkladu srov. Ihering, Geist des
. R. L str. 139. násl., Demelius, Untersuchungen I. str. 22.) jest vy
sloven ve větě: in poenam heres non succedit, L. 22. D. de op. n. n.
39. 1. L. 20. D. de poen. 48. 19., jež rozšířena byla na trestní ža
loby v širším smyslu; L. un. Cod. ex delictis defunctorum in quantum
heredes conveniantur. 4. 17. L. 17. §. 1. L. 26. 27. D. de dolo 4. 3.
L. 23. §. 8. D. ad leg. Aquil. 9. 2. L. 9. §. 8. L. 10. D. de reb.
auct. iud. poss. 42. 5.; avšak obmezena jsouc větou druhou: sicuti

poena ex delicto defuncti heres teneri non debeat, ita nec lucrum
facere, si quid ex ea re ad eum pervenisset, L. 38. D. de R. J. (sive
dolo fecit, quominus ad se perveniret; L. 8. §. 8. D. de prec. 43. 26.);

ac turpia lucra heredibus quoque extorqueri, licet crimina extinguantur,
L. 5. pr. D. de calumniator. 3. 6. L. 16. §. 2. L. 17. D. quod met.

c. 4. 2. (Cf. L. 127. D. de R. J. Quum praetor in heredem dat actionem
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quatenus ad eum pervenit, sufficit si vel momento ad eum pervenit ex
dolo defuncti. Schmidt, Interdictenverfahren str. 166. — Sem patri
také žaloba, která mohla býti podána zůstaviteli, qui dolo malo possi
dere desiit, L. 42. 52. I). de rei viiid. fi. 1.; nikoliv také condictio
furtiva, „quia rei habet persecutionem,“ L. 7. §. 2. L. 9. D. de comi,
furt. lo. L; sporiio jest, zdaž actio rerum amotarum: L. 6. §. 4. 1).
de act. rer. amot. 25. 2. 'L. 3. Cod. eod. 5. 21. — Pravidlo ono ne
platí také pii žalobách z právních jednání (ex contractu neb quasi

ex contractu), jestliže zůstavitel při nich byl spáchal dolus. L. 12. 49.
D. de O. et A. 44. 7. L. 121. §. 3. D. de Y. O. 45. 1. L. 152.
§. 3. L. 157. §. 2. D. de R. J. §. 1. J. h. t„ 4. 12. sice praví: Ali-
quando tamen etiam ex contractu actio contra heredem non competit,
(veluti) cum testator dolose versatus sit (in deposito) et ad heredem
eius nihil ex eo dolo pervenerit, a Theophilus uvádí za příklad actio
depositi. Ale srov. naproti tomu H. cc. a L. 1. §. 1. L. 7. §. 1. D.
depos. 16. 3. Gai. IY. 113. Aliquando tamen (diam) ex contractu
actio neque heredi neque in heredem competit; nam adstipulatoris
heres non habet actionem et sponsoris et fidepromissoris heres non
tenetur (zastaralé pripadnosti). Srov. L. 8. §. 1. 1). de fideiuss. et
nominat. 27. 7. s L. 2. 4. 5. Cod. de in lit. iur. 5. 53. — L. 1.
§. 21. 23. D. de tut. et rat. distrah. act. 27. 3. — — Kanonické
právo prohlásilo, že dědic vlastně nepodmíněně ručí za náhradu jako

za jiné dluhy dědické: cap. 5. X. 5. 17. Heredes
. . .

iaxta f acu!lates

suas condigne satisfaciant; ale praxis vykládala místo toto vždy, jako
by znělo: iuxta facultates hereditatis. Srov. vůbec Francké, Beiträge 1. 1.
Savigny V. str. 46

. .
60.

V>) S b h žalo b.

Více žalob bud zcela aneb z části může směřovali témuž

právnickému účelu, uskutečnění téhož materielníbo nároku práv

ního. Když a pokud některou z konkurrujících žalob dosáhne se
účelu toho. zaniknou ostatní; tyž právnický předmět, který již

jednou žalobou byl dosažen, nemůže ještě jednou některou jinou

žalobou žádán býti ; pakli žaloba dříve provedená předmětem svým

méně obsahovala, může obsáhlejší žalobou později ještě o to do

mlouváno býti, co žalobou onou nebylo poskytnuto. *) Stejného

účinku nemá totožnost osob“) aneb identita skutečností, b) z nichž

více žalob bylo vzniklo, jestliže není s tím spojena úplná neb čá

stečná totožnost právního nároku, jehož se domáhati chceme. -)

a) L. 2
. 1). de priv. del. 47. 1. L. 27. pr. L. 32. §. 1. D. ad. leg. Aquil.

0. 2. b) L. 1. §. 9. L. 18. §. 2. I), de iniur. 47. 10. L. 11. §. 2. L. 51. §. 1.



Avšak v některých případnostech oprávněný může pouze vo
liti mezi dvěma žalobama, ač tyto nemají téhož účelu, a to tím

způsobem, že zvolí-li neb podá-li jednu, žaloba druhá jest vyloučena,

bucT proto že nároky, o něž těmito žalobami se domlouvá, nelze

spojití, bud následkem předpisu právního. c)

Pozn. Hlavní zásadu této náuky vyslovuje L. 57. D. de R. J. :
Bona tides non patitur, ut bis idem exigatur, což podrobněji vysvětluje
L. 41. §. 1. D. de O. et . 44. 7. Si ex eodem facto duae competant
actiones, postea iudicis potius partes esse, ut quo plus sit in reliqua
actione, id actor ferat, si tantundem aut minus, nihil consequatur. (Ruko
pisy mají id consequatur, ale nade vši pochybnost jest čisti nihil con
sequatur, Huschke, Linde’s Ztsckr. n. p. II. str. 180; [místo „iudicis
potius“ myslí Mommsen „iudicantis“]). Srov. L. 43. §. 1. D. de R. J.
Quotiens concurrunt plures actiones eiusdeni rei nomine, una quis ex
periri debet. Toho jest použito : a) při konkurrenci žalob o náhradu

témuž majetkovému interessu směřujících (quod ex patrimonio nobis
abest, 1. 35. pr. D. de 0. et A. 44. 7.) na téhož žalovaného, L. 34.
§. 1. 2. D. de O. et A. L. 38. §. 1. L. 43. 47. pr. D. pro socio.
17. 2., neb na různé, L. 17. pr. D. de dolo 4. 3. L. 1. §. 10

.. .
L. 4.

D. de bis qui effud. 9. 3. ; b) při konkurrenci žalob o náhradu s ža
lobami smíšenými, L. 7. §. 1. D. commod. 13. 6. L. 2. §. 3. D. de
priv. del. 47. 1. L. 34. §. 2. cit.

...
Et quidem post legis Aquiliae

actionem utique commodati finietur. Post commodati, an Aquiliae re
maneat in eo, quod in repetitione triginta dierum amplius est, dubi
tatur; sed verius est, remanere, quia simplo accedit et simplo subducto
locum non habet. Má se čisti locum habet? Savigny str. 229. násl.,
neb non remanere . . .

locum non habet? Huschke na m. u. str. 184.
násl. [Mommsen klada za accedit dvojtečku, chce et vynechati.] Cf.
L. 47. §. 1

....
L. 50. D. pro socio 17. 2. Velmi spornou, ale pro

dnešní právo bez důležitosti, jest otázka, zdali pravidlo svrchu vytčené
místa má při více žalobách trestních, které mezi týmiž osobami vznikly
jedním a týmž činem? L. 32. 34. pr. 53. 60. D. de O. et A. 44. 7.
L. 130. D. de R. J. Savigny §. 234. Vangerow §. 572.

2) O rozlišování druhdy obyčejném (subjektivný a objektivny,
pak sukcessivný, kummulativný a elektivný sběh žalob) srov. Thibaut,
Civ. Abh. str. 146. až 204. ; nový, jednodušší výklad této náuky po
dává Savigny V. §§. 231. až do 236. Srov. s tím Huschke na m. u.,
Sintenis §. 30. IIP, Brinz §. 40. str. 127. násl. (2. vyd. I. str. 343.
násl.), Windscheid §. 121. pozn. 9., Hartmann, Civ. Arch. L. 7.
[J. Merkel, Uiber den Concurs der Actionen nach röm. Priv. R. 1877.
O tom Brinz, Krit. Vjschr. XX. str. 161. násl.].

D. ad leg. Aquil. 9. 2. L. 45 ..
47. L>.pro socio. 17. 2. L. 34. §. 2. D. de O.

et A. 44. 7. c) L. 7. D. de lege commiss. 18. 3. L. 18. pr. L. 19. §. 6. D. de
aed. cd. 21. 1. L. 25. §. 1. D. de except, rei hid. 44. 2. L. 3. §. 5. L. ß. §. 4.
D. nautae caup. 4. 9. L. 8. Cod. de codicillis. 6. 36. L. 22. §. 1. d. e. (§. 1.)
Cod. de furt. 6. 2. a j.
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c) Promlčení.

§. 106
.

a) Důvod a vznik promlčeni žalob. ')

Promlčení žaloby jest zrušení účinnosti její, poněvadž dlouho

podána nebyla. Věc tato jest odůvodněna dílem nedbalostí ža

lobě oprávněného, dílem prohledáním žalovanému, aby chráněn

byl nároků právních, které snad již jen pouze zdánlivě jsou odů

vodněny, vskutku však již zanikly z důvodů neprokazatelných.

Přes to starší římské právo civilní neznalo žádného promlčení práv

žalobních; actiones byly perpetuae v pravém smyslu slova. Ale

praetorské žaloby byly větším dílem, zvláště z pravidla praetorské

žaloby trestní, obmezeny na jeden annus utilis, a) po jehož vypršení

naproti nim dána byla annua exceptio ; ) dílem ještě kratší lhůta

položena byla žalobám aedilským. c) Tyto žaloby sluly proto tem

porales neb temporariae actiones. Také při některých žalobách ci

vilních přijato bylo určité obmezení časové d) a při speciales in

rem actiones ve prospěch poctivého držitele místa mělo promlčení

per longum tempus, t. j. promlčení desíti- nebo dvacítileté, longi

temporis praescriptio neb exceptio, kterážto však obrana jakožto

obrana proti vindikaci, zvláštní kvalifikovanou držbou nabytá, úzce

souvisí s vydržením vlastnictví a s tímto v Justinianově právu

zcela sloučena byla. e) Teprve Theodosius II. (a. p. Chr. 424.) učinil

až na málo výjimek všeobecným pravidlem, že všechny žaloby,

které na kratší dobu obmezeny nejsou, vyloučeny býti mají obranou

(praescriptio) triginta annorum, f) a toto nařízení přešlo také do

práva Justinianova. g) zevrubněji vymezeno a dílem modifikováno

bylo některými konstitucemi pozdějšími.’ 1) dle nichž v různých

případnostech platí delší lhůta promlčecí, zvláště čtyřiceti let. Dle

toho z pravidla všecky žaloby, pokud již jako temporales actiones

nezanikají vypršením času kratšího, podrobeny jsou promlčení vy
pršením třiceti let, ačkoliv přes to i nyní ještě nazývají sb per-

a) pr. J. de perpetuis et temporalibus act 4. 12. Gai. IV. 110. 111. b) L. 30.
§. 5. D. de peculio. 15. 1. L. 15. §. 5. D. quod vi. 43. 24. c) L. 38. pr. D. de
aed. ed. 21. 1. d) Dig. ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur.
40. 15. Cod. 7. 21. L. 1

. Cod. de quadriennii praescriptione. 7. 37. L. 1
. §. 2.

I). de iure fisci. 49. 14. cf. Gai. III. 121. e) Cod. de praescriptione longi tem
poris. 7. 33. ů L. un. Theod. Cod. de actionibus certo tempore finiendis. 4. 14.
) L. 3. Cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum. 7. 39. h) L. 4. 9. Cod.



petuae actiones. Vyjaty jsou však z toho žaloby dílčí, pokud čelí

zrušení dosud trvajícího společenství aneb odstranění dosud

trvajícího zmatku hranic, 1) ale ne pokud za předmět mají jedno

tlivé právní nároky z toho vzniklé. k) Smlouvou nemůže napřed

vyloučeno býti promlčení žaloby.

Pozn. 1) literatuře této náuky patří spisy o promlčení vůbec
(§. 87.), zvláště Unterholzner, Verjährungslehre . §§. 256

. .
283.,

pak také Heimbach, Rtslex. XII. str. 632
. .

675. Srov. se str. 303.
násl. Zvláště srov. Savigny V. §§. 237

. .
252. ; o historické stránce

její Puchta, Inst. II. §. 208. a Demelius, Untersuchungen aus dem
röm. Civilrechte, 1856. odděl. I. „Geschichte der Klagverjährung.“ —
„Verjährung der Ansprüche“ u Windscheida §. 106

. .
112., Brinz

2. vyd. §. 113. 114.

2) O promlčení dílčí žaloby dědické: Seuffertův arch XV. 127.

— V římském právu jsou z promlčení naprosto vyjaty a) vindicatio
in libertatem, L. 3. Cod. de longi temporis praescriptione, quae pro
libertate et non adversus libertatem opponitur. 7. 22. ; b) vindikace
kolona jeho pánem, L. 23. pr. Cod. de agricolis. 11. 48. (47.);
c) vindikace kuriala městem. L. 5. Cod. h. t. 7. 39. ; d) fiskální ža
loba o zadržené daně. L. 6. Cod. ibid. Tato poslední výjimka není
více praktickou, žaloby odstavce a)

. .
c) více se nenaskytují. Savigny

str. 409
. .

411., srov. však Windscheid §. 106. pozn. 3.

3) Něco jiného jest, vzdá-li se kdo ochrany promlčením nabyté

po dokonaném promlčení. Savigny str. 411
. .

413.

ß) Podmínky promlčení žalobního.

§. 107.

aa) Počátek lhůty promlčecí.

Lhůta promlčecí počíná tím dnem, kdy právní nárok jakožto

žalovatelný proti určitému odpůrci existovati počal, kdy může býti

žalováno, actio nata
,

) tedy 1) při žalobách věcných, kdy odpůrce

porušením práva příčinu žalobě dal, na př. při žalobě vlastnické,

kdy odpůrce bez vůle vlastníkovy a ne ve jménu jeho věc držeti

počal ; a) 2) při žalobách osobních tím dnem, kdy obligace tím způ

sobem jest odůvodněna, že na dlužníka, zdráhajícího se piatiti,

1. c. L. 1.. 3. Cod. de annali exceptione italici contractus tollenda et de di
versis temporibus et exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum
7. 40. i) L. 5. Cod. comm. div. 3. 37. k) L. 1. §. 1. (1.). Cod. h. t. 7. 40.

a) L. 9. D. de rei vind. 6. 1
. L. 2. 7. §. 2. 6. in f. L. 8. §. 1

.
Cod. 7.



170

ihned žalováno byti může (quando dies venit), aniž jest třeba, aby

dlužník skutečně byl odepřel aneb upomenut byl o placení. 2) Pokud

žaloba o splnění právně místa nemá, na př. pro doložení času neb

snad dokonce pro výminku ještě nesplněnou, aneb poněvadž snad

jiná právní podmínka schází, promlčení její nemůže počíti. b) Proto

promlčuje se žaloba o dávky opětovné, na pr. o roční důchody,

úroky, pro každou jednotlivou dávku zvláště teprve ode dne splat

nosti její. c) Dle zvláštního zcela přiměřeného předpisu jest usta

noveno, že když hlavní dluh se promlčí, jest promlčením také vy
loučena žaloba o všecky zadržené úroky. d) Žaloba o všecky příští

důchody může se promlčeti, když samo právo ve svém celku bylo

popřeno a oprávněnec přece opominul o své právo se domlouvati. 3)

Pozn. ’j Zákony těmito slovy naznačují počátek promlčení : ex
quo actiones competere iure coeperunt, neb ex quo ab initio competit
et semel nata est actio, neb ex quo possint actiones movere, a pod.
L. 3. 7. §. 1. Cod. 7. 39. L. 1. §. 1. Cod. 7. 40. L. 30. Cod. de
iure dot. 5. 12. Srov. Booking, Inst. §. 131. pozn. 2. „Právo (klidné)
pohybuje se samo svému uskutečnění, vystupujíc jako actio; nascitur,
nata est actio v tom okamžení, poněvadž právo samo jako vykonatelné,
také pomocí státní uskutečnitelné, jest botové, zralé. Unger II. §. 116.
Windscheid §. 107. [Srov. svrchu §. 96. pozn. 3.].

2) Při žalobách osobních poukazuje se exordiu obligationis
jakožto pravidelnému počátku promlčení, L. 7. Cod. b. t. 7. 39.,

s čímž také srovnává se L. 1. §. 22. D. depositi. 16. 3. L. 18. D. de
íideiuss. 46. 1. L. 21. §. 1. ). de pec. const. 13. 5. L. 94. §. 1.
D. de solut. 46. 3. Sin autem communes nummos credam aut solvam,
confestim pro mea parte nascetur et actio et liberatio ; cl. L. 8. §. 7. de

prec. 43. 26. Interdictum hoc et post annum competere Labeo scribit,

eoque iure utimur; quum enim nonnunquam in longum tempus precarium
concedatur, absurdum est dicere, interdictum locum non habere post

annum (Schmidt, Das Interdictenverfahren str. 122. pozn. 16.). Kozumi

se samo sebou, že kd 3rž obligace k tomu směřuje, aby něco opominuto
bylo, žaloba teprve vznikne, tedy i promlčovati se počíná, kdy naproti

onomu závazku se jedná. — Ostatně jest zde mnoho věcí sporných,

na př. pokud promlčení žaloby nastat! může, ač jí překáží obrana, ze
jména exceptio non adimpleti contractus. Savigny str. 289

. .
291.

Windscheid §. 109. pozn. 3.; pak kdy počíná promlčovati se žaloba

o vrácení při smlouvě schovací neb kommodatu a zvláště při zápůjčce,
zúročitelné neb nezúročitelné, na výpověď neb s lhůtou výpovědnou?
G. Thon, Uiber die Verjährung einer auf Kündigung stehenden For-

39. b) L. 7. §. 4. Cod. h. t. cf. L. 4. pr. D. de tut. act. 27. 3. L. 9. §. 3. D.
de pign. act. 13. 7. L. 30. Cod. de iure dot. 5. 12. c) L 7. §. 6. Cod. 1. c.
d) L. 26. pr. Cod. de usuris, 4. 32, cf. L. 8. §. 4. Cod. h. t.



derung, Linde’s Zeitsclir. . 1. Savigny str. 291
. .

299. Srov. L. 94.
§. 1. cit. L. 1. §. 22. cit. Est autem

. . .
scriptum, eum, qui rem de

posuit, statini posse depositi actione agere : hoc enim ipso dolo facere

eum, qui suscepit, quod reposcenti rem non reddat. L. 8. §. 4. Cod.
7. 39. Exceptionem etiam 30 vel 40 annorum in illis contractibus, in
quibus usurae promissae sunt, ex illo tempore initium capere sancimus,

ex quo debitor usuras minime persolvit, t. j. od posledního placení
úroků? neb (dle Savigne) od tobo dne, kdy úroky ponejprv zaplaceny
nebyly? Proti Savignovi, který všeobecně z tobo hlediště vychází, že

tomu, aby promlčení počalo, třeba jest, aby splnění bezprávně za
drženo bylo, srov. Thon na m. u. str. 33. násl. Yangerow, „von welchem
Zeitpunkt beginnt die Verjährung der Darlehensklage?“, civ. Arch.
XXX1I1. 12. Brinz §. 48. str. 165. (2. vyd. §. 114. pozn. 27. nasi.).
Windscbeid §. 107. pozn. 5., die Actio str. 41. násl. Též věci do
pátral se svou vlastní cestou Demelius, Untersuchungen, čís. II. str. 111.
násl. [Srov. též A. Thon, Rechtsnorm und subj. Recht., str. 255. násl.]
O dnešní praxi srov. Seuffertův arch. Y. 272. XVII. 203.; proti tomu
však srovnale se Savignem I. 312. IV. 201. VI. 3. XIII. 6. XVI. 3.
XVIII. 2. srov. také Archiv fůr prakt. Rechtsw. II. str. 152. násl. X.
str. 238. násl. — O domnělém pravidle : Actioni nondum natae toties
praescribi, quoties nativitas est in potestate creditoris, v. Unterholzner
1Í. str. 304. Proti (L Thon na m. u. str. 2. násl., Unger IL §. 120.

pozn. 5. 6. xVle pro pravidlo to s obmezením na případnosť, „kde
vznik nároku závisí pouze na vůli oprávněncově,“ s vyloučením pří-
padnosti, „kdy na oprávněnci jest nějakým činem (přesněji: jiným
činem nežli prohlášením pouhého chtění) nárok založiti“ Windscbeid
§. 107. pozn. 9. Srov. také Wächter IL §. 118. p. 15. Zrodlowski,
Civ. Arch. LIL str. 358. násl. Roscher též tam LV. str. 100. násl.
Windscbeid 4. vyd. §. 107. p. 5. 9.

3) Seuffertův arch. I. 156. 157. III. 138. VI. 4. IX. 117. XIII.
6. XIV. 110. XVI. 2. XVII. 83. Savigny V. str. 312. Sintenis I. §. 31.

}). 35. Mnozí jsou však proti tomu s Demeliem na m. u. str. 199.. 203.
Srov. Windscbeid §. 107. p. 8.

§. 108.

bb) Vypršení Unity promlčecí.

Lhůta promlčecí projde, když uplyne poslední kalendárni den

její, a) při čemž pokládán budiž onen den za první, na němž po
nejprv žalováno býti mohlo (§. 89.). Lhůta promlčecí trvá z pra
vidla jako tempus continuum po 30 let. b) Z toho však jest mnoho

výjimek, poněvadž různé žaloby dílem teprve za delší. ) dílem již

za kratší 2) dobu se promlčují (§. 106.).

a) L. 6. D. cle O. et A. 44. 7. ) L. 3. Cod. h. t. 7. 39,
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Pozn. *) Delší lhůta promlčecí, a to čtyřicetiletá, platí a) při ža
lobě zástavní za jistých podmínek. L. 7. Cod. h. t. 7. 39. ; b) při ža
lobách kostelů a dobročinných nadací, které by dle pravidla v 10, 20
neb 30 letech zanikly. Nov. 111. 131. cap. 6. cf. L. 23. Cod. de

ss. eccles. 1. 2. Nov. 9.; Sola romana ecclesia centum annorum spatio
gaudente, Auth. quas actiones ad L. 23. Cod. cit. can. 17. C. 16.

qu. 3., cap. 13. 14. X. de praescriptionibus. 2. 26. cf. can. 2. C. 16.

qu. 4.; nikoliv také při žalobách měst, Nov. 111. cf. L. 23. Cod. cit.;
také ne při žalobách íiskalních, L. 6. Cod. de iure fisci. 10. 1. L. 6.
§. 1. D. de iure fisci. 49. 14. L. 6. Cod. de fundis rei priv. 11. 66.
(65.), vyjímaje vindikaci pozemků patrimonialných. L. 14. Cod. de
fundis patrimon. 11. 66. (61.). Srov. Savigny Y. str. 360. Seuffertův
arch. III. 137. 296. 297. Až do nejnovější doby však praxe přiznávala
tisku jakož i zeměpánu privilegium promlčení 40letého, a že promlčení

toto dle obecného práva místa má (dle analogie L. 14. Cod. cit.) při
zeměpanských statcích komorních a při statcích fiskálních, dovozuje
Heffter, Bekker’s Jahrb. Y'l. 1., Heimbach pak hájí praxe oné vůbec
jako právně odůvodněné, civ. Arch. XLVIII. 2. — Nárok na vrácení
zaplacených nezákonných dluhů herních měl zaniknout! teprve za 50 let,
Cod. de aleatoribus 3. 43. ; ale tento zákon jest lex restituta. §. 2.

pozn. 3. §. 236. pozn. 2.

' 2) Na kratší dobu promlčecí jsou obmezeny: a) žaloby z fiskálních
práv, a to z pravidla na dobu 20 let, L. 13. pr. D. de div. temp.
44. 3. L. 2. §. 1

...
L. 4. D. de requir. damn. 48. 17. L. 1. §. 3.

D. de iure fisci. 49. 14.; při nároku na statky odumřelé jen na 4 léta,
L. 1. Cod. de quadr. praescr. 7. 37.; na commissa na 5 let, L. 2.
Cod. de vectig. 4. 61.; b) žaloby o způsobilosti právům osoby ze
mřelé na pět let od smrti počítajíc. Dig. ne de statu defunctorum post
quinquennium quaeratur. 40. 15. Cod. 7. 21.; c) actiones populares,
L. 8. D. de pop. act. 47. 23. a z pravidla praetorovy žaloby trestní

na annus utilis; vyjata jest však actio furti manifesti perpetua, „me
rito, cum pro capitali poena pecuniaria constituta sit.“ Gai. lY. 111.,

pr. J. h. t. 4. 12. Srov. také L. 7. §. 6. 1). nautae caup. 4. 9. L. 5.
§. 5. D. de effusis. 9. 3. L. 13. pr. D. de servo corr. 11. 3. L. 18.
D. depos. 16. 3. Naproti tomu mnohé nepravé (jednostranné) praeto

rovy žaloby trestní, vyjímaje de eo quod ad eum, cum quo agitur,
pervenit, byly obmezeny na rok, zvléště nctio doli, pro kterou Con
stantin položil však biennium continuum, L. 8. Cod. de dolo. 2. 20. (21.),
pak některé interdikty, L. 1. pr. D. de vi. 43. 16. L. 1. pr. D. uti

poss. 43. 17. L. 4. D. de interd. 41. 1. O všech, jak Savigny str. 353.
myslí, věc tato tvrditi se nedá, kdežto na druhé straně jest jisto, že
některé žaloby, které nevznikly ex delieto, jen annales byly. L. 2. §. 1.
(L. 2. pr.) Cod. de const, pec. 4. 18. srov. L. 35. pr. D. de O. et A.
In honorariis actionibus sic esse definiendum Cassius ait, ut quae rei
persecutionem habeant, hae etiam post annum darentur, ceterae intra

annum ....
Illae autem rei persecutionem continent, quibus perse-



quimur, quod ex patrimonio nobis abest, ut quum agimus cum bonorum

possessore debitoris nostri, item Publiciana, quae ad exemplum vindi
cationis datur. Sed quum rescissa usucapione redditur, anno finitur,

quia contra ius civile datur. Pucbta §. 91. p. ff. Nevhodný jest ostatně
důvod, v pr. J. 1. c. uvedený: „nam et ipsius praetoris intra annum
erat imperium.“ Arndts, Linde’s Ztschr. XIY. str. 2. (civ. Sehr. I.

str. 55. násl.) ; d) různé jiné žaloby, jež dle příležitosti budou uvedeny.
Přehled jich podává Göschen, Civilrt. I. §. 250.

§. 109.

cc) Bona fides?

Dle římského práva promlčení žaloby v žádné případnosti

není podmíněno poctivostí toho, komu ku prospěchu slouží. Dle

práva kanonického však žalovaný námitkou promlčení nemůže za
chovat! se v držbě nějaké věci nebo nějakého práva, dokáže-li se,
že on neb jeho předchůdce po celou dobu promlčecí v poctivé

držbě nebyl, kdežto při žalobách o dluhy, které jiné plnění za
předmět mají než-li restituci držby bezprávně zadržené, ničeho

nezáleží na poctivosti žalovaného.

Pozn. Pravidlo římského práva, které jen vydržení ale ni
koliv promlčení žaloby, a to jen na počátku držby vyžaduje pocti
vosti (bona fides), L. 8. §. 1. Cod. h. t., uznáno jest ještě v can. 15.
C. 16. qu. 3. cf. cap. 3. X. de praescript. 2. 26. Avšak cap. 5. X.
de praescript. 2. 26. (Alexander III.) praví: Vigilanti studio cavendum
est, ne malae fidei possessores simus in praediis alienis, quoniam nulla
antiqua dierum possessio iuvat aliquem malae fidei possessorem, nisi
resipuerit, postquam se noverit aliena possidere : cum bonae fidei

possessor dici non possit. Ephesinus enim legislator solum propter
vitandam miserorum segnitiem et longi temporis errorem et confusionem
primus tricennali vel quadragenali praescriptioni vigorem legis imposuit.
Nobis autem tam in rebus cognitis quam latentibus placuit non habere
vigorem. Pak cap. 20. X. eod. (Innocent. III.) Quoniam omne, quod

non est ex fide, peccatum est, synodali iudicio diifinimus, ut nulla valeat
absque bona fide praescriptio, tam canonica quam civilis : cum genera
liter sit omni constitutioni atque consuetudini derogandum, quae absque
mortali peccato non potest observari. Unde oportet, ut, qui praescribit,
in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienae. Cf. cap. 3.
de R. J. in 6to. Sine possessione praescriptio non procedit. O vzniku
těchto dekretalů a jich významu srov. Hildenbrand, de bona fide rei
propriae debitori ad temporis praescriptionem baud necessaria. 1843.
(oznámeno v krit. Jahrb. VIL str. 561. násl., Arndts, Civ. Sehr. I. 10.,

znova zpracováno v civ. Arch. XXXVI. 2.). — Jest čtvero hlavních
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mínění : a) Novota kanonického práva jest obmezéna pouze na vy
držení. Kierulff str. 206

. .
209. Seuífert, Erörtr. I. str. 134. násí.

b) Novota ta vztahuje se ku každému promlčení, tedy i promlčení
žalobnímu. Thibaut, Besitz und Verjährung str. 81. násl. 106., což
souhlasí s největším počtem starších praktiků, c) Vztahuje se kromě
vydržení též promlčení žaloby vlastnické neb' žalob in rem actiones
vůbec. Plichta §. 90. nota aa. Brinz (1. vyd.) §. 48. ku k. d) Týká se
promlčení žalobního v rozsahu, jak v §. jest vytčeno. Möllenthiel, Uiber
die Natur des guten Glaubens bei der Verjährung. 1820. §§. 19.. 31.
Unterholzner I. §. 92. Savigny V. §. 244

..
246. Windscheid §. 111.

Srov. Hildenbrand na m. u. Praxe ještě kolísá, kloníc se k b) d),
Seuffertův arch. I. 6. 210. 403. IL 320. VI. 3. VII. 4. XI. 6. 266.
XII. 245. XIII. 80. XIV. 203. XVIII. 205.

§. 110
.

y) Překážky promlčení.

Promlčení žaloby 1) staví se ve běhu svém a) nedospelostí

osoby žalobě oprávněné, a) b) nezletilostí osoby této. jestliže

lhůta promlčecí netrvá třicet let. b) c) jistými právními překážkami,

které dočasně podání žaloby v cestě stojí 0) (agere non valenti non.
currit praescriptio), d) některými faktickými překážkami proti po
dání žaloby, zvláště válkou. d) \ V těchto případnostech nepočíná se
promlčení aneb započaté neběží dále (praescriptio dormiens), dokud

překážka trvá. Nevědomost osoby žalobě oprávněné nepřekáží

promlčení; 6) vyjímaje pokud se ní dle okolnosti přihlížeti může při

počítání času příhodného, (tempus utile) při žalobách dočasných. f)

Promlčení 2) se přetrhuje tak, že čas, který již byl minul, ničeho

neplatí a pouze nová doba promlčecí znovu počíti může: a) po
dáním žaloby 8) na příslušný soud, ) též vznese-H se před zvoleným

rozhodčím ; h) pro podanou ale ještě neprovedenou žalobu nastupuje

nové promlčení 40 let trvající. 2) počítajíc od posledního úkonu

a) L. 3. §. 1. Cod. h. t. 7. 39. cf. Nov. 22. cap. 24. in f. ) L. 5. §. 1.
(L. 5.) Cod. in quib. caus. i. i. r. n. n. e. 2. 40. (41.). c) §. 29. J. do rer. div.
2. 1. L. 30. §. 2. (L. 30.) Cod. de iure dot. 5. 12. L. 1. §. 2. Cod. h. t. 7. 40.
L. 22. §. 11. Cod. de iure delib. 6. 30. L. 8. in f. Cod. qui. bon. ced. 7. 71.
d) cap. 10. X. h t. 2. 26. cf. cap. 14. 15. eodem, can. 10. C. 16. qu. 3. e) L. 3.
Cod. h. t. cf. L. 12. §. 3. i. f. Cod. de praescript. 1. t. 7. 33. f) L. 15. §. 4. 5.
D. quod vi. 43. 24. L. 6. D. de cahmmiat. 3. 6. L. 55. D. de aed. ed. 21. 1.
cf. L. 19. §. 6. ibid. L. 8. Cod. de dolo. 2. 20. (21.) (§. 90.). ?) L. 3. 7. pr.
§. 5. Cod. h. t. 7. 39. L. 3. §. 3. (L). Cod. h. t. 7. 40. L. 4. (5.). Cod. de duob.
reis. 8. 39. (40.). cf. L. 139. pr. D. de K. J. L. 9. §. 3. I). de iureiur. 12. 2.
L. 8. in f. D. de fideiuss. tut. 27. 7. h) L. 5. §. 3. (1.). Cod. de ree. 2. 55. (56.).



processualného ; ‘) b) obražením (protestaci) před vrclmostí neb též

před třemi svědky mimosoudně dožádanými k) v těch případnostech,

v nichž žalobu podati nelze ; 3) c) každým uznáním žalobního ná

roku právního ze strany žalovaného, na př. splátkou, vydáním nového

úpisu dlužního, zřízením zástavy atd., 1) zvláště také m) placením

úroků; 4) d) přestane-li porušení, jež příčinu dává žalobě, tedy

při žalobách proti držiteli pozbytím držby neb přechodem jí na ně

koho jiného, 11) jenž není právním nástupcem dosavadního držitele. 5)

Pozn. 4) Srov. Seuífertův arch. XI. 7. — O rozhodném okamžení
(podání žaloby? insinuace její? litiskontestace?) Emmingbaus, Prakt.
Arch. n. p. IL pojedn. VI., Windscheid §. 108. pozn. 4.

2) O tak zv. litispendenci (not. i.) srov. Linde v jeho časopise
II. 5. 6.

3) [Přetržené promlčení ohlášením ku konkursu : Sonnenschmied,
Prakt. Erört. čís. 26.]. Při praetorových žalobách temporalných na
skytuje se v římském právu ještě jiný způsob přetrženého promlčení
dnes již nepraktický, per libellum principi oblatum. L. 2. Cod. quando
libellus principi datus litis contestationem faciat. 1. 20.

4) Zdali také vybíráním úroků od jiného držitele hypotheky?
Scuffertův arch. I. 158. — Windscheid §. 108. pozn. 2.

5) otázce, zda při promlčení žalob proti držiteli také accessio
possessionis místa má (not. n.), odpovídá záporně Kierulff str. 200.

pozn. **. Proti tomu Savigny V. str. 362
. .

364. Dernburg, Civ. Arch.
XXXIV. 12. Bekker, Jahrb. IV. str. 199. násl. Windscheid §. 110.

pozn. 5.

§. 111
.

ď) Účinek promlčení žalobního.

Promlčením žaloby vzniká obrana na ochranu žalovaného, prae
scriptio neb exceptio temporis, také temporalis exceptio, zvláště 30

vel 40 annorum praescriptio, aneb tak zvaná longissimi temporis

praescriptio, nebo annalis neb annua exceptio. Právo samo, které

jest základem žaloby, neruší se tím přímo. Nepopiratelné jest to

při žalobách věcných, pokud nepřistoupí žádné vydržení. Velmi

spornou jest otázka, zda-li obrana promlčení proti osobní žalobě

i) L. 9. Cod. h. t. 7. 39. L. 1. §. 1. Cod. h. t. 7. 40. cf. L. un. §. 1. in f. Theod.
Cod h. t. k) L. 2. Cod. h. t, 7. 40. l ) L. 7. §. 2. 5. Cod. h. t. 7. 39. L. 4. (5.).
Cod. de duob. reis. 8. 39. (40.). m) L. 8. §. 4. Cod. h. t, 7. 39. u ) L. 7. §. 1.
L. 8. §. 2. Cod. h. t. 7. 39. L. 14. pr. Cod. de fund, patrimon. 11. 62.' (Gl.)
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zcela bezúčimiou udělá obligaci, která jest základem jejím, aneb

zda zbudou účinky závazku nežalovatelného (obligatio naturalis)?

Otázka tato náleží do náuky o zrušení obligací (§. 277.). S tímto

z části souvisí otázka, jak promlčení působí na obrany, které dle

své povahy nejsou podrobeny promlčení, poněvadž jsouce žalobou

podmíněny, nemohou dle vůle žalovaného kdykoliv předneseny býti.

Pozn. L. 5. §. 6. D. de doli exc. 44. 4. Non sicut de dolo actio
certo tempore finitur, ita etiam exceptio eodem tempore danda est;

nam haec perpetuo competit: quum actor quidem in sua potestate
habeat, quando utatur suo iure, is autem, cum quo agitur, non habeat
potestatem, quando conveniatur. —

Že obrany jsou promlčitelné, kde

z téhož důvodu spolu žaloba přísluší [nikoliv věc tuto, nýbrž protivu
její, jako následující ' pravidlo římské, značí právní věta: Tant dure
ľaction (la demande), tant dure ľexception, viz na př. Toullier YI1.

nr. 600.], tvrdí mimo jiné Sommer, Rechtswissenschaftliche Abh. 1818.
str. 1

..
56. Unterholzner II. §§. 156

..
160. Sintenis §. 32. p. 39.

Proti tomu: quae ad agendum sunt temporalia, ad excipiendum sunt
perpetua, Savigny Y. §. 253

. .
255. Puchta §. 95. p. b. a Vorles. I.

str. 217. Seuffertův arch. I. 159. VII. 145.; vyjímaje tu případnosf,
kde obrana jest pouhým následkem promlčitelného práva (L. 59. I). de
aed. ed 21. 1. cf. L. 1. §. 4. D. de superile. 43. 18.). Brinz (1. vyd.)

str. 171. Windscheid §. 112. p. 6
..

8. Unger II. str. 510. násl. Dobře

s tím srovnati lze, že navrácení ku předešlému právu po vypršení
Ikůty restituční (§. 122.) ani také obranou dosici nelze. L. 9. §. 4.
D. de iureiur. 12. 2. Seuffertův arch. XL 8. — Sem nenáleží, že
obrany pozbyti se mohou, jestliže ve sporu přednesou se pozdě.

§. 112
.

5) O přenášení žalob na osoby jiné.

Žaloby mohou aktivně a passivně zděděním na osoby jiné

přecházeli (§. 104.), ale i jednotlivá práva žalobní mohou přenesena

býti na osoby jiné tím, že osoba vlastně žalobě oprávněná osobu

jinou zmocní, aby místo ní žalobu podala, a spolu jí dovolí, aby

to, čeho si takto dobude, pro sebe si podržela a o tom jako

o svém disponovala. To jest postup žaloby, cedere actionem aneb

actione tolik jako mandare actionem. a) Postupriík (cessionář) může

následkem toho jako zástupce osoby žalobě oprávněné (postupi-

telův) podati žalobu, ale vlastnímu prospěchu, t. j. jako procu
rator in rem suam. b) Postup jest možný při věcných 0) i při osobních

a) L. 3. §. 5. D. de in rem verso. 15. 3. L. 1. §. 16. D. si quadrup. 9. 1.
b) L. 2. §. 5. D. fam. ere. 10. 2. L. 8. §. 10. D. mand. 17. 1. L. 34. 55. D. de



žalobách, pokud jen jich výsledek jest přenositelný, zvláště důležitým

jest postu]) pro žaloby osobní, pročež také bude o něm podrobněji

jednáno v náuce o obligacích (§. 254
. .

259.). Jinak může též

někdo žalobu přejati za .vlastního žalovaného, jakožto procurator

in rem suam. t. j. tím způsobem na místo jeho vstoupiti. že se
zaň osobně podrobí i možnému odsouzení a že se zaváže spiniti

povinnosti z toho vznikající. d) Avšak způsobem tímto oprávněnci,

jen když k tomu svolí, může odňata býti možnost žalovati pravého

protivníka. e)

Pozn. O postupu vindikace: Ikering, Dogmat. Jalirb. I. str. 104.
násl. srov. Zimmermann, Linde’s Zeitschr. n. p. XY. str. 102. násl.

.
.

Ľ. O pomeru processualném mezi stranami.

Skutečným početím právní rozepře povstane nový, smlouvě

podobný poměr mezi těmi, kteří nyní jako sporné strany sobě na
proti stojí. Tito musí se podrobili konečnému výsledku této rozepře,

jak spor tento vypadne, na tom závisí utváření se sporného po
měru právního. Žalovaný může žádati. aby pro týž nárok více ve

spor zapleten nebyl, ovšem však musí ze své strany žalobci práv

býti. pokud jeho nárok v tomto řízení uznán byl za oprávněný.

Z prodlení, které spor v zápětí má, nesmí miti žádného prospěchu ;
předvídaje již možný, odpůrci příznivý rozsudek, přihlédati má již

napřed tomu, aby prodlením oním žádná újma odpůci se ne
stala; jest mu tedy povinen nahraditi, co žalobci prodlením dotčeným

bylo ušlo. Z toho vznikají aneb jsou s tím méně neb více spojeny

různé účinky, které s sebou přináší započatý spor hledě spor
nému poměru právnímu. Tímto údobím v řízení sporném, kdy dle

římského prává tyto účinky z pravidla nastupují, jest litis conte
statio, sepření se stran. t. j. onen úkon stran před soudem, kdy

ponejprve žalovaný přednesu žalobcově tím způsobem odpoví, že

procurat. 3. 3. L. 13. §. 1. D. do pactis. 2. 14. L. 24. pr. D. de minor. 4. 4.
c) L. 9. Cod. de hred. v. act. vend. 4. 39. L. 21. 63. D. de rei vind. 6. 1.
L. 35. §. 4. D. de contrail, emt. 18. 1. L. 25. §. 8. D. locati. 19. 2. L. 14. pr.
D. de furtis. 47. 2. d) L. 4. pr. 1). de re iud. 42. 1. L. 66. §. 2. D. de eviction.
21. 2. Ii. 42. §. 2. de procurat. 3. 3. L. 23. D. de solut. 4! 3. e) L. 29. D. de
procurat. 3. 3.

Arndtsova PandeUta. 12
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z toho potreba rozhodnutí soudcova, tedy existence a obsah právní

rozepře na jevo jde. Již dle římského práva však byly mnohé

z účinků oněch přeneseny na dobu, kdy žaloba byla podána a ža

lovanému oznámena (insinuaee) ; dle dnešního práva však, v němž

pojem sepření se stran valně byl modifikován, ona doba jeví se
byti momentem nej vhodnějším, s kterým spojití se může nejvíce

účinků dotčených.

Pozn. 1) O této nauce, v níž skorém všechny věty jsou spor
nými, novější doba po nalezení Gaiových institucí, pro náuku tuto
zvláště důležitých, podala několik znamenitých prací: Keller, Tiber
Litiscontestation und Urtheil nach classischem K. Rt. 1827. — Wächter,
Erörtr. sv. III. (1846.). — Buchka, Die Lehre von dem Einfluss des Pro

cesses auf das materielle Rechtsverhältuiss, 2 díly. 1846. 47. — Savigný,
System §. 256

..
279. sv. VI. str. 1

. .
256. (1847.). — Srov. také Sin-

tenis, Erläutr. zu verschiedenen Lehren des Civilproc. I. str. 90
. .

210.,

a Rosshirt, Zur Lehre von den Wirkungen des Processes auf das mate
rielle Recht. 1848. — Vangerow 1. §. 160. Wimlscheid 1. §. 124

. .
126.

Unger IL §. 127. 128. Förster I. §. 51. Prinz 2. vyd. §. 93.. 95.
[Degenkolb, Einlassungszwang, str. 23. násl.].

2) Dle staršího římského řízení byla litis contestatio zvláštní akt,
původně s dovoláváním se svědků spojený, který uzavíral jednání, jež před
magistrátem (in iure) spor zahajovalo ; na to přešla věc na soud (indi
cium v užším smyslu) teprve tomu zřízený (lis contestata, indicium
acceptum). In extraordinariis indiciis, a tak i v pozdějším právu ve
všech případnostech, zastupovalo její místo v textu dotčené první jed
nání stran před soudem. L. un. Cod. de litis contest. 3. 9. Lis enim
tunc videtur contestata, cum iudex per narrationem negotii causam
audire coeperit. L. 14. §. 4. (1.) Cod. de iud. 3. 1.

. . . cum lis fuerit

contestata, post narrationem propositam et contradictionem obiectam.
Keller na m. u. §. 1

. .
6. a jeho Rom. Civilproc. §. 59

..
62. Savigny

§. 257. 258. Bethmann-Hollweg, Röm. Civilproc. II. §. 102. III. §. 153.
V dnešním obecném řízení rozumí se litis kontestací (sepřením se
stran, Kriegsbefestigung, Einlassung) prohlášení žalovaného o skuteč
nostech odůvodnění žaloby uvedených. Savigny §. 259. Wächter
str. 74

. .
84.

3) Zásada, že po zahájeném sporu žalobce jen od jeho výsledku

očekávat i má ve skutek uvedení svého práva, nalezla výrazu v starém
pravidle právním: „De eadem re ne bis sit actio.“ Dle staršího řím
ského práva opětné podání téže žaloby bylo vyloučeno již litiskon-
testací a dosavadní právo žalobní zrušeno (konsumováno), brzy ipso
iure (totiž při osobních žalobách in legitimis indiciis s formulí in ius
concepta), brzy per exceptionem rei in litem deductae, proti čemuž
poskytovala ochrany jen mimořádná pomoc praetorova ze zvláštních

důvodů slušnosti. Gai . 180. 181. IV. 104
. .

109. Proto, jak Gaius



hledě první případnosti praví (§. 180. cit.): apud veteres scriptum
est, ante litem contestatam dare debitorem oportere, post litem con
testatam condemnari oportere, post condemnationem indicatum facere
oportere. Srov. o tom zvláště Bekker, Die processualische Consumtion
im classiscken R. R. 1853. (recensoval Dernburg, Heidelb. krit. Zeit
schrift IL strana 339. i\ásl. a Helmolt, Krit. Uiberschau HI. 6.);

o vzniku toho pravidla Pöschmann, Schletter’s Jahrb. IL str. 189. nasi.,
k tomu Windscheid, Actio str. 46. násl. a proti Muther str. 68. misi.,
proti tomuto opět Windscheid, Abwehr str. 42. násl., pak Krüger,
Processualische Consumtion und Rechtskraft des Erkenntnisses. 1864.
Bethmann-Hollweg na in. u. II. §. 103. a k tomu Krügerovy poznámky.
Zeitsckr. für Rechtsgesch. VII. str. 231. nasi. [Kleinsckrod, Uiber die

process. Consumtion und die Rechtskraft des Civilurtheils. 1875. (recens.
Bekker, Jen. L. Ztg. 1875. čís. 22. a Schott, Krit. Vjschr. XIX.. str. 481.
nasi.)] pozdějším právu minula sama sebou přímá konsumce, poněvadž
přestaly uvedené podmínky; ale také exceptio rei in litem deductae
není jmenována v Justinianově právu; mimo to různé konsekvence star
šího pravidla jsou výslovně zrušeny, a vůbec rozšířilo se mínění, že
vykonaná litiskontestace ještě sama sebou nepřekáží, aby táž žaloba
opětně nebyla podána. Ale mnohé' věty, které jsou větami výslednými
starého pravidla, pojaty jsou přece do Justinianova práva, což nelze
všude pokládati za nedopatření. Srov. na př. §. 271. pozn. 3. Bekker

na m. u. str. 11. Wieding, Der justinianische Libellprocess, str. 393.
násl. Každou měrou však žalovaný, proti němuž již spor jest zahájen,
může obranou zabrániti, aby proti němu jiný spor započat nebyl z téhož
nároku ; obranu tuto nazýváme nyní obranou pře zahájené (litispendence).
Budíka II. str. 107

..
146. Srov. ještě Windscheid §. 124. pozn. 1.

4) Litis, contestatio nebo insinuace žaloby jeví v Justinianově
právu tyto účinky materielné:

a) Doba litiskontestace jest důležitou při otázce po existenci
práva, na němž žaloba se zakládá. Yznikne-li toto právo později, ža
lobce v tomto sporu více nezvítězí. L. 23. 35. D. de iud. 5. 1. cf.
L. 11. §. 4. 5. D. de exc. rei iud. 44. 2., L. 7. §. 7. D. ad exhib.
10. 4., L. 47. D. de solut. 46. 3. li. 36. (37.) pr. §. 1. D. de neg.
gest. 3. 5. L. 20. D. quod. met. 4. 2. IA 34. pr. D. de min. 4. 4.
(Neodporuje L. 17. D. mand. 17. 1. Savigny str. 68.) Toto pravidlo
jest modifikováno cap. 3. de sent, in 6to. 2. 14. Také nevztahuje se

pouhým faktickým požadavkům, aby žalovaný odsouzen býti mohl.
L. 30. pr. D. de peculio. 15. 1. Windscheid §. 128. pozn. 5.

b) Žalovaný jest povinen nejen vydati, čeho nabude za sporu
tím, že uspokojení žalobcovo se opozdí, nýbrž i zanedbaný výtěžek

a nastalou ztrátu, pokud mu jakous vinu lze přičísti; kdo však věda

o svém neprávu (mala fido) žalobcovi zadržuje, co mu náleží, jest
právě již proto vinným a ručí za škodu nahodilou, která by žalobce
jinak nebyla stilila. Iv tomu vztahuje se (dle svého doslovu trochu

12*
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daleko jdoucí) pravidlo : ut post acceptum indicium id actori praestetur
(neb causa omnis restituenda sit, id est omne), quod habiturus esset
actor, si statini litis contestatae tempore res ei reddita fuisset neb si
controversia ei facta non esset. !.. 40. pr. D. de her. pet. 5. 3. L. 17.
§. 1. L. 20. D. de rei vind. G. 1. L. 31. pr. D. de reb. cred. 12. 1.
L. 35. 75. D. de Y. S. S tím souvisí pravidlo: post litem conte
statam omnes incipiunt malae tidei possessores esse (quinimo post
motam controversiam), L. 25. §. 7. D. de her. pet. 5. 3., t. j. držitele
poctivého stihnou od tohoto okamžení tytéž účinky jako držitele ne
poctivého, L. 45. D. de rei vind. 6. 1. L. 22. Cod. eod. 3. 32., co
však neplatí o ručení za náhodu, nec enim debet

. . .
propter metum

huius periculi temere indefensum ius suum relinquere. L. 40. pr. srov.
L. 30. §. 4. I). de her. pet. 5. 3. Srov. Savigny YI. §. 272. nasi.
Mommsen Beitr. III. str. 188. násl. Jakožto rozhodující doba pro to
uvádí se rovněž litis contestatio ; ale při sporu o dědictví účinek tento
spojen jest výslovně s dodáním žaloby. L. 20. §. 11. L. 25. §. 7. D.
1. c. (čemuž odporuje Savigny str. 84.. 95.; proti němu Arndts, Recktslex.
Y. str. 227., civ. Sehr. II. str. 299. násl.), a to z důvodů dobrých roz
šířeno jest na případnosti jiné. arg. L. 75. D. de V. S. L. 2. Cod. de
fruct. 7. 51. §. 2. J. de off. iud. 4. 17. Srov. Wächter str. 105. až
110. Buchka II. str. 69

. .
75. Windscheid §. 124. p. 5

..
7. §. 12G.

pozn. 5.

c) S pravidlem dotčeným v odst. b) souvisí, že žalovaný odsouzen
býti může, třeba by za sporu zaniklo právo, žalobě za základ sloužící.
L. 17. in f. L. 18. I), de rei vind. G. 1. L. 2. §. 21. I). pro emt.
41. 4. L. 8. §. 4. 5. I). si serv. vind. 8. 5. L. 10. D. de usufr.

accresc. 7. 2. L. 35. in f. D. de V. S. cf. L. IG. pr. L. 27. §. 1. D.
de rei vind. G. 1. L. 7. §. 7. D. ad exhib. 10. 4. L. 14. pr. I). de
cond. furt. 13. 1. L. 12. §. 3. li. 14. §. 1. I). depos. 1G. 3. Wächter
str. 124.

.
134. Daleko jde Savigny §. 261. Buchta §. 96. not. k.

Srov. Römer, Das Erlöschen des klägerischen Rechts nach der Ein
leitung des Processes in seinem Yerhältniss zum Endurtheil. 1852,

torn Bokker a Dernburg, Heidelb. krit. Ztschr. I. str. 253. násl.,
k tomu Römer rovněž tam 397. násl. Windscheid §. 128. p. 2

. .
4.

d) Dle téhož hlediště posuzovat! sluší dále trvající ručení osoby
žalobou noxalní žalované, nemůže-li osoba tato později provésti noxae
datio; ručení toto pokládá se neprávem za nepodmíněné L. 1. §. 13. 16.
D. si quadrup. 9. 1. L. 37. 38. pr. D de noxal. act. 9. 4.

e) Spor přetrhuje promlčení žalobní, načež může nastoupili nové
čtyřicetileté promlčení. Tento účinek jest dle Justinianova práva spojen
již s insinuaci žaloby. L. 7. pr. §. 1. Cod. dc 30. an. praeser. 7. 39.
L. 3. §. 3. (1.). Cod. de arm. except. 7. 40. Někteří chtějí připustiti
přetržení toto při všech žalobách, jiní alespoň při žalobách tempo-
rálníeb teprve litiskontestací. Unterholzner Verj. I. str. 441. násl. Van-

gerow I. §. 1G0. p. čís. I. Dle jiných přetrhuje se promlčení již dříve,



čtyřicetileté promlčení (tak zv. perpetuace žalobní) nastupuje teprve

po litiskontestaci. Puchta §. 96. not. f. g. Jiní opét spojují účinek

onen již s podáním žaloby, Sintenis §. ol. p. 52. srov. Schaffer, Linde’s

Ztschr. n. p. Vlil. str. 270. nasi. Proti Savigny V. §. 242. 243.
Wächter str. 89

..
97. Windscheid §. 108. p. 4. §. 125. p. 10. §. 126.

p. 3. 4. Srov. nahoře §. 110. p. 1.

f) Po litiskontestaci přecházejí žaloby jinak neděditelné aktivně

i passivile na dědice (§. 104.). —
Žaloba pro rušení míru zemského

má již po insinuaci bez výjimky na dědice přecházeli dle . řád. soud.

z r. 1555. II. 9. §. 6. usnes. ř. dep. z r. 1557. §. 22. Wächter, strana
111

. .
114. Savigny str. 250.

g) Kdo žalován jsa jakožto domnělý držitel, podvodně do sporu
se pustí, jako by v skutku věc držel, qui liti se obtulit, ručí jako
skutečný držitel. L. 45. 1). de her. pet. 5. 3. L. 25.

.
27. pr. D. de

rei vind. 6. 1.

h) Po litiskontestaci jest zákonem zapověděno zciziti věc, která
jest předmětem sporu (res litigiosa), postoupili žaloby podané (actio
litigiosa). Dig. de litigiosis. 44. 6. Cod. 8. 36. (37.). Coni', fragni, de
iure iisci. §. 8. L. un. Tk. Cod. de litigiosis. 4. 5. Dle Nov. 112. cap. 1.
při věcech vindikovaných zápověď zcizení nabývá platnosti již dodáním
žaloby. Vyjato jest zcizení nucené, pak zcizení smírem, rozdělením dě
dictví, odkazem a zřízením věna aneb skrze donatio propter nuptias.
L. 13. D. fam. ere. 10. 2. L. 5. (4.) in f. Cod. de litig. 8. 36. (37.).
Srov. Backofen, Ausgewählte Lehren, pojed. IL, Zimmermann, Civ. Arch.
XNXV. 13. XXXVI. 3. a Hartter, Linde’s Ztschr. n. p. XII. 14., tito
dva poslední zvláště o tom, zda platí dnešního dne římské pravidlo,
ale také Tewes, Haimerľs Vjsckr. VI. 9., Zaun, Prakt. Arch. VIII. 10.
Seuffertův arch. XV. 217. Vangerow §. 160. p. čís. V. Windscheid
§. 125. p. 2

..
9.

5) O otázce, který akt processuálný dle dnešního práva rozhodným
jest pro dotčené materielní účinky, jest trojí hlavní mínění: a) První,
nehledíc jednotlivým úchylkám, drží se předpisů římského práva,
kladouc dnešní litiskontestaci za rovnou římské. Wächter, str. 89. násl.
b) Druhé klade všeobecně, alespoň hledě materielnímu účinku, jejž
trvání sporu právního má na sporný poměr právní, místo římské litis,
kontestace dodání žaloby žalovanému. Savigny str. 243. násl. Keller,
Pand. §. 95. c) Třetí pokládá z vniterných důvodů dílem podání žaloby
[při účincích 4. e) a f)], dílem, a to při nejvíce účincích, její dodání,
dílem (při účinku 4. g.) dnešní litiskontestaci za dobu rozhodnou.
Sintenis, Lrläuter. str. 145. násl. Civilrt. §. 33. Podstatě dnešního
řízení odpovídá, vzhledem zákonným předpisům římského práva, nej
lépe mínění druhé, vyjímaje však účinek 4. g), Savignem spolu uve
dený, při čemž dle věci samé předpokládá se, že žalovaný do sporu se
byl pustil. Srov. však Windscheid. Actio str. 67. násl. Pand, §. 126.
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C. O důkazu.*)

§• 114
.

1) Předmět důkazu. Břímě průvodní.

Soudcovo rozhodnutí sporného poměru právního závisí na
uznané pravdě těch skutečností, na nichž zakládá se nárok té neb

oné strany. Skutečnosti tyto musejí proto hvti dokázány, t. j. soudci

musejí dány býti dostatečné důvody, aby je za pravdivé pokláckti

mohl. Předmětem důkazu jsou pouze skutečnosti (neb iura novit

curia), a to závažné (relevantní) skutečnosti, t. j. takové, na nichž

něco záleží při rozhodování rozepře právní, a jen nejisté skuteč

nosti, tedy ne notorické, t. j. tak vůbec známé, že žádná strana

jich nemůže popírati, b) také ne takové, jichž popírání dle nějakého

předpisu právního není dovoleno 0) (o nichž stává tak zv. praesumptio

iuris et de iure), konečně také ne takové, které mezi stranami

nejsou vskutku spornými. Co totiž jedna strana při projednávání

sporu sama ke své újmě připustí, bud to již jaká skutečnost, neb

nějaký poměr právní, to právě proto za pravdivé se pokládá, d)

a uzná-li úplně nárok odpůrcův, spor sám jest tím rozhodnut
.

)

pokud doznání zrušeno býti nemůže. 6) Ale poněvadž doznání ne
přímo v sobě zavírá disposici o předmětu sporném, může proto

jen účinným býti. když a pokud doznávající schopen a oprávněn

jest o předmětu tom dispono vati. f)

Sporné skutečnosti jest ona strana povinna dokázati (onus

probandi, břímě průvodní, Beweislast), které na tom záleží, aby

soudce přesvědčen byl o jich pravdivosti, poněvadž na tom závisí

rozhodnutí jí příznivé. Proto musí nejdříve žalobce s) dokázati po-
sitivné a negativné 11) skutečnosti, jimiž žaloba, po tom žalovaný 1)

ony skutečnosti, jimiž jeho obrana odůvodněna jest. atd. -) Stačí

však, aby dokázány byly skutkové podmínky poměru, z něhož ža-

a) Dig. de probationibus et praesumtionibus. 22. 8. Cod. de probationibus.
4. 19. X. 2. 19. Clem. 2. 7. ,J) cap. 3. X. de testib. cog. 2. 21. c) cap. 30. X.
de spousal. 4. 1. ) Dig. de confessis. 42. 2. L. un. Cod. de confessis. 7. 59.
cf. Dig. de interrogationibus in iure 11. 1. e) L. 2. 7. D. h. t. 42. 2. L. 11.
^ 8

..
L. 16. D. de interrog. 11.1. cap. 3. X. de confessis. 2. 18. f) L. 6. §. 4. 5.

D. h. t. 42. 2. 8) L. 2. 21. D. de probat. 22. 3. L. 2. 8. 15. 20. 23. Cod. h. t.
4. 19. h) L. 25. pr. D. h. t. 22. 3. L. 5. Cod. de codicillis. 6. 36. ‘) L. 9. 19.



loba neb obrana vzniká, a to dle momentů z pravidla při tom se
vyskytujících ; změnu poměru již povstalého, tedy zrušení práva

již nabytého. k) neb že jsou tu zvláštní překážky, které v cestě

byly obyčejnému účinku dokázaných skutečností. 1) musí dokázat!

protivník, který se toho dovolává. 3) Rovněž i jindy ještě v různých

prípadnostech náleží protivné straně břímě průvodní, poněvadž

jistá okolnost dle právního předpisu (praesumtio iuris) za prav
divou pokládána býti musí. dokud opak její se neprokáže; na př.

tak zvaná naturalia negotii, m) též poctivost, n) pokud dle zvláštních

okolností 0) nejeví se býti zcela neodůvodněnou, tak že v ni uyěřiti

nelze. 4) Pouhá pravděpodobnost nějaké skutečnosti (praesumtio

hominis neb facti) neosvobozuje však od důkazu. p)

Pozn. ') L. 1. D. h. t. 42. 2. Confessus pro iudicato est, qui
quodammodo sua sententia damnatur. L. 6. pr. §. 2. ibid. Certum
confessus pro iudicato erit, incertum non erit. — Sed et si fundum
vindicem meum esse, tuque confessus sis, perinde habeberis, atque si
dominii mei fundum esse pronunciatum esset;

. .
et omne omnino, quod

quis confessus est, pro iudicato haberi. L. 5G. 1). de re iud. 42. 1.
Post rem indicatam vel iureiurando decisam vel confessionem in iure
factam nihil quaeritur post orationem D. Marci, quia in iure confessi

pro indicatis habentur, cf. L. 25. §. 2. D. ad leg. Aquil. 9. 2. Notan
dum, quod in hac actione, quae adversurs confitentem datur (confessoria
actio), iudex non rei indicandae, sed aestimandae datur; nam nullae
partes sunt indicandi (indicantis?) in confitentes. Srov. Bethmann-
Hollweg, Versuche, Abh. IV. Savigny §. 302

. .
308. sv. VII. str. 1

. .
47.,

také Bethmann-Hollweg, Civilproc. II. str. 109. — 0 interrogationes
in iure (Dig. 11. 1.) srov. Savigny §. 305.

2) L. 2. D. h. t. 22. 3. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui
negat. L. 21. ibid. Semper necessitas probandi incumbit illi qui agit.
L. 4. Cod. de edendo. 2. 1. Actore enim non probante, qui convenitur,
etsi nihil ipse praestarit, obtineat. — (Actore non probante reus ab
solvitur) — L. 23. Cod. h. t. 4. 19. Actor, quod adseverat, probare

se non posse profitendo, reum necessitate monstrandi contrarium non
adstringit, cum per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit.
L. 15. D. de op. nov. mint. 39. 1 ut de iure suo probare necesse
haberet, id enim esse petitoris partes sustinere. — L. 1. D. de except.

pr. L. 25. §. 2. D. h. t. L. 1. Dc except 44. 1. L. 19. Cod. h. t. k) L. 12. 22.
25. §. 2. in f. D. h. t. 1. 16. Cod. h. t. L. 10. Cod. de pigi, act. 4. 24. 9 L. 5.
9. 17. D. h. t. L. 11. Cod. h. t. L. 5. Cod. de codicillis. 6. 36. cf. L. 13. §. 2.
D. de Pubi. act. 6. 2. cap. 16. X. de praesumi. 2. 23. In) L. 9. 1). h. t. L. 24. 25.
ibid. n) arg. L. 18. §. 1. I). h. t. L. 30. Cod. de evict. 8. 44. (45.) cap. 47. in
6to. de R. J. 5. 13. °) L. 44. §. 4. D. de usurp. 41. 3. L. 7. §. 2. I), pro emt.
41. 4. p) L. 10. 17. 22. Cod. h. t. 4. 19.
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44. 1. Agere etiam is videtur, qui exceptione utitur; nam reus in
exceptione actor est. L. 19. pr. I). h. t. 22. 3. In exceptionibus di
cendum est, reum partibus actoris fungi oportere, ipsumque exceptionem,
velut intentionem, implere. Srov. Weber, Uiber die Verbindlichkeit zur
Beweisführung im Civilprocesse. 1805. Tretí vydání od Hefftra 1845.
Bethmann-Hollweg, Versuche, Abh. V. K tomu Helmolt, Verhältniss
der Exceptionen zur Beweislast, 1852., srov. o tom Bekker, Heidelb.
krit. Ztschr. II. str. 83. näsl. ; pak Römer, Die Beweislast hinsichtlich
des Irrthums. 1852.; nejnovější spisy : II. Gerber, Beitr. zur Lehre

vom Klaggrund und der Beweislast. 1858. (srov. krit. Vjschr. I. str. 130.
nasi.), Maxen, Uiber Beweislast, Einreden und Exceptionen. 1861.
Windscheid §. 133. Srov. také ještě Umring, Uiber den Grund des Be
sitzesschutzes str. 48. násl.

3) O důkazu výminek srov. zvláště Bethmann-Hollweg na m. u.
str. 354. násl. Puchta, Vorles. I. §. 97. 98. ku . Maxen str. 131.
nasi, s Ungrem IL str. 572. násl-. Schönemann, Linde’s Ztschr. n. p.
XIX. 7. a Arndts, Krit. Vjschr. V. str. 13. (civ. Sehr. IH. str. 486.)
nasi. Windscheid §. 86. pozri. 4.

4) O právních domněnkách vůbec : Burkhardt, D. civilistischen
Präsumtionen. 1866. [Unger, System II. §. 130.]; o důkazu malae nel)
bonae lidei: Harnier, De probatione bonae fidei. 1841. Savigny, Obli
gationenrecht II. str. 148. násl. Unger, Haimerťs Vjschr. L str. 87.
násl. Srov. dole §. 160.

§. 115.

2) O vedení důkazu a o přísaze.

Náuka o tom. jak důkaz se vede, a o průvodních prostředcích

patří právu processuálnénm. Z těchto zvláště důležitý jsou listiny,

documenta, instrumenta. a) a svědci, testes, 1’) (též instrumenta v širším

smyslu), listiny i svědci mohou patřiti také formě právních jed

nání. (§. 64.) Zvláštní spolu soukromoprávný význam v tomto směru

má přísaha, iusiurandum. iuramentum (Eid), c) t. j. slavné stvrzení

nějakého prohlášení, při čemž dovoláváme se nějakého předmětu,

který pokládá se za svaty,' 1) dle křesťanského obyčeje dovoláváme

se Boha, Prohlášení, které přísahou stvrdit! se má, může býti buď

přípovědí neb výpovědí o skutečnostech nebo právních poměrech.

V případnosti oné jmenuje se přísaha iusiurandum promissorium.

slib přísežný (§. 93.), v této případnosti iusiurandum asserto-

a) Dig. de fide instrumentorum et amissione eorum. 22. 4. Cod. 4. 21
h) Dig. de testibus 22. 5. Cod. 4. 20. c) Dig. de iureiurando sive voluntario
sive necessario sive iudiciali. 12. 2. Cod. de reb. cred. et iureiurando. 4. 1. cf.
X. de iureiurando 2. 24. Sextus. 2. 11. Clem. 2. 9. r!) L. 3. §. 4..L. 5. pr.



riun, přísaha stvrzovací. Přísahy této užívá se v processu způ

sobem různým rozhodnutí předmětu sporného.®) Může totiž:

1) Jedna strana druhé přísahu podati, t. j. jí navrhnouti, aby

svou přísežnou výpovědí sama rozhodla o věci mezi stranami sporné. ř)

Strana navrhující, jestliže vykoná se přísaha dle návrhu jejího,

musí věc odpřisáhnutou za pravdivou uznati, g) a tímto způsobeni

může rozhodnuto býti o sporném právním poměru samém přísahou

jedné strany, h) podobně jako doznáním neb rozsudkem. 1) Podání

přísahy ve sporu má na druhé straně ten účinek, že o straně,

která přísaze vyzvána byla. pokládá se, že doznala opak těch

okolností, které odpřisáhnouti měla, jestliže odepře přísahu vy-
konati. Ale může také místo, aby sama přísahala, přísahu vrátiti.

referre iusiurandum, t. j. protivné straně na vůli ponechati, aby

opak toho odpřisáhla; strana tato může přísahy vrácené jen se
stejnou újmou odepřítiA) Promine-li deferent neb referent přísahu

již přijatou, prominutí toto nahradí skutečné vykonání. k) Proto po
dání neb prominutí přísahy zavírá v sobě nepřímo disposici o před

mětu sporném a předpokládá proto schopnosť a právo disposici

takové. ^

2) Jestliže důkaz neúplně se provede, soudce může dle okol
ností uložit! straně důkaz vedoucí nebo straně protivné, jej pří

sahou svou doplniti (iusiurandum suppletorium), nebo vyvrátiti (ius

iurandum purgatorium m). Přísahy tyto mají povahu čistě pro-
cessuálnou.

3) často dovoluje se žalobci, aby sám přísežnou výpovědí

určil škodu, která žalovaným nahrazena býti má. Takováto přísaha
oceňovací, iusiurandum in litem 11) (Schátzungs- neb Würderungseid),

má zvláště místa při žalobách o vrácení neb o vydání, 0) a to pro
nestání (contumacia) neb pro dokázanou hrubou vinu (dolus a lata

culpa) žalovaného, 1’) jestliže velikost škody není již bez přísahy

§. 1.3. L. 33. D. h. t. e) L. 1. I), h. t. f) L. 2. 3. pr. D. h. t. L. 25.. §. 3. D. de
probat. 22. 3. s) L. 1. 3. Cod. h. t. L. 21. D. de dolo. 4. 3. h) L. 3. 7. et sqq. D. h. t.
L. 8. Cod. h. t. L. 56. de re iud. 42. 1. í) L. 34. §. 6 . .

9. L. 38. D. h. t. L. 25.
§. 1. D. de pec. const. 13. 5. cf. L. 34. §. 4. L. 37. D. h. t. k) L. 6. 9. §. 1.
L. 41. D. h. t, L. 1. 8. Cod. h. t. !) L. 9. §. 4. 5. L. 17. §.. 1. L. 22. 32. 34.
§. 1. L. 35. pr. §. 1. D. h. t. L. 4. Cod. h. t. cf. L. 9. §. 6. L. 23. .26. §. 1.
L. 42. pr. §. 2. ). h. t. m) L. 1. 31. T), h. t. L. 3. 12. pr. Cod. h. t. cap. 36.
§. 1. X. h. t. u) Dig. de in litem iurando. 12. 3. Cod. 5. 53. °) L. 2. 5. pr.
L. 8. D. h. t. 12. 3. L. 18. pr. §. 1. D. de dolo. 4. 3. L. 68. D. de rei vind.
6. 1. L. 7. I). si serv. vind. 8. 5. L. 3. §. 2. 3. D. ad exhib. 10. 4. L. 16. §. 3.
D. de pigi. 20. 1. L. 25. §. 1. D. sol. matr. 24. 3. L. 48. §. 1. D. locati. 19. 2.
L. 1. §. 26. D. depositi. 16. 3. L. 3. §. 2. D, commod, 13, 6, r) L. 2, 4. §. 4.



186

této jista; 2) jindy jen při nuzné potřebě, když hodnota jiným způ
sobem vyšetřiti se nedá/) Soudce ukládá přísahu tuto a může dle
okolností již napřed ustanoviti nej vyšší míru vycenění, kterou pří
sahající překročiti nesmí (iusiurandum in litem cum taxatione de
latum). aneb byla-li přísaha beze všeho obmezení dopuštěna, a)
může patrně přemrštěné ocenění snížiti. s) Zvláštní případnosť pří
sahy oceňovací jest přísaha iusiurandum Zenonianum *) zvaná, aby
ustanovena byla škoda, kterou někdo při násilném vypuzení z držby
byl utrpěl ; přísaha tato však jest toliko dopuštěna, není-li zde
jiných důkazů a předchází-li soudcovo ocenění (cum taxatione). 4)

Pozn. l) L. 2. D. li. t. 12. 2. Iusiurandum speciem transactionis
continet, maioremque habet auctoritatem quam res iudicata, srov. §. 114.

p. 1. — L. 3. pr. 1). Ii. t. Ait praetor: Si is, cum quo agetur, con
ditione delata iuraverit', L. 7. pr. ibid. : Ait praetor : eius rei, de qua
iusiurandum delatum fuerit, neque in ipsum, neque in eum, ad quem
ea res pertinet, actionem dabo. L. 9. §. 1. ibid. lureiurando dato vel
remisso, reus quidem acquirit exceptionem sibi. aliisque ; actor vero
actionem acquirit, in qua hoc solum quaeritur, an iuraverit, dari sibi
oportere, vel, cum iurare paratus esset, iusiurandum ei remissum sit.

— L. 13. §. 1. D. h. t. Julianus ait, eum, qui iuravit, fundum suum
esse, post longi temporis praescriptionem etiam utilem actionem habere.
L. 8. Cod. b. t. Actori delato vel relato iureiurando, si iuraverit vel
ei remissum sit sacramentum, ad similitudinem indicati in factum actio
competit. Savigny §. 309

. .
314. sv. VII. str. 47

. .
90. srov. Kiessel-

bach, Dogm. Jahrb. IV. 4.

2) L. 2. (§. 1.) D. b. t. Interdum quod intersit agentis solum
aestimatur, veluti cum culpa non restituentis vel non exhibentis pu
nitur: cum vero dolus aut contumacia non restituentis vel non exhi
bentis, quanti in litem iuraverit actor. L. 5. pr. ibid. In actionibus in

rem et in ad exhibendum et in bonae iblei indiciis in litem iuratur.
§. 1. Sed iudex potest praefinire certam summam usque ad quam
iuretur, licuit enim ei a primo nec deferre. §. 2. Item etsi iuratum
fuerit, licet indici vel absolvere vel minoris condemnare. §. 3. Sed in
bis omnibus ob dolum solum in litem iuratur, non etiam ob culpam ;
haec enim iudex aestimat. §. 4. Plane interdum et in actione stricti
indicii in litem iurandum est: veluti, si promissor Stichi moram fecerit

et Stichus decesserit; quia iudex aestimare, sine relatione iurisiurandi,

non potest rem, quae non extat. L. 6. ibid. Alias si ex stipulatu vel

ex testamento agatur, non solet in litem innari. L. 68. D. de rei vind.

L. 5. §. 3. D. b. t. L. 1. 2. 4. Cod. h. t. L. 15. §. Í) . . . quod. vi. 43. 24.
4) L. 3. 1). h. t. r) L. 5. §. 4. L. 6 9. D. h. t, cf. L. 5. pr. D. depos. 16. 3.
L,-4. Cod. de act. emti. 4. 49. B) L. 4. §. 1 . .

3. L. 5. §. 1. 2. D. b. t. cf.
L. 18. pr. D. de dolo. 4. 3. L. 3. §. 2. D. ad exhib. 10. 4. L. 68. D. de rei.
vind. 6. 1. l) L. 9. Coeunde vi. 8. 4. (Imp. Zeno A. Sebastiano p. p.).



Qui restituere iussus indici non paret, contendens non posse resti

tuere
...

si quidem dolo fecit, quo minus possit, is quantum adver
sarius in litem sine ulla taxatione in infinitum iuraverit, datlinändus

est. Si vero nec potest restituere nec dolo fecit, quo minus possit:

non pluris quam quanti res est, id est, quanti adversarii interfuit, con
demnandus est. Haec sententia generalis est et ad omnia, sive inter
dicta, sive actiones in rem, sive in personam sunt, ex quibus arbitratu
iudicis quid restituitur, locum habet. — Vlastním oborem přísahy oceňo*
vací byly dle toho arbitrariae actiones a bonae fidei actiones, pokiid

majíce za předmět vrácení věci, restituere, byly spolu actiones arbitrariae.
(Gai. IV. 47.). Srov. Schröter ve svém a Hindově časopise VII. 11.
Savigny V. §. 221. 222. Mommsen, Beitr. II. str. 259. násl. Dle
dnešního práva ničeho již na tom nezáleží, zda žaloba jest stricti
iuris. Savigny V. str. 141. 145. [Z praxe : Sonnenschmidt, Pract. Erört.
čís. 30.].

3) V této případnosti praví se : iurare autem in infinitum, sine
ulla taxatione, licet. L. 4. §. 2. 1). h. t. L. 68. cit. Neprávem ně
kteří uznávali dle toho přísahu tak zv. iusiurandum in litem affectionis
rozdílnou od přísahy zvané iusiurandum in litem veritatis. Srov. proti
tomu Schröter str. 395. násl. Vangerow §. 171. Ovšem jest obyčejně
přísaha pro přísahajícího prospěšnější nežli soudcovo ocenění. L. 8.
D. h. t. L. 2. Cod. h. t. 5. 53.

4) Že přísahou touto nejen existence škody, nýbrž i to, jak ve
liká jest, může byti dokázáno, není žádnou zvláštností její; arg. L. 10.
D. h. t.

< §. m;.

D. O rozsudku. )

Soudcovým rozsudkem má býti spor ukončen, má zamezeno
býti, aby neopakoval se týž sporný nárok právní. 2) Proto pravidlo :

co rozsudkem v právní moc vešlým rozhodnuto bylo o sporném

poměru stran, musí od těchto na příště za nesporné pokládáno

býti; a) nemůže ani tou stranou, proti které rozhodnuto bylo, dále

býti v pochybnost bráno, aniž strana, v jejíž prospěch rozhodnuto

bylo jest povinna věci tyto naproti straně druhé dále dokazovati, b)

rozsudek zakládá formální právo. 3) Jestliže žalovaný rozsudkem

odsouzen byl nějakému plnění, tedy jest tím na jisto postaveno
právo žalobcovo na výkon právě tohoto plnění, čehož žalobce do

sici může žalobou, pouze na rozsudku se zakládající (actio indicati),

neb (dle dnešního zvyku processuálného) žádostí o výkon. 0) Každý

a) L. 207. D. de R. J. cf. L. 35. §. 1. D. de rei vind. 6. 1. b) L. 11.
§• 3. L. 12. D. de iureiur. 12. 2. c) Dig. de re iudicata et de effectu senten-
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však rozsudek v právní moc vešlý
—

ať je již ve prospěch žalo

vaného aneb žalobce, osvobozující neb odsuzující
—

zakládá pro

tu i onu stranu proti každému pozdějšímu pokusu strany protivné

platnosti přivésti nárok právní, jenž odporuje poměrům rozsudkem

rozhodnutým a uznaným, námitku věci rozsouzené, 4) exceptio rei

indicatae d) (dle okolností replicatio neb duplicatio, e) čímž nárok

onen jako rozsouzený zamítnut býti může.*) Právní moc rozsudku

působí však jen pro tytéž strany a proti týmž stranám 8) a jich

právním nástupcům, h) aneb vůbec jen proti těm, kteří právo své

od práva některé strany odvozují, když o právu tomto již vynesen

byl rozsudek v právní moc vešlý.*) Jen výjimečně a v určitých

případnostech k) vztahuje se účinek onen i na osoby jiné. které roz

hodnutého sporu jako strany účastny nebyly, aniž do onoho po

měru některé straně byly vstoupily.

Pozn. *) Srov. o tom v §. 113. p. 1. uvedené spisy Kellerovy,

Wächtrovy a Budíkový a zváště klassické výklady Savignovy §. 280.

až 301. sv. 1. str. 257
. .

482. a příl. XV
. .

XY1J. str. 485. nasi.,

pak Heimbach, Rtslex. XI. str. 762.. 867.; a ještě zvláště Unger 11.
§. 131.. 133.; také Vangerow I. §. 173. Windscheid §. 127.. 132.

Bethmann-Hollweg, Givilproc. H. §. 110. 111. Brinz 2. vyd. §. 96
. .

99.

Rtimelin, Z. L. v. d. exceptio rei iud. 1875. (O tom Heyssler, Wiener

Ztschr. III. str. 179. násl. Regelsberger, Krit. Vjschr. XVIII. str. 198.

nasi.). [Degenkolb, Einl. Zwang u. Urtheilsnorm. str. 80. násl.].

2) L. 1. D. de re iud. 42. 1. Res iudicata dicitur, quae finem

controversiarum pronuntiatione indicis accipit, quod vel condemnatione

vel absolutione contingit. — L. 6. D. de except, rei iud. 44. 2. Sin

gulis controversiis singulas actiones unumque indicati finem sufficere,

probabili ratione placuit; ne aliter modus litium multiplicatus summam
atque inexplicabilem faciat difficultatem, maxime si diversa pronuncia-

tiarum et de interlocutionibus. 42. 1. Cod. de sententiis et interlocutionibus
omnium indicum. 7. 45. de re indicata. 7. 52. de executione rei indicatae. 7. 53.
de usuris rei indicatae. 7. 54. (1) Dig. de exceptione rei iudicatae. 44. 2. e) L. 24.
D. 1. c. f) L. 1. 3. 7. 8.. 26. pr. §. 1. L. 30. D. 1. c. cf. L. 11. §. 6. L. 14.
§. 3. L. 31. ibid. L. 33. §. 1. D. de usufr. 7. 1 — L. 11. §. 4. 5. L. 25. pr.
h. t. 44. 2. L. 12. §. 2. D. ad exhib. 10 4. — L. 9. pr. L. 17. 18. D. h. t.
L. 8. pr. D. ratam rem. 46. 8. Cod. quibus res iudicata non nocet. 7. 56.
inter alios acta vel iudicata aliis non nocere. 7. 60. cf. L. 4. 11. §. 7. L. 25.
§. 2. D. 1. c. L. 27. 40. §. 2. L. 66. D. de procuratoribus. 3. 3. h) L. 9. §. 2.
L. 11. §. 3. 8. 9. L. 28. D. 1. c. 5) L. 11. §. 10. L. 29. §. 1. D. 1. c. L. 3. §. 1.
D. de pign. 20. 1. k) L. 25. D. de statu hom. 1. o. L. 24. I). de dolo. 4. 3.
cf. Dig. de collusione detegenda. 40. 16. L. 1. 5. D. si ingenuus esse dicetur.
40. 14. L. 9. 42. D. do liberali causa. 40. 12. — L. 1. §. 16

..
D. 3. pr. D. de

agnosc. lib. 25. 3. — L. 3. pr. D. de pign. 20. 1. L. 50. §. 1. D. de legat. I.
L. 14. D. de appellat. 49. 1. L. 12. Cod. de pet. bered. 3. 31. L. 6. §. 1.
L. 8. §. 16. L. 17. §. 1. D. de inoff. test. 5. 2. — L. 63. D. de re iud. 42. 1.

— L. 4. §. 3. 4. L. 6, §. 4. D. si serv. vind. 8. 5.



rentuv. Parere ergo exceptionem (Yulg. exceptioni) rei indicatae fre

quens est. Savigny str. 262. opravuje exceptionem rem indicatam.

3) L. 207. D. cle R. J. Res iudicata pro veritate accipitur (srov.
L. 25. in f. D. de statu bom. 1. 5.). L. 11. §. 3. D. de iureiur. Si,

quum de hereditate inter me et te controversia esset, iuravero, here
ditatem meam esse, id consequi debeo, quod haberem, si secundum me
de hereditate pronuntiatum esset,

....
perindeque haberi quod iuratum

est, atque si probatum esset. L. 12. eod.
...

si petiissem a te heredi
tatem et probassem meam, nihilominus ab altero petendo id ipsum
probare necesse haberem. Srov. proti tomu Pfeiffer, Civ. Arch. XXXVII.
4. 10. Windscheid, Die Actio des röm. Civilrechts str. 109. násl. Pand.
§. 131. (Endemann, Das Princip der Rechtskraft. I860., a o tom
Dworzak, Haimerťs Vjschr. IX. Lit. 30. nasi. — O otázce, zda a pokud
seznati lze z důvodů nálezu, co rozhodnuto bylo (tak zv. právní moc
důvodů), Savigny v §. 291. a násl. nepodal sice „zdánlivého důkazu
dle pramenů,“ ale přec světla jasného. Přes to jest věc tato ještě
velmi spornou. Srov. proti Savignovi zvláště Unger str. 621

. .
649.,

proti tomu Vangerow str. 281. a Windscheid §. 130. p. 16.. 21.;

o praxi: Cfruchot, Beitr. VIL str. 175
..

208.

4) L. 3. D. h. t. 44. 2. (Ulp. lib. XV. ad Edictum). Julianus
lib. 3. Dig. respondit : exceptionem rei indicatae obstare, quotiens
eadem quaestio (Savigny „táž právní věc“) inter easdem partes revo
catur. L. 7. §. 4. D. ibid. (Ulp. lib. LXXV. ad Edictum). Et genera
liter, ut Julianus delinit, exceptio rei iudicatae obstat, quotiens inter
easdem personas eadem quaestio revocatur, vel alio genere iudicii.
Srov. §. 1. ibici. Et quidem ita definiri potest, totiens eandem rem agi,
quotiens apud indicem posteriorem id quaeritur, quod apud priorem
quaesitum est. L. 19. ibid. L. 28. §. 4. D. de iureiur. 12. 2. O L. 7.
cit. v celku srov. Savigny VI. str. 501.. 513., dle něhož úchylně od
vydání pr. zakončeno býti má slovy: nam nocebit exceptio, a §. 1. po
číná slovy: Item si quis fundum atei, až in his igitur fere omnibus
exceptio nocet. Proti tomu Bekker, Die proc. Consumtion str. 232. 336.

a násl. — Podle spisu Kellerova na m. u. [§. 28
..

30.] rozeznává se
ve starším právu positivná a negativná funkce obrany pře rozsouzené;
první jest tomu, aby materielní obsah rozsudku chráněn byl dalšího
odporu, druhá nastupovala na místo obrany (xceptionis) rei in litem
deductae, kterážto obrana vznikala z litis kontestace ; tato druhá funkce,
ač některé stopy po ní ještě se zachovaly (na př. L. 9. §. 1. L. 16.
I), h. t. L. 16. 5. D. cle pign. 20. 1. L. 2. Cod. cle iucl. 3. 1.
E. 22. §. 8. D. ratam rem hab. 46. 8.), zanikla úplně v právu Justinia-
nově, poněvadž positivná funkce dotčené obrany všude dostačí praktické
potřebě. Wächter, Erörtr. III. str. 41. násl. Savigny VI. str. 265. násl.
403. 511. násl. Vangerow 7. vyd. I. str. 276. Proti tomu sice Bekker

na m. u. [zvláště str. 9. násl. 132. násl.] činí závažné námitky, snaže

se význam exc. rei iucl. a obor její účinnosti vyměřiti celkem dle pra
vidla : „bis cle eadem re ne sit actio“ (§. 113. pozn. 3.) a popíraje



190

zcela tak zv. positivnem funkci excepce (srov. Dernburg, Heitlelb. krit.
Zeitschr. II. str. 347. nasi, a Pfeiffer na m. u.). S tím srovnává se
úplně Brinz (1. vyd.) §. 45. Avšak srov. proti tomu Helmolt, Krit.
Uiberscbau III. G. a zvláště důkladný výklad Windscbeidův, I). Actio
str. 82

. .
119. O tom také Dworzak, Krit. Uiberscbau V. str. 18.

misi. Windscheid, 4. vyd. §. 130. pozn. 22
. .

24. Brinz, 2. vyd. §. 9G.

p. 22. násl. §. 99.

5) Spornou jest otázka: Zdali při
t
žalobách věcných exceptio rei

indicatae obmezena jest na specielně uvedený nabývací důvod právní?
proti dosud nepochybnému názoru popřena byla Puchtou, Rh. Mus. II.
str. 251. až 270. III. str. 467

. .
487. [Kleine civ. Schrift, čís. IX.].

Inst. II. §. 175. [8. vyd. I. str. 542.] a dle něho Sintenisem §. 34..

p. 4G. Erläuter. str. 219
. .

250. Vangerowem I. str. 284. násl. Proti
tomu opět H elfter, Rh. Mus. III. 222

. .
238. Wächter, Handb. II.

str. 445., pak zvláště Savigny §. 300. a příl. XVIII. sv. YI. str. 514.
až 535. Windscheid §. 130. p. G. a Budíka I. str. 145. násl. II.
str. 192. násl., kterýž této otázce odpovídá dle římského práva zá
porně, dle dnešního kladně. Rozhodná místa jsou: a) L. 11. §. 1. 2.
I). h. t. Denique et Celsus scribit, si hominem petiero, quem ob eam
rem meum esse existimavi, quod mihi traditus ab alio est, cum is ex
hereditaria causa meus esset, rursus petenti mihi obstaturam excep
tionem. — Si quis autem petat, fundum suum esse, eo quod Titius

eum sibi tradiderit, si postea alia ex causa petat, causa adiecta, non
debet summoveri exceptione. Srov. §. 4. ibid. Ceterum si forte petiero
fundum vel hominem, mox alia causa nova post petitionem mihi acces
serit, quae mihi dominium tribuat, non me repellet ista exceptio

...
§. 5. Itaque adquisitum quidem postea dominium aliam causam facit,

mutata autem opinio petitoris non facit, b) L. 14. §. 2. 1). h. t.
Actiones in personam ab actionibus in rem hoc differunt, quod quum
eadem res ab eodem mihi debeatur, singulas obligationes singulae

causae sequuntur, nec ulla earum alterius petitione vitiatur: at quum
in rem ago, non expressa causa, ex qua rem meam esse dico, omnes

causae una petitione apprehenduntur; neque enim amplius quam semel

res mea esse potest, saepius autem deberi potest. Srov. také L. 3.

Cod. de petit, bered. 3. 31.; pak cap. 3. de sent, in sexto. 2. 14.

(§. 113.) — Kierulff I. str. 25G. a násl. chce dle dnešního práva ob-

meziti moc nálezu toliko na nabývací důvod věcného práva ve sporu
skutečně uvedený.
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Šestá kapitola.

Navrácení právu předešlému.

<ť§. 117.

I. Poje m.

Dovolává - se kdo soudcovy moci, aby platnosť zjednal svému

nároku právnímu, směřuje činnosť její obyčejně tomu, aby vy
zkoumány. byly skutečné poměry, na nichž nárok onen se zakládá,

aby pak účinky uznaných skutečností dle práva upraveny byly,

a dle toho aby rozhodnuto bylo o sporném nároku právním. Soud

covým nálezem však může ze zvláštních příčin odňat býti skuteč

nostem právní účinek, který samy o sobě dle práva byly vyvodily.

Soudcova pomoc tohoto druhu, která může vztahovati se nej

různějším skutečnostem právnickým, jest navrácení předešlému

právu, 1) in integrum restitutio a) (Wiedereinsetzung in den vorigen

Stand), též integri restitutio, b) v užším a pravém smyslu, 2) t. j.

obnova předešlého stavu právního, 0) která jako mimořádná pomoc
právní d) soudcovou mocí proti právu přísnému tomu'-se poskytuje,

který dle práva přísného utrpěl změnu, nějakému poměru právnímu

na újmu jsoucí, jejíž odstranění z jistých důvodů 0) jeví se býti

požadavkem slušnosti (vyrovnávající spravedlnosti).

Pozn. ) Literatura: Burchardi, Die Lehre von der Wiederein
setzungin den vorigen Stand. 1831. Schröter, Uiber Wesen und Umfang
der in integrum restitutio, ve svém a Lindově časop. YI. 3. str. 91.
až 175. (1833.). Schneider, Die allgemein subsidiären Klagen des
römischen Rechts. 1834. str. 21G

. .
307. Savigny §. 315

. .
343. a příl.

XVIII. XIX. sv. YH. str. 90.. 309. Puchta, Pand. §. 100.. 107.
Cursus der Inst. §. 177. 209. [8. vyd. I. str. 545. násl. II. str. 72.
misl.j Steinberger, Rtslex. IX. str. 289

. .
355. — Dle Heisova systému

tato náuka jest na konci celku, srov. na př. Wening-Ingeheim sv. Ill.
§. 552

. .
563. Rovněž Seuffert, Kniha Y. §. 665

. .
674. Windscheid

§. 114.. 120. naproti tomu připojuje tuto náuku bezprostředně k náuce

o právnických skutečnostech, jimž pôsobnosť jejich odňata býti může
navrácením právu předešlému, a neschvaluje (§. 114. p. 7.), za-

a) Dig. de in integrum restitutionibus. 4. 1. cf. Dig. 4. 2. .6. Cod. 2. 19
..

53.
(20.. 54.). X. de in integrum restitutione. 1. 41. Sext. de restitutione in in
tegrum. 1. 21. Clem. de rest, in int. 1. 11. b) Pauli sentt. de integri restitutione
1. 7. Theod. Cod. de integri restitutione. 2. 10. c) L. 9. §. 3. 4. L. 21. §. 5. G.
D. qúod met. 4. 2. L. 2. Cod. in quib. caus. 2. 40. (41.). L. 2. Cod. quib. ex
caus. mai. 2. 53. (54.). Paul. 1. c. 8. 1. d) L. 1. 16. D. de minor. 4. 4. e) L.
1

.
.3.. L. 7. D. h. t. 4. 1.
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řaďuje-li se do tak zv. všeobecného práva žalobního neb do soukromo
právní náuky o processualné pomoci, poněvadž při navrácení právu
předešlému jde o zvláštní zásady pro pomoc processualnou obsahu zcela
určitého. Poněvadž navrácení právu předešlému jest soudcovskou po
mocí, která třeba by byla zvláštní povahy, přece jest významu vše
obecného, a poněvadž vztahuje se nejen právnickým skutečnostem,

v kapitole 5. nýbrž i v kapitole 4. vyloženým, systematické zařádění
této náuky podrženo bylo také v 5. a násl. vydání, avšak s tím roz
dílem, že pro náuku tuto zřízena byla kapitola zvláštní jakožto pro
tiva kapitoly . čís. 1Y. §. 95. a násl. — Spaltenstein, Die Wieder
einsetzung in d. vor. Stand, 1873. (srov. Brinz, Krit. Vjschr. str. 275.).
Brinz 2, vyd. §. 115

..
122.

2) Dle svého širšího významu užívá se výrazu toho o každém
materialném navrácení poměrům předešlým, at se to již děje pouhým
dohodnutím neb nějakým obyčejným prostředkem právním, aneb ipso
iure. L. 58. D. de pactis 2. 14. — L. 23. §. 7. D. de aed. ed. 21. 1.

— L. 3. §. 4. D. de al. iud. mut. 4. 7. L. 10. Cod. de rescind, vend.
4. 44. L. 10. §. 22. D. quae in fraud, cred. 42. 8. L. 10. Cod. de
postlim. 8. 50. (51.), srov. L. 19. pr. D. de captivis et postlim. 49. 15.
Vhodně praví Windscheid §. 114. p. 3. „navrácením k právu přede
šlému nelze rozumět! zřízení stejného stavu, jako dříve byl, nýbrž
zřízení identického stavu bývalého, což možným jest jen negací změny
(moci měnivé).“

3) L. 3. D. h. t. 4. 1. Omnes in integrum restitutiones causa
cognita a praetore promittuntur, scilicet ut iustitiam earum causarum
examinet., an verae sint, quarum nomine singulis subvenit. Srov. Buchta
§. 100. „Zvláštní povaha tohoto právního prostředku nezáleží v jeho
účinku : navrácení právu (stavu) předešlému, neb účinek tento jest

mu s jinými společným, také ne v causae cognitio, jež místa má, nežli
kdos předešlému právu se uvede, neb o tom platí táž věc, nýbrž

v tom, že zakládá se ve slušnosti (aequitas), jsoucí nad předpisy a for
mami obyčejného práva; požadavky a působnost této slušnosti úřad
má zkoumati a řídit! v případnosti konkrétní.“ — In integrum resti
tutio má původ svůj v ediktu praetorově, jsouc prostředkem, jímž
praetor snažil se zmírnit! účinky přísného práva slušnosti se příčící.
Y některých případnostech z týchž důvodů slušnosti, které uvádějí se
za důvody i. i. r., poskytuje se potřebná pomoc právními prostředky
obyčejnými (pozn. 2.), nimž zvláště patří actio a exceptio doli a quod

metus causa (§. 01. 62.), jež někteří — ale neprávem — pojímají do
oboru vlastních restitucí, na př. Mühlenbruch §. 164. 165. Srov.

Burchardi §. 18. Proti tomu Schröter a Schneider na m. u. Savigny

str. 103.. 107. str. 112. Ještě důležitější věcí bylo, že praetorově

v mnohých důležitých případnostech změnili restituci dříve poskyto

vanou v obyčejné žaloby a obrany, tedy až dosud nehotové pravidlo
úplně řádným nahradili, takže v takovýchto případnostech z dřívější

restituce kromě nepatrných zbytků, kde se jí ještě užívá, jen památka



zbývá v zavedení, jehož dostalo se těmto žalobám v ediktu a v di
gesteck.“ (Dig. IV. 2. 3. 7.; proti tomu Sckliemann, Vom Zwange str. 5.
násl., snaží se dovoditi, že restitutio propter metum později vznikla
nežli actio a exceptio quod metus causa). Na druhé straně pravidla

o restituci byla určitěji vymezena, tak „z různých stran restituce při
bližovala se časem víc a více obyčejným právním prostředkům, a v této

velmi změněné podobě přišla nám jako díl práva obecného. — Po-
hlížíme-li na věc nejsouce předpojatí, jest nám doznati, že tento ústav
římského práva má mnohem menší důvod nežli mnohé jiné, aby ještě
dále trval a na dnešní právo působil.“ Savigny str. 113. Avšak „zcela
zbytečným nebude nikdy.“ Puchta, Vori. I. §. 100. str. 209.

4) Zdali jest i. i. r. aktem milosti? příbuzná udělení milosti

v právu trestním, již také i. i. r. nazýváme? L. 1. §. 10. D. de po
stulando. 3. 1. Deinde adiicit praetor: qui ex his omnibus

. . .
in

integrum restitutus non erit
. . .

§. 10. De qua autem in integrum
restitutione praetor loquitur? utrum de ea, quae a principe (Vulg. ins.
esi) vel a senatu? Pomponius quaerit; et putat de ea restitutione

sensum, quam princeps vel senatus indulsit. An autem et praetor resti

tuere possit, quaeritur; et mihi videtur, talia praetorum decreta non
esse servanda, nisi sicubi (Vulg. si cui) ex officio iurisdictionis suae
subvenerunt, ut in aetate observatur si quis deceptus sit, ceterisque
speciebus, quas sub titulo de in integrum restitutione exsequemur. (§. 31.
not. c. d.) Srov. L. un. §. 2. D. de lege Iui. ambitus. 48. 14. L. 1.
Cod. de sent, passis et restitutis. 9. 51. Burchardi §. 3. Proti tomu
Schröter str. 169

. .
174. Puchta §. 100. not. c. Střední mínění za

stává Savigny str. 116
. .

118.

II. Podmínky.

<.§. 118.

A. Újma.

Podmínky, za kterýchž žádáno býti může o vrácení právu

předešlému, jsou újma (laesio) a důvod restituční. Hledě oné,

musí záležeti v nepříznivé změně poměrů právních, která sice na
stala dle obyčejného práva platného, tedy porušení právního v sobě ne
zavírá, pročež právo obyčejné (pravidelné) proti ní žádné pomoci ne
poskytuje. a) Újma může záležeti nejen v pozbytí majetku (damnum),

nýbrž také v ušlém zisku, kterého někdo nabyti mohl (lucrum), b)

ale ne v takovém zisku, 0) který nabyt býti mohl jen skrácením

jmění osoby jiné; 1) také újma nemusí výlučně týkati se majetku. d)

a) L. 16. pr. §. 1. 3. D. de minor. 4. 4. Cod. in quibus causis in inte
grum restitutio necessaria non est. 2. 40. (4L). ) L. 6. 7. §. 6. L. 44. D. de
minor. 4. 4. L. 27. D. ex quib. caus. mai. 4. 6. c) L. 18. 20. D. 1. c. L. 37.
pr. D. de minor. 4. 4. cf. L. 17. §. 3. D. de usur. 22. 1. d) L. 3. §. 6. D. de

Arndtsova ťandekta. 13
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Změna právní, která újmu v zápětí má, může přivozena byti buď

positivními činy, právními jednáními, neb opominutím, a tak v nej

různějších směrech 6) může dán býti podnět navrácení právu

předešlému. 2)

Pozn. *) L. 18. D. 4. 6.
. . .

in lůs casibus restitutionis auxi
lium maioribus damus, in quibus rei duntaxat persequendae gratia
queruntur, non quum et lucri faciendi ex alterius poena vel damno
auxilium sibi impertiri desiderant. — L.. 20. eod.

. . . quum sit ini
quissimum auferre domino, quod usus non abstulit ; neque enim intelli-
gitur amissum, quod ablatum alteri non est. — Mezi nezletilci a jinými
osobami rozeznává ve směru tomto Puchta §. 101. not. d. ; proti tomu
Burcbardi §. 6. Savigny str. 121

...
124.

2) O otázce, zdali předpokládá se značná nebo „ne zcela ne
patrná“ újma? srov. Burcbardi §. 8., jenž popírá toto pravidlo, a proti
němu Vangerow §. 176. Sintenis §. 36. p. 42. — „Minima non curat
praetor.“ — Y některých případnostech předpokládá se výslovně značná
nebo velmi značná škoda; L. 9. pr. 49. D. de minor. 4. 4. I,. 1.
Cod. si adv. vend. pign. 2. 28. (29.). L. 1. 3. Cod. si adv. íiscum.
2. 36. (37.). §. 6. J. de bered, qual. 2. 19.; vůbec přihlédá se ve
likostí újmy, jež má býti odstraněna restitucí, újmě, jež by tím
vznikla. L. 4. D. b. t. 4. 1.

B. Důvod restituční. )

§• 119.

1) Nez 1etilo sť. a)

Pro nezletilosf b) římské právo 2) poskytuje navrácení přede

šlému právu pro právní újmy, které způsobeny byly nezletilcovi, 3) a to
jemu samému, činy neb opominutím, jež buď sám neb jeho zá

stupci spáchali, d) ne pouze proň někomu jinému. 6) pokud mu právo

pravidelné neposkytuje proti tomu pomoci dostatečné. Proti práv

nímu jednání, které samo sebou jemu bylo příznivým, ale které

minor. 4. 4. L. 85. ibid. — L. 0. ibid. L. 4L D. de recept. 4. 8. e) Cod. si
adversus rem indicatam (restitutio postuletur) 2. 26. (27.), si adversus vendi
tionem. 2. 27. (28.), si adversus venditionem pignorum. 2. 28. (29.), si adversus
donationem. 2. 29. (30.). si adversus libertatem. 2. 30. (31.), si adversus trans
actionem vel divisionem. 2. 31.(32.), si adv. solutionem a tutore vel a se factam.
2. 32. (33.), si adv. dotem. 2. 33. (34.), si adv. usucapionem. 2. 35. (36.), si adv.
fiscum. 2. 36. (37.), si adv. creditorem. 2. 37. (38.), si ut se hereditate abstineat,
(si minor ab h. se a). 2. 38. (39.), si ut omissam hereditatem vel bonorum
possessionem vel quid aliud acquirat. 2. 39. (40.), cf. si adv. delictum. 2. 34. (35.).

a) Dig. de minoribus vigiliti quinque annis. 4. 4. Cod. de in integrum
restitutione minorum

... 2. 21. (22.). b) L. 1. 24. §. 1. D. h. t. c) L. 3. §. 4
. .

11.
L. 4. 5. L. 23. 38. §. 1. D. h. t. Cod. de filiofamilias minore. 2. 22. (23.).
d) L. 29. pr. §. 1. L. 38. pr. L. 47. pr. D. h. t. L. 2. 3. Cod. si tutor vel



později jen náhodou v jeho neprospěch se obrátilo, navrácení pře

dešlému právu místa nemá, e) ale ovšem tehdá, když újma právním

jednáním vzniklá nastala spolupůsobením nezkušenosti neb lehko

myslnosti nezletilcovy. f) Naproti tomu nemá nezletilec nároků na
restituci, jestliže při příslušném jednání vinným se stal nějakou ne
poctivostí, 0) tedy zvláště nemá místa tenkráte, když uzavíraje je

vydával se podvodně za zletilého. 51) Také nemá místa proti práv
nímu jednání, které stvrdil svou přísahou, 1) neb které po nabyté

zletilosti schválil, k) rovněž v jistých případnostech, v nichž žádost

za vrácení předešlému právu jeví se býti nemravnou neh ne
slušnou. 1) Prohlášením za zletilého (§.36.) mine toto ins singulare

právě tak jako nabytou zletilostí fysickou; 1") dle analogie tohoto

pravidla však právem odpírá se restituce při takových jednáních,

nimž nezletilci dáno bylo zmocnění veřejné.

Jako nezletilcům jest stejnou měrou dle zákona také obcím,")

kostelům a dobročinným nadacím 0) propůjčen nárok na restituci,

a velmi rozšířenou ale povážlivou praxí vůbec všem korporacím

jakož i tisku.

Pozn. ) Y Digestech přicházejí důvody restituční, bezpochyby
dle ediktu, v tomto pořádku : metus, dolus malus, minor aetas, capitis
deminutio, absentia. (Dig. IV. 2

. .
6. cf. Cod. . 19

. .
21. (20

. .
22.).

50. (51.), na jiném místě ve zvláštním vztahu error. (Dig. quod falso
tutore auctore gestum esse dicatur. 27. 6.) Srov. L. 1. 2. D. de i. i. r.
4. 1. Pauli sentt. I. 7. §. 2. Pořádek tento nesrovnává se více s vý

znamem, jaký mají jednotlivé případnosti v platném právu. Savigny
§. 320.

-) O dnešní ceně tohoto ústavu srov. Savigny str. 149. „Uvažu
jíce nepředpojatě tyto okolnosti, musíme doznati, že není více vnitrného,
důvodu, aby restituce nezletilců dále trvala. Bezpečnost nezletilců musí
opatřena býti raději zlepšeným poručnictvím.“ Proti tomu slovo obranné

u Brinze, 1. vyd. str. 117. (srov. 2. vyd. §. 118.). Srov. také Code

curator intervenerit. 2. 24. (25.). L. 4. 5. God. si adv. rein. iud. 2. 26. (27.) cf.
L. 2. Cod. si adv. vend, pigi. 2 28. (29.). — L. 11. Cod. de praediis. 5. 71
L. 2. Cod. de fideiussoribus minorum. 2. 23. (24.). e) L. 11. §. 4. 5. D. h. t.
‘j L. 24. 4. L. 27. §. 1. D. b. t. cf. L. 32. §. 4. ' D. de adm. 26. 7. L. 2.
('od. si adv. c,red. 2. 37. (38.). ") L. 9. §. 2. 5. D. h. t. h) Cod. si minor, se
maiorem dixerit. 2. 42. (43.). ') Auth. sacramenta puberum ad L. 1. Cod. si
adv. vend. 2. 27. (28.). k) Cod. si maior factus ratum habuerit. 2. 45. (46.).
L. 3. §. 1. 2. L. 20. §. 1. Ij. 21. D. h. t. ]) L. 1. Cod. si adv. donat. 2. 29. (30.).
L. 11. Cod. de transact. 2. 4. Nov. 115. cap. 3. §. 13. in f. m) Cod. de his
qui veniam act. imp. 2. 44. (45.). L. 5. pr. Cod. de temp. i. i. r. 2. 52. (53.).
cf. L. 1. §. 2. 1). h. t. n) L. 4. Cod. quib. ex caus. mai. 2. 53. (54.). L. 3.
Cod. de iure reipub. 11. 30. (29.. °) cap. 1. 3. 6. X. h. t. 1. 41. cap. 11. X.
de reti, eccles. 3. 13.
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Nap. art. 1305
. .

1312., dle kteréhož zákonníka ovšem ještě mnoho
zbývá, aby poručnictví zlepšeno bylo.

3) Zvláštní výjimka v L. 8. §. 6. Cod. de bon. quae lib. 6. 61.

— Sporné výjimky: a) L. 25. Cod. de adm. 5. 37. §. 2. J. quib. al.
lie. 2. 8. cf. L. 7. §. 2. D. b. t. 4. 4. L. 1. Cod. si adv. solut. 2.
32. (33.). Burcbardi str. 248. Buchta §. 103. not. i. Proti tomu Sa-
vigny str. 151. b) L. 3. §. 4. D. b. t. L. 1. (2.). Cod. de filiofam.
min. 2. 22. (23.). Buchta a Burcbardi na u. m. Proti tomu Savigny
příl. XVIII. str. 277

..
291. — Nepraktické výjimky: L. 13. §. 11.

Cod. de iud. 3. 1. L. 1. §. 1. Cod. de plus petit. 3. 10. —
Žádá-li

nezletilec proti nezletilci za restituci, platí pravidlo : in pari causa
melior est conditio possidentis, pokud nemá jeden na újmu druhého
ryzého zisku. L. 11. §. 6. D. h. t. 4. 4. L. 128. pr. I). de R. J.
(§. 92. pozn. 3. i. f.).

4) Kreittmayr, A. z. bayr. Landr. I. 7. §. 36. čís. 8. [sv. 1.
str. 521.]. „Jure minorum těší se . . .

vůbec všechny jiné schválené
kommunity, corpora vel collegia.“ Proti tomu Savigny VIL str. 160.

— Také osobě za marnotratníka prohlášené přisuzuje toto dobrodiní
jeden rozsudek nejvyššíbo soudu, Seuffertův arch. III. 190.

O 120.

2) Neprítomnosť a podobné okolnosti.“)

Neprítomnosť nějaké osoby může býti omluvitelným důvodem

nějakého omeškání a tím i důvodem, že někdo pozbude svého

práva; proti této újmě pomoc poskytnouti jest věcí slušnou. Totéž

platí o různých jiných překážkách, které v cestě jsou, že nějaká

jednání, jimiž by se mohla odvrátit! ztráta práv, předsevzata býti

nemohou. Edikt praetorův b) přislíbil proto navrácení právu pře

dešlému pro celou řadu případností tohoto druhu, podrobněji v ediktu

naznačených, a připojil ještě tomu všeobecný slib stejné právní

pomoci v případnostech příbuzných. *) Dle obsahu a praktického

výkladu tohoto ediktu může restituce všude místa miti, když někdo

proto utrpěl právní újmu, že jej zdržely omluvitelné překážky vnější,

aby svého práva nevykonal a jeho řádně nehájil aneb aby toho ne
opatřil, čeho třeba bylo odvrácení oné újmy. 2) Překážka může býti

nejdříve při osobě oprávněné, na př. neprítomnosť osoby oprávněné,

ale také při té osobě, proti níž práva svého jest nám hájiti, na př.

je-li dlužník neb držitel nepřítomný, na nějž žalobu vznésti chceme.

a) Dig. ex quibus causis maiores XXV. anuis in integrum restituuntur
4. 6. Cod. quib. ex caus. mai. i. i. r. 2. 53. (54.). cf. Cod. de restitutionibus
militum et eorum qui reipublicae causa afuerunt. 2. 50. (51.) de uxoribus ini
tum vel eorum qui reipublicae causa absunt. 2. 51. (52.). b) L. 1. §. 1. D



Y případnostech tohoto druhu se předpokládá, že nebylo zde také

zástupce odpůrcova (§. 77.), proti němuž by oprávněná osoba svého

práva hájiti mohla, c) Y případnostech druhu onoho může věc tato

za jistých okolností býti důvodem pro odepření restituce, jestliže

nepřítomný svou nedbalostí nezřídil žádného zástupce;* 1) ale na
proti tomu není restituce úplně vyloučena. e) byl-li nějaký zástupce

zřízen. 3)

Pozn. L. 1. §. 1. D. h. t. 1. 6. Verba autem Edicti talia šunt :
a) Si cuius quid de bonis [erit deminutum], cum is metu(s) aut

sine dolo malo reipuMicae causa abesset ; inve vinculis, servitute, hostium

que potestate esset; sive cuius actionis eorum cui dies exisse dicetur:
b) Item si quis quid usu suum fecisse(t), aut, quod non utendo

amisit (sit amissum) consecutus [esse] actioneve qua solutus ob id, quod
dies eius exierit, cum absens non defenderetur, inve vinculis esset,

secumve agendi potestatem non faceret, aut cum eum invitum in ius
vocari non liceret, neque defenderetur, cumve magistratus de ea re
appellatus esset; sive cui pro magistratu (per magistratus) sine dolo
ipsius actio exemta esse dicetur:

earum rerum actionem intra annum, equoprimum de ea, re expe-
riundi potestas erit:

c) Item si qua alia mihi insta causa esse videbitur, in integrum
restituam quod eius per leges, plebis scita, senatus consulta, edicta,
decreta principům licebit.

O četbách zde přijatých srov. Savigny 165. násl. — Poslední
dodatek jmenují římští právníci generalis clausula. L. 26. §. 1. L. 33.

pr. D. b. t.

2) Rozšíření předpisů, v pozn. 1. odst. a) a b) uvedených, které
uznáno bylo výslovně v římském právu dle clausula generalis, jest:

a) nárok na restituci, jejž mají «) manželky vojínů. Cod. 2.
51. (52.). ß) militum medici. L. 33. §. 2. D. h. t. y) legati civitatum.
L. 8. 26. §. 9. L. 35. §. 1. D. h. t. L. 1. Cod. h. t. d) procuratores
Caesaris a patronus tísei. L. 33. pr. L. 35. §. 2. D. b. t. e) testimonii

causa evocatus ex qualibet provincia vel in urbem vel ad principem,
rovněž qui cognitionis gratia vel appellationis peregrinati sunt. L. 26.
§. 9. cit. : et generaliter quotiescumque quis ex necessitate, non ex voluntate
abfuit, dici oportet ei subveniendum. ) absentes studiorum causa.
L. 28. pr. D. h. t., a nepřítomný za obchody živnostenskými, L. 57.
D. mand. 17. 1. (Savigny VII. příl. XIX. str. 292. násl.), zvláště si
quis de causa probabili abfuerit. L, 28. pr. cit. rj) osoba, která dadouc
rukojmě, se zavázala, že neopustí jistého místa. L. 28. §. 1. cit. tf) vy

li. t. Ľ) L. 1. 21. §. 2. 3. L. 22. pr. L. 26. §. 3. D. h. t. — L. 39. D. h. t.V
cl) L. 26. §. 1. L. 28. pr. D. k t. L. 20. pr. D. cle minor. 4. 4. e) L. 26.
§. 9. I), h. t. 4. 6. srov. s L. 1. Cod. h. t. 2. 53. l54.). — L. 15. pr. D. h. t. —
L. 8. D. de in int. rest. 4. 1. — L. 39. D. h. t.?
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bilanci. L. 26. §. 1. L. 40. §. 1. T), b. t. t) nascituri, kterýžto prípad
zařaditi lze také do restituce minorum. L. 45. pr. D. de minor. 4. 4.
y.) kdo pro povodeň nebo pro vyprahnutí pramene nemohl vykonávati
služebnosti. L. 34. §. 1. L. 35. D. de s. p. r. 8. 3. L. 14. pr. I).
quemadm. serv. am. 8. 6. L. 1. §. 9. D. do itili. 43. 19. ) dědic,
jenž odloženým otevřením testamentu dle Sc. Silanova pozbyl něčeho.
L. 3. §. 30. 31. 1). de 8c. Silan. 29. 5.

k b) restituce proti chorému na duchu, dítěti neb otci. jež ne
mají zástupce. L. 22. §. 2. D. h. t. 4. (i. L. 124. §. 1. D. de R. J.

— Savigny str. 185. počítá sem ještě dvě jiné případnosti dle L. 23.
§. 3. D. h. t., ale tyto patří již pod výslovné nařízení ediktu, poněvadž
válečný zajatec (apud hostes) jest každou měrou nepřítomným.

Případnosti tyto nejsou zajisté všechny, neb nelze poehybovaťi,
že chorý duchem navrácen býti musí dle obdoby odst. a), (Seutfertův
arch. V. 103.), kdežto dítě a obec více chráněny jsou již dle §. 119.
Novější praktikové však dali navrácení právu předešlému ex clausula
generali význam příliš široký a neurčitý. Srov. Francké, Beitr. str. 68.
násl. Burchardi §. 12. Savigny str. 166. násl.

3) L. 39. D. h. t. Is, quis reipublicae causa abluturus erat, si
procuratorem reliquerit, per quem defendi potuit, in integrum volens
restitui non auditur. Mnozí vztahují toto místo případnosti v pozn.
1. b). Noodt comm. ad Pand. h. t. [opp. Lugd. Bat. 1724. tom. II.

p. 127.]. Proti tomu Burchardi str. 166
. .

175. a Savigny str. 176
. .

180.
O různých pokusech výkladu srov. Fritz, Linde’s Ztsckr. n. p. XVII. 3.
str. 68. násl., jenž toto místo, str. 39., vykládá tím způsobem, že re
stituce maiorum nebyla dávána, když někdo stižen byl závazkem, a
proto také ne proti odsouzení v moc práva vešlému. Proti tomu Wind-
scheid §. 119. pozn. 8., jenž s ním v tom se srovnává, že L. 39. cit.
vztahuje se pouze rozsudku v moc práva vešlému, a z toho vetu
vyvozuje, že osoba zastoupená nemá býti navrácena právu předešlému
proti obsahu rozsudku v moc práva vešlého (jako nezletilci), kterou
větu potvrzuje také L. 8. D. de i. i. r. 4. 1., prohlašujíc zároveň, že
připouští se restituce, opomine-li zástupce podati appellaci. (Srov. Sa
vigny str.. 178. násl.). Vangerow (§. 188. p. 3.) trvá však při náhledu,
že L. 39. cit. vyslovuje pravidlo: „že nepřítomný, jenž má prokurá
tora, nemůže navrácen býti právu předešlému, hledíc takovým
činům, které mohl vykonati také prokurátor," z čehož ovšem L. 26.
§. 9. h. t. a L. 8. cit. činí osamělé výjimky — zvláště pak L. 26.
§. 9. velmi obzvláštní, kde legatus civitatis příznivěji jest postaven,
nežli reipublicae causa absens. {Spaltenstein §. 17. 18.].

C §•
-

3) Donucení, podvod, omyl.

Věcí tyto zvláště uvádějí se mezi důvody pro vrácení právu

předešlému. a) Donucení a podvod zakládají sice zvláštní žaloby o ná-

a) L. 1. 2. D. de i. i. r. 4. 1. Pauli sentt. 1. 7. §. 2. b) L. 7. D. i. c.



lu ndu a obrany, které ponejvíce zbytečnou činí vlastní i. i. r. :
avšak i tento způsob právní pomoci proti následkům takovéto bez-

právnosti. a to jak podvodu ) tak i donucení, 0) se připouští, po
něvadž dotčené prostředky právní všude nevyhovují účelu svému. ^

Omyl bez podvodu při něm spolupůsobícího, ale ovšem jen omyl

omluvitelný/) iustus error, ediktem praetorovým uznán byl v jedné

případnosti jakožto důvod restituční/) ale kromě toho ještě jindy

v různých případnostech. f ) kde slušnosť naléhavě toho žádá, zvláště

proti škodlivým následkům processuálným, g) připouští se restituce

z tohoto důvodu.

Naproti tomu nelze přikládati praktického významu 2) resti

tuci pro capitis deminutio. 11)

Poza. ') Puchta §. 102. not. d. pokládá restituci pro donucení

a podvod za nepraktickou, poněvadž již dle římského práva nebylo
třeba restituce při právních jednáních bonae fidei, aby pomoženo bylo
osobě donucené nebo podvedené; věc tuto však je^t tvrditi dle ducha
práva dnešního o všech poměrech, proto sluší pokládali za zásadu
řádného práva, že osoby dotčené mají býti chráněny. Proti tomu Sa-
vigny str. 194. násl. pozn. g. str. 209. a vzhledem restituci pro
donucení také Schliemann na m. u. str. 41. násl., 59. násl. — O různých
míněních vůbec srov. Burchardi §. 18

. .
20. Schröter- str. 116.. 130.

Vangerow §. 185. Savigny §. 330
..

332. Windscheid §. 115. p. 1.
§. 118. ]). 2

. .
6. Keller §. 105. [Spaltenstein §. 32

. .
4L]. Jak sc

má zneucťující actio doli k i. i. r. srov. L. 7. §. 1. I), de i. i. r. 4. 1.
Et boni praetoris est potius restituere litem, ut et ratio et aequitas
postulabit, quam actionem famosam constituere, ad quum tunc demum
descendendum est, quum remedio locus esse non potest. L. 1. §. 6.
1). de dolo 4. 3. lem Pomponius refert, Labeonem existimare, etiamsi
quis in integrum restitui possit, non debere ei hanc actionem competere.
Savigny str. 203

. .
209.

-) Savigny str. 211. „Tato restituce
. . .

měla jen jméno resti
tuce, poněvadž zvláštní povaha navrácení ku právu předešlému při ní

platnosti nepřišla
. . .

Restitucí touto bylo vskutku a prakticky zru
šeno staré pravidlo právní, forma restituce záchov na byla jaksi z ucti
vosti ke starému právu civilnímu.“ Jiného mínění Vangerow $. 34. p.
2. §. 187.

I-. 1H. 1). de int. in iure. 11. 1. Lj. 33. D. de re iud. 42. 1. L. 3. (Jod. quib.
ex caus. mai. 2. 53. (54.). L. IO. Ced. de rescind, vend. 4. 44. c) L. 9. §. 4.
5. (i. T). quod met. 4. 2. L. 3. Cod.de bis quae vi. 2. 19. (20.).— L 21. §.5. *'•
1). 1. e. L. 85. D. de acquir. hered. 29. 2. cf. L. 6. §. 7. D. eod. tl) L. 2 D.
4. 1. e) Dig. quod, falso tutore auctore gestum esse dicatur. 27. (!. f) L. 1.
L 17. 1). de separat. 42. 6. L. 17. D. de his quae ut indignis. 34. 9. L. 11.

8
..

10. I). de int. in iure. 11. 1. L. 7. in f. D. de confessis. 42. 2. L. 11.
pr. D. de except, rei iud. 44. 2. L. 1. §. 5. D. de edendo. 2. 13. L. 8. §. 2.
1>. (pii satisd. cog. 2. 8. §. 33. J. de act. 4. 6. h) Dig. de capite minutis. 4. 5
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§. 122
.

\ C. Včasná žádost
.
a)

Navrácení k předešlému právu poskytuje se jen žádosti
osoby újmou postižené ; žádost tato musí podána byti v promlčecí

Ihůté 1 ) čtyř let soudu příslušnému. ) Lhůta tato počíná při resti
tuci pro nezletilosť počátkem zletilosti, t.. j. prvním dnem 2ti. roku
stáří, nebo dnem. jímž kdo soudně prohlášen byl za zletilého, v kteréžto
však případnosti nemá vypršeti před dokonaným 25. rokem stáří ; c)
při restituci pro nepřítomnost a podobné překážky tím dnem. kte
rého přestala překážka práva se domáhati ; d) rovněž při restituci

pro donucení neb pro omyl omluvitelný od té doby, kde donucení

nebo omyl působit! přestal; 6) při restituci obcí. kostelů 1) a dobro-
činnných nadací (§. 119. ku k.) od doby nastalé újmy. 2) Lhůta
restituční může se však prodloužit!, jestliže po pominutí důvodu re
stituci zakládajícího ještě trvá nějaký jiný důvod restituční. 8) kterým

odůvodnit! se dá restituce proti újmě. že žádost restituční byla

opominuta. 3) Právo restituci žádat! přechází také na dědice; 11) ale

tomuto zbývá pouze zbytek restituční lhůty, která zůstaviteli běžeti

počala, ale i dědici může tato lhůta se prodloužit!, má-li pro osobu

svou nějaký nový důvod restituční. ') Jestliže osoba újmou posti

žená před uplynutím lhůty restituční bez restituce nabyla držby

té věci neb výhody, pro jejíž ztrátu dosici mohla restituce, ne
škodí jí více, uplyne-li později lhůta restituční. k) Ostatně dle řím

ského práva ve lhůtě promlčecí neměla být! podána pouze žádost

za restituci, nýbrž mělo skončeno být! i řízení restituční
.

l) Dle

práva dnešního není toho více třeba.

Pozn. ’) L. 7. pr. Cod. li. t. 2. 52. (53.). (Justinianus A. Joanni

p. p.) Supervacuam differentiam utilis anni in integrum restitutionis

a nostra republica separantes sancimus, et in antiqua Roma, et in
hac alma urbe, et in Italia, et in aliis provinciis quadriennium continuum
tantummodo numerari ex die, ex quo annus utilis currebat, et id tempus

a) Cod. de temporibus in integrum restitutionis tam minorum aliarumque
personarum, quae restitui possunt, quam heredum eorum. 2. 52. (53.). ) L. 7.
Cod. h. t. °) L. 5. pr. Cod. h. t. cf. L. 3. §. 3. D. de minor. 4. 4. d) L. 7.
§. 1. cit. cf. L. 1. §. 1. L. 28. §. 3. 1). ex quib. caus. mai. 4. 6. e) Arg. L. 7.
§. 1. cit. cap. 2. in 6to b. t. 1. 21. f) cap. 2. in tito cit. Clem. 1. h. t. 1. 11.
) L. 1. 3. 4. Cod. h. t. cf. L. 20. pr. D. de minor. 4. 4. L. 26. §. 1. D. ex
quib. caus. mai. 4. 6. — cap. 1. in 6to 1. c. h) L. 6. L' de i. i. r. 4. 1. L. 18.
§. 5. D. de minor. 4. 4. >)L. 19. D. 4. 4. L. 5. §. 1 . . 3. L. 2. Cod. b. t. k) L. 31.
D. ex quib. caus. mai. 4. 6. Ú L. 5. pr. L. 7. §. 1. (L. 7. pr.) Cod. b. t. cf.
L. 6. eod. L. 39. pr. de minor. 4. 4. Clem. 1. cit.



totius loci esse commune : ex differentia enim locorum aliquod induci
discrimen, satis nobis absurdum esse visum est. (§. 1.) Quod non solum
in minorum restitutionibus, quibus utilis annus incipit currere, ex quo
vicesimi sexti anni dies illuxerit, sed etiam in maiorum hoc idem adhi
beri sancimus, ut et hic pro utili anno memorata continuatio temporis
observetur ad interponendam contestationem hnicndamque litem. Srov.
L. 6. §. 2. (L. 6.) Cod. de repud. her. 6. 31. : quadriennium, quod
spatium pro utili anno, qui restitutionibus dabatur, praesti(tu)tum est.
Proto v L. 26. D. 4. 6. vynechán jest Ulpianův výklad o slovech ediktu:
intra annum, quo primum atd. a jinde misto utilis annus položena
jsou asi slova: tempus restitutionis, neb utile, statutum t. r. a pod.
L. 19. 20. 39. pr. I), de minor. 4. 4. L. 28. §. 3. T), ex quib. caus.
mai. 4. 6. L. 9. §. 4. T), de iureiur. 12. 2. Již Constantin položil die
rozdílného místa k restituci pro nezletilosf tempus continuum tří až
pěti let, tomu poukazuje L. 7. cit. Srov. L. 2. Theod. Cod. h. t.
2. 16., která po vypuštění tohoto předpisu přijata byla jako L. 5.
Cod. h. t. — Aby L. 7. cit. nebyla obmezována na případnosti §§. 119.

a 120. srov. Burchardi str. 509. násl. Neprávem však Burchardi (str. 514.)
vztahuje zákon tento také restituci propter capitis deminutionem, která
již dle starého práva nebyla podrobena nižádnému promlčení. L. 2.
§. 5. D. de cap. min. 4. 5. Vangerow §. 180. čís. 1.

‘2) Sama sebou a vůbec (srov. not. e.) nerozhodnou jest okolnost,
zdali újmou postižený věděl o újmě, Burchardi §. 27. [str. 516. násl.],
věc tato platí i dle kanonického práva, ačkoliv právo toto ve prospěch
kostelů dopouští přihlédati zvláštním důvodům, z nichž omluviti lze
omeškání. Savigny str. 248

. .
251. Vermehren, civ. Arch. XXXIX. 9.

proti Keilovi též tam XXXVIII. 16. Srov. však Seuffertův arch. III. 191.,
proti tomu však I. 270. VIII. 10. XI. 204. Busch str. 23.

3) Obyčejně se tvrdí, že proti omeškání Ikůty restituční nemá
místa navrácení ku právu (stavu) předešlému. Arg. L. 20. pr. D. de
minor. Burchardi str. 134. Buchta §. 107. čís. 3. Proti tomu v. Sa
vigny str. 258

..
264. Ale i Savigny zdá se příliš přísně a všeobecné

bráti L. 20. cit., neprávem shledávaje v L. 1. 3. Cod. cit. 2. 52. (53.)
zvláštní výsadné právo vojínů. Tomu na odpor jest L. 26. §. 1. L. 28.

pr. D. ex quib. caus. mai.

§. 123.

III. Ŕ í z e n í.

Řízení restituční, které z pravidla, jako v jiných sporech

právních, vyžaduje vyslechnutí obou stran, a) má nejdříve účel pri-

voditi nález, zda žádost restituční jest právně odůvodněna a tím

i zrušiti škodlivou změnu právní nálezem soudcovým, t. zv. indicium

a) L. 13. pr. in f. L. 29. §. 2. D. de minor. 4. 4. L. un. Cod. si adv.
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rescindens. b) Dá-li se restituci místo, může vzniknouti pak další

spor. aby uskutečněny byly nároky z toho vznikající, indicium res
cissorium neb restitutorium. 0) Řízení toto může býti spojeno také

s řízením tímto, a cíl konečný může dosažen býti řízením sou
vislým, d) a ve mnoha případnostech celá věc vyřídí se prostým
dekretem restitučním.

Jedna ze stran v řízení restitučním (restituční žalobce, im
petrant) jest újmou postižený neb jeho universální nástupce, 6) buď

sám neb nějakým zmocněncem zastoupený, f) který může býti také

procurator in rem suam. g) Druhá strana (pro restituci žalovaný,

impetrat) řídí se dle toho, komu žádanou restitucí nabyté právo

opět vzato neb závazek uložen býti má. Je-li poměr, jenž opět
zřízen býti má, povahy absolutní, má také restituce místo in rem, h)

na př. restituce proti dokonanému vydržení směřuje proti každému

držiteli věci; 1) týká-li se však poměru obligačního. účinkuje pouze
jen in personam proti tomu. který tím obdržel právo nějaké, k)
ale výjimečně a nelze-li jinak, účinkuje i zde též proti osobám
třetím, na něž jen nepřímo přešlo, co bylo odňato osobě újmou

postižené. 1) Příslušnost soudcova řídí se dnes m) dle příslušných,

všeobecných pravidel práva processuálného.
Žádné straně nedovoluje se, dokud řízení trvá, nějaká změna

dosavadních poměrů. n)

Pozn. x) zásadám u pozn. h)
. .

k) uvedeným srov. Wetzell
disp. de quaestione adversus quem i. i. r. imploranda sit. 1800. 4.
Spisovatel vytknul pravidlo, že restituce směřuje jen „adversus eum,
qui ex damno actoris lucrum cepit vel in id lucrum successit,“ tak ze
jména restituce proti vydržení jde prý jen proti vydržiteli a jeho (uni-

dot. 2. 3o. (34.). ’. 119. cap. (i. b) L. 3. 1). de i. i. r. 4. 1. L. 24. 3.
1). de minor. 4. 4. c) L. 9. §. 4. I), quod met. 4. 2. L. 13. §. 1. 1). de minor.
4.4. L. 28. §.5.6.1). ex quib. mus. mai. 4. 6. L. 7. §. 3. 1). quod, falso. 27. 6-
L. 46. §. 3. I). de procurat. 3. 3. L. 18. Cod. de iure postimi. 8. 51. cť. L. 8.
§. 9. 12. 13. D. ad Se. Velici. 16. 1. L. 16. Cod. eod. 4. 29. d) L. 13. §. 1.
eie L. 9. §. 4. D. de iureiur. 12. 2. L. 2. pr. D. ex quili, caus. mai. 4. 6. L. 24.
§. 4. L. 39. pr. D. de minor. 4. I. L. 39. pr. I), de evict. 21. 2. e) §. 122. not.
h. L. 3. §. 9. 10. D. de minor. 4. 4. c.f. Cod. qui et adversus quos in integrum
restitui non possunt. 2. 4!. (42.). f) L. un. Cod. etiam per procuratorem causám
in integrum restitutionis agi possj. 2. 48. (49.). L. 25. §. 1 . .

L. 27. pr. 1). de
minor. 4. 4. s?)L. 24. pr. 1). 1. c. L. 20. §. í. D. de tutelae. 27. 3. (§. 112.).
,l) Pauli seutt. 1. 7. §. 4. ') L. 17. pr. L. 30. §. 1. P ex quili, caus. mai. 4. 6.
L. 9. §. 4 D. quod. met. 4. 2. k) . 29. §. 2. D. de minor. 4. 4. !) L. 13.
§. 1 .. L. 15. D. de minor. 4. 4. L. 9. pr. ibid. L. 1. Cod. si adv. vend, pigi.
2. 28. (29.). cf. L. 39. pr. L), de evict. 21. 2. ra) of. L. 26. §. 1. D. ad municip.
50. 1. L. 16. §. 5. L. 17. 18. 42. 1). de minor. 4. 4. Cod. ubi et apud quem
cognitio restitutionis agitanda sit. 2. 46. (47.). cap. 9. X. li. t. 1. 41 u) Cod.
in integrum restitutione postulata ne quid novi Hat. 2. 49. (50.).



versalním nebo singulárním) nástupcům. Tak Dollmann, Bl. fůr Rechts-
aiiwendung XVI. str. 145. násl. Proti tomu právem Seufřert §. 655.

p. 28. Náhled tento měl by ten podivný výsledek, že by pořádný
držitel nemohl namítati, že jeho předchůdce věc vydržel, ovšem však
držitel nepořádný mohl by se dovolati vydržení vydržitele zcela sobě
cizího, aby ubránil se žaloby dřívějšího vlastníka. Mimo to : Jestliže
nynější držitel nemá nového od vydržitele neodvislého důvodu nabýva
cího, němuž proto restituce se nevztahuje, tedy až dosud musí vlast
níkem věci býti vydržitel nebo nástupce jeho. Proti vydržiteli nebo
jeho nástupci újmou postižený mohl by se domoci žádostí za restituci,
aby jemu postoupili žalobu vlastnickou na nynějšího držitele, čímž by
přece svého cíle dosáhl. —

Částečně jiného mínění jest opětně Wind-
scheid ,§. 1'iO. p. 2. 3., domnívaje se býti oprávněn vykládali re
striktivně L. 17. pr. cit. (not.) hledíc místům v pozn. ), 1) uve
deným, a prohlašuje proto za pravidlo : Proti osobám, které odvozeným
nabytím jiného druhu (t. j. nikoliv jako universální nástupci) nabyly
něčeho na základě právního účinku újmu v sobě zavírajícího, může
jen tenkráte žádáno býti o navrácení ku právu předešlému, jestliže
flotčené osoby nabývajíce znaly, že navrácení ku právu předešlému jest
odůvodněné aneb jestliže bez navrácení ku právu předešlému nemůže
odvrácena býti značná újma od osoby postižené ; jen restituce pro do
nucení jest propůjčena proti každému třetímu.“

§. 124.

IV. Účine k.

Účelem navrácení právu předešlému jest, aby újmou po
stižený opět přiveden byl do stavu, ve kterém byl před okolností
újmu působící. Záleží-li újma v pozbytí nějakého práva opominutím,

čas důvodem restitučním ztracený opět se mu poskytne;“) pře-
vzal-li závazky, osvobodí se od nicb; b) bylo-li mu ze jmění jeho
snad něco jiného odňato, musí mu věc odňatá býti opět dána se
vším příslušenstvem. c) Ale na druhé straně také protivná strana
má býti uvedena ve svůj předešlý stav, restituovaný nemá žádnou

měrou podržeti nějaký zisk z poměru zrušeného. d) Restituovaný
nemusí také užiti restituce mu povolené, 0) a proti následkům jejím

a) L. 50. D. de minor. 4. 4. L. 20. §. 7. 8. D. ex quii», caus. mai. 4. .
b) L. 27. §. 1. L. 50. ), de minor. 4. 4. L. 19. I). de nevai. 46 'I. — L. 7.
§. 5. L. 33. D. de minor. c) L. 27. § 1 . . 3. L. 40. 48. I). 1. e. L. 23. §. 2.
L 28. §. 6. L>.ex quib. caus. mai. 4. 6. d) L. 7. §. 5. L. 24. §. 4. L 40.
§ 1. L. 47. §. 1. L. 50. D. de minor. 4. 4. L. 28. §. 6. L. 29. 1). ex quib.
caus. mai. 4. 6. L. un. Cod. de reputationibus, quae fiunt in indicio in integrum
restitutionis. 2. M. (48.). cf. L. 13. §. 28. D. de act, emti. 19. 1. e) L 41. D.
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jen tenkráte opět o restituci žádati, jsou-li zde podmínky restitu
čního důvodu. f) Třetím osobám povolená restituce z pravidla ne
prospívá. g)

§. 125.

c V. Obmezení.

Vrácení právu předešlému nemá vůbec miti místa v těchto

případnostech : 1) proti následkům deliktu spáchaného od osoby za
restituci žádající ; a) 2) proti právním jednáním s rodiči jako rodiči

uzavřeným ; b) 3) proti fiskálním prodejům; 0) 4) proti promlčení

30- neb víceletému ; d ) 5) proti uzavřenému sňatku ; 6) když újma,

pro niž za restituci se žádá, nepoměrně jest menší, nežli újma,

která by z restituce povstala osobám jiným. 6)

Pozn. x) Srov. ještě svrchu §. 119. not. §. g) 1), §. 122. not. f)

a vůbec Vangerow §. 178.

2) Puchta §. 107. Savigny VIL §. 321., zvláště o důležité vý

jimce pod čís. 4. proti Vangerowu na m. u. a Burchardi str. 135
. .

138..

Savigny . str. 421.. 423. ; [o výjimce pod čís. 5. viz Burchardi

str. 142. násl., Savigny VIL str. 142. násl.].

de minor. 4. 4. f) L. 7. §. 9. D. 1. c. s) L. un. Cod. si in communi eademque

causa in integrum restitutio postuletur. 2. 25. (26.). L. 2. Cod. si unus ex plur.

app. 7. 68. cf. L. 10. pr. D. quemadm. serv. am. 8. 6. L. 7. §. 1. D. de
except. 44. 1. L. 13. pr. D. de minor. 4. 4. L 1. 2. Cod. de fideiussoribus mi
norum. 2. 23. (24.).

a) L. 9. §. 2. 5. D. de minor. 4. 4. cf. L. 1. Cod. si adv. del. 2. 34. (35.).
b) L. 2. Cod. qui et adv. quos. 2. 41. (42.). cf. L. 3. §. 6. D. de minor. 4. 4.
L. 2. Cod. si adv. rem iud. 2. 26. (27.). L. 8. §. 1. Cod. de bon. quae. lib. 6.
61. Nov. 155. cap. 1. (neglossov.). Ľ) L. 5. Cod. de fide hastae. 10. 3. cf. L. 3.
Cod. si adv. fise. 2. 36. (37.). d) L. 3. Cod. de praescript. 30. arm. 7. 39. cf.
L. 5. Cod. in quib. caus. i. i. r. nec. non est. 2. 41. e) L. 4. I). de i. i. r.
4. 1. L. 24. §. 2. I). de minor. 4. 4.
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