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1. 

Fiducia cum creditiore contracta - smlouva, kterou věřitel se za
vazoval vrátiti dlužníku po zrušení pomhu věřitelského zástavu 

ve vlastnictví Inu danou - není jedinou smlouvou fiduciarní. Setká
váme se v pramenech s r&Zllými jinými úmluvami fiduciarními jak 

v oboru práva majetkového, tak rodinného, v oborech, které v řím
ském ·právu nejsou tak ostře odděleny jako v právu moderním. V době 
klassické hledí se na tato jednání nepochybně jako na individuální 

právní jednání, kontrakty 1) žalobami chráněné. Dle mého mínění sahá 
tato právní povaha úmluv ficlllciarních vysoko clG--starověku. Xókusím . l.' 

se dokázati v jedné z následlljící~h kapitol; že luúlu~t ~to.· ~ollvisely 
s jednou ze základních norem st.ru;ého ·práva: civiiířílto; ·totiž tou, jež 

prohlašovala za právoplatná opa ustanoveJ?-í, která strany ph .manci
paci súčastněné učinily o předmětu man ci pace 2). Z : těto souvislosti 

plyne pak žalovatelnosť smluv těch již pro dobu nejstarší. Na každý 
spusobjest z Cicerových spis& 3) patrno, že majetkové fiduciarní smlouvy 
byly dhve uznány za závazné kontrakty než úmluvy iuris ge~tium 
stejné hospodářské účely slednjící. Mají tedy fiduciarní smlouvy oboru 

,) Gaius II. 60. § 8. I de leg. succ. III. 2. Fr. 2 § I S D ad Se. Tert. 
38, 17, pak zařadění fiducie u Paula 1« S. II. 4 a v kommentarech: Julianus 1. 
13 XIII. Digest. Ulpianus 1. 30 ad Edictum. Paulus 1. 3 I ad Edictum (Lenel. 
Zeiť. f. RGesch. lIL, lOS sq.) 

') Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto. 

Bruns, Fontes, 23· 
3) Cicero de olf. 3, 17 § 70. Scaevola uvádí fiducii nikoliv depositum, 

kommodatum a kontrakt pignerativní. Nedá se dokázati, že by v té době byly 
snad chráněny kontraktní žalobou stricti iuris. 
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V ll o l' připravo-
rna'etkového zvláštní historický význam jako prel c lUL CI . ~ .' < ,[ 

a;elé I)ozdějšíbo systemu neformálných realných srnluv lurlS geutll.llll. ): 
v V" . I tl' ' s louvy fidl1cJallll Ú' I této kapitoly jest vyšetntt Jec no lve . m . 

-I tceves':becnou J'ich charakteristiku, která pak v jednotlivostech 
a pOla l ". . 
dolíčena bude při výkladech o fiduCll zastaVDl. " 

,. I' t v b 10 učeno o rozsahu fiducJarlllch smluv, 
Co v starsl Itera ure y ..., '. . 'e 
, d bl': l'čiti 5) Tato dosti obrazotvorna penoda, opllajlCI s 

nechcI z e lze I ' 'k domní-
P I Rec Sententire J' est ukončena, Ja se . 

skorem jen o au ovy· , . Dl 
. s iskem Bassewitzovým: De Romanorum fiducla z r. 1 858, e. 

vam: ,,,Ph stavu právních pramenů lze o jednotlivých případech fiduCll 
nynejSI o ' , . 
I)ráva majetkového říci následuJícl. 

II 60 v záhlaví této kapitoly 
S 'ádoucí urči tostí uvádí GalUs , , 

z, , . .' G) kterou ISldorus 
,'stavní fic1uci i ' fiducJa plgnons lUre , 

definovanou za . . cum res aliqua sum-
,v dobře označuje slovy: flc1ucla est, 

strucne a " ceditur (Etymologiarum 
mendae pecuniae gratia mancipatur vel lil mre 

V, 25, 23)' . G' ", t r' fiducia 
S ' ně se zástavní fiducií jmenuje alUS J1llY va, oucas . , , apud 

. " .. ' ko J'ednání: quo tOtlUS nostrae les 
cum amlcO a oznacuJe Jl P b 1 

. )' t Jest to tedy fiduciarní íunluva s o sa lem 
eum (sc, amlcum Sll1 . .. ", . T " 

' . . k naráží na tuto fiducll JIZ Plautus v !1 -
smlouvy deposltlll. Komlc y , ,' T X 1 klade 

I 8 I 2 1 ° 5 a BoethlUs Jl1 Clcer. op, ,4 nummu , 2, o, , , , . 
" '<'kl d" definované smlouvy fiduClarlll. 
]1 za pll a Jim "amico' uzavřené 
' Ale Gaiovo označení této fiducle pko, ,cum 
. k' becné a neurči té že snadno vzniká pochyba o tom, 
lest ta vseo , v kl d V'telské' 
, . I' depositum Gaiem zvlášť uvedené spíše prí a em ,pra . 
nem- 1 b 'termJl1em 
fiducie nežli její definicí. Vtírá se skorem samo se ou, ze .. 

, , označuJ'í se případy fiducie, které vyznamenáva)lce se 
cum amlco v li" od fiduCle 
, ko depositum přátelskou, důvěrnou povahou, ostre se Sl . 
:~ t~vní která jest jednáním čistě obchodním. Kde žádáme zastavu~ 
zas " , : přátelská důvěrnost ustnpuje obchodnímu heslu: beatl 
tam Jest pat1l10, ze . ' d'í se zařaditi 

'd t Pod tento pojem fiduCle cum amlCO aj pOSSl en es. -

Institutionen, I. vyd. 27, Kriiger Gesch. der Recbts
') Srv. Sohm: 

quellen, 25, . fiduciae exercitationes duo. I. 
') Srv. Conradi: Scripta mmora: de pacto 

§ 9. 14. Zachariae: de fiducJa, 12, 18,49'111 pul R SI 9§8; 11, 13 
') Zatím Gaius II, 5?-60, II, 220, , 20 I, a. . . , 

§ 1- -7; III, 6 § 16, 69 aJ. 
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zajisté důvěrné akty v právu rodinném, o nichž jednám níže. Ale 
i v oboru práva majetkového lze vedle různých známek ji ným fiduciím 

svědčících uvésti jeden bezpečný případ přátelské fiducie, totiž fiduciarní 
mandat. Argnmentem jsou ColL II, 3, Livius XLI, 8, Io,Fr 30 D de 
mand. 17, I a Vat. Frag. § 334. 7) 

V prvém fragmentu rozhoduje Papinian, že syn mancipovaný 
lloxae causa může po odpracování škody jím spůsobené žádati prae
tora, aby donutil pána jeho ku propuštění ex causa mancipi i. Ža
lobou fiduciarní - dí Papinian - nelze pána o manumissi žalo
vati. Důvod odepření fiduciarní žaloby shledává Bechmann (Kauf I, 

287 n. 1) v tom, že jedná se zde o propuštění svobodného člověka 

(liberum caput) a míní, že by rozhodnutí znělo jinak, kdyby jednalo 
se o otroka. Vysvětlení 'to není správné, poněvadž pán noxae da
ného otľoka jest úplně roven otci, který dal dítě své ex causa noxae 
y mancipium poškozeného. Pán otrokův, jak z § 3 J de nox. a. 

IV, 8 vysvitá, musí se otľoka právě tak napľosto, bez výhrady vzdáti 
jako otec dítěte . Noxae datio rozvazuje zúplna všechny svazky mezi 
ním a noxae datem. A v tom vězí důvod rozhodnutí Papinianova. 
Bývalý pán nebo otec nemůže žádati manumissi actione fiduciae, po

něvadž noxae dati.o děje se naprosto, nikoliv ~ ustanovením: ut eum 
manumittat. Tato povinnosť propustiti noxae data nastává po od
praco'vání škody sama sebou, po právu. Jest tu tedy jakási sama 

') Pro kommodat dal by se uvésti (Pernice, Z. f. RG. IX, 227) Fr 3 I 
D de p. a. 13, 7, v němž Africanus pro vyplnění závazku osoby ex noxa ručící 
užívá pouhého >relinquere «. Kommodant , deponent, zástavní dlužník jsou povinni 
spolukontrahenta otrokem poškozeného učiniti vlastníkem otrokovým. Fr. 29 D 
de nox. act. 9, 4. Z Africanova >relinquere « dalo by se tedy souditi, že otrok 
již ve vlastnictví (fiduciarním) jest a že tudíž kommodant vyhovuje již tím své 
povinnosti, že vzdává se nároku na restitucí. V tomto smyslu by Fr 3 I D I. c. 
dokazoval fiducii commodati causa. Jest však možno, že Africanus má na mysli 
pravé od kommodanta-vlastníka učiněné vzdání se otroka, kterého pak jako de
relinquovaného poškozený nabývá a tento výklad je pravděpodobnější, poněvadž 
Fr. 3 1 výslovně jmenuje noxalní iudícium, které fiduciaru jako v la s t n ík u ne
pří sluší! Ne bez všeho důvodu jest též h~pothesa darování mOltis causa a sub 
modo ve formě fiducie. Že při darování bylo mancipováno, jest vzhledem na 
zákon Cinciův jisto. Vat. Fr. § 310. Vskutku pak opsání u Livia XXXII, 38 
s definicí donationis mortis causa v § I J de donat. II, 17 velmi se shoduje. Po
někud svědčil by dále fiduciarnímu darování Fr. Vat. § 252, nikoliv Fr. 42 D. 
de don. 39, 6, který lze dostatečně vyložiti se stanoviska žaloby praescriptis 
verbis. Srv. Savigny. System IV, 244, Hasse , Rhein. Museum II, 320, Keller, 
Zeitsch. f. gesch. RWiss. XII., 400 sq. 
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sebou vznikající zák ó n n á fiduciarní lex manumissionis, ale nikoli v 
ve prospěch bývalého pána nebo otce, nýbrž na prospěch noxae data. 
N oxae datus nemá však actio fiduciae, poněvadž tato vzniká jen 

z kontraktu. Vedle toho jest noxae datus jako osoba posud in causa 
mancipii jsoucí odkázán na extraordinarní pomoc praetorovu, nikoliv 

řádné iudicium. Pro nás má rozhodnutí Papinianovo především ten 
význam, že jím a contrario jest dosvědčeno, že existovaly mancipace 
sub lege ut manumittatur c hráněné actione fiduciae, tedy jinak ře

čeno: fiducia mandati causa. Neboť kdyby vůbec nebylo případů, 

při nichž příkaz manumisse při mancipaci uložený žalobou fiduciarní 
bylo lze vynutiti, kterak by mohl Papinian na dotčenou otázku přijíti ? 

O takovém uložení manumisse jedná Livius XLI, 8, 10. Občané 

z Latia, kteří odebrali se do Říma, aby nabyli občanství římského, 
pomáhali též svým synům, jež po zákonu v Latiu zanechati musili, 
tím úskokem k občanství římskému, že je mancipovali některému Ří
manu: in eam conditionem ut manumitterentur. Dalšími doklady této 

fiducie jsou citované Fr. 30 D h. t. a Vat. Fr. § 334. V obou pří

padech jde o Julianův úsudek o odvolání mandatu manumisse. Vat. 
Fr. mluví přímo o actio fidu ciae, Fr. 30 D. h. t. v nynější formě 

o mandatu. Avšak zlomek ten jest vyňat z XIII. knihy Juli anových 
Digest, knihy, v níž jednáno o fiduciích (Len:el Z. f. RGesch. III, 177 , 

VIII, 205). Identita obou míst může tedy býti vzata z dobrých dů

vodů za pravdu. Též Fr. 27 § I D mand. q, I jed}1al o fidu ciarním 
mandatu. Gaius, z jehož IX. knihy ad Ed. prov. zlomek vyňat, neuvádí 
žádnou causu traditionis, takže bychom mohli úmluvu manumisse po
kládati za čásť smlouvy tvořící causu b'adendi jako na př. ve Fr. 8 

D de serv. exp. 18, 7.8) Poněvadž pak tradicí nabyvatel se nestal 
spu.sobilým k účinné manumissi, jest interpolace »tradiderit« za »man
cipio dederit« jasna. Účinnost iuris poenitendi, o které Gaius se 
zmiňuje, souhlasí co nejlépe s povahou fiducie mandati causa, ježto 
platnosť jednostranné revokace mandatu (= poenitentia) plyne z pod
staty zmocnem. Mandatar má jen tak dlouho právo nařízení vy
konati, pokud výkon ten shoduje se s vůlí mandantovou. Správně 

tudiž rozhoduje Ulpian ve Fr. S § I D 12, 4, v němž se rovněž 

') Z téhož důvodu jednají i Fr S § I D de c. c. d. 12, 4 a Fr 7 § 9 D 
de don i. v. 24, I o fiduciarní mancipaci s příkazem manumisse. 

I ., 

T 
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jedná o fiduciarním man datu manumisse, že mandantu náleží nárok 
z porušení mandatu, jest-li mandatar přes odvolání příkazu (poeni
tentia) 9) otroka propust í. Tato manumisse jest contra bonam fidem. 

Tomuto rozhodnutí Ulpianovu neodporuje Papinian ve Fr 8 D de 
s. e. 18, 7. I tu jedná se o uložení manumisse, které později odvo
láno. Ale tento příkaz manumlsse jest částí úmluvy trhové a tudíž 

jen obapolnou shodou stran zrušitelným, nikoliv jednostranným odvo
láním prodavačovým. Kupec má z trhové smlouvy nejen povinnosť 
převzatou manumiss i vykonati, nýbrž i smluvní právo. Prodavač může 

se nároku na manumissi jednostranně vzdáti, ale nemu.že nechtěním 

j ednostrann ě změniti příkaz manumisse v její zákaz. Propustí-Ii kupec 
přes poenitenci prodavačovu prodaného otroka, vykonává tím jen své 
právo a nemu.že tedy býti řeči o prodavačovu nároku z porušení 
smlou vy. Dixi, ex veudito actionem manumisso servo vel mutata 
venditoris voluntate evanuisse. . Jinak, kdyby si byl prodavač jedno
stranný ústup vymínil. 

Fiduciaruí mandat jest pl-edchozím, jak se domnívám, s po
třebnou bezpečností dokázán. N ejisto jest dle našich pramenU. jen 
to, zda se omezoval pouze na příkaz m) numisse, zda nebylo možno 
postoupiti vlastnictví věci ve formě fiduciarní smlouvy též za tím 
účelem, aby mandatar předmět ten prodal, soudně o něm jednal a p. 

V posledním případě byla by fiducia věci parallelní formou adstipu
lace. V obou případech činil by původní vlastník majetkového před
mětu (res, nomen) 'druhou osobu vlastníkem, aby mu bylo možno 
jednati na soudě skrze zástupce. Jako adstipulace částečně vysvětluje, 

proč bylo lze ve starém processu obejíti se bez volného soudního 
zastoupení, tak by i fiducií mandati causa bylo objasněno toto na 
první pohled nedostatečné zařízení soudní též pro žaloby s vlast

nictvím hmotných věcí související. Jsou-li fiducie, jak za to mám, vý
rony všeobecné zásady o platnosti příkazU. při mancipaci o věci uči-

9) Jest velice pravděpodob'Vl, že pověstná condictio ex poenitentia, výtvor 
kompilatorů, povstala z mezery vzniklé odstraněním actionis fiduciae cum amico 
contractae. Kompilatoři ovšem ji rozšířili přes tuto domnělou mez, ale, jak 
obecně uznáno, nedůvodně . Při » přatelských « fiduciích plyne právo želení z po
vahy dotčených smluv jako odvolání mandatu· nebo odvolání bezúplatně poskyt
nu té výhody (commodatum) nebo osvobození od přejaté povinnosti depositarní. 
Tento vztah iuris poenitendi ku fiduciím cum amico přehlíž í Gradenwitz: Inter
polationen in den Pandekten, 146 fg. Nejnověji Lenel, Z. f. RG. VIII, 182 . 
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něných, pak nebylo překážky i tuto formu mandatu vytvor·iti . Ale 

dokladu o takových fiduciarních mandatech není. 

Mandatní fiducií vyčerpána jest řada fiduciarních jednání v oboru 

práva majetkového. Položil jsem ji proto uaposled před fidu cie práva 

osobního (manželského a rodinného), poněvadž případy fidu cií tohoto 
oboru nejsou ničím jiným, než fiduciemi mandati causa, fidu ciae manu

missionis. 

Těmito rodinnými fidu ciamími smlouvami jsou známá manci
pační jednání při emancipaci a adopci dětí 10) a při nepravých (fidu

ciarních) konvencích in manum. lI) 

Gaius při dosti obšímých výkladech o emancipaci a adopci 
nenazývá nikde tato jednání fiduciemi a mohlo by se tudíž zdáti , 
že jednání ta nemají ničeho činiti s fiduciarními s m I o u v a m i, nýbrž 
že jsou pouhými mancipacemi , které otec (pater familias) činí na 
dl\věrnou osobu, předpokládaje od její poctivosti , že učiní to, pro č 

dítě na ni se mancipuje, že je z moci své propustí nebo zp ět na 

otce bude remancipovati. Tedy mancipace, jicM pohnutkou jest úmysl 
manumisse nebo remancipace, aniž tato pohnutka stává se obsahem 
obligační smlouvy a splývá s mancipací v jednotu : fiducii manumis

sionis, jak tomu bylo při shora uvedených manumissích otrokl\. Není 
nemožno, že druhdy pater familias takto si při emancipaci a adopci 
počínaL Částečně tomu svědč í Gaius lL 166 a a Ulpianus Frag. XI, S, 
nazývajíce bez· připomenutí legis manumissionis fidú ciarním tutorem 

toho, kdo liberum caput jemu man cipované propustiL Ale ta okolnosť, 

Že snad emancipace takto někdy se děla, nedokazuj e, že takto díti 
se musila a že spíše mancipace za příčinou propuštění z moci otcovské 
nebo manželské neděly se ve formě mancipací cum lege manumis
sionis (remancipationis), to jest ve formě právn ě závazné smlouvy 
fiduciarní. Naopak, Gaius sám popisuj e konečnou mancipaci dítěte 

při emancipaci tako vým spt'lsobem, který j asn ě ukazuj e, že reman cI
pace byla učiněna právním smluvn)ím závazkem. Ea l eg e man cipio 

10) Gaius 1. 134- 135a, 140, 162 , 166 , 172 , § 8 J de leg. s. nI" 2 c I 
§ 25 C de lib . VI, 4. 

" ) Gaius 1. 114- " 5, II S-1I 8a, 123 , 136, 137a, 166a, Festus s. v. 
remancipata. Za 1iduciarní koempce pokládám jen coempt io tutelae ev itandae 
a testamenti [acicndi causa. Coemptio sacrorum interimendorum za pravou con
ventio in manu m. Srv. T,arlova: Die Fonncn de r ru m, E he, § 16 . 

J 
i 
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dedit, ut sibi remancipetur - dí se v I, 140, 172 . Lex neznamená 
nikdy jen účel, nýbrž kus právně závazné smlouvy nebo smlouvu samu. 12) 
I Jení tedy pochyby, že Gaius i při emancipaci má na mysli manci
pace téhož druhu jako při fiduciamích mancipacích otrokt'l - srv. 

Fr 27 § 1 D man 17, 1 (Gaius). Nelze také nahlédnouti, proč by 
lZímané v právních věcech tak obezřelí, mohouce si remancipaci 
ueo manumissi mancipovaného dítěte zajistiti právně závaznou formou 
fiduciarního man datu, formy té neužili a spolehli se jen na poctivosť 
zvolené osoby. Zmiňuje-li se Gaius o tom, že žena mancipovaná na 

» dl\věrníka « ml\že jej ku remancipaci donutiti - I, 137, - že dítě 

mancipované na » dt'lvěrníka « ml\že i proti jeho vl\li pomoci si 

k plné svobodě - I, 140, jest to dl\kaze~ že s pouhon dl\věrou 

vždy se nevystačilo. Že v pozdější době mohl se mancipant a man
cipat dovolávati pomoci praetorovy, jest pravda. Ale tato ex t r a
o rdi n ar ní pomoc byla právě ultimum auxilium, nepotřebna tam, 
kde mancipant si fiduciarním příkazem . manumissi vymíniL Že pak 
tyto úmluvy skutečně za fiducie byly pokládány, jest patrno z Fr 2 

§ 15 D ad Se. TertulL 38, 17, c. 1 § 25 C de bon. lib. VI, 4, 

§ 8 J de leg. s. III, 2, kde se dotyčné emancipační jednání označuje 
za fidu ciam contrahere. I Papinian má v ColL II, 3 ph uvedené 
tam actio fiduciae zajisté na mysli emancipační fiducii, ježto se jedná 
o liberum caput. Dle toho všeho nepochybuji, že fiduciarního mandatu 

v oboru práva rodinného užíváno bylo, že ony složité akty emanci
pace, adopce a koempce fiduciae causa nejsou shluky prostých man
cipací, nýbrž shluky fidllciarních mancipací znějících jednak na re
mancipace (Gaius I, 136, 140, 17 2), jednak na mancipaci na osobu 

tl·etí (Gaius I, 115, 137 a Festus s. v. remancipata) nebo na manu
miss i, kde si pater familias remancipaci nevymíniL (Gaius I, 134.) 13) 
S tím souvisí název poručnictví, jež z manumisse člověka in causa 
mancipii bylo právo vědou odvozeno: tutela fiduciaria i. e. poručenství 
vzniklé na základě ftduciarně uložené manumisse. 14) Při tom ovšem 

, 
1") Fr 27' § I D de mand. 17, I , F r. 7 § 5 D de pacl. 2, 14: pacta, quae 

legem contractui danl. srv . GaL 1. 162: quique ex mancipatione manumittuntur. 

"') Při adopci na in iure cessi na adoptanta, Gaius I, 134 . • Ohledně 
Gaius I, 123 viz pozn. 34. 

14) Ovšem jest fiduciarním tutorem i ten , kdo liberum caput bez 1iduciar
ního příkazu propustil (Gaius I, I 66a), ježto není pro něho žádné jiné bližší ka
tegorie porilčnické. 
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nemyslím na justínianskou fiduciarní tutelu (tít. J de fid. tut. I, 18), 
poněvadž Justinianovo právo fiduciarní smlouvy vůbec nezná, nýbrž 
na tuteln, jak ji líčí Gaius II, 166". Proti tomuto odvození názyu : 

fiduciari a tutela, nelze poukázati na tutelu dětí parentis manumissoris, 

kterou Justinianovy instituce nazývají též fiduciarní tutelou. Tato tutela 
nespočívá zaj isté na žádné lex fiduciae, ale ona také není pravou 
fiduciarní tutelou.· Děti paren tis manumíssoris měli by býti tutore s le

gitimi jako nástupci otcovi (Gaius I, 17 2, 17 5). Než ani parens manu
missor nebyl »pravý« tutor legitimus. 15) Vzhledem na ;ethický po
měr mezi ním a synem chtěla mu právověda dopřáti výhodnější po

stavení legitimního tutora (Gaius I, 17 2, 192) a sprostředkovala to, 
jak z Gaia 1. 140 plyne, fikcí, že otec vymíněním remancipace za
chovává si jaksi otcovskou moc, agnatský poměr a že propuštěním 
rovná se spíše patronu (Gaius 1. 175) než jinému manumissoru (extra
neus m.). Poněvadž tohoto zvláštního ethického poměru mezi dětmi 
manumissorovými a propuštěným není, omezila právo věda obsah po
ručnické moci dětí na míru fiduciarním tutorům příslušnou a zváni 

jsou též tutore s fiduciarii - Gaius I, 175: fiduciarii tutoris J o c o 
numerantur. Ne dle dllvodu tutely, nýbrž dle obsahu jejího jsou rovni 

fiduciarům (Gaius I, 17 2, 192). lG) 

Jiná fiduciarní jednání než v předchozím uvedená nejsou známa. 
Přehlédneme-li uvedené případy smluv fiduciarních, shledáváme tyto 

charakteristické příznaky. 

Fiduciarní jednání json actus iuris Quiritium. Kterákoliv fiducie 

předpokládá jako čásť formy své mancipaci (coemptio) nebo in iure 
cessi. Není žádné tradice fiduciae causa. Po mém mínění děje se 
i uložení závazku příjemci osoby neb věci za formalit mancipace 
a jest tudíž celý fiduciarní akt fonnálným jednáním ex iure Quiritium. 17) 

Ale i kdyby úmluva fiduciarní ku převodu vlastnictví věci nebo ku 

"') Gaius 1.,172: et legitimus tutor h abeatur, I. , 174: patroni autem 
10 co habemus etiam parentem cf. Fr 3 § 10 D de leg. t. 26, 4. Mylně Mosca
telli ; Archiv. iuridico, 1888, 202 sq, K terminologii loco srv. Gai'ls I. 136 s I. 
II5b : filiae loco, I. 123: servorum loco aj. 

lu) Na souvislost' tutely fiduc iarní s fiducií soudí na př , Bachovius: Tract. 
de pign. et hyp. I., 15, Moscatelli I. c. Jinak Huschke Z. f. gesch. R. Wissensch. 
XIV. 231 sq. 

") Kap. IV, 

převodu moci nad svobodnou osobou se pojící se děla neformálně 
(pactum), jak mnozí za to mají, platila by ještě fiduciarní smlouva za 

jeduání iuris civilis, nejen proto, že fiduciarní smlouvy nikde mezi 
smlouvami iuris gentium se neuvádějí, nýbrž i z té příčiny, poněvadž 
si nelze mysliti smlouvu iuris gentium založenou quiritským aktem 
mancipace nebo in iure cesse. 18) Z této povahy fiduciamích smluv 
plyne, že omezeny jsou na osoby a na věc i mající commercium iuris 
civilis. Není fiducií mezi peregriny a na pozemcích provincialných. 19) 

Poněvadž pak mancipace a in ime cesse spůsobuje nabytí quiritského 

práva (dominium, manus, potestas), jsou fiduciarní smlouvy »dationes « 

v pravém slova smyslu. 20) 
Charakteristickým pro všechny fiducie jest nepoměr prostředku 

k účelu, pro který strany jednání uzavírají. Zvlášť ostře vystupuje 
tento nepoměr při fi.duciích majetkových,' poněvadž pořizování o pi'ed
mětech majetku je daleko volnější než o svobodných osobách. Mluvím 

z té přý=iny hlavně o fi.duciích majetkových. Při těchto převádí fi.du
ciant na fiduciara absolutné právo: dominium a zavazuje osobufidu

ciarovu k určitému jednání: závazek osoby. Jsou tedy fiducie skřižením 
absolutných a relativných elementll k určitému účelu. Pravím úmyslně 
skřižením, poněvadž slovo to znamená též zápolení a fiducie s děje 
pisného hlediska jsou vskutku výsledkem zápolení nových potřeb 
právních s nedostatečnými zásadami a formami staršího práva. Staro
římská iurisprudence nechtějíc 21) nebo nevědouc vytvořiti nové věcné 
právo (ius in re, zástavní právo) nebo porušiti až do posledka zacho

vávanou zásadu o vyloučení zastoupení (Fr. I I D de O. A. 44, 7), 
šla k cíli oklikou, stvořila kombinací vlastnictví a obligačního závazku 

vydatnou smlouvu pojišťovac í (fi.ducia cum creditore), mandatní, de
positní. Ale for~y tyto vyhovujíce úpln ě zamýšlenému účelu byly prece 
s jiné strany nedostatečny. Kdo se stal vlastníkem věci nebo otroka, 
ten ovšem byl úplně svou pohledávkou jist, úplně spůsobilým vyko
nati nanzenon manumi SSlJ , věc deponovanou v každém směru chrá
niti, ale absolutné právo vlastnické činilo jej právně spůsobilým k ste-

18) Gaius I , 119 >ipsum ius proprium civium Romanorum «. 

1") Kap. VI. 
"0 ) Fr. 75 § 10 , D de V. O, 45 , I, Fr. 167 D de R. J. 50, 17, Savigny 

System, V. 516. 
") O tomto konservativném směru viz Ihering: Geist des r. R. III , 25 2. 
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rým Jlllym jhlnáním, než pro které mu věc odevzdána byla. T u ob
jevil se nepoměr vzešlý z kombinace pouhého obligačního závazku 

s absolutným vlastnictvím. Fiduciant nechtěl učiniti fidu ciara vlastníkem 

naprosto, jak to č i ní prodavač nebo mutuo dans, tak že by mu byl 
další osud věci lhostejným. Nikoliv, Oll mancipuje pouze ob causam, 
chce, aby příjemce toho práva jen v urč i tém směru užil nebo určitým 

spusobem jím naložil. Ve všech jiných směrech chce hospodářsky 

ostati vlastníkem. Ale tato causa došla jen obligačního výrazu, takže 
fiduciar převedeného dominia jinak užiti ne m á, ale jakQ věcně 

oprávněný jakkoliv platně užiti m ů ž e. 22) Fiduciant mohl uložené 
jednání vynutiti žalobou, také náhradu pro zneužití, ale právní platnosť 

zpronevěřujícího jednání fiduciarova proti třetím nemohl v odpor 
bráti pouze na základě toho, že vlastnictví bylo jen fiduciarním 
vlastni ctvím.23) V celém dějinném vývoj i fiducie neshledáváme, že by 
zákonem neboiurisprudencí byl nedosti vydatu)í nárok fiduciantů,v 

opatřen n ějakým quasi-věcným účinkem, jak se časem stalo při ana
logických poměrech věna a fideikomissu. 24) Při fiduciích potrval 
tento quantitativný nepoměr mezi účelem a prostředkem, nepoměr, 

z n ěhož nepochybně vyplynulo pojmenování těchto jednání: fiducia, 
neboť ono zneužitelné plus ostavoval fiduciant jen poctivosti fiducia

rově, právo samo zakročovalo jen nepřímo stihajíc pro nevěru infamií. 25) 

Puvodně byla tato důvěra jen fiducia »miserabilis «, jinak v době 

klassické nebo dnes. Kdo dnes indossuje směnku plně, k inkassu,2G) 
vedení processu nebo plně indossllje cenn ý papír do zástavy, 27), ten 
bere na se risiko č i stě ze své vule, poněvadž muže ku témuž účelu 
užiti jiných forem risika prostých. Naproti tomu v starší době práva 

22) Srv. Regelsberger : Archiv f. C. Prax. 63, 173 , Skonietzki: Gruchoťs 
Bcitrage, 27, 43 I. 

23) Jinak měl-Ii též fidnciarův spolukontrahent účastenství na dolos it ě, 
c. 4, C si vend. p. VIII, 30, ana1. 

2') Zákazy scizení a neplatností jednání. Gaius II, 63, pr. J quib a1. II, 8, 
c. 3, § 2 C com. de leg. VL, 43. Částečně též při moderních obchodních fiduciích 
(plné indossamenty k zástavě, inkassu atd.) dle franc . zák. obch. § 574: Pounont 
etre r e ve nd i q u é e s en cas de fa i1lite ... , podobně pruský konkursní řád 

z r. 1855, § 24. 

") Gaius IV, 185, ale již i Plautus 1. C.: , in eandem tu t e accederes 
infam iam ! 

'C) Plně = § 10 a contr. § 17 směn. ř. De Jonge : Griinhuťs Zeitsch. XV, 563. 
27) § 309- 2 obch. zák., min. n. 18'9;,,66 ° sklad. dom. § t2 lit. a) oproti bl. 

- I I 

l-ímského nebylo m)žno jiLlak účelu fiduciarních dosáhnouti . Pokud 

nebylo zvláštního zástavního práva, n eměl věl"ite l pr á v II í jistotu, 
nebyl-Ii vlastníkem, zástupce nemohl úči nně lll.anumittovati , nenabyl-li 
domin ia otroka a p. Kdo chtěl jedno, m u s i I chtíti i drn hé, duvěra 
v spolukontrahenta byla nutným zlem - fidu cia rl1i serab ilis. F iducie 

lze tedy nazvati hypertrofickými formmni zastavení, deposita nebo 

mandatu jen se stanoviska pozděj ší doby, p Jkud tat) má též jiné 

jednodušší formy vedoucí k dosažení týchž účelů . 

Vzhledem na onen o~ezený hospodářský anebo (při rodinných 

fiduciích) právní účel , kterého fiduciant ph fiducii dosíci chce, mohla 
by se naskytnouti otázka, zda některé anebo všechny fidu cie nejsou 
simulacemi a poněvadž byly právně uznány, zda nejsou ,zákonnými 
simulacemi'? 28) Mínění to jest popříti. Není žádného vnitřního oď

poru mezi vulí chtíti dáti věc za zástavu a chtíti ji dáti za tím 

účelem ve vlastnictví zástavního věřitele . 2 9) Co dlužník nechce, jest 
to, aby věřitel užil vlastnictví j a kk o 1 i v, nikoli v, aby vubec nebyl 
vlastníkem. A k tomu přistupuje ještě to, že příkazy a účely, jež fidu
ciováním uskutečn ě ny býti měly, bez fiduciarova nabytí vlastnictví 

vůbec vystihnuty býti nemohly. Manumittovati, vésti rei vindikaci za 
fidu cianta muže jen vlastník a jak později ukázáno bude, měl ve starší 

době jen ten jistou zástavu, kdo byl vlastníkeni. Vzhledem k tomu, 
nenaznačují prameny an i nejmenším při obšírněji nám známé fidu cii 
zástavní nějakou nepravi clelnosť v její povaze a také v nové literatul"e 
nebylo posud při majetkových fidu ciích pochybováno o shodě vule 
stran s vulí v mancipaci projevenou. Jinak při uvedených fiduciích 
rl1oclerního obchodního a směnečn ého práva a částečně jinak při řím

ských fidllciích rodinnoprávních. Nepraví se sice o těchto posled
níc h, že jsou akty simulovanými, ale právní jejich povaha označuje 

se v ten smysl, že se mancipace a koempce dějí jen ,na oko' ,dic is 
causa'3Ú), že akcipient ,nenabývá jiného práva kromě práva k reman ci-

28) Tak ozn ačil i někteří čl'1l10vé n orimberské komisse plný indossament 
309-2 obch. z. Srv. Protok. 1334. 

29) Nezavírá v sobě »Iogicky « simulaci . Jinak četně v literatu ře, sondní 
praxi německé i rakouské př i zástavních a inkassních plných inclossamentech. 
Vzorný jest v této otázce rozsudek z 9/. 1872 Ent. des. R. O. H . G. VI, 41. 
Srv. Fontenay, Zeit. r. Hand. R. XVIII, 72 sq. 

30) Srv. Bechmann, Kan f T, 179, Heyrovský: Inst ituce, 333, 339, Karlova ; 
Ru m. Ehe 92 a cit. 
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paci ženy' a Karlova, Rom. Ehe, 92 výslovně uvádí, že koemptio
nator přes nastalou capitis deminuci nenabývá jmění koemptionované 
ženy. Nemám mínění to za správné, tyto fiduciarní mancipace mají 

všechny účinky capitis deminuce a správl10 jest jen to, že fiduciar 
nabytých práv nemá užiti jinak než k remaucipaci a p. dle oLsahu 

legis fiduciae. Opáčný názor opírá se o to, že Gaills l, 141 ozna
čuj e mabcipilill1 za dicis causa, že Gaiem II, 98 dokáz:.í.no jest, že 
jen ux o r in manu statky své na muže přenáší a že totéž vysvitá 
z toho, že mulier fiduciaria nemá práva dědického. Domnívám se 

však, že právě z Gaia l, 141 jasně plyne, že Gaiův termin nem:.í. 
ž:.í.dného právního významu a že tudíž z něho ani pro tyto mancipace 
ani pro koempci ženy nic po právní stránce neplyne. Nesmíme pra

videlný zevní zjev těchto jednání zaměniti s jich právní povahou. Jest 
možno, že jisté právní jednání jeví se dle zevního průběhu ,bezob

saznym a bezvýznamným', jak Bechmann, Kauf l, 177, jednání dicis 

causa definuje, ač po právu takovým není. l kdo připisuje těmto 

ri1ancipacím plné účinky, dozná, že vykoná-li se řada mancipací a 
manumissí atd. při emancipaci, adopci a koempci fiduciae causa jedním 
tahem, ona uprostřed ležící chvilková nabytí práv zevně jsou bez výz
namu - vše de facto má význam pouhé formality, van i circuitus 

veteris iuri s, jak dí Justinian. A tento zevní process má na mysli 
Gaius l, 141 pravě: ac ne d i u quidem in eo iure (sc. mancipio) 
detinenhll· homines, sed pie rum q u e hoc fit dicis gratia u no m 0-
m e II to, nisi sci li cet ex noxali causa mancipatur. Gaius slovy dicis 
gratia nechce nic více než označiti prchavý zjev onoho ius, oné 
servi lis conditio, jak patrně jde z pointování ,ne di u' ,uno momento' 
a protikladu trvalé noxae datio. Kdyby tím mělo býti něco r·ečeno 

o pr:.í.vní stránce oněch mancipací, přišli bychom k tomu závěrku, 
že tam, kde není oné momentanity, totéž fiduciarní právní jednání 
není dicis causa, že tedy totéž právní jednání má dvojí právní po
vahu dle toho, trvá-li krátce nebo déle! A Gaius sám uvádí takové 

phpaely, kele emancipační mancipium déle trvá. V l, 140 mluví 
o osvobození zanesením v census, v II, 13 S dokonce o početí a 
narození se mancipatova dítěte po třetí mancipaci a před manumissí 
a p. Avšak posléz uvedený a nepřijatelný závěrek z Gaia l, 14 I a 
contrario, je nepotřebný. Dáť se dokázati, že Gaius s terminem 
,dicis causa' vBbec žádnou určitou právní představu nespojuje a že 

r 
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dále ony mancipace spůsobují všechny následky capitis deminuce. Co 
do prvého lze poukázati ku lib. II. 103. Mancipatio familiae děje 
se ,dicis causa', což zde znamená, že mancipare pro akClplenta 

nemá pražádného právního účinku. Jinak v l , 141, kde jasně jest 
uvedeno: in e o iure, tedy nějaký právní účinek. Dicis causa jest dle 

Gaia též interpositio auctoritatis v l, 190. Opět jiný význam. Neboť 
interpositio není bez účinku, ona činí na pL testament ženy civilním 
testamentem, bez ní jest i bonorum possess io sine re (II, Il8, 119) 

a p. Gaius nazývá ji d icis causa jen proto, poněvadí není vlastně 
žádným výronem moc i poručenské, jakkoliv sebevědomě zní, neboť 
,saepe etiam invitus' musí ji tutor uděliti - Gaius 19°-19 2. 

Tedy tuto dotýká se Gaiovo ,dicis gratia' zcela zevního moment.u 
jako po mém mínění i v l, 14 1. To jde z následujícího: že akcl

pient stává se pánem mancipatovým, je jasno: in e o i u r e. Může 
s ním nakládati jakkoliv kromě contumeliose. Toto mancipium musí 

být řádným spBsobem zrušeno a pokud se tak nestalo, je mancipat 
nespůsobilým nabývati od třetích nebo od pána i na případ smrtI. 
- Gaius l, 123. Ještě Labeo učil, že mancipatovo dítě zplozené 
a zrozené po třetí mancipaci jest in mancipio domini - a Gaius 
nezavrhuje tuto přesnou důslednosť poukázáním na dicis kausalní 

povahu takové mancipace, nýbrž skromně dí (II, 13 S) : u t i mu r 
autem hoc iure, a uvádí, že za jeho doby odchýlila se praxe jen na 
tolik od dBsledku capitis deminuce, že přijala jakýsi »status pendens« . 

Jsou tedy při emancipačních mancipacích 31) mimo tuto mlhavou 
úchylku uznány všechny konsequence mancipace i nemůže b)íti řeči 
o tom, že zde jedná se ,na oko', leč by tím mělo býti řečeno, že 

akcipient ne m á užiti mancipace jiným spůsobem, než mu bylo lege 
fiduciae uloženo: manumittovati, remancipovati, in iure cedovati. A 
totéž platí i ph fiduciarní koempci ženy sui iuri s. Její jmění pře
chází na koemptionatora jako při jiné koempci, (Gaius, II, 97 ) a čeho 
nabývá po koempci připadá (fiducialiter) ,muži. Ani Gaius, ani Ulpian 

31) Prameny jednajíce o osobách in mancipio sice nikde výslovně ~e
jmenují mancipaty emancipationis causa, ale (nehledíc ku I, 135) .nelze za to ~Itl, 
že tito in mancipio jsou všude mancipati. ex noxail causa. Mlmo:o. stavl Je 
Gaius (l, 123) na roveň s ženou a coemptlOnatore manclpovano~, coz Jedm~ na 
emancipační mancipaci vztahovati se mfIže, ježto noxae datlO zeny byla davno 
praktickou. Srv. Heyrovský lnst. 350. 



neliší jednu manus od druhé a pro nabývání též od mancipia. 3~) 
Toliko jednou u Gaia II, 98 praví se, že universaln{ sukcesse na

stane: sive quam in manum ut u xorem receperimus. Oproti Kar

lovovu úsudku a contrario jest však uvážiti, že nabytí jmění skrze 
fiduciarní koempci nemá hospodářsky pro emptora žádného významu, 
poněvadž je musí vydati a stane-Ii se remancipace ihned, jak si Gaius 

jednání pravidelně představuj e (I, II 5, 141), tedy toto nabytí objeví 
se zevně pouhou form alitou, takže je Gaius mohl opomenouti tam, 
kde jeduá o effektivním rozmnože ní majetku. Uvádí-li dále Karlova 
proti přechodu jmění tn okolnosť, že fiduciarní manus neposkytuje 

právo dědické, poněvadž ,pj'echod jmění a právo dědické jóou ne
rozlučny', jest závěrek i davod mylný. Dědění zakládá se pouze na 
tom faktu, že u x o r jest in manu ma rit i a tím filiae loco. Jura 
fili ae nabývá pak uxor bez ohledu na to, je-Ii manus mariti oby

čejná (matrimonii causa - l, I 14) nebo fiduciae causa. To praví 
Gaius I, 1 15 b se vší žádoucí určitostí a tu tedy by davod Karlovav 
selhal, leda bychom přijali novou odchylku, že tuto coemptio fidu
ciae causa spasobuje výminkou sukcessi. Bez výminek se tento 
Karlovav názor o koempci neobejde. Neboť mancipace ženy od 

koemptionatora na třetí osobu jest stejna ať koemptionator je muž 
nebo fiduciar. Gaius 1, I 18. Ježto pak feminae od koemptionatora 

mancipované jsou servili loco a nabývají všeho pro akcipienta - Gaius 
I, 123 , II, 90, - tedy tato mancipace pasobí jinak a více než při 
koempci, neboť tu majetkové účinky capitis deminuce dle Karlovy 
nenastaly! A dále. Co se děje se jměním ženiným během trvání 

koempční manus? Tato se hned vždy nezruší - Gaius l , 137 a , 

115 b »si in manu sit«, koempcí však zrušena předchozí tutela. l ne

má-li muž žádného práva než ženu remancipovati, znamená to, že 
žena během této doby muže jsouc bez tutora volně o svém jmění 
disponovati, sciziti res mancipi i, propustiti otroky atd. Proč tedy pak 
naléhá na koemptionatora, aby ji remancipoval? (Gaius l , 137 a) proč 
chce se dostati . do horšího položení? 33) Anebo nezrušuje se snad 

32) Gaius II , 90, III, 84. Ulp. Frag. XIX § 18 · a j. 

3') Nebot' manumitto::ána má potřebí k oněm aktům auctoritatis inter
positio fiduciarního tutora. Ze tato interposice Jest vynutitelna , mc na věci ne
mění , nehledíc ani k tomu, že se vynucení neděje než ex uista causa. 

J 
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posavad ní onou capltlS demiJlUcí SS") tutela, kdežto patria potestas nad 

osobou alieni iuris bezpečně se zrušuje? (Gaius I, 136). Nebo vyko
nává přec koemptionator »jakousi« tutelu nad osobou i II man u? 

Prameny o tom nevědí ničeho a domnívám se, že z té jednoduché 
příčin y, poněvadž tutela se skutečně zrušuje, jmění na koemptionatora 

fiducialiter přechází a že ua nemaže tudíž dl-ive jakýmkoliv spasobem 
o j mění jednati, pokud nebyla remancipována, manumittována a jmění 
jí vydáno. Proto nutí ku remancipaci. Nelze najíti příčiny, proč by 
právověda římská při koempci učinila toljk úchylek od účinku capi tis 

deminuce, když při totožných jednáních emancipačních zachovala 
všechny důslednosti. Nelze proti stejnosti majetkových účinku ukázati 
na Gaia l, 123, který emancipační maucipace a koempci liší. S!) Na

opak tamtéž jest j asně udán iediný skutečný rozdíl obou. Koempce 
spusobuje manus, která pomíjí smrtí koemptionatorovou ipso iure 
a proto maže koemptionator ženě ostaviti dědický díl a legaty bez 

nařízení svobody, naproti tomu mancipovaní od otce neb od koemp
tionatora jsou in causa mancipjj, která smrtí pánovou ipso iure ne
pomíjí a jejíž zrušení musí tedy zvlášť testamentem nařízeno býti, 

mají-li dědi cké instituce a legaty býti platuy. Jinak oba případy jsou 
v ohledu majetkovém rovny a má zajisté žena též právní prostředek 
vynutiti na muži vydání fidllcialiter nabytého imění S~') jako na něm 
maže vynutiti remancipaci. Gaius r, 13 7a . l jsou tedy i rodinné 
fiducie effektivní (non dicis causa) mancipace s příkazy nabyté moci 
určitým spusobem užiti. 

Veškery fiduciarní smlouvy jsou effektivné quiritské dationes ob 
callsam a to bezúplatné dationes, jak plyne samo sebou pro všechn y 

mimo fidllCll zástavní z jich obsahu a jak pro fiducll zástavní níže 
zvlášť bude ukázáno.S5) Meze oné kausy »ob quam datur« jsou však 
užší než při sm.louvách (dationes) iuris gentium. SU) To souvisí, jak 

33,) Gai. 1. 162 , § 4 Jr. 22 i. f. a Theopilus ad h. J. Cohn, Beitrage II . 184. 

. H) -yerba in coemptione jiná než při jiné fiduciarní mancipaci jsou ta , 
ktera ZJeVUJI, že Jedná se o zřízení manu s (manus mancipiumque Gellius N. N. 
IV, 3, XVIII, 6) nikoliv pouhého mancipia. 

. . H") Snad jí náležely přímo žaloby Z dřívějších práv rescissa capitis de-
mmutlOne. Srv. Fr. 8 a 9 ·D de cap. m. 4, 5. 

3") Srv . Bruns : Fontes, 251 nummo uno. Pompejský zlomek (Z. f. RG. 
VIII, 96) nummis singulis. 

36) Srv. Paulův formulář ve Fr. 5 PL D de PL verb . XIX, 5. 
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později bude vyloženo, s formou a zákouným podkladem fiduciarních 
smluv. Causa, obligační povinnosť mliže zde záležeti jen v úkonu na 
mauclpovanou věc neb právo se vztahujícím, zahrnujíc bud iistý do
časný status - zástava, depositum - nebo provedení určitého práv

ního jednání - man dat majetkový i rodinný. 

Jest samozřejmo, že jednotlivé fiduciarní úmluvy dle rlizných 
svých účelli rozdílně byly právem upraveny, jinak při koempci, jinak 

při zástavě, jinak při depositu. Omezuji-li se v následujícím pouze 
na fiducii zástavní, má to jednoduchý dlivod: úprava ostatních fiducií 
jest tak fragmentarně známa, že na posi.tivní jich vypsání nelze zatím 
mysliti. Tento zjev má rlizné příčiny. Především ten, že žádná z fiducií 
není uznanou institucí práva justinianského. Vyplenili tedy kompilatoři 
z použitých klassických pramenli téměř veškeru stopu 37) buď vyne
cháním, buď interpolacemi. V předjustinianských kodexech nalezáme 

pramálo 38), poněvadž jsou plivodu východního, z území, pro jichž 

většinu obyvatelstva tyto q u i rit s k é ústavy neměly významu. K tomu 
pl-istupuje, že nejedna z fiducií byla již v době klassické zastaralou SIi) 

a jiné tlačeny v pozadí všeobecně přístupnými analogickými akty 

iuris gentium. Nadto nebyla zásoba norem při fiduciích rodinných 
vlibec značna, poněvadž jejich ryze dlivěrná povaha a obyčejně chvil
kové trvání neskytalo podnětu ku zasažení iurisprudence. Jinak při 
fiduciích v oboru práva majetkového. Hospodářská jich povaha, delší 
trvání stavu jimi splisobeného, různé okolnosti, které během tohoto 
stavu nastati a na vyplnění působiti mohou, vzájemný vztah fiducie 
zástavní ku pohledávce, rlizné spůsoby uskutečnění zástavního účelu 

atd., to jsou okolnosti, které poutaly a provokovaly rozsáhlou měrou 
činnost iurisprudence, které plisobily, že zejména fiducie zástavní 3a") 
nebyla ve spisech doby klassické - jak novější studium kommentárů 
dokazuje - předmětem méně závažným než pignus nebo hypo

theka. -

37) Mimo jediný Fr 2 § 15 D ad se. Tertull. XXXVIII , 17. 

L 38) c 3 e. Th. V, I; c 9 e. Th. XV, 14. 

3!1) Gaius I. 1 15a. 

39") V pramenech krátce ,fiducia< zvaná. Užívám v uásledujícím rovněž 

utohoto strčného názvu. 

) 

II. 

Realní pojištění věřitelovy pohledávky muze se uskutečniti pře

rozmanitým splisobem. To jest každému jasno, přehlédne-li v duchu 
řadu útvarli od detenčního pignus a fiducie až do východořímského 
solutivního zástavního práva Nov. 120, cap. VL, § 2. V právu řím

ském, nebo řadu útvarli od německé t. zv. ~iltere Satzung až do 
dnešního obecného a zvláštního kupeckého práva zástavního. Jisto 

jest v této směsi, kterou lze ještě jinými tvary rozhojniti, dvojí. Jednak, 
že »právo zástavní«, t. j. zvláštní hospodářskou svou tendencí indivi

dualně utvářené věcné právo - jako pozdější římské nebo dnešní 
ius in re, jest plodem vyspělé spekulace právnické, s kterým setká
váme se teprvé v pokročilé době právního vývoje. V právu římském 
ne dříve jak před koncem lL století p. ChI. 40) Prvotními formami 
pojištění jsou ony, které projevují se v převodu držení - faktické 
moci - nebo dočasného vlastnictví právní moci nad zástavou -

na věřitele . . To platí nejen o právu římském, nýbrž, jak novější sro
vnávací právověda ukazuje, obecně. Ukazuji zde, co do upotřebení 
vlastnictví k účellim zástavním jen ku dvěma právlim: řeckému, 

které v oboru zástavního práva nebylo bez vlivu na právo římské, 
a ku longobardskému, které v tomto směru neostalo prosto vlivu 
práva římského . Každé z těchto práv užilo vlastnictví k účellim poji
štění ale svým samostatným splisobem, takže nemliže býti řeči Q ně

jakém společenství mezi jedním a druhým, jak Leist: Graeco-italische 
Rechtsgeschichte, 475 - o řeckém a římském právu míní. Jestiť 

řecká n(! 6.ú {I'; in/' )J)úé(. - kterou Leist prostřednictvím obecného 
terminu r.:1X(!((x(t/ra{J~xr; 41) S fiducií v souvislosť uvádí - dle veške

rých, jinak skrovných zpráv tím, co doslovně název její praví: pro
dejem na výkup. 42) Dlužník prodává věřiteli za obnos dlužné pohle

dávky zástavu a vymiňuje si za tutéž sumu ji do jisté doby vykoupiti 

<O) Vzhledem na úplný vývoj práva distrakčního . 

H) nlX(!IXXIXTIX{)?íXTj, která z Plavidla znamená depositum (Fr 26 § 1 D 
dep. 16, 3, Fr. 37, § 5 D de leg. III), značí v oboru zastavení zástavu ruční 

E?!ÉXVl?01! (Meier- Schomann: Att. Proc. 504 n 8 ( aSI 2 e sql, fiducia však 
v . největším počtu případů nám známých je bez detence. Fiduciar-creditor ne
chává ji vůbec, nebo precario, locato fiduciantu. 

"') Tak Plattner:. Process u. Klagen bei den Attikern II, 308, Schulthess: 
Vormundschaft nach attlschem Recht, 163. 

2 
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ini ).:ÚIJE!. Chce-li tudíž na tuto věc mezitím vzíti novou zápujčku 
od třetího, jest to možno jen tak, že tento nový věřitel od předcho
zího věc vyplatí a za vyplacený obnos a plus nové zapůjčky opět ji 
sám kupuje tni ).VIJél. .13) Pohledávka věřitelova zaniká v kupním 

obnosu, co bývalý dlužník platí, není vlastně placením pohledávky, 
nýbrž výkupným obnosem. Zničena-Ii náhodou věc takto zastavená, 
nemá věřitel-kupec žádného nároku více, on nese periculum casus. -

Z tohoto ústrojí je patrno, že zde vubec není žádného zjišťovacího 

kontraktu, nýbrž, že stranami zamýšlené pojištění věřitelovo dosahuje 
se oklikou: převodem vlastnictví ex empto právem výkupu jakž takž 
tendenci stran přispůsobeným. 44) Těsně ku řecké 7lf!fJ.!Ju; a přece 
zase blíže římské fiducii řadí se starší zastavení immobilií práva longo
bardského, které jak v zákonech tak i právních listinách bývá ozna
čováno názvem fiducie. 45) Od řecké 7lf!arJfl; liší se tím, že dle správ
ného názoru není pro dej e m na výkup, nýbrž z a vaz e ním vlastnictví 

na výkup. Shoduje se však s řeckou 7lf!éi.rJU; v tom, že věřitelova po
hledávka zaniká v zástavě, takže věřitel i tu jest odkázán jedině na 
zástavu. Zástavce má právo nikoliv povinnost zástavu osvoboditi a ne
učiní-li tak, propadá zástava dlužníku na přijatele definitivně. Přijatel 

však nese též periculum casus . . 16) Jinak při římské fiducii cum credi-

'3) Srv. postupné zastavení stříbrných dolfi Pantainetových. Dem. co. 
Pant. V, 967. 

H) Pfisobil-li výkup resolutivně na vlastnictví věřitele-kupce, či jen obli

gačně, nelze s jistotou říci. Dem. ca. Apat: dJV1]v 7lovov,uat r'~e; VéWe; ual. 
rwv 7laí{}OJv [OJe; a71oooí'r[ dc> OÉxa ťf.l!a,,· , svědčí pro první. Nelze také 
s úplnou jistotou říci, zda úmluva o výkupu není kombinací pacta de retroven
dendo a retroemendo, takže by kupec byl též oprávněn výkup ž á d a ti. Jsouť 
zprávy o tomto institutu, jinak v Attice při nemovitostech velice rozšířeném -
C. J. Att. II, 2 termini fundorum pigneratorum - zcela kusé. Nic společného 

S 7l(!aIJ(.e; a tedy tím méně s fiducií (Geib. Z. f. RG VIII, ISO) nemá řecké 

a71orLp.'I)p.Ct. . Není zvláštním druhem zástavy, nýbrž zvláštním případem, který 

se od jiné hypotheky liší jen tím, že zastavení předchází úřední odhad: rCt. P.ilJ 

o{w Evixvf!Ct. rCI.. a710np.wp.élJCt. tUyovro a71onp.1íp.ara - Harpokrates. Jsou 
to pupillarní hypotheky řeckého ' práva při pro najetí poručencových nemovitostí 
(p.íIJ{fOJIJ cr; o/xov). 

'jl Ještě v XII. století, srv . Regni NeapoL r. arch. mono VI, n. 571 
z fo II 17. a Pertile: Storia del diritto italiano, IV, 485. 

'U) Správně dí Stobbe: D. Pr. R H, 299, Krit. V. Jchft. IX, 294, že 
starší Satzl1ng není prodejem na výkup, ač • blízko spřízněna « . To jde pro lon
gobardskou zástavu z listin jako lVIemorie di Lucca, V, 2, n . 424: tun c (po 
nezaplacení) abeatis predictas res in transacto tam q u a m s i vo b i s per c a r-
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tore. Tu jest poj i štěná pohledávka ostře dělena od zj i šťujícího vlast
nictví. Fiduciar jest vlastníkem a věřitelem zároverr (Pauli R. S. II, 

13 § 1 »creditor« ). Nedostává vlastnictví z a pohledávku, nýbrž pro 
ll! (Pomp. zlomek »singlllis sesterciis . ... ob sestercios n 00 LD). 
Ztrátou zástavy pozbývá jen jistotu, nikoliv pohledávku, periculum 
casus ho nestihá (Coll. X, 2 § 2). Není jen p o v in e n nechati zá
stavu osvobodit (Gaius II, 220), nýbrž muže jako věřitel ozvobození to 

J vy n u ti ti. Placení dlužníkovo jest solucí pohledávky a tím obligačním 

osvobozením zástavy, ku které nemá věřitel (nehledíc ku zvláštní 
úmluvě) nikdy více práva než do obnosu své pohledávky' 47) Z toho 

jest patrno, že římská fiducie jest pravý, pohledávku pojišťující kontrakt, 
ana pohledávka napořád trvá. Jest i patrno, že v římské fiducii jest 
hospodářské tendenci strari lépe vyhověno než onde a že její kon
strukce jest značně určitější než ph 7Tf!aIJU; a starší »Satzung«. 

Zástavní fiduciarní s m 10 u v a není však ani jediným ani prvým 
případem, kde římské právo užilo vlastnictví jako formy ku pojištění 

pohledávek. Uvádím několik případu, z nichž většina náleží zajisté 
šeré době práva římského. 

Sem náleží nejprvé starobylá zásada XII tabulí, že prodavač 

(mancipio dans) ostává vlastníkem až do zapravení kupního peníze. 

t o I a m ven u m dat a habuissemus, a ještě patrněji z nepovšimnuté listiny 
Codex ecl. bergom. I. n. 599 anno 785, kde Arioald pozemek prvé zastavený 
• cartola in fit u c i a c i o n i S « za 5 soJidú, později prodává věřiteli za 17 solidfi : 
ven d o - meam port ionem ex integro et in livato - tibi trado - et nihil 
reservo. Jinak než Stobbe pokládám však . Satzungsgewehre «, jako Franken, (Das 
franz. Pf. R. im lVIittelalter, 204) za proprietu, t . j. vlastnictví omezené re se r
va cí výkupu, při čemž však nelze určitě říci, zda tato reservace pfisobí jen 
obligačně nebo resolutivně na proprietu. Longobardskou >potestas tenendi, domi
nandi, fruendi, comedendi super et subter « kterou zastavitel věřiteli propfijčuje, 
nelze míti za jiné právo, než proprietu. V listinách nemluví se také o nabytí 
nového práva po propadnutí zástavy, nýbrž jen o »pleno iure habere« t. j. 
vlastnictví prosté reservace výkupu. Soudím dále z toho, že v dotčených listinách 
mluví se jen o »terram, fiduciam, pignus resolvere, dispignorare « a p., že pro
prietar nejen nemá práva ž a lov a t i o pohledávku, nýbrž že tato vfibec zaniká, 
co Stobbe (všeobecně) 1. C. n. 16 popírá. V pozdějším vývoji přešla longobardská 
zástava - vlivem římského práva? -: zejména ve formách cartoly venditionis se 
zástavní klausulí (Brunner Z. f. H . 'R.. XXII, 547) a cartoly cum contracarta 
(Val de Lievre: Launegild u. Wadia, 28) v prodej na výkup. Srv. ještě Franken: 
Franz. Pfand-R., 128, 154, 163 a Amira: Nord.-Germ. Oblig. R. 200 sq. 

") Tyto these budou v následujícím blík dovozeny. Fiducia dle nich 
rovna jest modernímu zastavení cenných papírfi, pokud plným indossamentem 
neb odevzdáním papíru au porteur stávají se vlastnictvím věřitelovým. Shoda je 
tím zajímavější, že indossameut je jednak vázán na určitou formu a nekausalný 
jako římská mancipace a in iure cesse. Ale tyto jsou akty translativními! 

'*' 
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Z puvodní koupě, mancipace, neměl prodavač nároku žalovatelného 

na zapravení preha emptionis. Tento nežalovatelný nárok pojištěn mu 
tím, že se mu zachovalo v I a s tni c tví mancipované věci po zákonu 
jako z á s t a v a § 4 I J de rer. div. ll, 1. 48) Toto prvé zákonné zá

stavní právo jest tedy jakousi »z ák o n n o u« fiducií. S tímtéž setká
váme se v římském právu správním. Nedostojí-li nájemce prací od 
státu zadaných svému závazku, pronajme je magistrat nově, ale neza
platí novému nájemci smluvenou sumu, nýbrž přiřkne mu (addictio) 
rukojmí a zástavy subsignované prvým nájemcem, aby od nich resp. 
z nich se uspokojil. Nový nájemce stává se vlastníkem subsignovan)ích 
statku (usurecepce - Gaius, ll, 6 I) i nalezá se tedy v quasi zákonném 
fiduciarním poměru ku prvému nájemci. 49) I pignoris capio (leg. actio), 
redemptio ab hostibus a manus . iniectio sem náleží. Není ovšem 
nesporno, zda capiens a redemptor capitis liberi stávají se »pány « 

zajaté věci neb koupené osoby. Ale při pignoris capio jest uvážiti , 
že jest jednak zvláštním případem manus injekce: manus iniectio in 
r e m pro z jev n o u pohledávku (Gaius IV, 26sq), že capere znamená 
v starší mluvě nabytí vlastni ctví : usu · capere, mancipare, occupare, 
a že s le g e agere souhlasí nabytí p r á va, .nikoliv nabytí pouhé re
tence. 50) I soudím z toho, ŽP pignus capiens nabývá po zákonu 
vlastnictví na zajaté věci, již dlužník muže po jistou dobu vykoupiti 
podobně, jako při koupi zajatého Římana emptor nabývá na tak 
dlouho dominicam potestatem, jak Ulpian správně poměr označuje, 

(fr. 20 § I D qui test. 28, I Sl), až se redemptus buď výtěžky práce 

své neb jiným spusobem vykoupí. Nabytí vlastnictví bylo i formou 
starého exekutivního pojištění obligačního nároku - personalní manus 

48) »Ioeo pignoris < - Fr 22 D de her. 18, 4, Fr 13 § 8 D de a. e. 
19, I, Fr 31 § 8 D de aed. e . 21, I, 

!!I) srv. Heyrovský: Ube r die reehtliehe Grundlage der leges contractus 
47 n. I .quasifiduciarní « vlastnictví, které se zakládá na výkonu quasilegalné 
lex contractus - srv. ib . 56, 6 I, 81. 

:.0) Dernburg: Pf. R. I, 48, jinak Bekker: Aktionen I, 43, Mitteis: Griin
hut's Z. 1888 p. 441. Srv.: Fr 71 D 50, 16 a Kriiger: Cap. dem. 112 . 

:") Oni nejsou servi, fr 20 D I. c., ale nemají in.columem libertatem, 
c 20 C de postl. 8, Sl , redemptor je drží iure potestatis ve »vinculum pignoris < 
- fr . 43 § 3 D de leg. 30. - Někteří mají poměr obou jen za detenci , jako 
Dirksen: Hinterlas. Schrfr. ll, 272, Heyrovský: lnst. 80. Jinak Exner : Z. f. RG. 
XIII, 397, Kohler: Pfandr. Forsch. 50. 
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injekce. Ne z a svou pohledávku, ale pro ni 52) činí exequent exekuta 

svou osobou, nabývá na něm dominicam potestatem (p rot o nemuže 
dlužllík sám manum depel1ere - Gaius IV, 2 I) a prodává jej, neza

opatří-li sám neb jiný za něho manus iniekční obnos. 5S) - Domní

vám se, že touto řadou 54) případu s dostatek jsem dolíčil , že základní 
myšlénka zástavní smlouvy fiduciarní, jest obecným názorem staršího 
římského práva o spusobu realního pojištění, že tucliž smlouvou fidu
ciarní neutvořeno moterialně nic nového, nýbrž že v ní poměr jinde 

po zákollu nastávající učin ěn předmětem soukromoprávní smlonvy. 
jako naopak v četných jiných případech to, c'o puvodllě bylo obsa
hem soukromé smlouvy, vyrostlo znenáhla na dispositivnou nebo im

perativnou normu zákona. 5ó) 

III. 

V předešlé kapitole dotkl jsen1 se toho, že fiduciarní smlouva 
zástavní jest mladší analogických zástavních institucí zákonných. Otázka 

o stáří fiduciarní smlouvy zástavní je sporna. Prvý, nepochybný případ 
jest onen v Cicerově řeči pro Flacco, XXI, SL Jinak zmiňuje se 
Cicero o tom, že pravidla, jimiž soudcové se řídí v iudiciích bonae 
fidei, mezi jiným i iudiciu fidu ciae, jsou výsledkem soudní tradice 56) 
a že vindicatio doli a s ní spojená infamie jsou puvodu obyčejového, 
nikoliv zákonného. 57) Z toho jde, že iudicium fiduciae existovalo 

O') Gaius IV, 21: ob eam rem ego tibi etc. manum inicio. Zač se co 
nabývá, označuje se: ho c aere aeneaqu-e libra, naproti tomu zástava nabývá 
se: ob pecuniam srv. Pompej. zlom. a Fr 13 § 5 D 12, 2, Fr 9 § I·D 13, 7 · 

"') Gaius IV, 21 sq, XII tab . 3, Ge\lius 20, I § 45 sq. 

"') Nic společného nemají s fiducií známá trientabula: Livil1s XXXI, 13. 
T u byly pozemky dány i n S o I u t u m státním věřitelům a zárovei'! propůjčena 
jim ta výh oda, že stát, kdyby svého času raději měli peníze, byl p o v i n e n 
pozemky vzíti zpH, ne však o p r á vně n je žádati: si quis, cum solvere posset 
populus, pecuniam habere quam agrum mall e t, restitueret agrum populo. 
Mylně Mathias: Rom. Grundsteuer, 36 »zastavení ... s lex commissoria«. 

") Připomínám: zákonné zastavy, ius distrahendi a jeho formality, jinde 
ručení za ev ikci, ručení plavců za »salvam fore « atd. 

5 1i) Cic. Top. 66. 

'7) Cic. pro Q. Roscio 16 a de off. III, 61. Že tuto jedná se o vindikaci 
doli sine lege a nikoliv ° iudicia sine lege, jak opět nejnověji Kriiger, Gesch. 
der R. Q. 44, jest patrno z Q. Rosc. 16. Bekker, Aktionen J, 154 n. 62. 
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jistou dobu již před Ciceronem a jeho zpravodajem Q. M. Scaevolou. 
Ale, jak daleko tato doba sahá, o tom nelze již ze starších spiso

vatelu, zejména Plautových komoedií, ničeho vyzvěděti. Při této hu
benosti positivních zpráv není nepochopitelno, neshodují-li se názory 

jednotlivých spisovatelů , kladou-li jedni fiducii až do doby decemviral
ného zákonodárství, jako Voigt, nebo ještě výše, jako Leist - Graeco

italische Rechtsgeschichte, 475 - anebo připisují-li jí jiní » poměrně 

pozdní povstání« jako Dernburg - Pfandrecht I, 10 - a jiní, kteří 

[ ji vindikují teprvé době formularního processu. Na jakési přesné 

určení nelze mysliti, poněvadž, jak obecně uznáno, veškery fiduciarní 
tvary jsou plodem iurisprudence, nikoliv zákonného ustanovení. Mu

žeme tedy udati nanejvýše jakousi přibližnou dobu. Určení její není 
bez významu pro dvě duležité otázky: formu fiduciarního kontraktu 
a formu žaloby fiduciarní. Doba vzniku, forma smlouvy a útvar ža

loby, to jsou tři body, z nichž jeden na druhý určitým spůsobem se 
opírá. Co o zmíněné otázce mám za pravé, jest následující. -

Nepokládám fiducii zástavní za ústav z dob XII tabulí nejen 

proto, že tomu ilesvědčí žádný doklad, nýbrž z té příčiny, poněvadž 

tato instituce tehdy byla hospodářsky nepotřebnou. Mám ji ale za 
útvar starší fonnularního processu, poněvadž nějaké jiné, bezpečnější 

formy realního pojištění, než jest forma zástavy 'držební (pignus), již 
dříve nutně bylo třeb a. Pokud totiž nevyvinulo se zástavní právo jako 
zvláštní ius in re proti každému působící a nezávislé na dalším trvání 
zastavitelova vlastnictví (Fr. I § 2 D de p. 2 O, I, Fr. 44 § 5 de 
usurp. 4 I, 3), poskytovalto tak zv. ruční zastavení interdiktem chrá
něné jakousi jistotu jen při movitých věcech. Při pozemcích, dojista 
nejvýznamnějším předmětu zástavy, bylo zcela nedostatečno . Při mo

vitostech nebylo možno vlastníku zástavy vlastnictví jej í na úkor věři

teluv na jiného převésti , poněvadž kterýkoliv převodčí akt vyž~doval 
přítomnosti věci (tradice, mancipace rei mobilis Ulp. Fr. XIX, 6). Po

kavad tedy detinující věřitel nechtěl , nemohl nikdo nabýti vlastnictví 
proti jeho pouhému držení vít ězícího. Jinak ph pozemcích. Tu mu 
držení neskytalo dostatek ochrany. Vlastník-dlužník mohl pozemek 
volně na třetího mancipovati nebo in iure cedovati bez detence po
zemku - Ulp. Fr. XIX. 6 - a proti vindikaci nového majitele byla 

úmluva věřitelova s předchudcern a držení jeho bezmocno. Ježto pak 
zmíuěný příznivý vývoj zástavního práva není starší doby Cicero-
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vy 58) a s druhé strany netušenou měrou vzrostlý hospodářský život 
římský 59) zajisté s onou nedostatečnou zástavou pozemku vyjíti nemohl, 
Il1Usíme právem za to míti, že v starší době existovala jiná forma real

ního poji štění, která skytala věřiteli vydatnější záruku. A tou byla fi

ducia, neboť kdo jest vlastníkem zástavy, ten jest jí naprosto jist proti 
jakékoliv machinaci dlužníkově. Že k fiducii daly podnět nedostatky 

držební zástavy, zdá se mi vysvitati z toho, že jediným nám známým 
předmětem fiducie jsou pozemky a otroci. GO) Proč nutně pozemky, 

bylo shora řečeno. I při otroku odporučovala se fiducie, poněvadž 
dolosnímu dlužníku nebylo nesnadno opatřiti si ku mancipaci praesenci 
otroka volně zaměstnaného. Vedle toho však pro oba tyto před

měty měla fiducie jednu velkou výhodu: pro věřitele tu, že byl jist 

i bez detence a tím samým mohl se sprostiti povinností s detencí 
spojených. Pro dlužníka - a to zdá se mi býti nejrozhodnějším -
že fiducií poskytl věřiteli jistotu, aniž byl nucen vzdáti se držení a 
užívání svých pozemku a otroku. Vzíti dlužníkovy pozemky neb 

otroky ve skutečné (ne konstitutivní) držení znamená přec zbaviti ho 
nejpl"ednějších jeho výrobních prostředku, věcí, jimiž dlužník vypujčený 
obnos. náležitě chce fruktifikovati resp. jichž pomocí splacení jest mu 
jedině možno. Fiduciar mohl bezpečně dlužníku věc naprosto nebo 
precario, locato ponechati , jako to činil pozdější hypothekar. Gl) Tato 
stránka fiduciarního zastavení ostává vesměs nepovšimnuta ·a přec jest 
na jevu, že právě tento hospodářský postulat to jest, který všady po
stupem času nevyhnutelně vede k vytvoření zástavy bez skutečné de
tence. Při pozemcích jest detenční zástava jen dočasně praktickou, 

zástava ruční omezí se nutně a) ve všedním životě na předměty zbytné 
nebo neproduktivné (zástavy odběratelu u malých obchodníkli) a b) v ži-

"') Dernburg Pf. R. I, 66 má je za starší, ale důvody jeho sotva vystačí. 
Peruice, Labeo I, 426 n. 8. Cicero zástavní právo nezná, de leg. agr. III, 2, 9. 

;''') Od doby, kdy Řím stal se velestátem italským dobytím Regia r. 484. 
';0) Jiný předmět in concreto jmenován není. Domnělá fiducie Fr. 9 § 2 

D de sup. 33, 10 (Dernburg PL R. II, 68) je bez důvodu; to, co jí má b ýti 
vyloženo, odporuje argumentaci Pa,Pinianově: si non i n u s u creditoris id argentum 
vo l u n t a t e debitoris [uit. Výklad Kohlerův: P[andrechtliche Forsch. 72 zdá se 
mi uspokojivým. - Jest pozoruhodno, že i v středověké italské zástavě infidu
cia re, fiduciae ponere atd. užívá se vždy jen o otrocích a pozemcích, srv. pactum 
de Leburiis c. IV oproti VII., Regni Neapol. r. arch. mono n. 57!. anno I I 17. 

61) Srv. Gaill s II 60, Fr. r6 D 44, 7, Fr. 22 § 3 D, Fr. 37 D de [l. p. 
13 , 7 a j. 
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votě obchodním na druhy mobilií, jichž držba pro majitele jest nerozhod

nou a pro věřitele po případě (následkem ochrany bonae fidei třetích 

nabyvatelů) nezbytnou. Praví-li Gaius ve Fr. 238 § 2 D cle V. S. 50, 

16: quidam putant, pignus ,proprie' rei mobilis constitui, má ve věci 
pravdu, nikoliv ve svém etymologickém pokusu. 

Pokládám fiducii za výsledek praktické potřeby hospodářského 

života a kladu její vznik do doby jeho vzkvětu, do druhé polovice 

V. sto letí. Že fiducie zasahá do této vyšší, j eště legisakční doby, 

k tomu vedle oné prakti cké potřeby ukazují různé phznaky. 

Sama základní idea, ylastnictví jako zástava, jest starohmská, jak 

ukázáno v předešlé kapitole a náleží vůbec ranné době práva, jak 

ukazuje německá Satzung. Tato forma, ač velmi výhodná pro věřitele 
a ne bez výhody pro dlužníka, jest však přec primitivná. Dlužník 

jest vydán chikanám i nebezpečí zpronevěry od věřitele-vlastníka a vy

kořistění celé hodnoty zástavy jest mu nemožno, poněvadž pozbývá 

další disposice na plus hodnoty zástavy, jakmile zástava octla se ve 

vlastnictví věřitelovu. Další věřitel by musil vždy převzíti prvý dluh 

(Paul. R. S. II, 13, § 3)· 
Významnou pro určení stáří fiducie jest její souvislosť s manci

pací a in iure cessí. Mancipace s 5 . svědky (snad obrazitely pěti ser

viovských tříd) a in iure cesse Pl'ed magistrateIn jsou akty veřejné, 
staví celou smlouvu pod ochranu veřejnosti, 62) jak to starému řím

skému právu a vůbec každému právu v počátcích je vrozeno. Po

zdější soukromně zřizované právo zástavní této přeclnosti postrádalo 

a palliativné trestní prostředky doby císařské (Fr. 3 § 2 D stell. 47, 20) 

nahrazovaly ji měrou nedostatečnou (Hofmann: Beitrage z. Gesch. d. 

griech. R. 93). Spojena s oněmi akty byla fiducie jednáním iuris Qui

ritium. Má tedy počátek svůj v době, kdy Římané uzavírali se j eště 
živlům peregrinským. Nedá se dokázati, že po druhé polovici VI. sto

letí utvořena nějaká výhradně quiritská forma práva majetkového. Ta

kové omezené formy byly od dODy vzniku římského velestátu nepo

třebnou a bezúčelnou přítěží. (Punschart : Entwickelung des Civ. 

R. 154.) 
Dle mého mínění jest též actio fid. žalobou legisakční. (Kap. XIV.) 

I to vede k posunutí fiducie za VII. století resp. druhou polovici VI. sto-

U') . Le publique est en quelque SOlte garant ďune convention passée en 
sa présence, « dí Rousseau, Hélo'ise III, 18. 
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letí. Neboť třeba legisakce lege Aebutia nevymizely, 63) přece jest nedo

kázáno, že by po této době oděn byl některý nový nárok ve formu 

legisakce pro ce s s n é (a contrario exekutivné, I. Rubria XXII). 

K tomu všemu druží se samorostlá usureceptio fiduciae 

Gaius II, 59 sq - , která nepředpokládá ani bonam fidem ani iustus 

titulus a musí tedy býti mladší než Publiciův edikt asi z polovice 

VI. století pocházející. 64) 

Jestli dle toho všeho) posunuji fiducii za dobu formularního 

processu, nejsem nikterak toho mínění, že jest tvarem decemviralného 

zákonodárství. Stará římská iurisprudence netvořila clo zásoby, jest 

veskrz praktickou, nové ústavy jsou vždy výronem nutné životní po

třeby. Livius výrazně praví: veteribus nisi quae usus evidenter argUlt 

stari malunt - XXXIV, 54 - a dějiny realných kontraktů jsou 

skvělým dokladem Livio vých slov. 65) Takového »evidenter« před V. sto

letím pro fiducii nebylo. Římská obec v době XII tabulí a až do 

V. století jest obcí převážně agrikulturní. Hospodářské styky s kon

foederaty byly nevalné a podobně i uvnitř obce.66) Byla to perioda, 

v níž rozhodnou měrou .platila devisa: . nequam esse agricolam quis

quis emat quod praestare ei funclus posset. (Plinius Hist. nat. XVIII, 

6, 40). Nepatrnosť soukromého mobilarního kapitalu je známa a ne

početnosť kreditních jednání mezi ob č a n y - a o ty pouze při II u i

rit s k é fiducii jde - jest patrna ze skouposti kontraktních forem 

úvěrních a z v Ý I u č n é platnosti personalní exekuce ú do zákona 

Poeteliova. Pokud však přec zadlužení nastalo, zejména následkem 

jednotlivcových nákladů a spoust válečných, bylo lze tehdy vystačiti 

řádně upraveným právem cllužnickým, jakým bylo ono XII tabulí. 

Vyhlídka na osobní vazbu, ztrátu svobody a tím všeho majetku, 67) 
byla zaj isté mocnou pobídkou, aby dlužník hleděl v čas platiti. 

. Také se I1duciarní r e á ln í pojistění nenalézá v úplné shodě 
s nejstaršími názory o obligaci. Za dluh po původním náioru římském 

"3) Srv. Bekker: Zeit. f. Rg. V, 340 sg, Wlassak: Processgesetze I, § 10 
a Litisconteslation, 67· I 

6') Srv. '1(eller Civ. Pr. 115, 340. Jinak Huschke: Recht der publ. Klage 
117 sq. 

0') Srv. Demelius: Z. f. Rg. II, 177 sq, Pernice, Labeo I, 403 sq. 

60) Bechmann, Kaur I, 470, Voigt, Jus Nat. II , § 23 , § 57· 

67) XII tab. III, Gellius 20, I, § 45 sq. 
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ruCl Jen osoba. Proto jen personalní exekuce. Věřiteli jest přístupno 

jmění dlužníkovo jen skrze osobu tohoto. Tato musí být právně zni
čena - venditio trans Tiberim -, aby mohl sáhnouti na ono. 
S tímto názorem souvisí těsně v právu processném i mimoprocessném 
tak záhy mocně vyvinutá forma osobního pojistění: rukojemství, kteréž 

není než násobením osobního závazku. Z něho zvučí názor: plus cau
tionis est in persona quam in re. Později byli Římané ovšem jiného, 

opáčného náhledu. Varro L. L. VI, 74, Fr. 25, 204 D de R. J. 50, 17· 
Tento ranný rozvoj a vydatnosť rukojemství souvisí s vysoce vyvi
nutým názorem o osobní cti a s organisací společnosti obecné s čet
nými jejími širšími a užšími svazky pokrevnými, aguatskými a politi
ckými. Avšak, jakkoliv mkojemství nikdy vysokého významu nepozbývá 
přece po.;tačitelnosť jeho záhy mi zl. Uvolnění zmíněných svazků 

osobních a obecních odkazuje jednotlivce na sebe sama, rostoucí ri
siko rukojemské ochlazuje ochotu je převzíti, obtíže spojené s vyhle
dáním a se zkoušením rukojmí nabízeného, egoistická snaha využiti 

vlastní spůsobilosť pro sebe sama a neoslabovati ji pro druhé ap., 
to jsou momenty, které při rozšířeném zápolišti hospodářském, pb roz
větvení kreditních jednáni, při materialisticky zabarveném snažení jed
notlivců činí rukojemství qualitativně i quantitativně nespůsobilým 
vystačiti o s obě úpln ě potřebě kreditní jistoty. Leges Apuleia a Furia, 
zákony z konce IV. nebo počátku V. století, jsou patTlJými příznaky 

ochabující ochoty zaručovati se, OCllOty, která ulehčeuím břemene má 
býti osvěžena. A tak se dálo i později. Srv. Heyrovský. Instituce II, 
264 sq. Tehdy bylo na čase najíti nový prostředek pro kvapem 
rostoucí hospodářský oběh. Rozhodným pro směr tohoto prostředku 

musila býti realní exekuce zavedená zákonem Plaetoriovým r. 441. 

a. u. c. - Livius VIII, 28: ut pecuniae creditae bona clebitoris non 
caput obnoxium esset. Neboť jí nyní vyslovena všeobecně zásada již 
prvé tu a tam (pignoris capio) proniklá: Pomponius libro XI. ad Sa
binum: plus cautionis in re est quam in persona - Fr. 2 S D de R. I. 
50, 17. Realní exekuce musila působiti na vývoj mimosoudní zástavy, 
poněvadž tato není než pojistěním si předmětu pro budoucí exekuci. 
Ne bez duvodu, jak se domnívám, lze tedy míti za to, že do doby 
ve které zmohutnění hospodářského života. římského vedlo k zavedení 

tu realní exekuce, tu stříbrné měny (48 S a. u. c.), tu k novým formám 
obligačním (stipulace), tu k novým, rychlejším a méně nákladným 
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formám řízení soudního (1. a. per condictionem) G8), že do této doby, 

druhé to polovice V. století, klásti jest i uvedení nducie cum Cl'editore 

v řadu institutu soukromoprávných. 

IV. 

V poslední větě chtěl jsem vysloviti nejen to, že fiducia při

bližně v oné době fa k t i c k y byla v užívání. V tom bych se ne
setkal se žádným odporem. Řekl jsem tam: institutll soukromo
p r á v n Ý ch t. j. jako individualní právem chráněné právní jednání. 
Ona faktická a tato právní existence nemusí býti soudobými. Odvo
lávám se jako na konkretní doklad toho na srnlouvy innomillatnL 

Tyto byly dlouho před tím v obyčeji, než pří m o jako smlouvy byly 
právem chráněny. Právní ochrany dostávalo se jim po čas jen 
oklikou: actione doli , co ndictione causa d . c. ll. s. a pod. I ph 
fiducii jsou mnozí tohoto názoru; žalovatelnosť fiducie jako indi

vidualné smlouvy kladou do doby pozdější než její fakti cké užívání. 
Tento názor o histori ckém vývoji smlouvy fidllciarní souvisí s rozhod
nutím o povaze a formě fiduciarní úmluvy. Že tato byla v době 
klassi cké a již za Cicera individualnou smlouvou, je nesporno - ni
koliv však, jakou smlouvou. G9) J sou dva směry. Jeden, jenž pokládá 
fiducii za jednotný qolenní akt: lex in mancipio, čerpající platnosť 

svou ze zásad starého civilního práva a tudíž již od poČátku svého 
institut právní, žalobou chráněný. Druhý směr pojímá úmluvu o za
stavení a vrácení mancipované věci za neformálné pactum fiduciae 

';8) Lex Silia a Calpurnia - Gaius IV, 19. O době její sv. Karlova: 
R . Process, 236 (a. 485- .513) a zvláštní hypothesu u Puntscharta: Entwicke
lung d. g. CR, 210 sq. 

G") Pouze pro úplnosť připomínám stručně, že v starší literatuře od Cuiacia 
počínajíc jednáno bylo o smlouvě fiduciarní v souvislosti s lex commissoria ná
sledkem zařadění fiduciarních fragmenl(1 u Paula pod titul : de lege commisso· 
ria, II , 13. Cuiacius sám ad h. 1. pokládal fiducii za klausuli zástavní smlouvy, 
dle které zástava připadá věřiteli, v čas·li nezaplaceno : est ergo fiducia pignoris 
leX' commissoria. Ve správném poznání, že fiduciar již. mancipací vlastníkem jest, 
myslil A. Faber, de erroribus pragm. decas XXI p. 271, že fiducia jest kommis
so rickou klausulí, dle které po zaplacení věc phpadá zpět qlužníku. Vedle těchto 
dvou učení pokládal Holtomanu s, Com . ad § 8 J de leg. agn. tuto fiducii za 
prodej s úmluvou výkupu a Salmasius, de modo usurarum C. 13 za htinský 
název hyputheky. Žádný z těchto názvu nedošel obliby a většina spokojila se 
volným opsáním alaricianských fragmentu a interpretace. Nejlepší je3t Raevar
dus : Opera, C. 5. a Conradi : Dissertationes duo de pacto fiduciae . 
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- tak již Gravius. Cicer. orat. ad XXI, S I pro Flacco: non fuisse 

apertam neque manifestam sed tautum ipsis partibus notam - které 

dosti volně a neurčitě se pojí ku mancipaci (resp. in iure cessi) a 

tvoří tak s ní jakýsi realuý kontrakt - Heyrovský, Inst. 273 ._- anebo 

jak Bechmann, Kauf L, 292 dobře praví vzhledem na nedostatečnou 

souvislosť pakta a mancipace, ,ve struktuře zakrnělý realný kontrakt'. 70) 

Tato theorie fiduciarních smluv opírá se jednak na »pactum conven

tlm1« bonamské ficluciarní desky, jednak a zejména o to, že zmíněná 

forma obligační ,lex in mancipio' náleží »do říše fantasií«. Bechmann 

1. c. 272. O obém bude níže jednáno. S všeobecného stanoviska 

plyne z této theorie, že žalovateluosť fiduciarní smluv vf1bec a zástavní 

zvlášť, nemohla by býti starší formularního processu, konce VL po

čátku VIL století, neboť legisakce předpokládá lex, civilní základ a tím 

neformalné paktum není. Gaiovo odvození názvu legisakce od lex 

(IV, I I. quod legibus proditae erant) třeba míti za pravé, tomu svědčí 

nejen valná řada zákonf1 na těchto několika stranách uvedených, 

nýbrž i to, že zvykové zavedení legisakce na nějaký civilně nezávazný 

nárok jest neznámo. Ovšem byla legisactio per pign. cap. moribus 

introducta na stipendiarný požadavek vojákliv - Gaius IV., 26 -

ale tuto nejedná se o přiodění nějakého nezávazného nároku ve 

formu legisakce, jak hy tomu bylo při fiducii, nýbrž o obyčejové 

rozší!'ení modi agendi ua právní nárok dle vel-ejného práva uznan)í. 

Praví-li Heyrovský, Inst. 273 - že tato neformálná úmluva fic1uciarní 

stala se. žalovatelnou iiž velmi záhy, ač ne již zákonem XII tabulí, 

domnívám se dle právě uvedeného, že toto »záhy« nemohlo by 

sáhati do starého obligatorního processu legisakčního. A jak si 

lze srovnati, že uznány byly tak záhy mancipaci přimknutá pakta 

zástavní, mandatní, <lepositarní, ale nikoliv den co <len uzavíraná 

emptio-venditio? Tu by musila praktická nutnosť - trvám - nej

dl-íve prolomiti hráze starého práva! Kdybych schvaloval theorii pakta 

fiducie, nekladl bych uznání jeho nijak před uznání jiných realných 

a konsensualných kontraktli (Mommsen. Z. [ Rg. VL, 274). Učiní

me-li tak~o a uznáme-li tím neformálné paktum za nezávazné v starší 

70) Téhož mínění o fidncii Schulting: jurisprudentia anteiustinianea, p, 
283 Geib, Z. f. Rg VIII, 118, Eck ib. IX, 89 n. 3, Degenkolb Z. f. Rg IX, 
177 sq a j. Pro prvý názor Huschke Z. f. g . R W. X IV, 246, Rudorff XI , S8. 
Longo Archivio inr. XXXVI, 317 , Bremer: Pfand. R. 3 a J. 
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době, nastává lhned nová nesnáz, že faktická existence fiducie časově 

se rozchází s u~náním jejím jako osobitého kontraktu a třeba se tá

zati: kterak byl tu dlužník chráněn v nezávazném nároku na resti

tuci zástavy? Někteří (jako Bechmann Kauf L, 288) odkazují dlužníka 

pouze na poctivosť a věru - fides fiducia - - věřitele, jemuž hrozila 

infamia, obecná neúcta, sklamal-li onu dlivěru. (Cicero pro Q. Rosc. 

16.) Netřeba o tom pochybovati, že »Fides« 71) byla v životě staro

římském činitelem velmi závažným. Římané jsou si dobře vědomi , 
že veškerý obchod spočívá na fides. 72) Df1věra vždy jest a ostane 

základem zdravého právního života. Žaloba jest jen ultimum acliuta

mentum, které obchodní pořádnosť nenahrazuje, nýbrž spíše k ní 
nutí. Ale založiti na p o u h o II dlivěru dliležité a ryze obchodní 

jednání, jakým jest zastavení, jest zcela nepřirozeno, nedokázáno a 

nesouladno s ostatními projevy staršího římského práva. Neboť, že 
v starém Římě nebyla fides pokládána za tak vydatný nervus agendi, 

jde jasně z toho, že na př. vyplnění povinností z poručenství, tedy 

zajisté poměru svrchované df1věry, chráněno od dávna actione de 

rationibus distrahenclis, depo~itum poenalní žalobou o duplum, zneužití 

kommodata actione huti,73) ač v těchto posledních případech proti 

třetím věřitel nebyl bez ochrany. Mohl vmclikovati, nikoliv fiduciant. 74) 

I adstipulační mandát chráněn záhy žalobou z lL kapitoly legis Aquiliae. 

Vzhledem na tuto poenalní ochranu smluv v starším právu posud za 

závazné neuznaných opustili jiní neplodné pole fidealnÍ ochrany smlouvy 

fiduciarnÍ a domnívají se, že i fiduciant cl~ráněn byl žalobou poe
nalní. 75) Ale tato visí ve vzduchu. Jakási všeobecná actio perfidiae, 

jakou Ubbelohde, Zm Geschichte der benallnten Realvertrage § 22. 

konstruoval, nenalezla právem stoupencli. Bekker Aktionen L, 308. 

Pernice, Labeo L,424. Avšak am pro specialm poenalní žalobu fiduciarní 

7 ') Danz: Der sacrale Schutz im rom. Rechtsverkehr, Pernice, Labeo l, 408 sq 

72) Gellius XX, I, 41. 

73) Fr 2 pr, § 2 D de tut. 27, 3, Coll , X, 7 § II, Fr 76 pr. D de 
furt. 47, 2 (ad A. Mucium) Gellius VI,. 15 § I, Val. Max. VIII, 2 § 4. Název 
fiducia nedokazuje ničeho. Neb"ť fiduciant i při žalobě na restituci byl ještě vždy 
v mnohém odkázán na fiducii věřitelovu. Fi d e promissio a iussio odmítají každý 
závěrek z názvu na spůsob ochrany. 

a) Ani pro furtum jako protismluvné zneužití nemohl fiduciara stihati , 
neboť furtum rei propriae není prastaré Fr 4 § 2 I D de usurp. 4 I, 3. 

7:,) srv Rudorff Z. f. Rg Xl, 71, Ihering: Schuldmoment, 24, Demehus 
Z. f. Rg II, 224 a j. 
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nelze ničeho přesného uvésti. Interpolace fiduc ie za depositum v Coll. 

x., 7 § I I jest zcela libovolná a výroky Ciceronovy pro Q. Roscio 
16, pro Caec. 3 76) nedokazují ničeho, poněvadž trestní žalobu pro 
societas a mandat nelze dokázatl. I jest z té příčiny za to míti, že 

Cicero má na očích pouze iofamující účinek dotyčných žalob a dů

sledky z infamie plynoucí. Nelze tedy s domnělou poenalní žalobou 

ničeho počíti. Vydatným byl by třetí spľlsob fiducie, dle kterého 
fiduciant dal si restituci stipulando slíbiti. Dle tohoto názoru (Momm

sen Z. f. Rg. VI. 274 ale již Raevardus, Opera, 968) nebyla by fidu
cia starší doby jednolitým kontraktem, nýbrž soujmem dvou jednání: 
man ci pace na fiduciara - promisse na fiducianta, tedy jednáním, 
které podivuhodně hodí se na nevysvětlené posud Modestinovo schema 
obligací, které povstávají rebus et interrogationibus. Fr. 52 pr D de 

V. O. 44, 7. Nelze popříti, že takto by bylo vyhověno potřebě stran, 
že takto by se zástavní fiducie mysliti dala, jako' dá se mysliti smlouva 
trhová jako dvé stipulací. Ale nemám nejmenší pochyby o tom, že 
takto fiducia nepovstala, neboť této původní formě fiducie staví se na 
odpor řada nevysvětlitelných okolností. Nejprvé odkud se béře při 

s tip u I a č u í žalobě fiduciarní in f a m i e (u Plauta: tuta infamia), Cice
rovo: iudicium summae existimationis? Žádná stipulační žaloba ne
infamovala, žádná žaloba stricti iuris kontraktní nebo quasi kontraktní 
neinfamovala, ani conclictiones »quamvis ex famosis causis pendeant« 

Fr. 3 6 D de O. A. 44, 7. Po druhé víme, že actio fiduciae byla 
již za Q. Mucia Scaevoly iudiciem bonae fidei (Cicero de off III, 

17 § 7 0 ) a Cicero 1. c, 69 označuje její formuli za verba "aurea«. 
Jak jest možno, aby na základě st i p ulační praxe vyvinulo se již v době 
Scaevolově indiciurll bonae fidei, když ani v nejpozdější době práva 
římského iudicium ze stipulace nijak se nerovná iudiciu bonae fidei? 77) 
A nehledíc k této záhadě vyvinu oboustranného negotia bonae fidei 
z jednostranného negotia strictl indicii, kterak mohl se vabec v době 
Muciově vyvinouti právní názor o platnostl ne for m a I n é h o kontraktu 
fiducie, praktikována-li tato ve formě stipnlace? Proč vydal praetor 

76) Iudicia . . paene dieam eapitis - Caee: - delietum _ 

77) Starší literatura a Kellera Z. f. geseh. RW. XII, 400; Perniee, Labeo 
II 77, Heyrovský Just. 261. Formllla I. Rubriae XX, 25 není žaloba ze stipulaee, 
nýbrž žaloba na případ, že damnllm stiplllováno nebylo. Tedy skutečně nárok 
jen o bona fides se opírající. Bona fides stipul ační žaloby o věno je positivního 
pftvodu § 29 J de a IV, 6 . 

formuli pro ne fo r ma I n o u smlouvu fiduciarní, které de facto nebylo? 
Dalo by se hci, jednotný kontrakt fiduciarní povstal z dřívějšího spo
jení mancipace a stipulace týmž spůsobem jako emptio-venditio atd. 
z dvoj ité stipulace. I kdyby se dalo dokázati, že skutečně koupě 

tímto spt'isobem byla uzavírána, 78) byla by námitka ta nedostatečna. 
Nefonnalná emptio venditio atd. není dojista pokračováním oněch 

kombinovaných stipulací, dějiny stipulace příliš jasně mluví proti zá
měně jich s iudiciem bonae fidei . Tyto pozděj ší kontrakty iuris gen

tium - Fr 5 D de i. e. i. I, I - jsou přetržením oné domnělé 
praxe sti pulační a p o k rač o v á ním praxe fora praetoris peregrini . 
(Kuntze, Krit. V. J. Sch. IX, 506 sq.) Toto velké 'pozadí však fiducii 
zcela chybí i nemt'iže podobným spůsobem býti vysvětlena, neboť 

akty fiduciarní: mancipace a in iure cesse jsou proprn lUflS ClVlUm 
Romanoru~ (Gaius I, II 9) i neměla tedy fiducie nikdy místa na 
foru peregrinského praetora. Nejlepším dt'ikazem toho jest ta vše

obecně uznaná okolnosť, že fiducie vždy ostala sloučena s mancipací 
a in iure cessí, že nebylo žádné fiducie per tl"aditiol1em. Kdyby sku
tečně nebylo užšího svazku mezi těmito akty iuris Quiritium a úmlu
vou fiduciarní, kdyby fiducia vskutku byla neformálný »zakrnely« 
kontrakt iuris gentium, musili bychom se přec tázati, proč tento 
důležitý kontrakt súžen na omezeně přístupné akty man ci pace a in iure 
esse? Proč nevznikla fiducia per traditionem, pt'isobí-li tradice dle ius gen
tium při res nec mancipii právě tolik jako mancipace při res mancipii? 79) 
Ulp. Fr. XIX, 3-7. K otázce té odpovídá Bechmann Kauf I, 293, 
takto: traditio fiduciae causa jeví se zcela jinak než mancipace s paktem 
fiducie. Tradice splývá se svou kausou, jest tu jednolité jednání, 
nikoliv ono zakrnělé spojení mezi nekausalnou mancipací a paktem f. 

Proč však praxe, která onou záměnou stipulace za jednotný nefor
malný kontrakt zavedla lepší formu, tuto dala přeclnosť zakrnělému 

před dokonalejším? Proč by uznala takovou tradici za innominatl1ý 
kontrakt 80) a nikoliv dle vů le stran za fiducii ? Jinak na tradici fidu

Clae causa hledí Lenel, Z. f. Rg. III, I 14. Dí směle, že ve Fr. 3 I 
I 

") Bekker, Aktionen I, 158 , 315 Ihering, Geist III , I , 190 sq. F Beeh
mann, Kauf, I, 53 1, Krit. V. J . Seh . X. 342. 

") Důsledně uznali fiducii tradicí Sehulting : Jurispr. Antijust, 283, Bekker : 
Aktionen I p. 36 n. 27 Rein; Privat R , 245 , Muther: Seques tration, 378. 

8U) Beehrnann: Kauf I , 294, Lenel: Z. f. Rg. lIr, I I S, Geib. ib. 
VIII, 124 
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pro D de a. r. cl. 4 I, r (paulus 1. XXXI ad Edictum) popřen fiduciarní 
úmluvě význam iustae causae dominii transferendi , což si vysvětluje 
tak, že imisprudence vedena ,prakticko-cekonomickými' zřetely, uzná
vala vůli tradere fiduciae causa pouze za vllli cláti věc za ,zástavu', 

pignus. Naproti tomu se táži: co mohlo vésti ,praktickou' inrispru
denci k tomu, aby neuznala určitě 81) projevenou, fidu cianta nepoško
zující a ne nemravnou vůli přenésti tradicí věc ve vlastnictví věřite
lovo? Proč popřela animus d. transfere-ndi při tradici k účelu, který 
jinak uskuteČ1lOván nejpregnantnějšími formami převodu vlastnictví? 

(manc., iur. c.) A proč na konec nutila ,praktická' iurisprudence svým 
názorem strany k obtížnější mancipaci nebo dokonce ku ,neprak
tické' (Gaius · II, 25) in iure cessi? Však římská iurisprudence, jako 
dnešní,82) v podobných případech respektovala pečlivěj i patrnou vllli 

stran než Lenel se domnívá. Uvádím Fr. 9 § 3 D de iur. d. 23, 3· 
Ulpian praví o tomtéž případu, odevzdání nevěnného jmění ženina 

muži, že odevzdání spllsobllje přechod vlastnictví: si sic dentm, ut 

fiant (mariti), nechce-li však žena tento výsledek (jak v pochybě za 
to dlužno míti), ostane vlastnicí. Z toho jasně jde, jak sám Lenel 
dobl'e připomíná, že t. zv. iusta causa tradendi redukuje se in con
creto na vyšetření toho, byl-li tu animus dominii transferendi či nic, 

přeclpokládajíc, že neuí nemravný nebo zákonem výslovně neuZllaný 
(Fr 3 § 10 D de clona!. 24, r).83) Z důvodu Lenelova tecly za
jisté ficlucie per traditionem nebyla vyloučena. Ona uznaná neroz
lučnosť fiducie od mancipace a in iure ,cesse ukazuje na tužší srosti
tosť ficluciarní úmluvy s těmito akty a tato spojitosť spravně pojata 
objasní otázky shora proti ostatním theoriím fiducie položené. Tento 

8 ') Určitou vl\li, J inak když vůle dáti věc za pignus označuje se omy
lem za fiduciae causa dare. Tu nepřechází vlastnictví, poněvadž tradent tomu 
nechce resp. vůle jeho není tak určit a, jak třeha ku platnosti právního jednání. 
Srv. Exner: Tradition, 329 a Leist: Mancipation, 245· 

82) Fiduciarní zastavení dnešní : Seuffert: Arch. VII, 282, XIX, 122 jinak 
XIV, 190 , poněvadž soud nenabyl přesvědčení , že strany skutečně zamýšlely 
převod ·vlastnictví. O t. zv . • Sicherheitskaufe « v Hessensku srv. Heliwig A. f. 
C, Pr 64, 384. Zeit. f. schweiz, R. 1889, n. 15 a 16, Z. f. [ranz, R . 1889, 483. 

R3) Exner: Trádition, 321, 337, . aby tradice nevyplývala z určitých dů
vodů (causa).« I v druhém případu Ulpianova Fr. rozhodnou jest určitá vůle; 
neboť Ul pian odůvodňuje rozhodnutí své jen tím: sed quia non puto hoc agi. 
_ ut dominium transferatur, sed magis . .. Z toho jde, že římské právo po
nechávalo stranám na vůli, jakými prostředky chtějí sjednati platnosť svým ho
spodářským záměrům. Mylně Karlova : Rechtsgeschaft, 175. 
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užší svaze~, pro který jsem sjednal posud jen negativný základ, jest 
ten: fiduclarní ustanovení tvoří s mancipací jednotný formáln Ý akt : 
lex fiduciae in mancipio, ustanovení prohlásené za formalit manci

pace . . Tato forma jest výronem zásady XII tabulí: cum nexum faciet 
mancipiumque uti linqua nuncupassit, ita ius esto. Jako ius byla 
úmluva fiduciarní od původu kontraktní žalobou opatřena, ale zároveň 

určena jí mez (nuncupare in mancipio), kterou ve správném uznání 
právní povahy fiducie ani klassická iurisprudence nepřekročila. Z to
hoto původu vysvětluje se zároveň, proč fiducie není uvedena v indexu 
kontraktů iuris gentium. Jestiť smlouvou mns Quiritium. - Zbývá 

ml tuto theorii též positivně odůvodniti resp. četné námitky proti 
ní učiněné vyvrátiti. 

Doslov dotčené zásady XII tabulí mému názoru svědčí ale 
všeobecnými výroky pramenů nelze spolehlivě dokazovati. Srv. ~r. 7 

§ 7 D de pact. 2, 14 a Fr 5 D de p. a. 13, 7. Na každý spůsob 
neznamená dotčená věta, že mancipium a nexum jsou ius, jak učil 

Puchta, Inst. § 238, 197 . Dí-li se » cum nexum faciet mancipiumgue 
etc. - předpokládá se určité jednání jako nexum a mancipium. 
Nuukupace tedy Zllamenají dodatky k mancipaci. Jeu zdáulivě 

souhlasí s Puchtou Fr. Vat. § 50: quia et maucipatiouem et in 

ime cessione;n leges XII tabularum confirmaut. Zdáulivě, ano se 
nejedná Paulovi o platuosť mancipace, nýbrž o to, zda-li lze dedu
kovati při mancipaci usus fructus ad tempus, a pro platnosť takového 

dodatku dovolává se Paulus XII tabulí (snad korrumpovaným) oním 
obratem. Tolik však jest z Paulova výroku pah'no, že nekaždé 

nuncupare in mancipio nabývá moci práva. Jinak by dotčená · kon
troversa nemohla povstati. Tento užší kruh účimiých nunkupaci je 

povahou věci označen. Neboť dí-li se: in mancipio, jest patrno, že 
nemohou býti platna nunkupovallá ustanovení, která mancipacf od
porují anebo vllbec s ní nesouvisí. Z prvého důvodu není možno 
doložení výminky suspensivné nebo terminu ex quo, poněvadž v man

cipaci se praví naprosto : rem meam e S"s e aio, kdežto výminka a 
tempus ex quo míří na futunlm. 84) Z druhého hlediska není platno 
nunkupování zaplacení kupní summy nebo konvenční pokuty atd. 

8') O resolutivní podrrúnce nerozh~duji . >.Byla-li pouze zrušovacím pří
kaz~m «, (~zyhlarz:. R~~oL Bedmgung. 69) Jen o b li g a č n ě vázala k zrušení, pak 
nem namltky proti Je]! možnosti. Srv. Bechmann, Kauf, I., 255, 

3 
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ony neSOUV1Sl ani s mancipovanou veCl ani s nabytím vlastnictví. 

Proto bylo nutno zaj istiti si jiným spůsobem zapravení pretia (~ 4 1 

I de r. d. II, r); proto si Flavius Syntrophus stipuloval konvenční 

pokutu. (Bruns, Fontes, 2 S S). Správně vykládá Bechmann K~uf, I, 

26 4, že p.ávně účinny jsou ony nunkupace, které vztahují se na ur
čení mancipované věci anebo garanční závazek (auctoritas) bud' zvět
šují nebo zmenšují, neboť mancipace jest g ar an tov an Ý převod 
vlastnictví na u r či té věci. Těmito dodatky nevykročuje ještě celý 
akt ani nejmenším z rámce věcnoprávní nabývací smlouvy. Nesprávno 

však jest, tvrdí-li se, že jiné nunkupace jsou nemožny, to jest i nun
kupace, které s účinkem mancipace : nabytím vlastnictví souvisí a mll 
neodporují, ba naopak účinek ten předpokládají jako : ut eam rem 
fidi fiduciae causa habeat et soluta pecunia reddat nebo jiná lex fidu

Clae. Důvody, které Bechmann a jiní proti těmto DLlDkupacím uvá
dějí, jsou především ty, že taková mancipio . akcipienta vížící nunku
pace se nedá dokázati a že naopak z bonaurské tabule a darování 

Flavia Syntropha je patrno, že úmluvy toho druhu děly se ve formě 
stipulace nebo výminečně ve formě pakta fiducie . 

Bechmann netají se, že v prvém směru odporuje Gaiovi II. 

102 sq. čili nunkupativnímu testamentu. Nad veškeru pochybu po

vzneseno jest, že testator mancipoval familii vyhlédnutému dědici , že 
• teuto výslovně se podroboval příkazům testatorovým : endo man-

datela, tutela, custodelaq ue mea . . . quo tu iure testamentum facere 
possis, a že testator na to nunkupoval své příkazy částečně věcně , 
částečně ob li gačně proti f. emptoru působí~í. Tu jest tedy ne
zvratně obligačně zavazující nunkupace in mancipio, jak ji vi ndikuj i 
i smlouvám fiduciarním. Námitky Bechmanovy 1. c. nejsou s to, aby 

faktum to oslabily. Ukazuje-li k tomu, že mancipace familiae děje se 
dicis causa, kdežto při fiducii jde o effektivní mancipaci, jest poukázati 

k tomu, že tuto povahu má testamentarní mancipace v době Gaiově , 

nikoliv v době starší, o niž nám tuto hlavně jde. Olim familiae 
emptor heredis locum obtinebat - Gaius II., r03 - ei mandabat 

testator. Nesprávno jest (Bechmann Kauf I, 296), : že testament není 
DLlDkupací in mancipio, že man ci pace a nunkupace ani »slabikou« 

nesouvisí. Není zde konsonance slova za slovem (při stipulacích jí 
též nebyl " ale úsloví emptorovo o mandatele a testamentu je patrné 

generalne označení následujícího: do, lego, testor. Tak i HOlder, 
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Beitrage z. r. Erb. R. 62.· Že nunkupace po názoru římském jest 
jednotou s mancipací, jde nejjasněji z požadavku »uuo contextu« 

Fr. 2 1 pr. D qui 1 t. f. 28 , 1. Co není prohlášeno při mancipaci, to 
není příkaz uložený emptoru na základě jeho podrobení, není učiněno 
in mancipio, není ius!85) Jako jednotné jednání označL~e testament 
Cincius (Festus s. v. nexum) čítaje jej ku nectere per aes et libram, 

i Gaiovi II. 102 nejeví se dvé jednání, nýbrž testamentum per aes 
et libram a Ulpian markantně označuje obé za č á s t i jednoho celku : 
In testamento, quod per aes et libram fit, duae res aguntuf - Fr. XX. 

§ 9. Jest to týž charakteristický spůsob mluvy jako: re contrahitLll' 
obligatio. I tll dějí se dLlae res, odevzdání věci a úmluva, avšak obé • 
jest jediný fI::alný kontrakt. Srv. Fr. 58 O de p. 2, 14. 

Dovolává-li se Bechmannn na konec toho, .že testament per 

aes jest útvar příliš nepravidelný, než aby z něho něco dovozováno 
býti mohlo, nemohu než se tázati: objevuje-li se nám (dle skrovných 
zpráv) mnohé na testamentu nepravidelným, plyne z tohc, že i to, 
co jinak slovo za slovem souhlasí s nepochybnou zásadou XII ta

bulí, jest odchylkou, nepravidelností? To třeba dok:ízati, nikoliv prae
sumovati a to tím více, uvažíme-li následující. Nebylo-li vskutku možno 
uložiti nunkupací in mancipio příjemci z á vaz II Ý příkaz o mancipo
vaném předmětn, jak mohla přijíti i u r i spr ude n c e (Holder, Beitrage, 

63) na myšlénku vytvoř iti závazný testament z mancipace fami\iae 
a ne z á vaz II é nunkupace? Patrně tomu bylo naopak; při maucipaci 
jednotlivých věcí bylo možno uložiti o nich závazné příkazy a té formy 
užila tvořící iurisprudence na pořizování o »rodinném majetku«, familia 
pecumave. 

85) Věcně působící legaty mají se k mancipaci familiae jako deducerc při 
mancipaci jednotlivých věcí. Obligační legaty jako jiné !iduciarní příkalY. Z této 
souvislosti s mancipací vysvětluji si též zásadu: a Iegatario legari non potest. 
Gaius ll., 160. Nebol' tento příkaz nesměřuje ani proti emptoru , ani nedotýká 
se kusu mancipované familie. Jest tedy zcela mimo »nuncupare in mancipio <. -
Rovněž jen z testamen"u per aes et Iibram, který jest podstatně mancipatio f a
m i I i a e, vysvětluje se ~ásada _ »nemo pro parte testatus, pro parte intesta tus 
dece dere potest «. Nebol' manclpována-li »fami1ia «, nezbývá nic pro intestaty, 
nebyla-Ii však mancipována »familla «, není tu žádného testamentu. Jinak Holder, 
Beitrage, 152 sq. K uvedenému pojetí testamentu poznamenávám, že obsah testa
mentu platí proti e m p t o r u, poněvadž jest proti němu nunkupován, naproti 
tomu nenaříkateIno sť testamentu se strany osob třetích (sui) opírá se o známou 
normu XII tabulí: uti (pater familiae) Iegassit sup~r pecunia tutelave suae re i 
ita ius esto «. Gaius II., 224, VIp. Fr. XL, 14. Ve dvou rilznych směrech test l 
mentu kombinovány obě normy. J~nak Holder, Beitrage, 58. 



Jiného popisu nunkupace in mancipio mimo testament uvésti 

nelze. Jen k tomu buď poukázáno, že II Gaia I. 140, I. 17 2, (sr. 
Fr. 27 § 1 D mand. 17, I) se praví: ea lege mancip io dedit. Ježto 
při mancipacích nebylo žádné vedlejší smlouvy, lze i tu viděti jen 

nunkupaci in mancipio, Jakož terminus lex, který ovšem v pozdější 

době jest názvem každé úmluvy, v starší době nepochybně znamená 
formalný akt »víže se na mancipaci nebo v sakralním právu na de

dikaci«. (Pernice Z. f. RG. IX., 206 n. 8.) 
Testamentem byla by tedy možnost fiduciarní nllnkupace doká

zána všeobecně, Gaiem 1. c. zvlášť. Proti tomu však dovolává se pa-
• nující učení fiduciarní dvou případů, ve kterých příkaz in concreto 

o mancipovaném předmětu uložený objevuje se jednou ve formě 

pacti conventi (bonaurská deska fiduciarní - Bruns, Fontes, 251) po 

druhé ve formě stipulace (donatio Flavii Syntrophi, Bruns, 253.) Soudí 
se pak : poněvadž tuto nunkupováno ne by 10, tedy patrně závazně 

nunkupováno býti ne m o hlo. Nehledě k logické nedostatečnosti to

hoto závěrku, pokládám i faktický jeho základ za vratký. Bonamská 
deska uvádí obsah úmluvy slovy: pactum conventum factum est inter 
Damam etc. a »pactum« to stotožňuje se s paktem fiducie. Ale 
pactum conventum neznamená nutně neformalné faktum, nýbrž úmluvu 

vůbec vzhledem na její obsah »ea quae placuerunt« - Fr. 1 D de 
pact. 2, 14 --.:... bez ohledu na formu úmluvy a na to, jde-li o kon

trakt či jen o pravé »pactum«. Fr. 7 1, pr. D pro socio 17, 2: 

pac to convento societatis, v. Cic. de inv. H., 68. Pompejský 
zlomek označuje tytéž úmluvy jednoduchým : convenit. 86) Jest tedy 
napořád možno, že paktem konventem uveden jest materialný obsah 

smlouvy in mancipio nunkupované;; neboť i to jest »conventum«, co 

za souhlasu druhé strany nunkupováno. Avšak i když se přidržíme 
užšího ' významu »pacti« Fr. 5, § 7, D 1. c. - není totožnosť tohoto 
pakta s fiducií dokázána. Musí býti nápadno, že paktum zmÍlluje se 
o tom, z a č má zástava ručiti, kdy a jak smí býti prodána, nikoliv 
však o závazku věc pecunia soluta vrátiti. Řeklo se: tento závazek 

nalezal se na ztraceném kusu desky, ale stejným právem bylo by lze 

86) Z. f. Rg. IX. 96. Žel že i tato listina je neúplná na místě, kde se od 
mancipace přechází k úmluvám. Eck doph'mje dotyčnou mezeru : y~ctum :r~~ 
in hunc modum - dle vzoru bonaurské tabule. Zcela shodnou s prim o u recI 
Margaridy konjektura ta není. 
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říci, že tamtéž potvrzena nunkupace, jako bývá při stipulacích. Srv. 

Don. Fl. Syntrophi. Nesahám-li k tomuto spůsobu vysvětlení, činím 
tak proto, poněvadž se domnívám, že tento zástavní smlouvě in h a e
ren tní závazek označen jest v záhlaví listiny slovy: fundum Baianum 

et hominem Midam fi di fi d u c i a e causa mancipio accepit. Touto 

stručnou formulí, kterou označnje fiduciarní smlouvu i Plautus 1. c. 

i Gaius II. 59, III. ZOI, jest stvrzeno uzavření fiduciarní smlouvy 
a zejména závazek restituce. Máť každá smlouva pevný, vždy se opě

tující pojmový obsah a tím jest při zástavní fiducii restituce pecunia 
soluta. To, co uvedeno v paktu, není ani pojmovým ani nutným 
obsahem fiduciarní smlouvy (Paul R. S. II. 13, § 5) a nabývá v každé 

jednotlivé smlouvě jinou podobu. Ono »pactum conventum« jest 
pactum adiectum de distraheuda fiducia 87) (Paul. 1. c.) platné dle 

zásady »pacta adiecta bonae fidei iudiciis insunt« Fr. 7 § 5 D de 

p. 2, 14. Po vývoji této zásady nunkupována jen charakteristická 
formule (viz kap. V.), ostatní ponecháno paktům. Stejně u testamentu 

libralního, stejně u stipulací. V době této list iny (II. s. p. Ch.) netě
šily se dlonhé formality obecné přízni. 

Ještě méně než bonamská deska podporuje panuJlcl mmel1l 
donatio Flavii Syntrophi. Listina tato nemůže již proto ničeho doká

zati proti »l1lmcupare in manClpLO«, poněvadž konstatuje jednání 
nunkupaci opáčné. Flavius Syntrophus stipuloval např e d závazek 
AithaHl.v a pak teprvé věc, jíž se příkazy týkaly, Aithalovi mancipoval. 
Tu tedy jest mancipace jednáuím zcela samostatným. Avšak i s mého 

stanoviska nebylo by možno nunkupovati obsah Fiaviovy stipulace. 
Flavius stipuluje též peněžný aequivalent slíbeného plnění a konvenční 

pokutu za neplnění - dvé ustanovení, která s převodem vlastnictví 
teprvé v druhé řadě (nesplnění příkazu) souvisí a tudíž in mancipio 
závazně nemohou býti nunkupována. Ale i kdyby Flavius po manci

paci stipuloval a nebylo tu peněžného aequivalentu a pokuty, nebyla by 
j eště stipulace žádným důkazem nemožnosti jiné formy slibu, zejména 
l11.mkupace. Stipulujíť Římané i tam, kde již po zákonu nárok na
stává (restituce věna, evikce v pozděj ším vývoji, pak Fr. 1, § 5 D 

ut leg. 36, 4 a j.) kde nárok povstává i spůsobem neformalným (Paul. 
R. S. I. 1, § 3), aby sjednali základ pro rukojemství (fidepromissio) 

8 7) Tak i Rudorff Z. f. Rg. XI. 85 , Karlova Rechtsgeschaft, 195 . 



nebo akceptilaci (§ 2 J quib. m. o. lIL 29), aby měli též žalobu ze 
stipulace (Paul. S. II., 22, § 2) pro její výhody processné. I Flavius 
mohl spokojiti se pouhým paktem. Jednání jeho s Aithalem není da
rování, nýbrž kontrakt: do ut faci'ls. (Huschke: Oon. Fl. Syntr.-Bruns, 

Fontes 254 n. I), který v době zřízení listiny lL neb lIL století, byl 
žalovatelným actione praescli ptis verbis Fr. 7, § 2 D de pact. 2, 14 

(Fr. 5 \,>r. D, de pr. v. 19, S). A snad i jako donatio sub modo. 88) 

Neníť patrno, že Diokletian v c 9. a 22. C de donat. VIIL 53 (54) 
zavádí nové právo. Stipuloval-li přes to F!avius a připojil ještě kon
venční pokutu - jednalo se o neurčité facere - jednal jen ve smyslu 
kautelarní iurisprudence, která počínání takové pokládala za »con

snltius« - »usitatius et elegantius«. Paul. R. S. L, 2, § 3, Labeo, 

Fr. 137, § 7, O de V. O. 4S, I. 

Z uvedeného jdel že ani b'll1aurská deska, ani jednání F!aviovo 
potřebný dtikaz proti nuňkupaci nepodávají, bonaurská tabule spíše 

ji předpokládá. Ukazuje-li se proti civilní a fornlální povaze fiducie 
k tomu, že ostatní realní kontrakty jsou neformálné a iuris gentium 
(Oegenkolb, Z. f. Rg. IX., 178) a jiné civilní formalné kontrakty opět 
stricti iudicii, tedy by měla ta okoln osť, že fiducie mezi kontrakty 
imis gentium nikde jmenována ne n í, varovati spíše před tím počítati 

ji a) ku kontrakttim iuris gentium a b) ku neformalným smlouvám, 
nikoliv naopak. Bona fi des pak ovládající od dávna iuclicium fiduciae 
není monopolem iuris gentium ani contrarium formalné povahy. Mu
tuum, jež jest n~formalné a imis gentium bylo vždy stricti iudicii 8~) 
a stej ně je možno, že formálná a civilní fiducia jest iudicium bonae 
fidei. Neboť nikoliv formalnosť resp. opak, nýbrž povaha poměru, 90) 
jenž jí přioděn a sptisob, jakým v ní zabalen, rozhodují o míře vol
nosti uvážení soudcova. Dá-li Titius Maeviovi 1000 sestercti na 2 leta, 

stipuluje-li Agerius od Aula 5 % pěti set sestercti, co tu mtiže soudce 
ex fide bona uvažovati? Body pro právní otázku rozhodné jsou tu 

zcela určity, bona fides nemtiže ze 100 učiniti 75, a jed n o s tr a n n á 
formule stipulace vylučuje posuzování toho, zda stipulant se choval, 

88) Mnozí, jak v pozn. 7. vytknuto, nepokládají ani fiduciarní donaci za 
nepravděpodobnou . 

89) K t<;rminologii srv. Windscheid: Pand. I , 121 'n. 4 . Gradenwitz: 
Interpollat. 105. 

"0) Windscheid: Aktio , 26 sq. 
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jak na řádného muže se sluší. Tedy jednak poměr sám, jednak tvar 
formy vylučují no n ,stlictum indicium. Jednostrannou ostala formule 

stipuľace vždy a po této stránce ostalo její iudicium vždy strictum. 91) 
Ovšem mizelo ptivodní její přísné »certum« (Gai. IV, 19) a po této 
stránce podlehla, jak obecně známo, zcela zásadám aequi et boni. 
Mohl-li praetor již v době legis Rubriae dáti z předpokládané (ficta) 
stipulace cum clausula doli formuli s dodatkem ex fide bona (Cap. XX), 
jest to jasným dtikazem, že formálnosf jednání a bona fid, s nejsou 
žádnými protivami. Materialní povaha pomhu tvoří právI, normy, 

ne naopak. Neurči tosť, nevypočítatelná mnohotvárnosť jistých právních 
poměrti jest příčinou, proč právo ' omezí se na vytknutí určitých hlav
ních bodti (podmínky uzavření a pod.); ostatní ponechává opatr
nosti stran a kde by ani ta nevystačila nebo vystačiti nemohla, pouka

zuje soudce rozhodnouti tak, jak by asi byly ustanovily strany samy 
jako řádní občané, kdyby na tento případ byly pomyslily. Kde se 
soudci předloží určité úmluvy o negotiu bonae fidei, třeba by byly 

sebe přísnější (srv. podrobné klausule bonaurské a pompejské desky), 
tam mlčí bona fides: quid enim tam congruum fidei humanae, quam 

ea, quae inter eos placuerunt, serv are ? Fr. I pr. D de p. 2, 14· 

Že zástavní fiducia k takovým mnohotvarným poměrtim náležela, ze
jména od vývoje iuris distrahendi, netřeba dokazovati; ježto je jisto, 
že skutečně bonae fidei iudi cium byl a. Z téhož dtivodu musíme též 
míti za to, že ve sptisobu nunkupace 92) nebylo žádné překážky pro 
volné uváženÍ. A vskutku ono úsloví, které nade vši pochybu chara
kterisovalo fiducii: »ut inter bonos bene agier oportet et sine frauda
tione« bylo eminentní branou bonaefidealných zásad. - Z toho jde, 

že ani námitky z této strany činěné nekonají žádanou službu i mohou 
se bezpečně obrátiti ku poslední, o níž Bekker: Aktionen L, 124 n. 
27 se domnívá, že ona jediná vyvrací možnosť nunkupativní povahy 
fiduciarní smlouvy. Fiducie dle Gaia uzavírána též in iure cessí: 
o této neví norma XII tabulí ničeho a kde bylo při in ime cessi 

\ll) Fr. 3 § 6 D si cui P1. ' 35, 3, Birkmeyer: Exceptionen in b. f. iud. 
IS0 sq. 

9') Formalností nunkupace dali se svésti ku nutnosti stl'icti iudicii na př. 
Romer: M§.nch. krit. Ueberschau III, 420, Stintzing: das Vel'hliltniss der 1. a. 
sacr. 12 n. Ze i při fiducii měla bona fides pozvolnj vývoj, netřeba pochybovati. 
Tak i jinde. Cic. Top. 66, de off. III, 70. Před vývojem distrakčního práva 
mčla sotva veliký vjznam, omezovala se na repressi . captio « a . fraudatio <. 
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místa pro nuncupare ? táže se Bekker. XII tabulí o cessi nemluví, ale 

Paulus Vat. Fr. § 50 přec se i pro cessi na ně odvolává ! I Gaius II. 

23 dí: quod autem valet mancipatio, idem valet et in ' iure cessio, 

a není-li tento výrok naskrz správným, (auctoritas) jest přece z něho 

a z Vat. Fr. § 50 patrno, že oba akty jsou Římanům v zásadě rovno

mocnými veličinami, in iure cesse soudní mancipací nebo tato mimo 

soudní ime cessí. In ime cessio fiduciae causa nemá se ku manci

paci f. c. jinak, než obyčejná in ime cesse ku obyčejné mancipaci, 

Mancipace jest nejen hmotně na bytím vlastnictví, nýbrž i formálně 

(empta mihi esto), in ime cesse hmotně nabytím, formálně potvrzením 

již nabytého práva. Cessionar netvrdí, že věci n y n í nabývá, nýbrž 

že věc již jeho jest : meam e s s e aio, a praetor, když druhá strana 

mlčí (tacente): nebo souhlasí (negante au contra vindicet - Gaius II. 

24) věc jako jeh o potvrzuje. Byla-li tedy uznána nunkupativní fidu

ciarní mancipace, není žádné příčiny, proč by strany nemohly uza

vříti fidúcii ve formě in ime cesse : fiduciar tvrdil: hanc rem meam 

esse aio . . . secundum causam fiduciae (Gaius IV, 16 secundum 

suam causam) a po mlčení nebo stejném prohlásení fiduciantovu 

(negante Gaius II, 24) potvrdil praetor fi d u c i a r n í vlastnictví cessio

narovo. Fiduciant nežaluje o restituci ex in iure cessione, nýbrž ex 

causa fiduciae s vlastnictvím zároveň soudně stvrzené. Jest lhostejno, 

chce-li někdo nazvati doložení kausy fidncie a souhlas cedentův za 

nunkupaci; nač jedině přijde, jest to, že praetor potvrzuje fiktivní 118 _ 

bytí vlastnictví ex causa fiduciae. Jako v potvrzení vlastnictví předpo

kládá se (fikcí) právem uznaný nabývací spůsob, tak předpokládá jej 

i potvrzení fiduciae causa 93) a tento fingovaný spůsob jest XII de

skami uznaná nunkupace in mancipio. In ime cesse fiduciae causa 

jest jen důsledný krok. Dalo by se jen namítnouti, zda uvedení kausy 

(a po případě obsahu fiduciarní umluvy) při in ime cessi bylo možno ? 

Gaius II, 24, o kause nemlUVÍ, ale jeho formular jest jen vždy se 
opětující kostra, která i ve vzoru jejím při skutečné rei vindikaci 

(Gaius IV, 16) i v jiných případech - Vat. Fr. § 5 o - byla obšír

nějšt Pedantství pravé sporné legisakce (Gaius IV, I I) - ač-li i to 

93) NebOť kdyby tu nebylo jiného tvaru právního pro uzavření fiducie 
nem~hl by býti fingován a potvrzení praetorovo nemělo by významu pro le~ 
fiduclae (causa), poněvadž praetor i u s facere non potest. 
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není jen ironisující kritikou starého form ali smu 

ném říze ní žádného důvodu. 

n emělo v nespor-

Předchozím snažil jsem se dokázati, že Dámitky z různ)ích straD 

činěné nezvrací širší význam normy XII tabulí, obligačn ě proti man

cipio akcipientu působící l1unkupace testamentarní a leges u Gaia I, 

140, 17 2; nevysvětlují, pro č ficlu cie n e n í jmenováDa mezi n e f o r

malnými kontrakty iuri s gentium, pro č tak záhy přecldepositem , 

komoclatem, pignus 93) byla uznána za iuclicium bonae fidei a pro č 

na konec tak úzce byla a ostala srostlou s mancipací (in ime ' cessí). 

8 mého stanoviska jest to jasno. Zakládá-li se fiduciarní smlouva na 

nunkupaci in mancipio, jest quiritským, formalným kontraktem a po
něvadž onou normou XII tabulí povznesena nunkupace strany na 

ius-lex, byla fiducie od počátku žalovatelnou (Gaius IV, I I) žalo bou, 

jejíž existence z výkladu Cicerova (de of[. III, 69 , srv. kap. XIV.) jest 

dosti jasna, žalobou, které při jednáních o nejhlavnějších kusech ma

jetku fiduciantova nutně bylo třeba. 94) Ohražuji se však v)íslovn ě pro ti 

podstrčení mně toho názoru, že lege fiduciae stává se mancipace ficlu

ciarní smlouvou, jak to činí 80hm: Inst. 33 sq. Ficluciarní smlouva 

jest mancipace ve spojení se solenním prohlášením legis fiduciae, 

z níž jest patrno, zda se jedná o fidu cii depositi, pignoris, 95) mandati 

causa. Man cipace jest a ostává aktem převádějícím vlastnictví a ni čím 

více. Její poměr ku s mlo u v ě fiduciarní není jiný než poměr tradi ce 

ku smlouvě mutui, comodati, depositi , pignoris, mancipace farnili e 

ku testamentu, jest jedním pojmovým dílem, jedním koeficientem, 

který s druhým (lex fidn ciae) tv oří jednotu: smlouvu flcluci arní, jako 

res a consensus smlouvu depositní atd. Ne převede né vlastnictví sti

ženo jest závazkem restituce (Kuntze : Obli gation , 14), nýbrž vlastník ; 

nikoliv z mancipace plyne žaloba fiduciarní, nýbrž z obligační smlouvy, 

93) Cicero de off. III , 17 § 70. 

"') J es t podivno, že Bechmann Kauf. I , 298 pokládá za neuvěřitelno, že 
by někdy ustanovení testamentarní byla nežalovatelna, že by testator odkázán 
byl na fides toho , koho z nouze (si s u bit a morte urgebatur, Gaius II, 102) 

vzal za emptora. Naproti tomú při ryze ob ch o dní m fiduci ování byla fid es 
p o dlouhý čas dostatečnou! Proč měl dlužník důvěřovati vě řiteli , který' maje b 
lobn a exeknci na jeho osobu a jmění přec ještě nevěří a chce zástavu ? ' Není 
to jasný' protes t proti oné všemohoucnosti starořím ské fides? 

%) Pignus je všeobecný pojem pro realnou jistotu , jako dos, oba lÍ če l y 
mohou býti dosaženy rozmanitým spů sobem. Savigny: System IV, I, Dcrnbnrg: 
P fand. R . I , 9 n . 6 praví mylně místo rrand , Prandrecht «. Sohm : Subpignu s, 7· 
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fiducie a odtud její jmeno. - T u by se mohla naskytnouti otázka: 

pro č Gaius mluví jen o onom mancipio dare duciae causa (II, 59, 

II, 220, III, 201) a pomíjí další formality? Odpověď zdá se mi 

jednoduchou. Ji ž dle zmíněné zásady XII tabulí jeví se mal1cipace 

jako kmen a nuukupace jako adminiculum a máme-li na mysli pří

pady Gaiovy fiducie, totiž deposita a zástavy, jest na dlani, že pro 

h o s pod á ř s k Ý účel těchto jednání jest hlavní věcí zamýšlený převod 

práva, jako pro mutuum, comodatllm, pignus, depositum převod de

tence. Bez těchto a bez onoho realisace účelu jest nemožna, naproti 

tomu povinnosť restit uce jest připjata teprvé na provedení účelu , 

obsah sekundární. K tomu ph fiducii přistupuje ta okolnosť, že for

mular legis fiduciae v době klassické nepochybně se smrskl na minimúm, 

kdežto druhé a ne j v y Š š í rozvoj realního pojištění znamenající právo 

věřitelovo: ius distrahendi, připojeno bylo ve formě pakta adjekta. 

Tyto momenty vysvětlují, proč Gaiovi fiduciam contra h e re (II, 60) 

jest tolik jako fiduciae causa man cipare. Sledujeť tu jen obecný spůsob 

mluvy o realných kontraktech: pignoris causa tradere, pignori dare 

Fl. 8 D de p. 13, 7, Fr. 50 § I D de iur. d. 23, 3, Fr. 2 D de p, 

a. 13, 7. rem commodare, Fr. 14 D com. 13,. 6, rem deponere Fr. 1, 

§ 27 D dep. 16, 3, který vyt)íká rem a konsens pI-edpokládá. Tato 
stejná fľaseologie, přizvukování mancipace před formalnou úmluvou 

ukazuje do jisté míry i na systematické iaI-aděn í fiducie mezi kon

trakty. Kam r'adí právníci hmští fiducie? Ulpian a Paulus jednají 
o fidllciích společně s depositem 90) v XXX. resp. XXXI. knize od 

Edictum Julian v Digestách 1. XIII. a Paulus v R. S. uvádí fiducii 

v titulu IV, lib. II. s ostatními realnými kontrakty, ale jedná o ní -

a to potvrzuje výzkum Lenelu.v - teprvé v tito XIII, 1. II, po de

positu. Avšak toto spojení nemá pro naši otázku rozhodného významu, 

'poněvadž Edictum, k němuž uvedené spisy se pojí, v r'adění obli

gačních iudi ci í řídí se jinými hledisky než schematem: re contrahitur 

obligat io, aut verbis, aut literi s, aut consensu - Gaius III, 89. Gaius 

sám na rozhodném místě - III, 90 - mlčí. Jest na jevu, žefidu
ciarní smlouvy nelze nazvati a zařad iti mezi p r a v é realné kontrakty. 

Neboť »res« při realných kontraktech znamenala hm otné odevzdání 

- Fr. I7 pr. D de pact. 2, 14 - kdežto mancipace a in ilu'e cesse 

%) Lene!: Z. f. Rd. nf, 105 sq. 
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samy tento realný moment neobsahují. (Ulp. Fr. 
obsaženo pouze nabytí věc n é h o práva. Avšak tato překážka a ne

rovnosť pozbyla svého významu, jakmile bylo uznáuo, že i smlouva 

hypothekarní jest realným kontraktem. I ona obsahuje jen zřízení iuris 

in re: cum );on transit nec (dominiqm: fiducia) nec possessio ad 

creditorem - Fr. 9, § 2 D de pign. 13, 7 a Ulpian Fr. I pr. D 
eod. - Odtud mohla i fiducie řaditi se ku realným kontraktům, 
jakkoliv dle mého názoru byla zvláštní kategorií: re (mancipace) et 

verbis (lex fiduciae) . A tato kategorie není římským právníkům na

prosto neznámo n. Ulpian potvrzuje ji ve Fr. 9 § 3 D de r. c. 12, 

I a Modestin ve Fr. 52 pr D de A et O 44, 7· »simul utroque« 

»sive coniunctim« . Mohli bychom zcela přesně tuto posud nejasnou 

kategorii (Pernice, Z. f. Rg. IX, 22 I) vyplniti řadou fiduciarních 

smluv, kdyby nebylo Modestinovy poznámky v § 3: re et verbis pa

riter obligamus, quum et r e s interrogationi intercedit, Basiliky V. p. 

110 ad LI dosazují za interrogationi ne zcela nesprávně: stipulati

onibus. Na jaké je cl not n é (pariter ... intercedit) kontrakty myslil 

Modestin? Na fiducie nikoliv, je-li interrogatio stipulací, neboť fiducie 

JSOll bonae fidei! Či tane Modestinovi a kompilatoru.m na mysli sti

pulace na hmotném základě vzhledem na exorbitantl1í rozvoj excepti

onis 110n numeratae pecuniae? Není to iustinianská korruptela? Pu

stíme-li s očí fiducie, nenajdeme ani v klassickém, ani v iustin i

anském právu jednotný kontr;:tkt re et verbis. Modestinova poznámka 

~ 3 neoznačuje jasně ani onen druh kontraktU. »ani význam res et 

verba jako samostatného dílčího hlediska.« Pernice Z. f. Rg. IX., 
221 n 6. Lze-li čísti dictioni (nuncupationi) na místě interrogationi, 

jest to kategorie fiduCll, nelze-li , nezbývá než přičísti Modestinovi a 

Ulpianovi hádanku nebo přehmat. -

V. 

V předešlém jsem uvedl, že všem fiduciarním smlouvám spo

lečnou částkou jest mancipace: I čím jeden druh od druhého se liŠÍ, 

že jest obsah n~nkupace. Z něho jde na jevo, zda se uzavírá smlouva 

z:í.stavní uschovací nebo mandatní. Úkolem této kapitoly jest zmíniti 

se o p~době mancipace a in iure cesse ' a nunkupace při uzavření 
smlouvy zástavní. Otázky jsou ty : čím se podstatně liší fiduciarní 
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mancipace úd jiných? Jak zní nunkupace, kdO' ji prDnáší? Jak při 

in ime cessi? PDslední dDtazy lze jen neurčitě zDdpDvídati. Vlastní 

právnické prameny O' tDm mlčí a zlDmky bDnaurské a pDmpejské 

nelíčí .výkDn jednání fiduciarníhD, nýbrž vykDnané pDtvrzují a Dzna
čuj í Dbsah úmluv. 97) 

NakDlik jde O' mancipaci, jest z DbDU zlDmku patrnO', že v sDlen
nitách libripenda, svědku, antestata nebylO' při fiduciarní mancipaci 

žádné Ddchylky. RDvněž obecné specialisDvání mancipačníhD předmětu 

dělO' se spusDbem Dbyčejným. Pro theDrii fiducie pDčíná zvláštnDsť 
pDpsaných mancipací teprvé tím, že Dba zlDmky stvrzuj í, že mauci

pace děla se »HS nummD UUD «, t. j. že fiduciar-věřitel nabýval vlast

~ictví za minimalný peníz - nDminalnDu húdnútu jednúhú nummu. 
Ze tútú úslúví bylO' částí mancipačníhú fúrmuláře, není mi púchybnú. 98) 

Gaius r, l20 úvšem neuvádí v PDpisll mancipace ani slúvem pretium. 

Dle něhO' zní úslúví přijatelúvD prDstě : fundus. . . mihi emptus estD 

húc aere aeneaque libra. Prútú však nelze dúvúlávati se Gaia s vý

sledkem prúti Dznačení pretia v mancipaci. Líčíť Gaius mancipaci in 

abstractú, nikúliv kDnkretní případ a jmenuje tedy správně jen ten 

díl, ta slDva fOlmularu, která při každé mancipaci nutně se pronášejí. 

Stejným spusúbem zkracuje Paulus Vat. Fr. § 50 mancipačnl fúrmulář 

dle svéhO' účelu. Proti Gaiúvi mluví závažné Dkúlnústi. Odpúrují mu 

veškery listiny mancip~ční nám zachDvané. Zlúmky fiduciarní, dúna

tiún('s, (Bruns, Fúntes, 252 a, b, c, d, e, l, 2, 3, 4) emptiDnes 

(Bruns Fúnt. 256, l, 2, 3, 4). TytO' památky púpisuji dútčená jed
nání krúk za krokem: stipulace, iurata promissiú, mancipatiD, pacta 

. . . ' 
mlSSlú m vacuam pússessiúnem . . . takže není duvúdu míti za tú 

že některou úkolnúsť nebO' prDhlášení uvádějí jinde, než kde se v~ 
skutečnústi stala nebO' byla pronesena. Ony však vesměs jmenují 

nummus unus nebO' kupní cenu vedle pDpsání předmětu, tedy vedle 

jisté částky mancipačníhú fúrmuláře! RDzhúdny jsou zejména listiny 

kupní, nebDť Dny praví výslúvně: emit, ale nejmenují zde úbnús 

kupní, nýbrž teprvé při následujícím mancipiú accepit. Jak múžnú, 

.. 97) Podrobné výklady obou památek : Degerrkolb: Z. f. RG. IX, II 7 s . 
Kruger: KntJsche Versuche, p. 41-48. Eck: Z. f. RG. IX. (Savigny) 61 sq . a Isi . 

. 98) Spomo: Bechmann: Kauf, I, 77, Heyrovský: Inst. 182; Leist Manci-
pat1!ln, 182, Karlova: R . Geschaft, 187 a j. Na vývoj udání pretia z bývalého 
adpendere se nedovolávám. ]estiť toto adpendere samo otázkou. 
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aby se vytvúřil takúvý běžný formular kupních listin, kdyby nebylO' 

při mancipaci učiněnO' zmínky O' pretiu? - O únDm »HS nummú unD « 

mohlO' by se říci, že tím má býti bez vztahu na úslúví mancipační 

jen řečenO', že mancipace nestala se na základě úplatné smlúuvy 

na př. ex emptú, že jest tú termin pro neúplatné mancipace. Avšak 

pak by nebylO' pútřebí té zmínky v úněch památkách právních, pú

něvadž Dny hned vedle udávají duvúd mancipace : fiduciae causa 

(bún. tab.), dúnatiDnis causa (Bnms: dDn . a. b. c. e.) a na kúnec 

ukazuje bDnaurská tabule, že i mancipace ex causa empti dějí se 

nummú unO'. V bDnaurské desce úprávňuje se tDtiž fiduciarní věřitel , 

aby púdávaje zástavu pro nezaplacený dluh : mancipiD pl uri s HS 

nummú 1. i n v i t u s ne daret. Jaký smysl má tú tú ustanovení? BylO' 

tvrzeno, že tím pDvolenD věřiteli prúdati (ven dere = mancipare)"zástavu 

za jakúukúliv summu i sebe menší »nummus unus «. 99) Vysvětlení tú 

jest nemúžné. Předně prútD, že nelze nahlédnúuti, kterak na místO' 

předchúzíhD ven dere pDjednDu přichází mancipare. Dále prDtD, pD
něvadž věřitel vubec není pDvinen (invitus) prDdati a tedy tím méně 

muže býti nu cen, aby prodal za úbnDs neoDstatečný, správně řečenO' 

zadarmO'. TakDVé básnické úp sání »sebe menšíhO' DbnDsu « skrze 

nnmmus unus nehDdí se dO' právní listiny (nebO' dDkDnce bankDvníhD 

fDrmuláře) 100) a jest tím méně pravděpDdDbnD, pDněvadž ze shDra 

citDvaných listin vysvítá, že s mancipiD dare HS nummD 1. spDjuje 

se určitá právnická představa. TatO' spDjitDSť určité právnické před

stavy s mancipací n. 1. byla by nemDžnDu, kdyby se tatO' mancipace 

ničím z e vně nelišila Dd Dné " p I u r i s HS. n. 1. « BDnaurská tabule 

má v citDvané klausuli patrně na mysli tutO' dVDjí mancipaci, z nichž 

každá má pro smlDuvající svuj zvláštní význam. Tážeme-Ii se, v čem 

tentO' význam pretia mancipatiDni s vězí, mužeme DdpDVěď vyčísti 
jasně, jak se dDmnívám, Dpět z bDnaurské tabule. Hned pO' mancipiD 

pluris HS n. 1. invitus ne daret, následuje: neve satis secundum man

cipium daret, neve ut in ea verba, quae in verba satis s(ecundum) 

m(ancipium) dari sDlet, reprDmitteret neve simplam neve (duplam?) 

O pDsledních výhradách sati~ dace a reprDmisse není SpDru, CD . zna
menají. Věřitel si vymiňuje, že smí při prodeji zást;lvy údepříti kupci 

99) Srv. Z. f. RG. IX, 149, 409 a Kriiger: Versuche 52. 

100) Mommsen: Corpus J. L. II. p. 700. 



JeJlmu jednoduchý i rukojmím zjištěný slib evikční, že se smí zbaviti 

nebezpečí nejen nedostati svou pohledávku, nýbrž zaplatiti ještě kup ci 

simplum nebo duplum ob evictionem. Ježto s těmito klausulemi uve

dena jest maucipace kopulativným »neve«, musí míti týž smysl. 

A tento její smysl jest zcela jasný za dvou podmínek a) uvedeno-Ii 

pretium v mancipačním formuláři, b) opírá-Ii se actio auctoritatis a 

její duplum pouze a jedině o mancipaci a evikci (Paul. R. S. II. , 17 

§ 3), neboť pak mčí v uvedeném případě mancipio dans za 2 nummi = O, 

a klausule ona rovná se obsahem svým následujícím. Kdyby bylo 

správno, že actio auctoritatls neopírá se jen o rriancipaci a evikc i, 

nýbrž o samostatnou mancipační stipulaci, 101) pak by bylo ovšem 

udání pretia v mancipaci zbytečno, ale zároverr též ustanovení bo

naurské desky o mancipaci nummo I při s ku t eč n é m prodeji nevy

světlitelno. Neboť, zní-li jedna mancipace jako druhá a nemá-li sama 

pro mím mčení židného významu, pak by si musil Dama vymfniti, 

že vubec mancipovati nemá, anebo o mancipaci ani nemluviti. U či 
nit-Ii naopak, musí býti správným opak: pretium v mancipaci se uvá

dělo a jím řídil se obnos dupla actionis auttoritatis. Proto tam, kde 

dle pojmu mčení jest vyloučeno (donatio), jest mancipio dare nummo 

uno. Z těchto vývodu o nominalním pretiu mancipáčním plyne pro 

theorii fiducie zástavní následující: Je-Ii zástavní fiducie, jak jsem 

v kap. II. tvrdil, pravým pojišťovacím jednáním, t. j. jistotou p ro 

pohledávku vedle existujíc í a contrario 7Tfjéi.(H<; a Satzung, kde pohle

dávka v zástavě zaniká, pak vyžaduje tento pojem, aby nabytí zástavy 

bylo bezplatným jako při pignus. A tento pojmový požadavek potvr

zuje uuus nummus desky bonaurské a listiny pompejské, Gaiovoa 

fiducia ime pignoris contracta (II, 60) Gaiuv (II, 60, III, 220, III, 
201) a Pauluv (RS. II, 13, § 1-7) debitor a creditor jakož i a con

trario to, že Ulpian v interpolovaném Fr. 22, § 4 a Fr. 24 pr. D 

de pign. 13, 7 zná při evikci ficluciarní věci jen act ionem pignera

titiam co n tra l' i a m, nikoliv actionem auctoritatis. Tato př i pretium 

rovném I nummu byla bez významu. Domnívá-li se Voigt, XII Tafeln, 

10J) Srv. Degenkolb, Kri t. V. J. Sch. XX, 469, Bechmann: Kauf I, III , 

Bekker. Aktionen I, 37. Lenel: Edictuni, 424, Heyrovský: Inst. 280 - Rudorff 
Z. f. Rg. XI, 90, Eck: Verpfl ichtung des Verle. zm Gewahr. d. E. 3 sq. a j. 
Je- Ii deska bonaurská formulářem b a n k éra, nelze nic míti za nepodstatné a 
právně vadné. 
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II, 183 , že pi- i fiducii mancipováno bylo za obnos dluhu a že v bo

naurské tabuli jest proto nummus unus, poněvadž dává se zástava 

též pro dlLlhy budoucí a tudíž obnosem neurčité, odporuje mu vedle 

shora citovauých míst Gaia a Paula, listina pompejská, kde fidllCiujt 

se pro určitý, hotový dluh též za singuli nummi, jakož i ta úvaha, 

že by se vubec nemohl vyvinouti pevný pojem fiducie, jak tomu jest 

u Gaia a Paula atd., kdyby fiducie byla jednou tím, podruhé oním. 

A jak by se dala ospravedlniti exorb itantní usureceptio fiduciae, kdyby 

fiduciar neostával vždy věřitelem? (Gaius II, 60.) 

Poněvadž fiduciar mancipuje nummo uno, stává se ihned vlast

níkem, ustanovení § 4 I, J de rer.' d.' II, I jest tu bez významu, avšak 

z téhož duvodu jest věřitel-vlastník bez actio auctoritatis. V tom t o 

ohledu jest tedy též specifikování mancipačního předmětu, udání 

rozměru pozemku (Paul. R . S. II, 17, § 4), prohlášení jeho svobody 

od služebností 10 2) . a pod. bez významu, nikoliv však pro kontrarní 

žalobu fiduciarní. Než se tato vyvinula - a ona není prastarou 10 3) 

- musil se věřitel jinak zabezpeč iti . K usem záruky byla mu již 

sama veřejnosť aktu a nehledíc k 'stipulaci, která ,proti nepoctivému 

dlužníku jest bez ceny, a ku rukojemství, zbývala ještě sakralně vížící 

i ur a t a promissio, jak tomu v listině pompejské a četně při obyčej

ném pignus. 104) 

Zároverr s pretiem uvedena jest v bonamské desce klausule: 

fidi fiduciae causa. Zvláštního dukazu, že takovou kausu bylo lze 

v mancipaci uvésti, zbavují mne nejen ruzné konkretní památky právní 

(Bruns: Fontes-Donat. , c. e-3), nýbrž zejména mancipační formule 

libralního testamentu (Gaius II, 104), v níž nepokrytě emptor vyslo

vuje, že nabývá též k účelům testatorem ustanoveným: endo man

datela, tutela, custodelaque mea. (Holder, Beitrage 2. R. 69 .) Tak 

musilo býti možno i fiduciam-depositaru mancipovati : endo custodela, 

fiduciaru-mandataru: enclo manclatela a zástavnímu fiduciaru svou for

mulí. Která však byla tato formule? A byla tato formule, jako při 

J0 2) »Optumus maxumus < bonaurské tabule, srv. Fr. 59 D de c. e. 18, I ; 

Er. 169 D de V. S. , 50, 16, Fr. 48, 75 D de ev. 21, 2 . Kriiger I. c. myslí na 
ručení za pří s I uší c í služebnosti. 

JO") Scaevola (Cic~ro de olf. III, 70) dí: praesertim cum in pIe r i s q u e 
essent indicia contraria. Míní jen jím uvedené bilateralní kontrakty? 

10') Fr. 4 D stel!. 47, 20, Eck: Z. f. R. G. IX, 83. 



testamentu pouhou spojkou pro následující nunkupaci dlužníkovu? 

K poslední otázce nelze říci nic určitého . Kdyby Cicerovo (de off. 

III, 17, 70): uti ne propter te fidemve tu a m captus fraudatusque 

sim, bylo částí fiduciarního jednacího formularu (Wlassak, Process

gesetze I, 88 n. 4), nikoliv, jak se domnívám, částí legisakčního 

úsloví, pak by bylo jasno, že i při fiducii byla nunkupace pronesena 

od fiducianta. Tomu není na překážku, že při mancipaci mluvil jen 

akcipient, poněvadž mancipace a fiducie nejsou, jak jinde pověděno, 
totožny. 

Mnozí se domnívají, že ono jediné »fidi fiduciae causa« ' bylo 

tím, co znamenalo fiduciarní smlouvu a že ku této klausuli připínalo 

se neformalné pactum ftduciae. 105) Avšak zásada o platnosti pakt při 

jednáních bonae fidei není prastara. Ulpianovo s o lem u s dicere ve 

Fr. 7, § 5, D de pact. 2, 14) není »antiquitus. « Z klausule pak »fidi 

fiduciae causa« není patrno, o jakou fiducii se j~dná a takováto ne

určitosť příčila se duchu starého práva. Jest významno, že Plautus 

v Trinummu I. c. zmiňuje se o fidu cii praví: qui tuae man datu s 

est fidi fiduciae, quin emu restituis, tedy vytýká hlavní obsah úmluvy. 

I musíme za to míti, že v starš í době nunkupován byl celý obsah 

zástavní úmluvy, který ovšem před vývojem práva prodeje byl velmi 

stručný. Domnívám se, že vytknuta byla sum ma, pro kterou zastaveno : 

ob sestercios n ooDL (pomp. zlomek) a vedle obecného příkazu 

jednání řádného muže : ut inter bonos bene agier oportet (Cic. de 

off. III, l 7, 7 o), navrácení zástavy po zapravení dluhu. Pokládám 

sice Cicerovy citáty za části legisakce, ale mám zaroveň za to, že 

nechyběly ve formuláři jednání kontraktního a to proto, poněvadž 
buď dle této lex fiduciae utvořena formule legisakce (Gaius IV, ll ) 

anebo naopak vytvořena dle charakteristického úsloví legisakčního 

formule pro kontrakt. Dle tohoto konexu mezi legisakcí a jednáním 

byly asi dva formulary jednací, jako byly dvě formule legisakční 

(srv. kap. XIV.). Jedna formule pro ' fiducii zástavní, uzavíranou se 

spoluobčanem (ut inter bonos etc.), druhá pak pro fiducii kontraho

vanou s osobou cizí moci podřízenou (ne prompter te, fidemve 

tuam etc.). Tento druhý zvláštní formular nemůže býti nápadným, 

105) Tak Sohm. Jnst. 35, Longo: Arch. iuridico, XXXVI, 317: lex man
cipii che fu l'origine del pactum adiectum. 
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uváží-li se, jak hospodářství římské bylo skrz na skrz proniknuto 

činností osob podřízených, zejména otroků. 
Zda i v pozděj ší dob ě byla fiduciarní smlouva obšírně nunku

pována, nedá se říc i . Bonaurská deska nedokazuje, že omezovala ~e 

na pouhé »ficli ficluciae causa«, neboť jako tamtéž uvede~é ma~CJplO 

accei)it znamená celou Gaiovu (1. l l 9) manr:ipační formuli, tak 1 »fidl 

f. c.« znamenati může obšírnější úsloví fiduciarní. Pravděpodobno 
však jest, že se v době Gaiově omezovala fiduciarní nunkupace jen 

na starobylou stručnou formuli, kdežto podrobnější obsah smlouvy 

zahrnut byl v připojených paktech. Ta okolnosť, že se mancipace 

děla za příčinou fiducie, nebyla pro třetí osoby bez významu (c. 4 C 

si p. v. VIII, 30). I odporučovalo se vytknouti ji za veřej~ých so

lennit mancipace. Jiný obsah fiduciarní smlouvy dotýkal se Jen stra~ 

smlouvaJ'ících a mohl tudíž ponechán býti soukromému paktu. O forme 
v k o fiducie in iure cessí uzavřené není žádných .zpráv. Domneu a o s p u-

s o b II prohlášení fiduciarova uvedena v kapitole předchozí. 

VI. 

Gaius II. 59 označuje krátce mancipacl a in iure cessl za 

formy fiduciarního kontraktu. Nepraví pak ničeho o to m, zda in iu:e 

cesse jest formou pro fiducii jakéhokoliv předmětu in comme~c~~ 
(Ulp. Fr. XIX, § 9) a mancipace snad jen formou pro res man~lpll. 
Mnozí spisovatelé dovolávají se tohoto všeobecného rčení GaLOva 

jako jednoho z důkazů, že mancipace neobmezovala se pouze na. 
res mancipii a poukazují k tomu, že právě při fiducii možnosť man

cipace rerum nec mancipii nabývala praktického významu, 10 6) poněva~ž 
jeden z oněch quiritských úkonů pro ni byl nutným a in iure cesslO 

pro mnohou obtíž byla neprakti ckou, jak Gaius sám (II, 25) potvr
zuje. Důsledně pak rozšířením možnosti mancipace i na věci , které 

nemají civilního kommercia, uvádí Geib (Z. f. Rg. VIII, l 26), vedle 

jiných, fiducii za platnou formu zástavní na pozemcích provincialních. 

Z předchozího jest patrno, že otázka o užití té neb oné formy, 

jakož i ona o možném předmětu fiduciarní smlouvy zástavní, souvisí 

s všeobecnou otázkou o poměru maucipace ku res nec mancipii, 

lOG) Bechmann Kauf I , 334. 
4 

I 

I 
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zejména též ku pozemkům, které nemají kommercia agrorum. Dle 
mého míněn í, lze na tuto otázku dáti bezpečnou odpověď, dělíme-Ii 

Pl'esně od sebe dvě otázky: co spůsobuj e přech od vlastnictví u věcí 

manclp ii ? Co u věcí nec mancipii , jsou-Ii mancipovány? ObyČejně 
pátrá se jen po dokladech, že res nec mancipii mancipovány byly 
a vidí se v takových příkladech důkaz, že mancipace byla »především« 
určena pro res mancipii, ale vedle toho též platnou formo u pro 
převod věcí ostatních. Jest však možno, že na pohled týž úkon 
manc ipační byl re vera při věcech mancipii úkonem zcela různým 
od onoho při res nec manclpu a věcech mimo civilní kommercium. 
A to chci na základě pramenů dolíčiti . 

Mancipování res nec mancipii mám za událosť dokázanou. 
Důkazem však nejsou ani mancipace fam iliae, ani svobodných osob 
su i neb ali eni iuris. Nenalezají-li se v Ulp i anově (Fr. XIX, § 1) kata
logu rerum mancipii , není to dftkazem, že nejsou nebo nebyly řád
nými předměty mancipace, nýbrž že tento katalog jest neúplným. 
»Famuia« nebyla více za Ulpiana praktickým 'předmětem převodu 

vlastnictví. 107) Co pak se týče osob svobodných, uvádí je Gaills I, 
120 takovým spůsobem pospolu s personae serviles a jinými res 
mancipii, že nelze o tom pochybovati, že Gaius pokládá je stejným 
způsobem za řádné předměty mancipace jako ostatní r e s mancipii. 
Pomíjí-li Ulpian je uvésti, jest to odůvodněno tím, že za jeho doby 
osoby svobodné nejsou ani »res«, ani moc mancipací nad nimi na

bytá »dominium«. Jemu jde patrně o to, aby vylíčil spůsoby převodu 

předmětů maje t k o v Ý c h, k čemuž nehodí se ani nepraktická familia, 
am jednání o svobodných osobách. 

Žádným bezpečným dokladem mancipace rerum nec mancipii 
nejsou mancipace statlle u Tac ita, Ann. I, 73, monumenta, kol um
barií a cinerarií v některých nápisech uvedené. Bruns, Fontes, 255. 

8ylyť tu mancipovány buď věc i nemovité nebo movité (nec mal1clpii) 
s nemovitostmi spojené. Naproti tomu dosvědčuje Plinius, Hist. N. IX, 

35, 117, 134 spůsobem zcela jasným mancipace drahocenných před-

10') Familiae mancipatio byla holou formalitou (Gaius IV., 103). Neujatá 
hereditas . t a nt u m in iure cessionem recipit (Gaius II, 34), nebO l', i kdyby 
byla materialně úplně rovna mancipované familii, není familií, poněvadž tu není 
pater familias. · Jest 'hereditas nebo res nu llius . Bechmann Kau f I , 322, Holder : 
13eitrage Erb. R. 54. 
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mětů a jistou měrou Frontinus lOS) mancipace pozemků provi ncialnýc b. 

Omyl o věcecb tak obyčej nýcb , jako jest spůsob převodu vla~stD i ctví 

nelze u Plinia, třeba neprávníka, předpokládati. ( 09) A- mancipovány-li 

res extra commercium ci~ile, jak to autorita agrimensorova stvrzuje, 
nemůže' býti s podivem, že užívalo se solenní mancipace mezi občany 
tam, kde snad solennita tato byla pro hmotné právo nerozhodnou. 
Zdá se mi, že i Cicero Top. X, . 45 i Gaius II, 204 mají na zřeteli 

fak ti cké užívání mancipace mimo obor rerum mancipii . I jest se tá
zati, zda tyto mancipace jsou právně rovny mancipacím rerum , man
cipii anebo, zda přev.od vlastnictví věc i nec mancipii nespočívá na 
jiných momentech než o n ěch, které tvoří podstatu mancipace. K tomu, 
trvám, podává Ulpian v titulu XIX, Frg. odpověď zcela urči tou, po
kud nepodkládáme jasným jeho výkladům slovnou i logickou nedů

slednosť a nedostatečnosť. 

V § 3 1. c. označuje se mancipace za »propia« speCles ali ena

tionis rerum mancipii a v § 7 tradice za »propria« al ienatio rcrum 

nec manclpli. Oběma těmto spůsobům stojí oproti v §§ 8, 9 usu
capio a in iure cessio jako »communis« alienatio manc ipii rerum et 

nec manclpll. Nehřeší-li Ulpiau proti všem pravidlům logiky, může 

znamenati jeho třídění jen toto: usucapio a in ime cessio jsou právní 
skutečnosti, které pt'i všech věcech stej noměrně působí: »adipiscimur 
dominium«; kdežto týž účinek má při věcech manci pii v Ý h ra dně 
(propria species) mancipace, při věcech nec mancipii »výhradně « 
(propria) tradice. Protikladem společného jest výhradné, oj edinělé. 

S tím shoduje ' se též terminologie Ulpianova. Neboť »proprium« zna
mená u něho jako u Gaia a j. to, co někomu nebo něčemu vý
hradně náleží. 110) Chtěl-li Ulpian, jak mnozí tvrdí, pouze říc i : man

cipace jest pře d e vší m scizovací formou r. m., vedle toho též 
r. n. m., pak chybí veškerý protiklad ku §§ 8, 9, které právě obec
ností svou mají se lišiti od oněch prvých. Dalo by se říci: že ono 
»především« a »vedle toho« jest myšlenou protivou »stej noměrného« 

108) Schriften der rom. Feldmesser (Lochmann) 36: et veneunt sed nec 
mancipatio eorum legitima est. 

109) H uschke: Z. f. g. R. Wissensch. X II, 289, Squitti : Studi sulle 
res m. e nec. m. § 2. 

"") Ulp. Fr. 1. § 18, Col!. XVI, 7 § 2, Fr. 6 D, de i. i. I, 6, Fr. 9 
§ 3 DI, 8, F r. 7 § I D, 1,9, Gaius I, I; I 55; I , 1 19 atd. 
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(comml1nis), avšak obrat ten jest nedostatečný, poněvadž tradice, 
která ~ § 7 rovněž označena jest jako » propria«, ne n í uznaně 

» především « formou nabývání při res nec mancipii, nýbrž výhradnou 
formou; formou, která u res mancipii dominium nepřevádí. (Gaius II, 

41.) A o do min i u Ulpian jedná. N elz~ se domnívati, že v slovu 
tak obratný Ulpian v § 3 klade technické proprium za »per eminen
tiam« nebo »specialiter « (Fr. XI, § 3 a VI, § 5) a že ve dvou 
spojených odstavcích témuž slovu přikládá ruzný význam. 

To, co svádí od jinak jasného textu Ulpianova, že mancipace 
pusobí přechod vlastnictví jen při věcech mancipii, jest obrat, kterým 
Ulpian v § 7 označuje poměr tradice ku res nec mancipii: harum 
rerum i p s a traditione dominium adprehendimus a Gaius lL, 2°4: 

si nec mancipii sit, suffi cit, si tracliderit (sv. Gaius II, 19), dva 

výroky, které mnozí (na pL Voigt, Longo) tak opisují: ne tře b a 
man ci pace, postačí na mís t ě jejím již pouhá tradice. Ale opsání to 
není správné a v pravém výkladu onoho obratu spočívá pravý názor 
o právním významu mancipace pro res nec mancipii. 

Ulpian popisuje v § 3 stejně jako Gaius L, I 19 mancipaci 
jako úkon, který děje se certis verbis za přítomnosti solenních 
osob. Právně významno a je din ě účinno jest vyslovení oné zá
konem uznané formule. Předmět nemovitý muže se nalézati kdekoliv 
a ani na předmětu movitém neděje se žádné ujetí držby. Postačí 

pouhá jeho přítomnosť »non plures quam simul capi possunt« a 

dělo-li se vubec nějaké manu capere (Gaius L, 12 I) nebyla to ad
prehense possessionis - jak z nepotřebnosti přítomnosti na pozemku 
jest patrno - nýbrž symbolický úkon, jímž formulí projevené nabytí 
vlastnictví bylo na zcela určité věci omezeno. Mancipace a tradice 
mancipované věci jsou dva ruzné úkony, jak patrno i z Paula R. S. 

II, 17, § 3 i Gaia II, 204, kteří oba úkony jasně liší bez omezení 
na vě ci nemovité. Itl) Ovšem při mancipaci mobilií z pravidla mancipio 
a<':cipiens současně věc béře v držení, ale tato adprehense není n a
byt í m vlastnictví, nýbrž v)íkonem n aby t é h o vlastnictví. Když tedy 
Ulpian a Gaius p o popisu mancipace praví: ipsa traclitione do mi
l1lum adprehenclimus, staví toto »ipsa traditione« a »sufficit traclitio « 

, 111) Zda původně bylo jinak, dá se jen domýšleti. Huschke : Publician
Klage, SI. 
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oproti »certis verbis « a »ql1am manu capi possunt« (Ulpian) resp. 
mancipace e t tradere (Gaius II, 204), čímž řečeno: ad p re h e n·s e 
(animo dominii) získává nám vlastnictví, certa verba, jako u manci
pace, jsou přebytečna, a opáčně: mancipováním- rei nec mancipii zí

skáváme vlastnictví věci, jen když ji adprehendujeme. Při mancipaci 
rerum m. jsou causa efficiens solenní certa verba, při mancipaci r. 
nec mancipii tradice věci. Ježto však pro mancipaci právně charakte
ristickým mtiže býti pouze to, co rozhoduje při res mancipii -
jeden název od druhého jest jistě odvozen - tedy tak zvaná 
mancipace r. nec manclpn není »propria« (legitima dí Frontin) man

cipatio, nýbrž tradice zahalená pr á v ně bezvýznamnou formou man
cipace, kteréž občan římský pro okázalosť nebo z processualních 

ohledů užíval tak, jako dnes zhotovují se listiny jednoduché i quali
fikované o závazcích, které i bez nich existují a pouze jimi by 
vzniknouti nemohly. Správnosť tohoto pojetí mancipace rerum mancipii, 
jako jedině pravé (propria species) a oné při res nec mancipii, jako 
zdánlivého a jen skrze tradici pusobícího mancipačního jednání, 
potvrzuje in ime cessio hereditatis a in iure cessio práv na cizí 

věci, jež jsou res nec mancipii. Gaius II., 29-30, 34, Ulpian Fr. 
XIX, §§ II, 12. - Ony »tantum in ime cessionem recipiunt«, 

nemohou býti »pravým« spůsobem mancipovány - certis verbis bez 
tradice - poněvadž nejsou res mancipii, nemohou býti mancipovány 
» nepravýn1 « spusobem, tradicí cum verbis, poněvadž nelze je adpre
hendovati, musí tedy nastoupiti forma, která není vázána ani na 
mancipabilitu, ani na tělesnosť (res corporalis): in iure cessio. Kdyby 
existovala vedle mancipace r. m. též mancipace r. n. m. omezená 
pro stě na solennia verba, nebylo by lze vysvětliti, proč v těchto 
případech nelze mancipovati. Můj výklad Ulpianových fragmentů jest 
tedy tento: Mancipatio (agere per aes et libram) působí dominium 
pouze při res mancipii. 1l2) Tradice pouze při res nec mancipii. Kde 
tradice res n. ,m. fakticky se setká se solennitami mancipace, na
stanou pouze účinky tradice (dominium), nikoliv mancipace (actio 

auctoritatis).113) • 
Ještě méně lze úznati mancipaci provincialných pozemku, po-

JUJ. Taktéž Heyrovský Inst., 181 Squitti: Studi 15 a j. 
113) Cic. Top. 4'5: se ulla re o b I i g a v i tl 
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zemkB. bez kommercia agrorum (tf-tn:a(J/,r;). PE res nec mancipii jsou-li 
při mancipačních formalitách tradovány, vzniká přec dominium na 
soudě římském uznané, takže tato solenní tradice snadno mB.že b)íti 

zamísena za pravou mancipaci. Tato jakož i in iure cessio je atomem 

quiritského práva (Gaius I, 119) a jejím účelem jest spB.sobiti quiritské 
vlastnictví. Pozemky' však provincialní jsou naprosto nespB.sobilými 
býti předmětem a základem jakéhokoliv civilního poměru : illud quaeso 
dí Cicero pro Flacco § 80 - sintne ista praedia ce;slli censendo, 

habeantne ius civ ile, sint necne sint mancipii, subsignari apud aera
rium, apud censorem possil1t, in q ua tribu denique ista praedia cen
suisti . . . Dominium na pozemku provincialném jeho držitel (possessor) 
poskytnouti nemB.že a Gaius II, 27, 3 I, jako Frontinus l. c. (Bruns, 
Fontes 4 I 2) S žádoucí jasností popírají pro ně možnost mancipace 
i in iure cesse jako římsko právních nabývacích jednání. Ne ní tím 
řečeno , že úkon mající formu římské mancipace nemá žádného účinku. 

Připouští-li provincialné právo převod vlastnictví (provincialného) 

pouhým prohlášením, nebo ujme-li se při této mancipaci nabyvatel 
držení, s kterým provincialné právo spojnje nabytí vlastnictví, anebo pro
hlásil-li edikt místodržitelB.v, že chrániti . chce nabývací spB.sob stra
nami určený, není pochyby, že mancipací onou nabude se vlastnictví. 
Ale causa efficiens není forma mancipace jako římského právního 
aktu - legitima mancipatio, jak dí Frontin - nýbrž buď vB. le stran , 
buď ony druhé, dle provincialního práva platné oko lnosti. Správně 

dí Cicero, Top. X. 45: finge mancipio ali quem dedisse id qnod 
mancipio darinon potest: num id c ir co eiusfactum est, qni accipit, 
aut num is, qui mancipio dedit ob eam r e m se ulla re ob li gavit? 
Myslí-li při . tom na věc i nec mancipii nebo na pozemky provil1cialní 

aneb na věci extra commercium, říci se nedá, ale patrno jest, že 
mancipaci věci nespB.sobilé o sobě (idcirco, ob eam rem) upírá spB.
sobilosť převésti vlastnictví i založiti závazek z evikce. Platnosť toho 
pro pozemky provincialní plyne z uvedených míst u Gaia a Fron
tina. - A jako tyto účinky )nou se jen ku pravé legitimní mancipaci 114) 

114) Mancipaci nec legitimae t. j. mancipaci římskoprávně nepftso bící jsou 
korelatními zjevy na pozemcích provincialných loci p ro religiosi a pro sacri -
Gaius II, 7 - »proprie « nejsou religiosi a sacri, jich posvěcení jest jako jich 
manclpace »nec legIt1ma « »non ex auctoritate popuJi Romani ,« prava usurpatio 
římských institucí, jak o jiném dí § 8 Frg. de iure fisci. Provincialní loci reJigiosi 
se též římským nerovnají. Epist. Traiani ad PJinium , 68 ed. Keil. O zvykovém 
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tak jest za to míti i při fiducii. Není-li tato jinak platnou nd při 
mancipaci a in iure cessi, jak obecně se uznává, je-li (dle mého mí
nění) výronem zásady XII tabulí o nunkupaci in mancipio, plyne 
z toho, že fiducie jest závaznou jen tehdy, pojí-li se nunkupace ku 

pravé mancipaci t. j. ku mancipaci rei mancipii. Jinak nutna jest in 
iure cessio. Nunkupace ustanovení fiduciarního ph mancipaci rei nec 

mancipii bez traclice vykonané jest právně bez významu, traduje-li se 
hned nebo později, jest to lex . traditioni dicta, která mohla býti uznána 

pouze jako innominatní kontrakt. Stručné Gaiovo II, 59: fidu ciae causa 
manciplO dederit ve l in iure cesserit, nemB.že býti uvede:no jako do
klad pro volnou volbu mancipace pro jakýkoliv předmět (Longo

Archiv. iur. 36, 3 I 8). Gaius jednal obšírně o příslušnosti mancipace 
a in iure cesse v knize II, 14 sq. a nebylo mu tedy třeba totéž nově 
v kn. III, 59 vyklidati. Ve smyslu Ulpianovu musíme hci: mancipace 
lze jako činitele fidu ciarní smlouvy užiti pouze ph res mancipii, všude 
jincle nutna forma in iure cesse. Tato i ona forma nabývací a tudíž 

i fidu cia vyloučena jest při věcech jsoucích mimo civilní kommercium. 
N a pozemcích provincialních jest ř í m s k o p r á vn í fiducia nemožna. 
Smlouva toho druhu jest platnou nanejvýš dle práva provincialného. 
Zvláštnosti římské ficlucie, zejména usureceptio fiducie, kteráž jest species 

u s u ca p i o n i s (Gaius II, 59 srv. II, 46), pro ni neplatí. Takovou pro 
vincialní fiducií jest ona v Cicerově řeči pro Flacco, 2 I, 5 I uvedená. 
Aiolská obec Temnos r. 694. a. u. c. neměla ius Italicum. Zástavní 
smlouva Decianova muže býti tudíž jen »prava« »nec legitima« fiducia. 

Jest ovšem též možno, že Cicero slovem fiducia označuje řeckou hypo
theku, slovo tehdy v Římě j eště nevalně běžné 115). I narážka na De

cianovo vydávání pozemkB. provincialníd1 za res iuris civilis mB.že 

se krýti za slovem quiritské fiducie. 

VII. 

o ostatních náležitostech smlouvy fiduciarní jako sp{l.sobilosti 

stran ku jednání, volnosti disposice a p. netl'eba se š i řiti. V tom směru 

rozšíření lí st!1vft římských v jednání s peregriny není proč pochybovati: CO jest 
~mos « inter cives Romanos et Termenses v lex Antonia de Tcrmessibus ? Bnm s : 
Fontes, 93. 

11C') U Cicera drakráte: ad fam. XIII , 56, ad Attic. II, 17· 
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neliší se fiducia od jiných smluv. Bližšího vyšett·ení vyžadují předměty 

fiduciarní smlouvy. 

Vyloučeny byly již z oboru fiduciarní zástavy věci extra com, 
mercium a úže též věci bez civilního kommercia. V tomto kruhu 
byly dále positivně vyloučeny fiducie dětí. Paul. R. S. V, 1 § I. 

Rovněž za neplatnou pokládati jest ficlucii clotalního pozemku. Lex 
Julia cle aclulteriis zapověděla zavazení (obligare) pozemku věnného 

naprosto, scizení (abalienare) bez svolení ženy. Theophilus v parafrasi 

pr. J quib. al. II. 8 vysvětluje ustanovení to tím, že žena ph scizení 
nebezpečí, jaké svolen ím na se béře, jasně vidí a tudíž bez příčiny 

nesvolí, kdežto při zastavení mohl by ji muž přemluviti pou~ázáním, 

že zastavením ničeho neztrácí a proto třeba naprosté zápovědi . Jest 
patrno, že s toho stanoviska nedalo by se vlastně o fiducii rozhod

nonti, neboť ona jest sice přítomným scizením (mancipace) ale sku
tečná ztráta hodnoty věci posunuta jest do budoucna. Avšak fiducia 

jest ostřejší formou zástavy a bylo-li zapovězeno naprosto pignus, 
platí to tím více o fiducii. Užito-li bylo v dotyčném ustanovení výrazu 
» obligare« (Fr. 4 D de f. d. 23. sl pak byla jím zahrnuta i fiducie 116). 
Provděpodobně ustanovení Augustovo jednajíc o p o zem k u a to 
především o pozemku i t a I s k é m (Gaius II, 63), jmenovalo vedle 
pignus výslovně fiducii, tak dělo se i v schematických scizovacích 
zákazech soukromníku. Srv. nápisy u Brunse . . Fontes, 3 ° 7, n. 7, 8. 

Omezena byla v ohledu na osoby věřitelU fiducia pozemkll na
lézajících . se v obvodu obce opatřené privilegiem zápovědi scizení 

pozemkll na nepříslušníky, Cle non li c. XI, SS . . Hypotheka takových 
pozemku na cizé byla možna, ježto hypotheka není scizením, ovšem 

právo prodeje bylo omezeno. Ficlucia jsouc úplným scizellím na 
yěřitele (mancipace), byla pro přespolního věřitele nemožlla. Pravidlo 
Fr 24 ]) de p. 2 o, 1 musí tu býti obráceno v opak. 

Mancipace a in ime cesse dotýká se vždy jen určitých, indi
vidualných věcí. Mohou tudíž fiduciovány býti veškery věci ve skladu 

(taberna, Fr. 34 pr. D de p. 20, 1) se nalez::tjící, ale nevznikne tím 
fiducia tabemy jako měnivého celku s odlivem a přílivem - žádná 
z fiduciovaných věcí nemuže bez zvláštního aktu ze závazku vyj íti 
a žádná bez nového fiduciování státi se zavázanou. Generální fiducit; 

116) Sidonii Epist. IV, 24 , Pnul. R S. III, 6 § 1 sp. III, 6 § 8, Gaius Ir , 220. 
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jsou nemožny. Je~iný případ fiducie majetkového souboru bylo by 
by lze docíliti fiduciováním nenastoupeLlé pozustalosti od legitimního 

(non suus) dědice (Ulp. Frg. XIX § 14), ježto zde možna universalní 

in iure cesse. Rovněž z povahy fiduciarního aktu vyplývá nemožnost 

zastavení věcí fiduciantu posud nenáležejících (Fr. 15 § 1 D de p. 
2 o, 1) t. j. buď posud neexistujících neb jsoucích v cizém vlastnictví. 
Z toho vidno, že rozsah fiducie při zástavě věcí jest užší než při 

pignus a hypothece. A podobně i ph fiduciování jiných práv majet
kových. Především při služebnostech. Po mém mínění mohly býti 
veškery služebnosti osobní i pozemkové dány za hypotheku. Pignus 
bylo při usu a servitutes úrbanae nemožno, nikoliv hypotheka. Závěrek 
Fr. II § 2 D. de p. pignus na hypotheku je mylný 117) Ovšem bylo 

právo zástavníbo prodeje mimo zastavení ususfruktu omezeno jen na 

prodej majiteli služebné věci. 

Fiducia stávajících služebností jest však nemožna. Při ní musí 

zástavní přeďrnět převeden býti ve vlastnictví fiduciarovo, což pn 
služebnostech nemožno, poněvadž p r á v o služebnosti jest neodděli
telno od oprávněné osoby (Gaius II, 3 o, Fr. I I D de usu 7, 8, 
Fr. 2 D de usu fr. 33, 2, § 2. J de usu II, 5) nebo od oprávně-

. ného pozemku. Převod práva toho jest možným jen mezi oprávně
ným a zavázaným, ale ani tu nemllže se uzavříti fiducie, poněvadž 

tímto převodem se dotyčná služebnosť z ruš u je a tudíž závazek 
restituce ,e i u s dem servitutis' by směřoval na plnění nemožné. 

Majitel služebnosti pozemkové, jenž by nechtěl nic více fiduclovati 
než služebnosť, mohl by toho dosíci jen zastavením pozemku panu
jícího s kontraktním omezením práva prodeje na scizení (vicino) slu

žebnosti. Tomuto případu jest blízkým t. zv. zastavení budoucí slu
žebnosti, pojato v tom jedině správném 118) smyslu, že dlužník zasta
vuje pozemek, ale nepropujčuje právo prodeje pozemku, nýbrž jen 
právo zříditi kupci určitou služeb llosť. Jest samozřejmo, že takové 
zastavení budoucí služebno?ti jest možno stejně ve formě ficlucie jako 
hypotheky. Avšak pro fiducF byl možným ještě jiný a to praktický 
spusob zastavení služebnosti. Majitel pozemku zřídil fiduci::e causa 
věřiteli svému služebnosť osobní nebo, je-li vicinus, pozemkovou. Zři-

117) Srv. Eisele, Archiv f. C. Pr. 65' 122 , Holder: Arch. f. C. Pr. 63, II8 sq. 
118) Anomalií prostém smyslu. Srv. níže a Exner, Krilik des Pf. R. 64 . 
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zovací a zastavovací mancipace neb in iure cesse splývá v jedno. 
Již v době trvání dluhu m8že sml JUVOU povoleno býti fiduciaru vy
konávání služebnosti po právu již zřízené. Závazek fiduciar8v pecunia 
soluta smHuje na vzdání se konstituované služebnosti. Nezaplatí-li 

fiduciant v čas, tedy realisuje fiduciar jistotu svou buď tím, že uspo
kojí se z plodů na základě práva služebnosti nabytých (ususfructus), 
nebo že toto právo co do výkonu scizí (ususfructus) anebo že . dle 
učiněué úmluvy služebnosti definitivně nabude ' (lex commissoria), oč 

z pravidla sousedu-věřiteli ph fiducii služebností pozemkových se jedná. 
O praktické hodnotě této fiducie nelze pochybovati. Ususfructus 
anebo pozemková služebnosť sousedu potřebná jsou tak výhodnými 
předměty zástavy jako v jiném případě pozemek sám. Pro dlužníka 
pak jest výhoduo to, že nezavazuje celý pozemek a že samo stižení 
služebností jest zatím jen eventualní. Praktická cena této fiducie byla 
tím větší, poněvadž podobná zástava ve formě pignus nebhypotheky 
původně byla vůbec nemožna a v době klassické jen váhavě uznána. 
D8kazelTl jest Fr. 12 D de p. 20, 1. Fragment ten jedná o zasta

vení budoucí služebllosti, llikoliv již stávající, jak se domnívá Eisele 
(Archiv f. C. Pr. 6 S, 123), neboť úmluva o prozatímném výkonu za
stavené služebnosti tamtéž uvedená jest při stávající služebnosti ne
možna. DLlď jest totiž mysleným věřitelem vic'iL1uS extraneus nebo 
Vlcmns, jenž jest majitelem služebného pozemku. Povoliti onomu 
prvému výkon služebnosti jest právně nemožno' a porušením práva 
majitele pozemku služebného, poněvadž pozemková služebnosť může 

býti vykonávána pouze pro panující pozemek a dle jeh o potřeb. 

Utilitas contrahentium (Fr. 12 l. c.) nemůže odůvodniti porušení práv 
osoby třetí. Na majitele služebného pozemku jako věřitele zástavn íllO 

nehodí se však ono paktum proto, poněvadž pro něho musilo by 
zníti: ne de bit o r ea servitute utatur, ježto provisorný jeho výkon 
služebnosti záleží vlastně v tom, že služebnosť ta se od oprávněného 
nevykonává. 

Po mém mínění jest obsah Fr. 12 tento: pignerativní za
stavení služebnosti pozemkové posud nezhzené jest přesně dle práva 

nemožno, ježto takové právo zástavní jest bez předmětu. Analogie 
zástavy věcí budoucích selhává, poněvadž v tomto phpadě vZllikem 
rei futurre vznikne též ius in re, kdežto ph zastavení budoucí služeb
nosti v okamžiku, kdy věřitel pro kupce služebnosť konstituuje, právO 

" 
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zástavní pomíjí 119). Ale propter utilitatem přec tento anomalní 
druh zástavy přijat a to, jak se domnívám, poď vlivem shora vylí

čené fiducie, při níž re vera se jedná teprvé o budoucí stižení po
zemku služebností, třeba tato ihned formálně se zakládala. Snad 
s tímto fiducÍarním puvodem souvisí též omezení Fr. 12 1. c. na 
4 služebnosti res mancipii jsoucí. A jako při oné fiducii bylo lze 
vymíniti si sousedLl-fiduciaru výkon p r á vně na byt é služebnosti 
»quamdiu pecullia soluta nOll sit«, uznána analogicky tato úmlnva 

i pro neexistentní sli1Žebnosť při pignus, poněvadž praktickým ob
sahem takového zastavcní mez i s o u s ed y byl nepochybně ten, že 
v případě nezaplacení soused-vHitel měl nabýti pro seb e onu 

předtím již fakticky vykonávanou služebnosť. 
Právo superficiarní a emphyteutické mohlo b)íti předmětem fiducie 

. buď tak, že superficiar neb emphyteuta právo své in iure cedoval 
nebo že vlastník práva ta fiduci::e causa in iure cessí pro věřitele zřídil. 

Právo zástavní nemohlo býti předmětem fiducie, neníť žádným 

samostatným předmětem scizovacím. Fiduciar musil by nabýti též 
. pohledávky. Tak-li se však stalo, nabyl již tím samým práva zástav

ního, tak že další zvláštní akt o tomto jest nemožným. 

. Subfiducie samozřejmě není. Fiduciarovo právo jest vlastnictví. 

Zastaví-li tedy fiduciar věc mu fiduciovanou, vznikne nová, obyčejná 

fiducia, zcela neodvislá od prvého poměru fiduciarního, neboť z a
platí-li prvý dlužník, nepomíjí tím vlastnické právo druhého fiduciara, 
nýbrž fiduciant nabývá jen nároku na svého ficluciara o restituci vlast
nictví resp. o náhradu škody zaviněnou nemožností restituce vzniklou. 

Jinak při akcessorickém pignus. Fr. 13, § I D de p. 20, 1. 

Formou fiduciarní smlouvy vyloučeny jsou z jejího oboru po

hledávky. Konstrukce zastavení pohledávky jako cessio fiducire causa 
(Skonietzki, Gruchot's Beitr. XXVII, 426) byla by ovšem velmi jedno
duchou, ale z pramenů jest patrno, že fiducia neměla žádného vlivu 
na vývoj pignus nominis. Snad proto, že úplné odloučení pohle
dávky od věřitele, jako vlastnictví věci od vlastníka, fiducii charakte
risující, bylo po názoru římském nemožno. Pignus nominis upraveno 
. dle vzoru cesse fiducire causa, musilo by skytati věřiteli volnosť po
hledávku dobývati (ius exigendi) nebo prodati (i. vendendi), . kdežto 

119) Literaturu této otázky viz . 11 Windscheida, Pand. I, 797 u. I I, 
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dle pramenu náleží věřiteli v zásadě jen ius exigendi. Fiduciarní 
cesse musila by dále vésti k fidllciarnímu vlastnictví na plněném před
mětu pohledávky, kdežto Fr. 18 pr. 1) de p. a. 13, 7 a Fr. 13 § 2 

D de p. 20,1 poskytují věřiteli na plněném předmětu totéž právo, 

které měl před plněním na pohledávce (Ioco pignoris), totiž právo 
zástavní. Fiduciarní vlastnictví věřitelovo, jak se domnívám, Hellwig 
(Verpfandung der Ford. 177) nedokázal. 

VIII. 

Typickým případem fiducie jest ten, když se fiduciar stane 
mancipací neb in iure cessí bezprostředně vlastníkem zástavy. Jen 
v tomto případě jest fiduciar ihned proti fiduciantu i proti třetím jist 

Tato jistota ovšem předpokládá, že fiduciant sám byl vlastníkem. 
Avšak jak v oněch případech, kde fiduciant jest pouze b. f. possessorem 
neb vubec jen detentorem, zkrátka ne vlastníkem ? Tu se fiduciar 
vlastníkem mancipací nestává, ale jest smlouva fiduciarní vubec bez 
významu? Tak tvrdí Geib pro starší dobu. Dle něho jest přímý 

přechod vlastnictví na fiduciara pojmovým požadavkem platné fidu
ciarní smlouvy. Kde man ci pace tento účinek nespusobí, tam není 
žádného fidu ciarního závazku. ,' Tradována-li tudíž věc neúčinně man

cipovaná a později fiduciantu od třetího evinkována, nemá ani fiduciar 
b. fidei žádnou žalobu z fiducie o náhradu škody a nákladu na fidu
cianta, jest v tomto směru odkázán jen na subsidiarní a v podmín
kách svých nevýhodnou actio doli. 120) Opačně i fiduciant mohl by 

dle tohoto pojetí fiducie dobývati věc svou od věřitele jen vindikací, 
stal-li 'se později vlastníkem, nebo tou kterou kondikcí sine causa. 

Nejdůležitějším však by byl ten dusledek, že při neplatnosti fiduciarní 
smlouvy bylo by upevnění právního postavení fiduciarova jednak 
actione publiciana, jednak vydržením tradované fiducie uvedeno 
v pochybu. Klassické právo uznalo sice i usucapio a snad i žalobu 
publicianskou 121) na základě neplatné kausy traditionis, ale připady 

ty dlužno pokládati za výminečné, více konkretnými okolnostmi 
jednotlivých případů odůvodněné, než nějakým všeobecným hlediskem. 

120) Srv. Fr. I § 4 D de d. 4, 3 a Fr. 16 § I D de p, a 13, Z. 
,121) Windscheid, Pand. l, 682 n, 6. 
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Nebylo by tedy rozšíření putativního titulu i na fiducii při nedostatku 
dokladu dosti oduvodněným. 

Vylíčený stav fiduciarních poměru byl by, jak patrno, pro 
fiduciara velmi nepříznivým. Jinak, kdyby se fiduciarní smlouva po
kládala i tehdy za právně účinnou, když uzavřena byla formálně 
bezvadně o předmětu objektivně spusobilém, předpokládajíc, že fidu
Clam nedostatek práva fiduciantova není znám. 

Které z obou pojetí shoduje se s názory práva římského, 

mužeme pro dobu klassickou vyčísti z interpolovaných Fr. 22 § 2, 

.Fr. 24 pr. D de p. a. 13, 7.1 22) V posledním praví Ulpian, že 
fiduciar, jemuž byla fidui::Ía ex decreto principis přiřknuta, nemuže 
actione fiduciae žalovati o náhradu, když po dekretu mu byla věc 
od třetího evinkována. Z Ulpianova oduvodnění: finita vide tur fiduciae 
obligatio, plyne, že před skončením fidllcie lze z evikcc Ileúčinně 

mancipované fiducie žalovati actione fi d u c i a e contraria, závěrek, 

který Ulpian ve Fr. 22 § 4 D 1. c. určitě potvrzuje. Má-li tu fiduciar 
žalobu fiduciarní, jest patrno, že fiduciarní smlouva z a y a z u je dluž

níka i když mancipace právního účinku neměla. Druhou stránku 
závaznqsti objasňuje Fr. 22 § 2 D. 1. c. Praedo, tedy nevlastník 
(Fr. S D de acq. p. 4 I, 2) fiducioval. Zaplatí-li dluh, náleží mu dle 
Ulpiana: e t de fructibus fiduciae actio, z čehož jde, že z fiduciarní 
smlouvy neúčinnou mancipací provázenou byl zavázán též fiduciarius. 
Ze spojení obou fragmentů jest tudíž vidno, že ku perfekci fiduciarní 
smlouvy neuí třeba, aby se fiduciar stal mancipací vlastníkem. Není 
ani potřebí, aby nabyl vlastnictví ex post jako při mutuu. - Fr. 1 S 
§ 1 D de cond. 12, 6, postačí, byla-Ii fiducie uzavřena formálně 

bezvadně o předmětu spůsobilém. Citované fragmenty jsou od Ulpiana 
a Geib se domnívá, že theorie fiducie v nich obsažená jest nepů

vodní, jest výsledkem zvláštního vývoje, jímž mancipace ,a in iure 
cesse staly se ,residuarní formalitou' a realný kontrakt fiduciarný přešel 
v konsensualný, jehož těžisko spočívalo v propujčení obligačního 
distrakčního práva fiduciovaného předmětu. Nepokládám toto vysvět

lení za správné, 123) po mém i náhledu jest závaznosť fiduciarova data 

122) Lenel, Z. f. Rg. III, 105 sq, 
123) Geib opírá theorii svou o dvojí: obligační ius distrahendi a o formuli 

in factum. V prvém směru jest patrno z Paul. R. S. II, 13 § 5, že Paulu s hledí 
na fiducíarovo ius distrahendi jako výron vlastnictví, nikoliv smlouvy, poněvad~ 
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daleko staršího a souvisí se zvláštními názory římskými o mancipaci. 

Tyto názory pak převzetím mancipace do formy fiducíe neostaly bez 

vlivu na tli eorii fiducie. Jsou pak následující. 

Na fiducianta zajisté náleželo, aby učinil mancipací fidu ciara 

vlastníkem. Totéž bylo povinností i toho, kdo maucipoval ex causa 

veuditi. Ale jak známo, nebylo možno kupci ihned sáhnouti ku 

actio auctoritatis, jakmile se ukázalo, že kupec rhancipací vlastníkem 

se nestal, nýbrž žaloba tato, jíž stíhána byla nepořádnosť mancipace, 

náležela kupci teprve tehdy, když soudním úkonem (evikcí) bylo 

zjištěno , že prodavač-mancipans neuvedl kupce v onen nerušený stav 

držení, který jest výsledkem nabytého vlastnictví. Pokavad však tento 

klidný stav držení trval, potud pokládána mancipace za řádnou. 

(Paul. R. S. II, 17, § 3) 12~). Jaký byl následek tohoto názoru pro 
smlouvu fiduciarní ? Názor ten vedl k následujícímu. Tradoval-li 

fiduciant věc neúčinně mancipovanou fiduciaru a později zaplativ 

žádal vrácení fidu cie věřitelem držené, nemohl fiduciar říc i : nestal 

jsem se man.cipací vlastníkem, mancipace nebyla řádnou a tudíž jest 

ťéž příkaz restituce při ní učiněný nezávazný. Poněvadž a pokud 

v nerušeném držení fiducie mancipované jest, platí dle onoho. názoru 
mancipace za řádnou a tudíž i úmluva fidu ciarní za závaznou: držící 

fiduciar muže Lýti stihán actione fiducire directa. Z tohoto vysvětleni 

jest zároveň patrno, že dotyčný názor Ulpianuv o fiducii a prredone 

jest daleko starší. O slušnosti tohoto upravení fiducie netřeba se 
šířiti . Věřitel de facto až do zaplacení jistotu měl, její právní qualita 

v onom případě byl výslovně prodej zapovězen. Právo prodeje souvisí se smlouvou 
jen potud, že jeho v Ý k o n s ní souhlasí, nebo se jí příčí. Má-li Geib za to , 
,že tomu musilo býti ' jinak, když dlužník sprostil věřitele povinnosti, ručiti za 
evikci prodané fiducie', lze říci k tomu jen tolik, že prameny o takovém generalním 
sproštění ničeho nevědí a že fiduciar i bez svolení dlužníkova určiti nemusil, 
ano neměl , kde se ručení příčilo bonae fidei . Fr 22 § 4 D de p. a. 13 , 7. 

Při. formuli in factum měl soudce dle Geiba přihlížeti pouze k tomu, zda 
bylo manclpováno. Neměl zkoumati, zda mancipace byla účinnou či nic a zda 
z ní tudíž plynulo civilní dare oportere. Opáčněpři formuli in ius. Povážlivo 
pro to to kontrastování formulí jest již . to, že Gaius IV. 47 dvojitou formuli 
nezná. Připustíme-Ii ji, jest opět nápadno podkládání různého smyslu týmž 
slovům (fiduciae causa mancipio dare) ve formuli in ius. c. a in factum, ježto 
víme, že na př. ve formulích depositi terminus . deposuit « a . deposuisse « zna
menalo jedno a totéž právní jednání. Kdyby byl chtěl praetor formulí in factum 
zavé:ti novou formu fiducie, dal by zajisté myšlénce své patrnější výraz. Srv . 
Permce : Z. f. R G. IX, 228 n. 3. . 

.,,) . Prrestare !"victionem « Fr. 10 D de a. E. V. 19, 1. Pozdější oslabení 
této zásady při koupi (Wjndscheid, :Pall, U, S03 u. IQ) je pro fiducii bez významu. 

po z ru še ní pohledávky jeho jest pro něho lbostejnoll. Byl-li však 

fic1uciar zavázán ku restituci ze smlouvy nikoliv bezvadné, bylo clt'i

sleclno, že z tétéž smlouvy nabýval též práv, ukázala-li se mancipace 

bezúčinnou. Nemělo by dobrého smyslu , aby fiduciant z tétéž smlouvy 

jím nedostatečně uzavřené byl mimo evikci oprávněn , nikoliv však 

při evikci zavázán a naopak při fidu ciaru . Pro vysvětlení uznání 

fiduc iarní smlouvy při n eúčinné rnancipaci jest kontrarní žaloba fld. 

bez významu, poněvadž jako všechny kontrarní žaloby při u n i I a te

r a I n Ý c h úmluvách neplyne z podstaty smlouvy, nýbrž zakládá se na 

ruzných samostatn)ích okolnostech (náklady, škoda spusobená věCí, 

vina odevzdatelova, slib). Ph fiduciarní žalobě kontrarní v její e v i k Č 11 í 

funk c i jest to zvlášť patrno, p Jněvaclž mancipací nummo uno ficlllciant 

zjevně ručení za evikci odmítl. Tato jej í funkcé vyv inula se zajisté 

velmi pozdě, asi na základě připojeného slibu. V době pompejského 

zlomku r. 6 I p. Cb. jí pravděpodobně nebylo (iurata promissio !). 
Srv. Eck: Z. f. RG. IX, 83 . 

Platnosť smlouvy fiduciarní bez přímého nabytí vlastnictví jest 

v)íznamnou jednak pro přípustnosť publicianské žaloby bona lide 

držícího fiduciara, jednak pro možnosť vydržení (usucapio). Obé po
kládám za příslušné,12',) poněvadŽ tu jsou póclmínky obou institucí. 

Že fiduciar jest pravým držitelem a že muže držení to vyk.oná
vati bona fide, nelze pochybovati : proderit igitur ei quocl c r e di t.o r 
bona fjde p o s s e s s o r fuit, dí suše Ul pian ve Fr. 22 ' § 2 D 1. c. 

Okolnosť, že chce držeti a drží věc jen k relativnímu účelu : fidu

ciae causa, že ji drží jako věc b\.ldoucně fiduciantu vydate ln ou, 

nevylučuje ani bonam fidem ani animnm pro s u o possiclel1di. Du
kazem tobo jest jednak vydržení věcí dotis causa daných - Fr. I I 

pr. D pro d . 4 I, 9 - které rovněž jen k omezenému ú čelu muži 
se dávají (ad sustinencla onera matrimon ii) a rovněž uudoucně mají 

býti vydány, zejména však Paulu v Fr. 13 ~ 2 D de usurp. 41, 3, 
který výslovně takové pochyby odmítá : si man d a v e r o ut fundum 

emas, ' ex ea causa traditum ti bi cliutina possessione capis quamvis 

possis videri nOI1 pro tuo possidere, quum nihil intersit 

.• 25) Žalobu publicianskoll poplra Hu schke: Publ. Klage, 45, poněvadž 
fiduclar drží . nur das Vermogensrecht in der Sache , nich! die Sache als einzelne «. 
Blíže vyložil Huschke toto mysterium v Z. f. gesch. R . W . X IV, 2 42 sq. Vy
držení popírá Geib, Z. f. RG. VIII, 117, poněvadž mancipace n~ní iusta causa. 



quod mallLlati iudi cio teneris. - Pochyby o vydržení a pub\i c ianské 

žalobě povstávají teprvé otázkou, má-li fiduciar, jemuž byla manci

povaná věc tradována, iustam causam possessionis, iustum titulllm. 

Co jest causa possessionis držícího fiduciara? Kdyby jí byla 

mancipace, neměl by ani publicianskou žalobu an i vydržení, neboť 

titnlu pro mancipato není.1 26) Avšak v tom právě spočívá omyl, 

stotožňovati mancipaci s kausou fiduciarovy tradice. Mancipace jest 

právě tak jako tradice jen uskutečňovacím aktem určité kausy. Jako 

není žádné tradice »0 sobě«, nýbrž každá jest empti, donati, dotis 

causa atd., není též žádné mancipace »0 sobě«, každá děje se empti 

(Paul ll, 17 § 3), donati (Fr. Vat. § 264), legati (Gaius ll, 204) 

fiduciae causa. Praetor při publicianské žalobě chrání držení (tradice) 

na zá kl adě scizovací kausy nabyté. Nalezá-li se mezi onou kausoll 

a tradicí j eště neúčinná man ci pace, jest to zaj isté neškodno, spíše 

prospěšno, poněvadž bona fides držitelova je tím více odůvodněna. 

Fiduciar nedrží, poněvadž mu věc byla mancipována, nýbrž proto 

že mu byla mancipována fi d u c i ae caus a. Fiduciarní smlou~a jest 

jeho causou possessionis. Na mancipaci musí se fiduciar odvolávati 

proto, poněvadž ona jest podmínkou p I a t n é fiduciarní smlouvy. 

Ví-li, že mancipováno nebylo, nemá pro sebe p I a tn Ý (verus) titul 

a není bona fide. Nepochybuji tudíž o tom, že držící fiduciar pro 

sebe kausu possessionis má. Jedná se jen o to, zda tato causa byla 

uznána za iusta causa. V pramenech není toto uznání z příčin na 

jevu jsoucích nikde vysloveno. Ale domnívám se, že v tomto směru 

lze právem žádati důkaz opaku. Neboť při publicianské žalobě 

žádal praetor jako kausu právní skutečnosť, ve které vězí animus 

dominii transferendi et accipiendi (emptio, donatio, do ti s datio). K terak 

by tedy neuznal za iustam causam p I a t n o u fiduciarní smlouvu, při 

které p~ávo žádalo užití nejvýrazněj šího tvaru scizovacího, mancipaci, 

in ime cessi? Ještě méně pochyby mám pro vydržení. Vězí-li v titulu 

jen »skutečnosť zevní, dle které panství nad drženou věcí zjevuje se 

řádně nabytým« (Dernburg, Pand. I § 220 n. 24) nebo skutečnosť, 

která nabytí práva svým hospodářským účelem ospravedlňuje (Fitting: 

Arch. f. C. Prax. 52, 398) nebo jen ospravedlnění držitelovy bonae 

(26) Jinak Ubbelohde: Ueber die usucapio pro mancipalo. Srv. Hllschke: 
publ. KL SI n. 95 . Windscheid. Pand. 1. , 610 U . 1. 
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flllei (Fr. 44 § 4 D h. t. Wiudscheid, Panc!. I, 6 I 3), pak nalézají se 

zřejmě tyto požadavky při íidL1Cii ve zvýšené míře. Z možnosti vy

držení na základě sk u t e čn é h o (verus) titLllu, lze bezvadně souditi 

na příslušnosť žaloby publicianské. 

K vydržení pro fiducia připomínám dvojí. Jednak, že skrze n i 

nenastává konvalescence fiduciarní sm 10 u vy - platnosť této jest 

podmínkou oné - jako při mutuu, Fr. 15 § I D de c. i. 12, 6 -

nýbrž jen konvalescence fidu ciarova právního poměru ku íiduciované 

věci změnon držení ve vlas tnictví, stejně jako při pignus nekonva

leskuje pignerativní k on t rak t, nýbrž zástavní právo. Druhá poznámka 

dotýká se růzností konvalescence při pignus a íiducii. Konvalescence 

pn pignus závisí na vydržení dlužníkovu - Fr. 33 § 4 D de 

usurp. 41, 3 - při íiducii na věřite lo v u. Poněvadž při pignus 

p o k rač uj e se v držení dlužníkovu - Fr. r 6 D de usurp. 4 1 , 3 -

prospívá konvalescenci i čas držecí pře d zastavením. Pro fiduciara, 

jako samostatného vydržitele (sukcessora) byl čas dlužníkův aspoň až 

do Alexandra Severa (§ 13 J de usuc. II, 6) bez prospěchu. Avšak 

on byl zase v té výhodě, že pro vydržení jeho byla rozhodnou jen 

jeho bona fides ma), neškodnou mala fides předchůdcova 127 bl, kdežto 

při pignus činila , mala fides zastavitelova konvalescenci nemožnou 

a bona fides věřitele byla nerozhodnou. Fr. 16 D. 1. c. Výhody byly 

na straně fiducie. 

IX. 

Mancipace a in iure cesse znamená v římském právu naprosté 

vyloučení věci z vlastnictví m. dantis. Z toho plyne pro poměr fidu

ciarních kontrahentu tato precisní formule: jediným věc n ě opráv

něn)im jest fiduciar, fiduciant má pouze o bligačl1 í nárok na resti

tuci. F id llciant není ku »fiducii« ani ve věcném ani quas ivěcném 

' '',a-b) .. Fid~;i~r, ,~usí býli bona fide. Nerozhodnou pro jeho vydržení, 
(a cOlltran? .. pr: pOCltan~ casu) b71~ mala fides při immobiliích až do Nov. 119 
c. 7, V pncme mobIlu Jest otazlta ta sporna. Byla-li possessio předchlldcova 
furtiva anebo dopouštěl-Ii se flduciant furta fiduciováním (§ 3 ' J de usuc. II, 6 
. aha causa «) , neprospěla fiduciaru jeho bona fides. Avšak není nutno míti za to 
že malae f. possessor každým aktem o věci dopouští se [urta (affectus furandi 
§ S I 1. cl, možno ~nu jednati i sine vitio furti (§ 6 J 1. c. aliis modis) a proto 
za d~~ých okolnost! nebude fiduc1aru mala fides dlužníkova na újmu ani při 
moblluch, Srv, Lanllsberg: Furtum des bosgl. Besitzers, 194 sq, 

5 
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poměru (in bonis, vlastnictví snb condicione susp.), rovná se kupci 
před tradicí, ženě před zrušením manželství (dos). 

Tento z formy fiduciarní smlouvy plynoucí a prameny stvrzený 
poměr bývá v literatuře fiducie zatemi10ván výrazy dosti nejasnými. 
Pod nátlakem utkvělého názoru o obyčejném právu zástavním, z části 
ze zamÍsení hlediska hospodáJ:-ského za právnické, připisováno bývá 

fiduciaru »pouze fiduciamí« »prokuratorní vlastuictví« (Rudorff, Z. f. 

RG. XI, 60, Huschke Publ. Klage, 45) »formální vlastnictví« (Scbeurl, 
Beitrage II, 37) nebo ,vlastuictví jeu oproti třetím' (de Jonge, GrLinhnt's 
Z. XV, 570), kdežto fiduciantu náleží ,dominium improprium' (Gotho
fredus) ,materialní vlastnictví' ,in bonis' anebo dle J onga vlastnictví 

v poměru mezi ním a fiduciarem. Se stanoviska hospodářského nelze 
proti těmto definicím ničeho namítati, jako takové opírají se o názory 
právníků římských, zejména o názory ph věnu projevené 128). Vydá-li 
fiduciant věc ze svého vlastnictví, ale podrží pohledávku na její vrá
cení, tedy jeho ,jmění' se hospodářsky nezmenšilo - věc zaměněna 

za pohledávku stejné hodnoty. A naopak ° zvětšení jmění fiduciarova. 
Hospodářsky hledí fiduciant na věc jako na svou a fiduciar jako na 

věc cizí a to tím \ íce, ježto fidnciar (jako muž při dosl jest obligačně 
vázán zdržeti se v celé řadě směrů volného výkonu vlastnictví. S tako
vébo hlediska zvali Římané zápůj čku ,aes alienum', kupec netrado
vanou věc ,svou věCí', žena dos ,svým jměním' a počítali římští 
právníci za ,své' věci a jmění nejen ty předměty, které máme ve 
vlastnictví, nýbrž i ony, o jichž vydání lze žalovati 129). Avšak Paldus 

výslovně clí (Fr. 15 D de R. J. 50, 17), že ono »habere« jest pouhé 
zdání a J ustinian o věně uznává, že dle ,legum subtilitas' dos jest 
vlastnictvím mužovým (c. 3 ° C. de i. dol. V, I z). I při fiducii není 

p r á v n í poměr jiný a odporo~lčí se hleděti jen k ,subtilit ě' právní, 
poněvadž ony neprávní příměsky svádí k mylné interpretaci pramenů 
a jak moderní iurisdikce při směnečných a obchodních fiduciích 

ukazuje, k závažným mylným úsudkům. Fiduciar jest j edině vlastníkem. 
Fiducia jest jeho n's sua, Paul. R. S. II, 13 § 3 srv. s Fr. 45 D de 

R. J. 5 o, 17, jako svou ji odkazuje a přenáší na dědice, Paul. R. S. 

128) Srv. Windscheid, Pand. II, 913 n. 3. 

"9) Fr. 49, 91, 143, 188 pI. 213 § 1 D de V . . S. , 50, 16, Fr. 5z D de 
acq. d. 41, I. O nerovné ceně věci a nároku na ni Pomponius se neklame. 
Fr. 204 D de R. Iso, 17. 
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II, 13 ~ 6, převádí ji (i protikontraktně) ve vlastnictví kupce b. fidei, 
Vat. fr. 18 srv. s ('. I C si v. p. VIII, 30, on ji vindikuje, Vat. Fr. 

94, bez sentence souduí okupuje, Paul. R. S. V, z6 § 4, sti há condic
tione furtiva, Fr. z z pr. D de p. a 13, 7 srv. s Fr. I D de c. f. 

13, I, pro něho nabývá vše fiduciamí otrok, Paul. R. S. II, 13 § z, 
fiduciant musí věc vydržeti, Gaius II, 59 sq. Nic neokazuje v pra
menech na jakési »in bonis«, které by znamenalo víc, nežli o bli
gační restituční nárok. ISO) Nerozhodným jest v té příčině Paul. R. S. 

III, 6 § 69. Je-Ii testatorem rOZllměti fiducianta, není možným legat 
»do, lego « fiduciovaných otroků, poněvadž nejsou v jeho q ui ri t

s k é m vlastnictví (Ulp. Fr. XXIV, 7), je-li testatorem fiduciar, pak 
jedná se o interpretaci rozsahu vůle testatorovy. Proti Scheurlovi jest 
Gaius II, z zo: právníci pokládali za to, že rem fiduciae datam lze 

odkázati per praeceptionem, ač není testatorova, nýbrž »aliena«, a 
odůvodnění spočívá v tom, že dědici mohou být donuceni, aby za

placením pohledávky učinili fiducii věcí pozustalostní a tudíž před
mětem famiJiae erciscundae. Tedy jen právem na restituci pecunia 

soluta oduvodňuje se toto výminečné ustanovení! Podobně vysvětluje 
se Paul. R. S. III, 6 § 16. Legat otroka, po legatu fiduciovaného, ne
pokládá se za odvolaný, neboť učiní-li testator o odkázaném před
mětu scizovací disposici, kterou zároveň si zajišťuje její vrácení, nelze 
souditi na změnu jeho vůle. Tím méně, ježto fiduciant muže býti od 
fiduciara k vyprostění nucen. Nejhlavnější podpora jakéhosi fiducian
tova in bonis viděna ve zvláštnostech usurecepce fiduciae, zejména 

v té, že nastává dle dle Gaia III, ZOI a II, 59 sq. i tehdy, když 
fiduciant nezaplativ zmocnil se držení věci takovým spusobem, který 

by jinak byl furtum r e i. Připuštěno-li tu přec vydržení, praví se, jest 
to důkazem, že takovéto zmocnění nebylo fnrtem. 131) Ježto pak tu 
jest zmocnění (contrectatio), jedna známka furta, muže spočívati vy
lo u čení fmta jen v té okolnosti, že animus fiduciae recipiendae není 

a. lucri faciendi, což jen tehdy jest příhodno, má-li fiduciant již pe
cunia non soluta fiducii »in bpnis«, má-li více práva, než obligační 

nárok, poněvadž v tomto pfípadě musil by se fiduciant dopustiti 

130) Scheurl 1. c. výslovně se ohražuje, že jeho . in bonis « neznamen á 
bonitarní vlastnictví. Žel, že neřekl raději, co znamená. 

131) Všichni starší mimo Stintzinga: Das Wesen der b. fides, 16. Správně 
Lenel, Geib: Z. f. RG. III, 108, VIII, 116 n. 7. 
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furta stejně jako kupec, jenž nezaplativ věci se zmocúil. Fr. 14 § 1 

D de furt 47, 2. Avšak tato korektní dedukce fiduciantova "in l:lOnis« 
jest ve věci nesprávna, poněvadž Gaius usurecepci v onom případě 
neuznává, ve I. III, 2 o I nemožnosť furta nevyslovuje, naopak, furtum 
jest implicite ve II, 60 zahrnuto, Paulem R. S. II, 3 I § I I nepřímo 

a Fr. 22 pro D de p. a. 13, 7 přímo potvrzeno. V 1. III 201, 

nepraví Gaius, že furtum rei fiduciatae jest nemožno, nýbrž, že fidu
ciant může fiducii "sine fmto possidere et usucapere « dle výkladů 
v knize II, 59 učiněných . Tuto uvádí následující případy. Usureceptio 
soluta pecunia; tato děje se zřejmě sine furto, poněvadž po zaplacení 
odpadá lucmm, jako po zaplacení kupního peníze. Fr. 14 pr. D 
47, 2. Dále usurecepce pecunia non soluta. I tato děje se druhdy 
bez furta resp. vi possessio při ·nemovitostech. 132) Především, když 
fiduciar vůbec věc v držení nevzal, ani vlastním ujetím, ani propůj
čením v prekarium neb pronájmem - Gaius II, 60 - nebo když 
později ale před zaplacením věc dlužníku animo renuntiandi vrátí. 
Držení nabyto zde voluntate domini, tedy bez fmta. Fr 6 pr. D 
4 I, 2. Nevadné, nefurtivní jest však též držení a usurecepce, ujal-Ii 
se fiduciant fiducie, z jejíhož držení byl fiduciar od třetí osoby vy
puzen - Fr 33 § 2 D de usurp. 41, 3, nebu již sám zanedbal -
Fr. 37 § I D h. t. - Gaius tedy nu tn ě na fmtivní ujetí fiducie 
pecunia non soluta mysliti nemusil, any mimo tento případ a prekaria 
a kondukce byly myslitelny ještě jiné variace. Avšak lze míti za to, 
že Gaius takové ono svémocné ujetí nemá za furtum a nevylučuje 

usurecepci? Netřeba dokazovati, že animus usurecipiendi pecunia non 
soluta jest úmyslem obohatiti se. Gaius sám zove tuto usurecepci 
"lucrativa« a právem, neboť jí získává fiduciant ztracené právoplatné 
disposice nad věcí. Ujetí držení, jímž tato usurecepce počíná, jest 
tedy namířeno na lllcrum. Po mém mínění Gaius furtum v tomto 
případě vidí a usurecepci vylučuje. Je-li pravým opak, pak se táži : 
proč nemůže vydržeti fiduciant, který drže věc precario nebo ex 
conducto, uzavře držeti ji na dále pro suo? Proč on jest hůře situován 
než onen, jenž věci teprvé pro ti vůli fiduciarově zmocniti se musí? 
Či prekariem ono "in bonis« ztratil ? Ne-li, proč jemu nepomáhá 

132) Fr 38 D de usurp. 41, 3, Fr 25 pro D de furt. 47, 2. Vymizení 
furti fundi nemělo v zapětí jiné processualní stihání. Fr 25 § 1 D I. c. 

ku usurecepci? Dí se: nemo sibi q.usam possessionis mutare potest! 

Fr. 3 § 19 D de a. p. 41, 2. Ale nevadí-li onomu naprostý ne
dostatek causae possessionis, proč vadí tomuto mutata causa? V ne
právu jsou oba, onen ve větším. Uspokojivou odpověď podává pravý 
výklad obsahu "mutatae causae «. Překážkou prekaristova vydržení 
nemůže býti ani nedostatek bonae fidei, ani nedostatek iusti tituli , 
neboť ani ve shora uvedených případech není vesměs fiduciant bona 
fide a iustus possessor a pecunia soluta vydrží fiduciar "omnino « 
(Gaius II, 60), ať nabude držení jakkoliv. Překážkou onoho vydržení 
jest totéž, co vadí vydržeti depositaru nebo kommodataru, který své
mocně chce nadále držeti pro sebe, nikoliv pro deponenta a dle toho 
jed ná. Julian v onom případě mutatae causae jasně uznává, že ta
ková změna úmyslu držebního obsahuje animus lucri faciendi - Fr 33 
§ I D de usurp. 41, 3, a poněvadž ujetí držení s takovým úmyslem 
spojené jest skutkovou podstatou odcizení (furta), jest jasno, že 
mutatio causae proto nevede k vydržení, poněvadž vtiskuje věci onu 
vlastnosť, která od dob XII tabulí byla absolutní mezí veškerého vy
držení: furtiva res. § 2 J de usuC. II, 6. Tato jakosť depositarovy 
causae mutatae jest přímo vyslovena Julianem ve Fr 68, 70 D de 
furt. 47, 2 a podobně ve Fr 67 pr. D I. C. a Fr 44 i. f. D de acq. 
d. 41, 1. Poněvadž pak II fiducianta-prekaristy (cond.) nedá se najíti 
jiná důvodná příčina vyloučení usurecepce, ' třeba i tu za to míti, 
že rovněž v jeho změně obsaženo jest furtum. A to potvrzuje Gaius 
sám. Neboť, zove-li ve III, 201 případy vydržení vell, 60 jím schvá
len é: sine furto possidere et usucapere, jest na jevu, že případy jím 
tamtéž vyloučené jsou possidere ex furto et non usu capere. Ale 
dopouští-li se krádeže dr žící prekarista onou změnou na usurecepci 
mířící, oč více musí totéž platiti o fiduciantu, který teprvé držení 
zmocniti se musí ? 133) Správnosť tohoto úsudku potvrzuje Paulus R. S. 
II, 3 I § I I, který jmenuje jen res hereditariae jako č á s teč II ě k fmtu 
llespusobilé. Proč neuvádí eklatantní případ fiducie, pravdou-li, že 
fidllciant nemůže se na fiducii v u b e c fmta dopustiti? O fiduciantově 
furtu jedná konečně též Fr 22 i pro D de p. a. 13, 7. Dle něho ža
luje zástavní věřitel condictione furtiva dlužníka. Condictio furtiva 

133) Jinak při res hereditariae , aJe jen proto, poněvadž nedetinované věci 
pozHstaJostní jsou res nllllius. Fr. 1 pl' D de d. r. I, 8. Gaill s II, 58. 



přísluší pouze v 1 a st n í k u (Fr I D de c. f. 13, I) nejedná se tedy 

o hypothekara, nýbrž o fiduciara. S tím shodují se i hořejší zá
věrky z Gaia a Paula i to, že fragment vyllat z XXx. knihy 0,1 Edic

tUlU, v níž Ulpian jednal o fiducii. Dopouští-li se fiduciant na fiducii 
krádeže věci a podržuje-li fiduciar celý čtvernásobný obnos kondem

nační, svědčí to proti domnělému jeho »in bonis « a potvrzuje, že 
jediný fiduciar jest majitelem fiducie, že fiduciant má pouze obligační 
nárok na restituci. 

Tento poměr má d8ležité následky. Vše, co nějak souvisí 
s dominiem věci, m8že se státi právoplatnč jen skrze fiduciara neb 
jen s jeho svolením. Na jeho iússus nabývá fiduciarní otrok dědictví 

a odkazy, dle jeho osoby posuzuje se testament i factio (Ulp. Fr. 

XXII, 9) atd. Jeho . rukou prochází celý poklad nebo vlastnická p81, 
jen onen jest oprávněn ku kondikci furti (1. c.) nebo žalobě aquilij ské, 
(Fr. I I § 6 D ad 1. Aq. 9, 2), ku definitivní rei vindili:aci. Provede-li 
tuto bez úspěchu fiduciant, jest ztráta pře pro fiduciara bez významu, 
nejednal-li fiduciant s jeho vědomím. Fr. 63 D de r. iud. 42, I 

jehož ftorencké čtení : creditor passus est debitorem, jen na fiducii 

se .hodí. Pignerativní debitor jest vlastníkem i může vindikovati samo
statně. I další Macerovy příklady »maritum socenuu vel uxorem« 

uvádějí věcně oprávněného naproti obligačně oprávněnému. - Fidu
ciantu odiíata jest naprosto přímá disposice nad fiducií. Paul. R. S. 

II, 13 § 3· Disposice scizovatí neb zastavovací mohou se od něho 
díti jen podmínečně: si res mea erit, jinak můze fiduciant sciziti 
a zastaviti jen svůj obligační nárok na věc nebo na hyperochu. Paul. 
R. S. II, I3 § I. Fr. 15 § 2 D 20, I »quod pluris est. « 

Toto pro fiducianta tak obtížné omezení disposiční vysvětluje, 

proč fiducie jako praktický institut nutně Se omezila jen na před
měty, o kterých často disponováno nebývá: pozemky a otroky, před
měty to, které majitel trvale podržuje. Pro předměty často obíhající 
byla fiducie zcela nespůsobilou, proto nutně musila se vyvinouti vedle 

fiducie, tak výhodné pro v ěři tel e, jiná ohebnější, volnější forma 
zástavy, která hověla stejnou měrou oběma: hypotheka. Původně 

fiducii doplňujíc, později ji úplně vytiskla. Dlužníkovi byla fiducia 

nevýhodnou ještě dále proto, poněvadž fiducii jako čásť majetku 
fiduciarova stihaly všechny osudy jeho jmění. Ona byla pl-edmětem 

pro věřitele fidll ciarovy, zejména částí konkursní podstaty. Fidll ciant 
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nemohl zaplacením dluhu vyprost iti tlducii z massy jako pignoratitius 

debitor. Byl obyčejuým věři telem s pohledávkou na obnos rovn)í 
ceně zástavy. Na zbytek po odečtení dluhu svého mohl žádati jen 

příslušuou quotll. Kdyby bylo správným mínění, že v poměru mezi 
fiduciarem a fiduciantem jest tento vlastníkem,154) musil by fiduciant 
býti separatistou ex lure dominii. Konkursní věři telé nejsou sukcessory 

kridatarovými, oni vykonávají jeu in í'em suam jeh o práva, není-li 
kridatar vlastníkem, nejsou jím též oni. Ona konsequence pouhého 
obli gačního nároku těžce se dotýká fiducianta, ale nedá se doložiti, 

že by v l-ímském právu výminečně byla oslabena. Římané učinili 
takovou výminku pro ženin dotalný nárok vůbec - c 29 , 30 C de 
i. d. V, 12, N ov. 97 c 6 - a pro pána institorova v případech zvláště 

příkrých. Fr 2 D de c. a. 14, 3, Fr 5 D de pr. st. 46, 5. V mo
derním právu (franc. Obell. z. ~ 574 a § 24 prusk.konk. řádu 

z r. 1858 a j .) povolena fiduciantu excisse fidllciovaných cenných papírů 
v kridatarovu jmění posud jsoucích. Nehledě k dotalnému nároku, 
mám za to, že Římané, povolujíce 1. c. excissi jen v nejnutnějších 
případech, jednali správněji než citované zákony moderní. Říman, 
vole fiducii na místě hypotheky a dnešní obchodník, jenž indossuje 
p lně ku inkassu, ku mandatu prodeje nebo ku zástavě na místě in
dossování in prokura neb s klausulí zástavrií, nebeřou. vědomě na 

sebe ono nebezpečí? A proč nedostává se onoho dobrodiní též vě

řiteli, jehož zapůjčené peníze neb papíry nalezají se posud v detenci 
kridatarově? A proč v8bec staví se fiduciar před jiné kreditory? 
Osvědčí-li tito ku kridataru méně důvěry nebo nejsou stejně poško
zeni? Privilegium zdá se mi neodůvodněným poškozením jiných a 

to rovných. Fr 91 § 3 D de V. O, 45 , I: esse elllm .... . 

x. 

Účelem fiducie iure pignoris uzavřené jest pojištění pohledávky. 
Nebylo-li o této posud uči něno zmínky, tJ'eba hledati příčinu toho 
v té okolnosti, že pohledávka nemá pro fiduciarní poj i štěn1 onen 

13<) Jak de Jonge: Griinhuťs Z. XV, 570, ale nedůsledně uznává" že fi,du. 
ciované papíry patří do konkursního jmění. Důsledně z onoho nespra,"neho 
názorn vyřkly často německé soudy, že papíry fiduclOvané do konkursm massy 
nepatří. Srv. Z. ·' f. H. Recht XIII, 252. Správně rak nejv. s. 21. října 1852, 
Peitler, I p. 20 . Srv. Dcrnburg: P'l11dektcn I , 230 n. 9 . 
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d8.ležitý význam jako pn pojištění hypothekarním. Oproti fiduciarní 
smlouvě má pohledávka jen onen význam, jaký jí pl'isluší oproti 
ko n tr ak tním u poměru ze smlouvy hypothekární. Avšak fiduciarní 
smlouva sama značí daleko více, než onen contractus pigneratitius. 

Tento o sobě p8.sobí jen detenci věci nebo právo na ni - Fr 1 pl' 

D de p. a. 13, 7 - a kontraktní závazky stran. Jím samým nepo

vstává ono právní postavení věřitele pojištující, jehož výrazem jest 
actio hypothecalia in rem, povstání tohoto práva jest pignerativním 
kontraktem jen připraveno, vznik jeho závisí ještě na dalším koefli

cientu : existenci pohledávky. Smluvné zástavní právo jest výsledkem 
součinění kontraktu a pohledávky. 135) Teprvé s existencí této po
vstává, s ní trvá a po názoru římském s ní zachází. Neboť, zachra

ňuje-li římská iurisprudence hypothekarní žalobu in rem věřiteli, jenž 
bez schvalitelné příčiny o pohledávku přišel, 136) tím sp8.sobem, že si 

pohledávku jako nezaniklou představuje (fikce), jest to jasným do
kladem, že po jejím náhledu jest pohledávka nezbytnou podmínkou 

vzniku a trvání věcného nároku věřitele-hypothekara. Jinak při fidu
ciarním pojištění, tu jest jediné a ucelené jeduání, pojištění zamýšlené 
nastává ihned bez spolup8.sobení dalších okolností. Složením svým 
s mancipací a in ime cessí neposkytuje liduciarní smlouva věřiteli 

ihned nejen titul na pojištění, jako pignerativní kontrakt, nýbrž i právo 
jej pojišťující. Mancipace (i. i. c.) · p8.sobí ihned pojištění bez ohledll 

na to, zda pohledávka již tu jest, pure neb sub conditione, nebo 
zda teprvé má povstati. A podobně i ohledně trvání fiduciarova 
věcného práva. Vlastnictví fiduciarovo nepomíjí samo sebou jako 
actio hypothecaria in rem zajitím pohledávky. Nastalý účinek man
cipace trvá i když se zjeví, že předpokládaná pohledávka neexisto

vala, když nesplní se podmínka pohledávky, nevznikne z kreditního 

poměru žádná pohledávka, zajde dlnh placením atd. Vlastnictví, jako 
pravého věc n é h o práva, se tyto okolnosti nedotýkají, leda nepřímo, 
skrze osobu fiduciarovu, ježto povstání pohledávky fiduciara ku dal
šímu podržení oprávňuje, její zánik výkon vlastnictví secundLlm bonmu 

135) Spomo. Jinak Demburg, Pf. R. I § 69, Sehott: Jahrb. f. Dogm XV, 
I sq. Souhlasně Seheurl: K. V. J. Seh II, 498, Karlova Reehtgesehaft, 37, 
Windseheid, Pand. I § 225, I. 

'36) Fr 13 § I D ad se Vell. 16, I. Fr 13 § 4 D de p. 29, I, Fr 59 
pro D ad se. Treb. 36, I, Fr 38 § 5 Ď de sol. 46, 3, e 3, 7 e. VII, 39. 
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fidem zakazuje. Okolnosti ony p8.sobí tedy jen tak, že poskytují fidu
ciantu exceptiones proti vindikaci fiduciarově, je-Ii fiduciant držitelem, 
nebo, že jsou pramenem nativity actionis fiduciae directae nebo kon

dikcí (causa finita, sine causa), tedy d8.vodenl obligačního nároku na 
z ru š e n í fiduciarova vlastnictví, kdežto, uvádí-li je pignerativní dlužník 

proti hypothekarní žalobě in rem, tvrdí jimi, že věcné právo hypo

thekarovo v8.bec ne p o v S t a 10, aneb, že ho již ne n í. 

Jest na jevu, že užitím přítomně p8.sobící mancipace (i. i. c.) 

a vlastnictví neodvislého od kontraktních poměrů vlastníkových theorie 

fiduciarního pojištění stává se velmi jednoduchou a pr8.hlednou. Po
sud nerozřešené záhady podmíněného zastavení, hypotheky pro po
hledávky podmíněné a budOUCí, které tak často a důtklivě zabývaly 
ilirisprudenci římskou, nesnáze a umělá výpomoc v případech, kde 
právo zástavní dle pojmu svého zaniká bez schvalitelného d8.vodu, 

atd., nemohly se při fiducii nikdy vyskytnouti. -

K otázce, které pohledávky lze fiduciarně pojistiti, dlužno od

pověděti, že tytéž, které při pignus, hypothece. Obě instituce slouží 
stejnému hospodářskému účelu i nemůže býti v onom směru mezi 
nimi rozdílu. Tedy pohledávky, z kteréhokoliv důvodu vzniklé, civilní 
i naturalní, purae i podmíněné nebo budoucí. Formular bonamské 
desky stvrzuje fiducii pro dané zápůjčky a jiné vzniklé závazky, jakož 
i pro závazky, které z nelimitovaného úvěru teprvé vzejdou: quam 

pecuniam dedit, dederit, credidit, crediderit,~expensum tulit, tulerit, si ve 

quid pro eo promisit, promisetit etc. 

Fiduciarní vIastnictví jest tak kommodLlm pohledávky, jako 

pignus. Cessionar, nic-li Jinak neumluveno -- Fr 23 D de her. v. 
18, 4 - má na ně právo. K nabytí jeho však potřebí nového pře

vodčího jednání. S cessionarem není fiduciant z fiducie v žádném 

právním poměru, ovšem jako dlužník cedované pohledávky. Jeho 
actio fiduciae směřuje jen proti původnímu věři~eli-fiduciaru a tento 
mu ručí za poškození, jichž dopustí se na věci nový věřitel 

culpa in eligendo. - Fiducilmt v každém případě m8.že žádati na 
fiduciaru, aby mu postoupil nárok, jenž mu vzniká z poškození věci 

naproti cessionaru. Ana!. Fr 24 § 2 D de p. a. 13, 7. Jest možno, 
že v takových případech byla fiduciantu dána též actio utilis přímo 

proti cessionaru. Srv. C. 2 C si p. pign. VIII, 24 · 
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XI. 

Fiduciarní mancipací nebo in ime cessí stává se vHitel pouze 
vlastníkem věci nebo fiduciovaného věcného práva, nikoliv držitelem. 

K tomu poslednímu třeba zvláštn ího aktu. Srv. Donat. Flav. Syntrophi. 
Netřeba pochybovati o tom, že věři tel druhdy skutečně se spokojil 
pouhým nabytím práva. Případy takové má na mysli Gaius II. 60, 

Paulus R. S. V, 26 § 4, Fr 18 D de prec. 43 , 26. Avšak z dvou 
příčin odporučovalo se věřitel i , aby držení se ujal. Jednak, aby dopl
niti mohl nedostatečnou mancipaci, nebyl-li fiduciant vlastníkem 

(kap. VIII), jednak, aby předešel neobyčejně krátké a volné usmecepci 

fiducie. Gaius II, 59 sq. Za tou příč inou mohl vzíti věc ve vlastn í 
držení, jak se stalo na př. při fiducii pompejským fragmentem známé) 
anebo ujati se držení sp{lsobem constitutorickým, tím že fiducii po

nechal v prekarium nebo ex locato ve hmotném držení dlužníkově. 

Gaius II, 60, Fr 22 § 3 D de p. a. 13 , 7, Fr 16 D de A. et. O. 

44, 7. 137) Nabytí držení těm i to akty jako konstitutem possessoriem 
jest vzhledem na Fr 15 § 2 D qui satis. 2, 8, Fr 77 D de R. V. 

6, 1 nepochybno. Jest pravděpodobno, že dlužník pachtovním ob
nosem poskytoval věřiteli úroky zap{lj čeného kapitalu nebo dokonce 

i splátky na dluh. Ostane-li takto zástava v držení dlužníkově, 

utváří se liquidace fiduciarníbo poměru po zaplacení pohledávky sp{l
sobem velmi jednoduchým. Vyjma případ, že fiduciar nějak věc 

vinou svou poškodil, omezuje se plnění jeho prostě na remancipaci 
nebo in ime cessi a i tyto valnou měrou jsou zbytny, pouěvadž 

fiduciant po zajití dluhu krátkou usurecepcí nabývá plného vlastnictví, 
ať pokračuje v držení s vulí ficluciarovou či proti ní. (Gaius II, 60 _ 
omnino.) 

Mám za to, že ono nájemné nebo výprosné ponechání fiducie 
v držení dlužníkovu bylo ph pozemcích pravidelnou formou, jejíž ho
spodářské motivy jsem již z počátku uvedl. V pramenech vyskytají 
se však též při pozemcích případy opačné. Fr 25 De p. a. 13, 7 -
a zhusta dosvědčeno jest hmotné držení fiduciarovo při zastavení 
otrok{l. Paul: R. S. II, 13 § 2, Fr 24 § 3 D de p. a. 13, 7 a j. 
V takových případech vzniká otázka: co jest předmětem fiduciarovy 

137) Oba fragmenty jsou interpolovány: Ulp. 1. XXX. ad Ed. Julian 1. 
XIII. D ig. Srv. Arndts: BeitrCige, 208, Hnschke Z. f. g. RW, [4, 263. 
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restituce? kterak jest mu jednati s veCI, JeJlm hospodářským vykoři 

stěním, její právní ochranou, aby jednání jeho nazváno mohlo býti 
takovým »ut inter bonos bene agier oportet«, a naopak, jaké nároky 
vznikají z takového jednání fidu ciaru proti fiduciantu, jak tento zacho

vati se má ku fiducii ? 

Restituční povinnosť fiduciarova nesměřuje vždy jen na to, co 
od fiducianta přijal. Fiducia spusobilá jest ku vzrustu a to měrou 
daleko větší než obyčejuá zástava. Fiducia rozmnožuje se nejen o inae
clifikaci a implantaci, o avullsi a alluvio, o 1,'2 pokladu v ní naleze
ného, o výtěžky z nájmu, výtěžky lovu pozemku honebního, nejen 
o výtěžky otrokovy práce, o obuosy ze žalob, které repraesentují 
hodnotu zástavy, což vše platí i při obyčej né zástavě, 138) nýbrž, po
něvadž fiduciar jest vlastníkem, připadá mu i díl insnlae natae, alvei 

derelicti, každý plod (Paul. R. S. II, 5 § 2) a každý prospěch, kte
rého fiduciarní otrok nabude a kondenmační obnosy ze žalob, které 

jen dominus podati muže (c. furt. a. I. Aquil. etc.). 139) 

Vše to nabývá fiduciar přímo pro sebe mocí svého vlastnictví, 
nikoliv ex convento jako při pignus. Fr '1 § 1 D de p. e. h. 20, 1, 

Paul. R. S. II, 5 § 2. Jmění jeho rozmnožuje se tím jako fiducií 
samou t. j. phbytky ty ho neobohacují, nýbrž jako přírůstky nebo 
repraesentace věci hlavní podléhají restitučnímu závazku. Iony jsou 
pouze ve »fiduciarním vlastnictví « věřitelovu. Phrozeně neděje se re
stituce všeho in natura. n le intence stran zužívá fidLlciar plody věci 

a přiměřeně k tomu umenšuje svoji pohledávku. Rovněž legaty otrokem 
nabyté ' a jiné peněžité obnosy ruší compensando dluh fiduciant{lv. 

Paul. R: S. II, 13 § 2. 

Věřitel-fiduciar není vlastníkem jako kupec, jest vlastníkem ob 
causam. D{lslecluě není oprávněn jednati ' ve zmíněném nabývání libo
volně jako jiný vlastník, nýbrž ve shodě s onou kausou, jako vlastník
k o n tr a h e n t. F iducia majíc sloužiti jeho prospěchu, nemá býti na 

138) Fr. 21 D de p. a. 13,7, Fr. 29, § 2 D de p. h. 20, I; Fr. 18 § I 

D de p. a. 13 , 7, Fr. 16 pr. D Ide p. h. 20, I, Fr. 22 § 2 D p. a. 13, 7, c 2 C 
de partu p. VIII, 25; Fr. 63 § 4 D de acq. r. d. 41, I; C 1 .. - 3 C de plgn. 
IV, 24; Fr. 26 D de us. 22, I; Fr. 22 pro D de p. a. 13,7, Fr. 21 § 3 D de 
p. e. h. 20, 1 a j. 

1:.9) Fr. 7 § 5, Fr. 56 D de acq. r, d. 41, I , Fr. I § I D de C. f. 13, I , 

Fr. 1 I § 6 D ad 1. Aqui1. 9, 2 (při pignus sporna i jako a. ntl1ls - Fr. 30 § I 

D h. t. a Fr. II § 10 D eod); Gaius IT , 87, ,89 aJ. 



újmu fidiciantu. Bona fides, jež jest regulatorem tohoto poměru, žádá, 

aby neopomeuul žádného zisku" jehož nabytí mllže na něm slušně 
žádáno býti. Bona fides činí jeho vlastnická oprávnění kontrakt

ním i povinnostmi. Jaká však jest míra této povinnosti? nese fiduciar 
i periculum casus? ručí jen za dolus? culpa lata, levis, q uam in suis? 

A které jsou povinnosti fiduciantovy? 

Kdyby byla fiducia koupí na výkup, nebylo by dle známých 

zásad § 3 J de empt. III, 23, pochyby o periculum casus pro fidu
ciara. Úzká souvislosť německé »Satzung« s koupí na výkup vedla 

k tomuto dllsledku. Stobbe, Deutsch. Pr. R. II, 3°5. Ale fiducia, jak 
dříve ukázáno, koupí nenÍ. S tohoto hlediska tudíž fiduciar nahodilou 
zkázou zástavy ani neztrácí pohledávku ani neručí za hodnotu věci.
Rovněž nepochybně by fiduciar za »casus« ručil «,140) kdyby zásada 
»casum sentit dominus« byla všeobecuě platnou normou pro obli
gační závazky na plnění individualné věci směřující. Tou však není 

a kde platnosti dochází, tam ji odllvodňují zvláštní okolnosti, 141) 
jakých při fiducii nenÍ. Fiduciar nemá žádný zvláštní prospěch, jímž 

by se lišil ocl pigneratara. Fiduciarní smlouva jest ku prospěchu obou 
stran - Coll. X, 2 § 2 - pro věřitele, skytajíc mu eventualný 
úhradní fond, pro dlužníka jsouc pravidelně conditio sine qua non 
poskytnutí úvěru vllbec anebo úvěru v žádané míře. Odllvodňuje-li 

§ 4 J quib .. m. o. c. III, 14 vyloučení pigneratarova, ručení za peri
culum casus tím, že též dlužník má ze smlouvy prospěch, musí dle 

Col!. X, 2 § 2 platiti totéž pro fiduciara. Vývody § 4 J 1. c. lze jen 
schvalovati, poněvadž prospěch dlužníkllv (quo magis ei pecuni'a cre

deretur) np-stává ihned a trvá během smlouvy, naproti tomu prospěch 

věřitelllv jest latentní, eventualný, projevl~e se teprvé tehdy, když 
dlužník povinnosti své nedostojí, a nezáleží vlastně v n aby t í pro
spěchu, nýbrž o d v r á cen í škody. Ta okolnosť, že fiduciar jest 
vlastníkem a pigneratar jen k c i z í věci oprávněn, nemění ničeho na 
tomto požadavku aequity.142) Pochyby o stejném postavení fiduciarově 
a pigneratarově vzbuzuje jednak časté konstatování svobody od ručení 
za casus při pignus (C. IV, 24) - jednak odlivodnění jeho v c. 

140) Conradi: Opera minora, 225 sq. 
IH) W1ichter Archiv r. Civ. Pr, XV, 97 sq, Pernice, Labeo II , 264 n . 3. 
"2) Jinak Wachter, I. c. 137 . 
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9 C. h. t. Ono časté opakování svádí k domněnce, že při j i n é m 
zastavení než pignus platila jiná pravidla o náhodě 143) a když v c. 9 
se v dllvodech dí: pignus i n bon i s debitoris permanere i d e o q u e 
ipsi perire, jest na blízku souditi jako Wachter (A. f. Civ. prax. XV, 

132): fiducia jest in bonis fiduciara : i d e o q u e ipsi perire. Avšak 
nesmí se přehléduouti, že toto o d li vod n ě n í, iež nepochybně na
ráží na »casum sentit dominus«, jest ve sporu s dllvody § 4 J 1. c. 
a že nespolehlivý závěrek a contrario pro fi.ducii příčí se c. 6 C h. t., 

v níž Alexander praví: quae fortuitis casibus accidunt.... n u II o 
bonae fidei iudicio praestantur. Tedy také in iudicio fi.duciae (Cic. de 
o ff. III, 17 § 70) není ručení za casus slučitelným s požadavky bonae 
fidei. Totéž plyne z Col!. X, 2 § 2., neboť i srovnání s actio rei 

llxoriae, při níž za casus individualně navratitelných věcí se neručí 

(Fr. 17 pr. Fr 24 D de i. d. 23, 3) i snaha Modestinova oclllvodniti 

ručení fiduciarovo též za vinu (culpa) vylučl* naprosto možnost ručení 
za periculum casus. I Ulpian praví totéž implicite v interpolovaném 
Fr 22 pr. D de p. a. 13, 7. Dle něho musí fi.duciar vydati kondem
nační obnos žaloby ex furto »etiamsi culpa creditoris furtum factum 
sit«. Ulpian obrací se proti úsudku: cuius periculum (ručení) eius et 
commodum, a má tedy na mysli též případ »etiamsi non ... factum 

sit«, (c 6 C. 1. c) případ, kde ne ruč í a kde tudíž vydání kommocla 
jest samozřejmé. 144) Za penculum casus fi.duciar tedy neručí. 145) Jím 

pozbývá pouze své jistoty, pohledávka trvá. 

Z Modestinova citatu v CoU. X, 2 § 2 vysvítá samozřejmé ručení 

fiduciarovo za dolus a lata culpa. Za clolus, poněvadž jest contranum 

bonae fi.dei (Fr 3 § 3 D pro soc. 17, 2), za lata culpa, poněvadž jest 
»skorem « dolus. (Fr. I § 1 D si mens'. ll, 6 s Fr. 108 § 22 D de leg. 29·) 

Co clo dalších stupňli ručení za vinu nelze se více o Modestina opírati. 

Julianova maxima o utilitě smlouvy jako míře ručení, které Modestin 
pro dllslednosť přináší za oběť actio mandati - Coll. X, II § 3 -
Fr. 23 D de R. J. 50, 17 - jest rozhodnou jen pro otázku: an 

dolus tantum? an etiam culpa ? Fr. 23 D 1. c. Fr. 5 § 1 D com. 13, 

''') Na řecké právo In yslí Hofmann: Beitrage zur Gesch. des griech. R. 1 15. 
I") Lenel Z. f. Rg. III, IlO. 
I"') Bassewitz: de fiducia, 87, Dernburg, Pf. R. I, 14 ft j. Jinak Anau , 

Arch. iur. 1880, 96: fiducia jest jaksi koupí. 



6 - nikoliv pro míru viny nebo opatrnosti. Pro tuto otázku uebylo 

žádné schemati cké formule, otázka ta zodpověděna dle povahy každého 

poměru zvlášť, jak dokazuje již ta okolnosť, že z poměrů pod týž 

kontrakt spadajících, ručí se za okolností nJznou měrou. HG) IVIodestinův 

fragment jest mimo to proto nespolehlivým, poněvadž klade vedle sebe 

kontrakty, které v míře ručení se nijak neshodují. Oproti depositu 

a mandatu staví se kommodat, pignus, fiducia, dos. Při dos ručí oe 

však za doby IVIodestinovy pouze za diligentia quam in Sllis, Fr. I7 

pr. D de 'j. d. 23, 3, při kommodatu a pignus za abstraktní diligentia 

diligentis; § 2, 4 J quib. m. o. c. m, 14. Není tedy apodiktický 

úsudek Perniceův, Labeo II, 266, 270 n. 36: fiduciar ručí za každou 

kulpu, tak bezpečným. Ale potvrzuje ho interpolovaný Fr. 22 § 4 D 

de p. a. 13, 7, není-li tu nic měněno: si modo sine dolo et culpa 

sic vendidit et ut pater familias diligens id gessit. Tím není 

vyloučeno, že mezi právníky římskými neplatil též jiný názor, nenáležíť 

nauka o ručení za vinu k těm, které . klassická iurisprudence ve všech 

směrech jasně ustálila. Zdá se mi, že právě při fiducii nebylo jednoty. 

Dvé k tomu ukazuje. IVIodestin l. C., který klade iudicium fiduciae vedle 

actio rei uxoriae, tedy poměru s diligencí quam in SlŮS, a Fr. 18 pr. D 

13, 6, Gaius libro IX ad Ed. provin. Haec ita, si duntaxat acci

pientis gratia comlllodata sit res; at si utriusque, veluti si commu

Dem amicum ad coenam invitaverimus tuque eius rei cnram suscepisses 

et ego tibi argentum commodaverim, scriptum quidem apud quosdam 

invenio, quasi dolum malum praestare debeas, sed videndum est, ne 

et culpa praestanda est, ut ita fiat culpae aestimatio sicut in rebus 

pignori datis et dotalibus aestimari solet. Gaius táže se, nemá-li tam, 

kde při kommodatu »utriusque utilitas versatur«, upuštěno býti ex bona 

fide od obyčejného přísného ručení za exactissima diligentia, jež opírá 

se o jednostranný prospěch - Fr. 5 § 2 D h. t. - avšak též ne

přestáno na příliš mírném ručení za dolus. Jemu zdá se býti vhodnou 

»střední míra«, kterou charakterisuje za aestimatio culpae in rebus 

pignori datis et dotalibus. Touto aestimací může býti jen culpa quam 

in suis, což se shoduje s res dotales - Fr. I7 pr. D. de c. d. 23, 3 -

ale nikoliv pignori datis. Pigneratar ručí za diligentia diligentis, dili-

146) Fr. 5 § 2, Fr. 10 § I 18, Fr. pr. D 13, 6, Fr. 52 § 2 D pro soc. 
17, 2. Pernice Z. f. Rg. III, 6 I. 
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gentia cxacta! Fr. 14 ]) de p. a. I3, 7, Fr. 5 § 2 ]) 13, 6, 

§ 4 J při pignus III, 14. Dernburg, Pf. R. I, 15 I, spatřuje v tom zjem
nělý postup ručení od dolus ku nejvyšší diligenci. 147) Výklad ten zdá 

se mi býti v odporu s historickým vývojem ručení v iudiciích bonae 

fidei. Srovnáme-li pro actio rei uxoriae Fr. 18 § I D sol. matl'. 24, 3 

(Servius, Ofilius) s Fr. 17 pr. D de i. d. 23, 3 (Paulus), pro iudicium 

tutelae Fr. 39 § 7 D de adm. 26, 7 (Papinian) s Fr. I pr. D de 

tut. 27, 3 (Ulpiau, Fr. 33 D de adm. 26, 7 Callistratus), pro actio 

fam. erciscundae Fr. I6 § 4 D de fam. erc. 10, 3 (Ulpian) s Fr. 25 

§ 16 D h. t. (Paulus) a pro societas Fr. 52 § 2 D h. t. (Celsus) 

s § 9 J. de soc. III, 25, seznáváme, že zjemllOvací process bral se 
od abstraktní opatrnosti diligentis patris familias ku diligentia quam 

in suis, na kterou právníci římští hledí jako minus oné. Dernlmrgův 

výklad onoho pignori datis tedy nestačí. Nechceme-li míti za to, že 

tu Gaius přednáší zvláštní »osobní« náhled o pignus-- se stanoviska 

kompilatorů nepochopitelné podržení textu - zbývá se domnívati, že 

ve Fr. 18 pr. D l. c. pignori datis položeno za fiduciae datis, H8) 
interpolace, při které kompilatoři upadli právě tak v odpor s jinými 

fragmenty o ručení při pignus, jako onde ve Fr. 22 pr. D de p. a. 

13, 7 se zásadami o condictio furtiva. Dle původního textu Fr. 18 pr. 

ručil by tedy fiduciar pouze za culpa quam in suis jako manžel při 

actio rei uxoriae, srovnání to, které se nalezá rovněž v Collatio l. c. 

Vskutku jsou oba poměry úplně analogické. Fiduciar i manžel stávají 

se vlastníky cizé věci k omezenému účelu; tento matrimonii causa, 

onen crediti causa, v obou případech utriusque utilitas versatur. Jest 

možno, že původcem tohoto omezení fiduciarova ručení jest sám Gaius. 

Jemll náleží podobné omezení i při societě. Fr. 72 D ' pro soc. 17, 2, 

a i jinde byl Gaius novotářem ve věcech kontraktního ručení, HU) 
ano snad původcem culpae quam in suis vůbec. (Pernice, Labeo II, 365.) 

Pro ono zmírněné ručeni přimlouvá i ta okolnosť, že culpa q. i. s. 

pronikla v iudiciích bonae fidei všude, kde se jedná o dělení, vydání 

nebo vrácení věci ve vlastnictví (spoluvlastnictví) žalovaného se nalé

zající. Odchylka platila jen l~ři actio negotiorum gestorum, kde pří-

1") Srv. Hasse: Culpa, 156, Baron, Archiv f. C. Prax. 52, 79 sq. 
148) Lohr: Beitrage 2 I 6. 

1") Fr. 5 pr. D caup. 4, 9. Lehmann Z. f. Rg. VIII, II7. 
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snější ručení dobt-e bylo odůvodněno. Paul. R. S. I, 4 § I, Fr. 10 

D n. g. 3, 5. Samozřejmě i při ručení za culpa quam in suis byl 

fiduciar zavázán k náhradě škody spůsobené immoderata saevitia, 

ručilť tu i manžel. Fr. 24 § 5 D dol. matr. 24, 3 F. Fr. 24 § 3 D 

de p. a. 13, 7. Podobně i škoda nezachováním formalit při výkonu 

práva distrakčního vzniklá musila býti nahrazena bez ohledu na zvyk

losti fiduciarovy. Paul. R . S. I, 9 § 8. Ouy opatrnosti byly moris et 

consuetudinis - c. 4 C. si v. p. VIII, 30 - i náležely přímo do 

iudici a bonae fidei . Fr. 3 I § 2 ° D de aed. e. 2 o, 1. 

Uzavřena-li fiduciarní smlouva na příkaz pánův nebo exercitorem 

nebo institorem platila obyčejná pravidla. Dominus ručil jako otlen 

jeho zástupce.150) Zajímavo jest při adjektivných žalobách ta okolnosť, 
že ručení pánovo za vlastní provinění při kontraktech jeho podří
zených osob, z nichž zavázán byl dle zásad o peculiu a in rem ver

sum platných, vyvinulo se na základ ě zvláštní formuly fiduciarní, jak 

na jiném místě blíže bude vyloženo. Pán ručil tu též za vlastní captio 

a fraudatio (Fr. 36 D de pec. 15, I ) a ztrácel po případě dobro

diní omezení kondemnace na : quoad peculium resp. in rem versum. 

§ 10 J de act. IV, 6, § 4 J quod cum eo IV, 7· 

Z fiduciarní smlouvy povstávají i pro dlužníka různé povinnosti. 

Již samým nabytím vlastnictví vzniká pro fiduciara pozemku povinnosť 
dáti se zapsati v berní katastr (c. 5 Th. C. XI, 3) a platiti tudíž 

i pozemkovou daň, okolnosť, která asi nebyla bez významu pro po

tlačení fiduciarilího zastavení, vzpomeneme-li si na rychlý vzrůst po

zdější daně pozemkové. Umluví-li fiduciar, že tributa během trvání 

smlouvy splatná má platiti dlužník, působí úmluva ta mezi stranami, 

nikoliv oproti státu, tomuto závázán jest possessor fundi (dominus, 

Fr. 15 § I D q. sat. c. 2, 9, Fr. 15 pr. D de cens. 50, 16). O takové 

úmluvě fiduciarní jedná asi Fr. 52 § 2 D de p. 2, 14. Nynější text 

jeho jest podezřelý, poněvadž pignerativný dlužník ostává vlastníkem, 

jest tedy po zákonu povinen platiti tributa, i netřeba k tomu zvláštní 

smlouvy. Jinak při fiducii, tu mohla snadno vzniknouti otázka, zda 

úmluva obracející mezi stranami povinnosť ze zákona plynoucí jest 

»pactum iustum«? Na každý spůsob vysvitá z Fr. 52 § 2 1. c. , že 

tributa fiduciarem zaplacená musí býti od fiducianta nahrazena. Totéž 

150) In solidum. Gaius IV, 70- 71 . 
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platí o obnosech, které Gduciar zaplatil ex nOX1S bez jeho Vlily fidu

c iarním otrokem spáchaných a p. Další náhradní nároky vznikají ficlu-

. ciaru z nákladů učiněných na zachování nebo zdokonalení fiduc iar

ního předmětu. Paul. R. S. II, 13 § 7, vychování otroka (pompejský zl.) 

a p. Rozumí se, že fiduc;~~mt nahrazuje jen náklady bona [jde a uži

tečně uč in ěné. Nejen náklad zbytečný, nýbrž i náklad užitečný nedojde 

plnou měrou uznání soudcova, bylo-li fiduciaru patrno, že náklad ten 

příčí se intenci dlužníkově (Fr. 2 S D de p. a 13, 7, volLllltate debi

toris) nebo, že jím nepřiměl-eně stěžuje dlužníkovi osvobození zástavy 

(Fr. 25 c are:re pro quanti tate sumptuum). Tyto už itečn é náklady 

neospravedlňují retenci zástavy až do zaplacení jejich. Soudce musí 

ex bona fide nařídi ti restituci, ale ex fide bona . přihlédne k nim 

tím spůsobem, že se postará uložením kaucí o jištotn věřitelovu: ut 

neque delicatus clebitor, neque onerosus creditor audiatur. Fr. 2 S D 

de p. a. I 3, 7. 
Jiný nárok fi duciartlv a povinnosť fiduciantova záleží dle klas

sického práva v tom, že dlužník povinen jest zaopatřiti fiduciaru 

podržení zástavy až do zaplacení resp. učiniti jej spůsobilým ku pře

vodu vlastuictví na kupce fi ducie: fiduciant ručí za evikci fiducie 

Fr. 22 § 4 Fr. 24 pr D de p. a. 13, 7. Na jinérn místě jsem již 

vytkl, že toto ručení bylo původně vyloučeno mancipací nummo uno. 

Jeho vývoj, patrně pozdní, sprostředkován byl as i slibem fiduciantovým, 

který později byl pokládán za mlčky učiněný. V klassické době ručil 

pigneratar za evikci i když nastala bez jeho viny - Fr. 16 § I D 

de p. a. 13, 7 - a třeba totéž míti za pravé i pro fidLlcii, poněvadž 

ručení za evikci bylo vůbec od viny zavázaného neodvislé. Návrh 

fiduciantův směřoval na zaopatření evinkované fiducie, anebo plnění 

in teresse. 1 5 1) Ovšem m ohl dlužník z pravidla (Fr. 4 I § I D de V. O., 

45, I) osvoboditi se zapravením dluhu. Odmítnouti jest učení, že fi

duciant jest povinen dáti věc j i n o u stejné hodnoty. t~2) Učení to 

nemá v pramenech ani pro actio pigneratitia nejmenší opory. Ze 

smlouvy o věci mancipací individualně určené, může fiduc iar ž ád a t i 

jen tuto věc (soudcův příkai před rozsudkem) nebo hodnotu dle 

"") Pro pignus : Fr. 1 § 2, Fr. 9, Fr. 16 § 1, Fr. 32 D de p. a. 13,7, 
Fr. 54 D de lid. 46, I. 

152) Rudorff: Z. f. R . G. XI, 88, Windscheid: Pand. II, 454, c. 2 C de 
pact. p . jedná o poskytnutí jiné zástavy ex conventione. 

6 
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formule: quidquid o. e. r. d. f. o. ex fide bona. NaLídne-li ovšeľll 

fiduciant věc stej né bodnoty, nepřipustí soudce ex fi de bon a, aspořt 

pokud fiduciant jest na evikci bez viny (Fr. 16 § I D 1. c. »igno

rans«), chikanosní trvání fiduciarovo ua požadavku evinkované věci, 

poněvadž opatření jej! jest zpravidla fiducialltu velmi obtížno a fidu
ciar nemá žádného rozumného inte,:essLI míti za zástavu věc nejinou 

než evinkovanou. 

Jako za evikci tak ručil zajisté fiduciant i za přislíbené vlastnosti 

(Fr. 7 § 5 D de p: 2, 14), ale též za škody, které Hm fiducia va
dami svými, jemu neznámými, spůsobila, na př. fiduciarní otrok odci
zením fiduciarových věcí. Fiduciar neluěl tul žaloby noxalní, jako hy

pothekar (Fr. 3 I D c'le p. a. 13, 7), bylť vlastníkem, ale zajisté actio 
fid. contraria. 

Na jevu jest, že fiduciant musí nahraditi fiduciaru škodu vzniklou 
zničením fiducie nebo jiným činem, kterého sám se dopustil. Dle 

prin cipu Fr. 5 § 2 D cous. 13, 6, dlužno žádati na fiduciantu dili
gentiam diligentis patris familias. Zvláštní zmínky zasluhuje fmtum, 
jehož dopustil se fiduciant buď tím, že věc fiduciovanou z držení 
fiduciarova s úmyslem ziskuchtivým odňal, nebo že fiducii, již sám 

precario a p. držel na třetího bez svoleuí fiduciarova scizil (Paul. R. 
S. II, 13 § 3). Fiduciaru přisluší tu vedle žaloby fiduciarní i actio a 
conclictio fmti - Fr. 22 pr. D de p. a. 13, 7 - a to s tím účin

kem, že obnosy, jichž se mu ex condemnatione dostane, definitivně 

pro sebe podrží a to vedl e své pohledávky, třeba ony kondemnační 
obnosy pohledávku převyšovaly. Pro actio fmti jest tento zjev jasný, 
poněvadž jest povahy naskrz trestné. Avšak i pro reipersekutorní 
jeduoduchý obnos condictionis fmtivae platí totéž. To jde z § I cit. 
fr. Vynutí-li fiduciant na fiduciaru restituci věci, obdrží fiduciar ža
lobou z donucení quadruplum a sice tak, že: ni h il nec restituet ... 

nec deLito imputabit (ovu (X1)iXAaťl{3ávEI, O~Té ei, 7:0 XQÉo, AOl'í?;ewl -

Basil. ad h. 1.). Poněvadž v tomto quadruplu jest zahrnuta i hodnota 
věci, musíme souditi, že i při condictio huti ostává její kondemnace 
definitivně ve jmění fiduciarovu. Závěrek ten shoduje se ostatně dobře 
" povahou kondikce této, která v podstatě jest rovněž poellalní ža
lobou.1Ó3) Ježto pak fiduciar jest vlastníkem věci, dlužno vyměření kon-

153) Windscheid: Pand. II, § 425 a str. 740 n. I. 

demnar:ních obnosu položiti za základ hodnotu věci, nikol iv hodnotu 
pohledávky. Kolísání ph pignus mělo nepochybně duvod svůj v tom, 
že pigneratar vlastníkem nebyl a hodnota jeho ius in re nebyla vskutku 

jiná než obnos pohledávky se svými příbytky. Fr. 15 pL) Fr. 87 D 
de [urt. 47, 2. Jako v .tomto směru byl fiduciar lépe situován než 
pigneratar při krádeži pignus, tak i vzhledem na vydržení odcizené 

věci. Fiducia jsouc vlastnictvím fiduciarov)ím stala se odcizením pravou 
r e s furtiva, nevydržitelnou aui od fidl1cianta (Gaius II, 60, III, 2 ° I), aui 
od třetího, třeba bona fide jednajícího kupce a p., pokud buď fiduciant 
dluh nezaplatil (Gaius II, 60 »omnino «) nebo fiducia nevrátila se 

v držení fiduciarovo. Fr. 4 § 6 D de usurp. 41, 3. Jinak při pignus. 
Vzhledem k tomu, že při odcizení pignus od dlužníka, jako vlastníka, 

nebyla tLl pravá re s fmtiva, jakož i proto, že v krádeži zástavy bylo 
zároveň zahrnuto projití věci skrze ruce vlastníkovy (dlužníkovy -

Fr. 4 § 2 I D 4 I, 3), uznáno při pignus vydržení od bona fide 
nabyvšího držitele. Fr. 4 § 2 I D 1. c. Fr. 5 D pro empt. 4 I, 4 a j. 
Názor ten byl bez praktického významu tam, kde nabyvatel odcizené 
zástavy věděl o zástavním břemenu, poněvadž v tomto případě ne
pusobilo jeho -vydržení vlastnictví zánik hypotheky. Fr. 44 § 5 D de 
usurp. 41, 3, F\ I § 2 D de p. et. h. 20, 1. Ale praktická jeho 
příkrosť objevila se, jakmile uznáno bylo t. zv. vydržení zástavní svo
body. Fr. 5 § 1. Fr. 12 D de cl. pr. 44, 3. V zejitím tohoto institutu 
byl podvedený věřitel bez duvodu uveden v onen nepříznivý stav, 
jemuž lex Attinia při vlastnictví čelila zápovědí vydržení. Domnívám 
se, že Paulus jednal úplně v duchu zákona Attiniova a s praktickým 
rozhledem, když žádal i při odcizení zástavy hypothekarní ku její vy
držitelnosti, aby se odcizené pignus vrátilo v držení v ě ři tel o v o. 

Fr. 49 D 4 I, 3. Mylno by bylo notu Paulovu vztahovati na 
fichlcii, 15 0) neboť jasně žádá Paulus, aby odcizené vrátilo se v ruce 

věřitelovy (mihi pignori dederis.. in m e a m potestatem). Uvádí-li 
pak tento případ jako: forsitan et contra návratu v ruce vlastníkovy, 
nemuže mysliti na fiduciara, poněvadž tento vlastníkem jest. (Paul. R. 

S. II, 13 § 3). N on domimls jest pouze creditoi pignoratitius a při 
něm tedy nabývá Paulovo »contra« jasného smyslu. 

15') Miihlenbruch: Doctr. Pand. II, § 371 n. 12. Dobře Unterholzner: Ver
jtihrung I, 235. Gandolfo: Arch. iur. 1885, 214 sq. 
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Anti chretická fiducie, to jest onen spftsob fiducie, při které 

věřitel zároveň ujímá se fiducie, aby z plodft a výtěžkft jejích 
uhradil svou pohledávku, není dle pramenft neznámou. Paul. R. 

S. II, 13 § 2, Fr. 25 D de p. a. 13, 7. Ale lze za to míti, že 
nebyla zejména při pozemcích pravidelnou formou, nýbrž výminkou. 
Nebylať ani antichretická hypotheka v západní části říše římské zjevem 
obvyklým. Kohler, Pfandr. Forsch. 72 sq. Jinak v Orientu. 155) 

V Italii spokojoval se věřitel před splatností pohledávky právní jistotou, 
že si v případě pravidelného nezaplacení dluhu opatří zaplacení mocí 
svého práva. Nastává otázka, v čem záležela realisace fiduciarova 
práva, když dlužník zaplatiti nechtěl nebo nemohl. 

Za všech dob byl fiduciar nepochybně oprávněn vzíti v tomto 
případě fiducii ve své hmotné držení a retencí její nutiti dlužníka ku 
zaplacení nebo nyní z plodft fiducie pohledávku svou uhrazovati. 

Retence ona byla zajisté dosti účinným donucovacím prostředkem 

vzhledt:m na hospodářskou dftležitost otroků a pozemkft, pravidelných 
předmětů fiducie, pro majetkové poměry jednotlivcovy. Nemftžeme 
určitě pověděti, zda pro jistou dobu nebylo toto retino vání jediným 
právem fidnciarovým. Na dlouho ovšem nebylo lze s tímto primi
tivním obsahem vys tačiti. Pouhá retence dostačí snad v denních 

dlužních poměrech (zástavy n maloobchodníků), nikoliv potřebám 

vyššího hospodáství úvěrního, na jehož kruh ukazují samy jmenované 
předměty fiducie. Vydatná pojišťovací smlouva musí poskytovati 
věřiteli možnosť opatřiti si rychle requivalent své pohledávky, což ne
může ze státi jinak, než tím, že věřiteli propůjčí se disposice nad 

hodnotou zástavy. Fiduciar jako vlastník zástavy byl od vždy spůso

bilým zástavu prodati a učiniti kupce vlastníkem. Tím však není 
receno, že fiduciar, stávaje se převodem vlastnictví ku disposici s P ů

so bil ým, byl již tím samým jako kontrahent k ní oprávněným. 

Uvážíme-li , že si ještě v době principatu věřitel právo prodeje vý
slovně vymiňuje - viz fragmenty pompejský a bonamský - musíme 
souditi , že původně platil prodej fiducie za jednání secundum bonam 
fidem pouze tehdy, byl-li fiduciaru výslovně povolen. Bylo-li v 1111l1-

/5:.) Bruns-Sachau: Syrisch-Rom. Rechtsbuch p. 274. 

kupaci pouze řečeno, že pozemek má býti fiducií a po zaplacení 
remancipován, nemohl fiduciar pro nezaplacení jen ficlucii retinovati . 
Stará iurisprudence byla přísnou u výkladu smlouvy (Cicero pro Crec. 

23, 65, 29,85) a výslovné úmluvy bylo třeba zachovati nejen ph 
jednáních stricti iudicii, ·nýbrž i bonre fidei. Fr. I pr. D de pact. 2, 14. 
Neplatil-li dlužník, hr'ešil zajisté proti závazku z mu t u a atd., avšak 
toto jednání neoprávňovalo, jak Scheurl (Krit. V. J. II. 420) myslí, 
fiduciara ku porušení fi d u c i a r n í h o závazku remancipačn ího pro
dejem věc i zastavené. 

Zdá se os tatn ě, že právo prodeje nebylo pftvodní formou, 
kterou fiduciaru dovoleno voln ě disponovati nad ficlucií pecunia nou 

soluta. Užito k tomu jiuého prostředku, úmluvy kommissorické, 
jak byla též obyčejem při zástavě staršího uěmeckého práva. Kohler 
Pf. Forsch. 79 sq. Tato úmluva příbuzua jest ú činkem svým kom
missi při smlouvě trhové, základně různa od k. úmluvy při pignus. 

Tuto se zástavní věřitel kommissí teprve vlastníkem s t á v á, kdežto ph 
fiducii vlastník-fiduciar výkonem jejím sprošťuj e se o b I i g a čn í h o zá
vazku restitučního za obnos pohledávky 156). Kommissí vyloučí se 

fiducia v každém směru (věcném i obli gačním) ze jmění fiduciantova 
a fiduciar může o ní pořizovati jako kterýkoliv jiný vlastník o své 
věci, zejména opatřiti si jejím prodejem obnos pohledávky kommissí 

zrušené. Fr. 44 D de sol. 46 , 3. Domnívám se, že účelem kom
missorické úmluvy bylo původně jen opatření oné volné disposice 
k účelu prodeje a že volba této cesty na místě přímého propůjčení 

práva prodeje jest v souhlasu s jistými přirozenými názory starší dobu 
ovládajícími. Pokládají-li j eště klassičtí právníci fiducii jaksi za věc 

dlužníkovu (Gaius II, 220), panoval zajisté tento uaturálný (c 30 C 
de iur. d. V, 12) názor j eště větší měrou v starších časech. Ale při

rozenému nazírání se příčí, aby někdo čiuil taková jednání, která jen 
neomezenému pánu věci sluší (prodej) o předmětu , který není veskrz 
jeho (remancipační závazek). Tu zasáhla lex commissoria, ona zrušuje 
tento poslední svazek věci iS fiduciantem, činí věc naprosto fiducia
rovou. - Obyčej k. úmluvy jest nám dosvědčen pro starší dobu jen 
nepřímo Ciceronem pro Flacco § 51. Zove-li Cicero Decianovu 

156) Týž rozdíl opětuje se při přiřknutí p"ignus a fiducie ex decreto na 
účet pohledávky, Fr. 24 pr. D de p. a, 13/ 7. F r. 5 § 3 D de reb eor. 27, 9. 
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smlouvu s Lysaniem sub lege commissoria fiducií, jest to bezpečným 

znamením, že lex com. nebyla v Římě při fiducii nezvyklou. Mylno 

by však bylo stotožňovati úmluvu tu se smlouvou fiduciarní, nemají 

nic podstatně společného 157). Pompejský zlomek a bODaurský ji ne

obsahují. Umístění titulu: de lege commissoria v souvislosti s jednáním 

o ficlucii v Paulových Sentencích (srv. Huschke: Jmispr. 476 a n. 7) 
ničeho nedokazuje, poněvadž v celém titulu neuveden ani jediný 

pl-ípad kommisse. Naopak v § 1. připouští se v II, 13 žaloba 

o superfluum, tedy nárok, jenž jest s podstatou úmluvy k. nespojiteluý, 

poněvadž úmlnva ta znamená: ztrátu věci za obnos pohledávky 

a naopak ztrátu celé pohledávky za věc. V této dvojí stránce 

k. úmluvy spočívá její příkrosť. Pro věřitele, poněvadž utrpí ztrátu, 

klesne-li po kommissi hodnota věci , pro dlužníka, poněvadž in con

creto ztrácí věc o vyšší hodnotě, než jest pohledávka. Příkrosť do

týká se ovšem především dlužníka, poněvadž volba jest v rukou 

věřitelových (Fr. 3 D de 1. c. 18, 2)158), který jí neužije, je-li hodnota 

věc i nedostatečna, k ní sáhne, je-li vyšší. Pozdější věřitelé, jak 

známo, této léčky znamenitě užívali (c 3 C de 1. c. VIII, 34). Pří

krostem těm bylo lze ujíti otřením h1:an v tom spllsobu, že věřitel 
vymínil si doplatek difference a dlužník vrácení pí·ebytku. Tím ale 

změnila se lex commissoria na úmluvu prodeje fiducie na účet po

hledávky, jak ji krok za krokem shledáváme. v zlomku pompejském. 

Domnívám se, že ona klausule de superfluo reddendo a de reliquo 

prrestando (srv. charakteristický výrok Pom p oniův ve Fr. 9 § I D 

de d. p. 20, 5) clěkt* za původ svllj onomu přechodu či sté úmluvy 

kommissorické v pactum de vendenda fiduc ia ; neboť při tomto roz

uměla se zajisté sama sebou. Ú plnosť, s jakou úmluva prodeje vy

stupuje v zlomku pompejském z r. 61. p. K. a bonamském (asi z téže 

doby - Hlibner Z. f. R. G. IX, 120), znamená, že té doby nebylo 

více pactum de vendenda íiducia věcí pranovou. Možno, že i Fr. 35 

D de pign. 20, I, Fr. 15 § 32 D de iuiur. 47,10 (Labeo, Servius

srv. Pernice, Labeo I, 427 n. 10, Z. f. RG. IX, 2°9 n. I) jednaly 

157) Cuiacius ad Paul. R. S. II, 13; Schweppe: Rom. R.-Gesch. § 286, 
a Bachofen Pf. R. 629, domnívali se, že lex commissoria zahrnuta jest v usta
novení určitého platebního dne. I toto mínění jest nyní bonaurskou a pompej
skon fidncií z kořán vyvráceno. 

1j8) Lenel: Z. r. RG. III, 1I2. 

o prodeji fiducie. Na vývoj nepochybně působilo i ius distrahendi 

obvyklé při zástavách státu dan)ich. (Heyrovský, IDst: 229.) Z jednot
livých klausulí zlomků fiduciarních zajímá nás zde ona, kterou věřitel 

vymiňuje si právo prodeje pro sebe a výslovně též pro dědice. 

Klausulc ta ukazuje na 9.obu, kdy povolení práva prodeje bylo tak 

ryze osobní povahy, že se nevztahovalo aui na universálního nástupce. 

Na tuto přísnou periodu upomíná Pomponius ve Fr. 8 § 4 D 13, 7. 

žádaje ku všeobecné platnosti pakta de distrahendo úmluvu in rem. 

Však za jeho doby zvítězila již ta mírnější interpretace, dle které 

povolení prodeje věl-iteli vztahovalo se též na jeho dědice, nebyl-li 

opak umluven. Jako tuto se pokládalo později za mlčky umluveno, 

co dle pompejského zlomku ještě výslovně se stanovilo, tak stalo se 

během času i s povolením prodeje sama. Nemllžeme sledovati tento 

vývoj distrakčního práva fiducie podrobně na základě prament'1. Pra

meny sdělují nám v Paul. R. S. II, 13 § 5 jen závěrek tohoto vývoje, 

spočívajícího v tom, že ze smlouvy fiduciarní plyne ipso ime pro 

fiduciara právo fiducii pro nezaplacení prodati. vývoj bral se asi 

toutéž cestou jako při starobylých Varrových »vades" ,159) při evikční 

stipulaci1GO) a ius vendendi při pignus. Ná základě toho, že fidllciarni 

zastavení pravidelně s paktem de vendendo bylo spojováno, utvořil 

se zvolna názor, že prodej povolen i tam, kde o něm pomlčeno. 

Chtěl-li se fiduciant této praesumpci vylmouti, musil se proti ní ohraditi 

ustaDovením: ne vendatur (in cOlltrarium agi, Fr. 8 § 4 D L c.). 

Další krok Paulem potvrzený pak byl ten, že ustálil se názor, dle 

kterého právo prodeje jest pojmovým článkem fidllciarní smlouvy. 

Neměl-li tudíž prodej nastati, bylo třeba, aby fiduciar onoho ipso 

ime mu příslušícího práva se vzdal. Paulova úmluva de non distra

heuda fiducia není ne p o vol e ním se strany fiduciantovy, nýbrž 

v zdá ním se pIá va od fiduc iara. Ale i této úmluvě nepí'islušela za 

Paula absolutní moc. I věřitel , který se vzdal práva prodeje fiduc ie 

nebyl naprosto zavázán k dodržení úmluvy. Oznámil-li fiduciantll 

řádně zamyšlený prodej a počínal-li si při prodeji poctivě, pak nebylo 

lze pro ono for m á ln í porušení úmluvy jej stihati actione fiduciae. 

Palllus R. S. II, 13, § 5 žádá k tomu účelu pouze solenniter (ter?) 

denuntiare, ale domnívám se, že musíme připojiti další podmínku, že 

15 9) Varro: Linq. Lat. VI. 7, 74 srv. Fr. 4 pr. Fr. 37 PL D de evict. 21, 2 . 

JGO) Heyrovský 1nst. 280. srv. Fr. 3 I § 20 D 2 I, I. 
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denunciace a prodej musí se díti za takových okolností, žc v nich 

nelze spatřovat; porušení oné opatrnosti, ku jaké tiduciar ve věcech 

tiducie jest zavázán. N edáť se z pramenů dokázati, že by v klass ické 

době anebo za Justiniana byla ona úmluva de non distrahenda tiducia 

nebo pignore (Paul R. S. II, 13 § S, Fr. 4 D de pact. 13, 7) v tom 
smyslu »nullum negotium«, že by na soudě k němu jen povrchně 

bylo pl-ihlíženo. To dokazuje jasně Fr. 3 D quae r. p. 20, 3 (Paul us). 

Pozdější věřitel, který nevymínil si právo zástavu prodati: quum hoc 

agerctur ne posset vendere, nastoupil na místo dřívějšího věři tele, 

jenž měl ius distrahendi . Paulus klade si tu otázku: může tc nto 

Cl'editor - nástupce zástavu prodati? a přisvědčuje. Jak by mohla 
tato otázka povstati, jak by mohla vzniknouti pochyba o tom, zda 

může věři tel, jenž pro s vou pohledávku práva prodeje se vzdal, pro 

ji n o u pohledávku vykonati prodej zástavy, kdyby ono pomlčení ncbo 

dokonce pactum de no n vendendo pignore bylo zcela bezvýznamným? 

Paulus neodůvodnuje rozhodnutí své tím, že ona úmluva jest »pactio 

nul1a« (Fr. 7 § 4 D de v. p. 20, S) nýbrž tím, že onen pozděj ší 
věl-itel vykonává právo předchůdcovo . Ale také ve Fr. 4, S D de 

pign. a 13, 7, Fr. 7 § 2 D de d. p. 20, S a Paul R. S. II, 13 § S 
není řcčeno, že ona úmluva de non distrahendo jest tak bezvýznamnou, 

že pouhými denunciacemi ji lze zrušiti. Ulpian ve Fr 4 D. 1. c. jen 
praví, že dlužník nemůže sti hati actione fu rt i věřitele, který se sice 

zavázal zástavu neprodati , ale před prodejem učinil í'ádné demmciace. 16 I) 
Výrokem Ulpianovým není vyloučena actio pigneratitia, vznikla-li 

z onoho porušení smlouvy dlužníka nějaká škoda, ano i actio furti, 

jednal-li věhtel i při oněch denunciacích na vědomou škodu dluž

níkovu. Ulpian chce pouze říci, že věřitel nemá býti stihán in f a

mu jí c í actio furti, neučinil-li nic víc e, než že překročil úmluvu de 

non vendendo a to ještě v čas dlužníka na prodej upozorniv. I Panlus 

R. S. II, 13 § S přizvukuje pouhé for mal n í porušení: ex hac co n

ven t i o ne, a vylučuj e, pokud tu nejsou jiné přitěžující okolnosti, in f a

mu jí c í actio tiduciae. V obou případech kontrastuje se zajisté důvodně 
lehký fonnalný přestupek s těžkými následky infamie. Jako Ulpian 
a Paulus tak i Marcian ve Fr 7 § 2 D d. v. p. 2 o, S 162) nepopírá 

161) Jak též Kohler, prandrechtl. Forsch. 65 . Srv. Dernburg I, § 280 n. 4· 
lH') O textu této lex viz Puchta Z. f. g. R. Wissensch. XII, 329, Kohler 

Pf. Forsch . 68. Dernburg Pf. R. II, 22. 

význam pacta de non veudendo. Marcianovi jedná se o to, zda 

prodej vykonaný proti úmluvě není v tom smyslu vadný, že tradice 

na základě jeho vykonaná nečiní kupce vlastníkem, že onen prodej 

není iusta causa. Marcianova odpověď zní, že úmluva ona platnosti 

a účinnosti prodeje (causa traditionis) nepřekáží. Nepraví sice, že 

dlužník může žalovati věřitele o náhradu škody, ale odpověď ta byla 

by zajisté úplně v souhlasu s názory římskými, jak dosvědčuje c 7 C 

de d. pig. VIII, 28 a korrumpovaný § 18 Vat. Frag, 
Vylíčený rozvoj chstrakčního práva tiduciarního dosvědčen zprávou 

Paulovou a pro d i strakční právo při hypotbece jest z pramenů vidno, že 

se rozvoj onen dokonal skutcčně teprvé za doby Severů. 1 63) Pochybno 

by býti mohlo, zda totéž pokládati jest za pravé i pro tiducii. Zjevn ě 
nesprávno jest mínění některých starších,164) že zásady o právu dis

trakčním pJ:-eneseny od pignus na tiducii, neboť pompejský a bonamský 

zlomek dokazují, že prodej tiducie byl již v počátcích principatu 

v obyčeji. Pravděpodobnějším jest opak, totiž že tiduciarní právo dis

trakční uspíšilo vývoj jeho při pignus. N elzeť přehlédnouti, že vývoj 

tohoto práva nenarážel při fiducii na ony značné překážky, které 

stavěly se na odpor pigneratarovu právu prodeje jako části práva 

zástavního. Ph tiducii totiž nemělo pactum de distrahendo nikdy 

jiného významu, než ospravedlnění jednání tiduciarova. Jím vzdával 

se tiduciant práva stíhati prodej tiducie jako furtum usus nebo jako 

jednání contra bonam fidem. Nějakou spůsobilosť právní, které by 

tiduciar posud neměl, paktmn ono mu neudělovalo. Fiduciar mohl 

nejen platně tiducii prodati - i venditio rei alienae jest platna -
Fr 28 D de c. e. 18, I - nýbrž též kupce učiniti tradicí vlastníkem, 

poněvadž sám vlastnictví měl. Přijato-li tedy později Inínění, že již 

uzavl'ením tiduciamí smlouvy jest tacite propůjčeno obl i g ač n í 

oprávnění ficluciamí vlastnictví prodejem provésti , jednalo se tu jen 

o obyčejové rozmení obsahu kontraktu, jako pí-i evikční stipulaci, 

které s jinakými zásadami práva nebylo ve spOrtl. Jipak při pignus. 

Pigneratar mohl rovněž uzavříti o zástavě platnou trhovou smlouvu, 
ale tradicí zástavy ex causa ~mptionis nemohl kupce učiniti vlastníkem, 

poněvadž sám vlastnictví neměl. Fr 54 D de reg. iur. 50, 17· K tomu 

IG3) C 1. C de pact. p. VIII, 35 »ius commune <. 

lG ') Bachofen: Pf. R. 158. Srv. Dernburg Pf. R. I , 2 I, Keller: Richters 
Jahrb. XXII, 999· 
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cíli bylo by potřebí, aby se na případ prodeje stal vlastníkem -

lex commissoria - anebo aby vlastník zástavy, totiž dlužník, ouu 
. tradici a převod s v é h o vlastnického práva schválil. Pactum cle pignore 
distrahendo bylo nejen vzdáním se práva vyčítati věl-iteli prodej 

a tradici jako nesprávné, protikontraktní jednání, ll)íbrž především 

autorisací věřitele ku převodu vlastnictví na kupce.H;r,) Ph tradici 

zástavy na kupce jednal pigneratar jako zástupce dlužníkův. Zda toto 

zastoul,ellí posuzováno bylo původně dle zásad obyčej ného manclatu 
anebo, zda již od původu pokládáno ono zmocnění za neodvislé od 
pozdější jednostranné změny vůle dlužníkovy, není zde rozhodovati. 
Činí-li v pozdější době pigneratar kupce vlastníkem jedině ze svého 
práva zástavního, není to důkazem, že původně nejednal jako oby

čejný prokurator. Jest vždy možno, že i tuto propracovala se během 
času kausa onoho zmocnění (zástavní smlouva) naproti zevní for m ě 

mandatu tak ku samostatnosti jako při cessi pohledávky, HG) jejíž 

vývoj z mandatu žaloby jest mimo veškeru pochybu. Pro vývoj práva 
prodeje při pignus (oproti fiducii) má tato zvláštní stránka pakta de 
distrahendo ten význam, že v ní vězela překážka pro rychlé a časne 

ujetí se názoru, že právo prodeje náleží kll podstatě zastavení, bez 
ohledu na svolení dlužníkovo, poněvadž v tomto názoru, že jest 
věřitel mající pouze ius in re aliena spůsobilým ku převodu vlastnictví, 

vězelo zjevné porušení korrektní zásady, že nikdo nemůže uděliti jinému 

více práva než sám ho má. Fr 54 D de R. S. 50, 17. Při fiduci i 
této překážky nebylo i můžeme právem za to míti, že právo distrakční 

při ní nejen dříve se vyvinulo, nýbrž že i tento rozvoj působil k tomu, 

že v souhlasu s praktickými potřebami života přehlédnuta byla i při 

pignus ona protivící se konsequellce právní a pigneratar na sklonku 
klassické doby pokládán byl za spůsobilého neodvisle od konsensu 

vlastníkova - Fr 7 § 2 D de v. p. 20, 5 - učiniti kupce vlastníkem 
koupené zástavy. 

Výkon práva prodeje fiducie, nemá-li se jeviti jako jednání 
contra b. fidem, vázán jest na jisté podmínky a zachováuí určitých 
formal it. 

165) Fr 14 § 5 E de div. pr. 44, 3, Gaius II, 64. 

16") Srv . . Ihering Jahrb. f. Dogm. I, 108. Heyrovský: Inst. 31 I. Wind
scheid, Paud. 1. 827 n. 17. 
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Podmínkou vykonu jest především splatuosť pohledávky. Sci
zení před splatností jest jako při hypothece furtum usus. Fr 73 D 
de furt. 47, 2. Dána-li fiducie pro více pohledávek nebo jedinou 
pohledávku ve lhůtách splatnou, rozhoduje pr'edevším obsah smlouvy, 

zda dovoleno vykonati prodej teprvé po splatnosti všech pohledávek 
nebo lh ůt, či již po splatnosti jedné pohledávky nebo lhůty. Na tu 
nebo onu vůli soudilo se, jak z Fr 8 § 3 D de p. a. 13, 7 vysvitá, 
již z užití jistých formulí. Byl-li na př. pojištěn jed i n Ý obnos annua 
bima, trima splatný formulí : nisi sua quaque die pecuuia soluta esset, 
bylo možno prodati zástavu teprvé po splatnosti všech lhůt. Užito-li 

naopak formule : si qua pecunia sua die soluta non esset, t. j. jedno
tlivé splátky označeny za samostatné pohledávky, byl prodej ospra

vedlněn již nezaplacením prvé částky. Tomuto druhému případu 

rovná se pojištění více různých pohledávek v desce bonaurské i jest 
rozhodnouti, že L. Titius mohl prodati již po nezaplacení jednotlivého 

dluhu, ač formule desky shoduje se s prvou Fr. 8 § 3 D. 1. C. 1G7) 

Zda bylo potřebí ku řádnosti prodeje mimo splatllosť též pro
dlení dlužníkova, nelze s určitostí říci. Prameny o tomto požadavku 
i při pignus mlčí. Z Codexu lze nanejvýš uvésti c 18 C de adm. 

t. V, 37: parere solutioni denuntia. Více pravděpodobnosti nabývá 
tento požadavek na základě § 96 syrsko-římské knihy právní. Tuto 
žádají se ku prodeji 4 denunciace, z nichž prvou pokládám za inter

pellaci ku placení (mora). Bruns ad h. 1. domnívá se, že spisovatel 
knihy pomátl zde I a 3 interpellace potřebné dle toho, zda právo 

prodeje smluveno (§ 124) či nic. (Fr 4 D de p. a. 13, 7.) Domnívám 
se však, že spisovatel zmiňuje se v § 124 pouze o jediné interpellaci 

resp. v § 100 vůbec o interpellacích mlčí jen z té příčiny, poněvadž 

již v § 96 řád prodeje úplně byl vylíčil. I jediná interpellace § 124 

jeví se mi interpellací ob moram, načež následují tři denunciace 
dražební. Srv. též Petri Except. legum II, 26 . 

. Tyto přípravné denunciace ·dražební a veřejné ohlášeni dražby 
(proscriptio) jsou zvykového původu (c 4 C si v. p. VIII, 30) a věřitel 
jest zavázán, pokud zvláštní okolnosti neb výslovná úmluva jej ne
omlouvá, je zachovati. 

J ti,) Srv. Krilger Krit. Versuche 5 I, Degenkolb Z. f. RG. IX, ' 146 .. 



Věřitel byl povinen oznámiti dlužníkovi zamýšlený prodej 

v8bec jednou. Nebylo-li umluveno, že věřitel prodati smí anebo uči

něna-li úmluva de non distrahenda fiducia, bylo potřebí tří denunciací. 

Výslovně praví Paulus (R S. II, 13 § 5) o posledním případu jen 

»solenniter« bez udání počtu denunciací, ale Ulpiau jn"lenuje veF r 4 

D. I. c. th denunciace, takže není pochyby, že totéž platí i pl'O fiducii. 

Snad zněl i text Paul8v p8vodně »solenniter ter dennntiare«. 1G8) Po

třebu tří denunciací při pomlčení o právu prodeje potvrzuje Paulus 

pro pignus 1G9) v R S. II, 5 § I (pignus si mp I i cit e r depositum). 

Tomu nepříčí se Ulpian ve Fr 4 D. I. c. Nepravíť, že ph pomlčení 

o paktu není potřeba denunciací, nýbrž, že při paktu de non ven

dendo jest třikráte denunciovati, aby vyloučena byla actio fllrti. Tyto 

a Paulovy (R S. II, 13 § 5) tři denunciace vylučují fraudulositu vě

řitel ovu, kdežto jinde má býti dlužník pouze upozorněn na blížící se 

prodej, nabýti posledních Ih8t ku placení, aby předešlo se zejména 

veřejné proskripci dražby, která neprospívá ani pověsti ani úvěru ieho. 

Kdyby nebylo právně možno v této době dlužníku platiti, jak Ba

chofen, Pf. R. 178, se domnívá, neměly by tyto formality žádného 

smyslu. Ostatně jest tato právní možnosť pro hypothekarní poměry 

patrna z c. 5, 8 C de d. p. VIII, 28. O formě a časových inter

vallech mezi jednotlivými interpellacemi nelze pověděti nic určitého. 170) 

Po bezvýsledných denunciacích oznamuje věřitel vdejně prodej 
udávaje místo a den. 171) Proskripci třeba oznámiti i dlužníku sp8-

sobem osvědčitelným ústně nebo písemně, c 4 D de d. p. VIII, 28 

a c. 24 C de n. g. II, 19. Smlouvou mohou býti tyto formality již 

z předu přesně určeny - viz listinu pompejskou - nebo věřiteli 

dáno na vůli s větší neb menší svobodou si počínati - viz zlomek 

bonamský. 

Prodá-li fiduciar zástavu, ač pohledávka není splatnou nebo 

dlužník není in mora, nebo vědomě porušeny formality dražby, jest 

108) Tak již Schulting: Jurispr. Antiiust. 285. Srv. Dernburg Pf. R. I, 88. 
11;9) Při stejnosti účelu třeba totéž míti za pravé i pro fiducii. Bachofen, 

Pf. R. 178, nežádá při fiducii mimo případ pakta de non vendendo žádné de
nunciace, » poněvadž právo prodeje obsaženo ve vlastnictví«. Ale denunciace jsou 
formalitami výkonu, nikoliv podmínkami nabytí práva prodeje. 

170) Domněnky viz u Dernburga Pf. R. I, 89, n, 126 n . 22. 

171) Neoprávněná vyhláška trestána jako iniuria, Fr 15 § 32 D de iniur. 
47, 10. 
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prodej přec platným a kupec se stává vlastníkem. Dokladem restituce 

in integnlm, Paul. R. S. I, 9 § 8, § 18 Vat. Fr. spoj. c 7 C VIII, 

28. Tyto nedostatky nepůsobí proti kupci, nýbrž jen proti nepořád
nému věřitel i, vlastnictví kupcovo ostává nedotknuto, leda by kupec 

byl účasten obmyslnosti věřitelovy. c. 4 C si v. p . VIII, 30. Vždy 
lze ovšem žalovati věřitele o náhradu. Platnosti scizení nebrání při 

fiducii ani mora creditoris. Jinak při hypothece. Zaplatí-li tuto dlužník 

nebo deponuje 172) před prodejem obnos dluhu, pomine s pohledávkou 

věřitelovou též jeho ius in re, hypothekar nemá více práva, na jehož 
základě by učinil kupce vlastníkem: improba alienatio propietatis tuae 

ius non auffert - cSC de d. p. VIII, 28. Při fiducii však působí 
zaplacení nebo jiná mu rovná okolnosť pouze obligační povilmosť 
vrátiti zástavu, nikoliv zánik fiduciarova vlastnictví. Fiduciar vlastníkem 

ostává a činí jím tudíž i kupce. Dlužníku zbývá jediný prostředek, 
zabrániti nenaŤíkatelnosti scizení, totiž ten, že vyrozumí koupěchtivé 

o nepoctivém jednání věřitelovu, c. 2 C deb. v. p. VIII, 29. Při 
hypothece zbývá dlužníkovi ještě rychlé zahájení vindikace, kt,"ré učiní 

dle iustlnianského práva zástavu věcí litigiosní, 173) obligační žaloba 

fiduciantova tento účinek spůsobiti nemůže. 

Zmínky zasluhuje prodej fiduciovaného předmětu ze jmění po

ručencova a prodej fiducie dané poručenci. V prvém případu jest 

patrno, že fiduciarní věřitel nepotřebuje ku platnosti prodeje fiducie 

dekretu úředního . Fiduciar neprodává věc poručencovu, nýbrž věc 
po právu svou, poručenské povolení ku prodeji ostatně vězí již v de

kretu, kterým bylo povoleno poručencovu věc dáti za fiducii, po" 

něvadž fiduciae dare o sobě již jest alienací. 
Při fiducii byla zástava ještě ostřeji vyloučena z poručencova 

jmění než při hypothece a ani tuto uebylo pQtřebí poručenského de

kretu. c 1-2 C de praed. m. V, 71. Jen jako »tutius« odporučoval 

Ulpian ve Fr 7 § I D de reb. eor. 27, 9, aby věřitel, prodávaje 
hypotbeku vyžádal dekret scizovací. Zajisté souvisí opatrnosť ta s tím, 

že hypothekováním pozemku nepřestává tento býti vlastnictvím poru-
I 

"') Zda postačí již řádná oblace aneb třeba též deposice, není zcela jasno. 
Fr 25 § I D fam. erc. 10, 2, C. 2 C si antiq. cred. VIII, 20 - c. 8 C de 
distr. p. VIII , 28, c. 2 C. deb, v. p . VIII, 29. 

173) Nikoliv pouhé »interdicere « CIC de litig. VIII, 37. Fr I pr D de 
lit. 44, 6. 
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čencovým, takže věřitel prodává ex s Ll o iure (Fr 7 § 1 D z 7, 9) 

rem pll P ill i. Ale jednak jest to scizení nu t n é, jednak již v dekretu 
zastavovacím jest obsaženo povolení ku eventualnímu prodeji, takže 
potřeba , nového dekretu odpadá. Poněkud jinak jeví se otázka, pro

dává-Ii poručník fiducii danou poručenci. Při hypothece byla i tu 

otázka jednoduchou. Scizení hypotheky není scizení věci z majetku 
pupillova, uýbrž věci dlužníkovy (Fr 40 pr. § 1 D de p. a. 13, 7; 

Fr I z pr. D de d. p, zo, 5), senatus consultmu Severovo se ho tedy 
netýká. Nedostatečný u výrazu jest Ulpian, an v Fr 5 § 3 D de reb. 

eor. z 7, 9 označuje fundus pigneratus pouze jako q u a s i debitoris. 
Fundus jest naprosto dlužníkuv,a jen jako surogat (úhradní fond) 
pohledávky »quasi« creditoris. Výborně hodí se Ulpianovo oduvod

nění na fiducii. Fiducia jest v pluém vlastnictví fiduciara-poručence 
a bylo by tedy dle s lov senatus konsulta žádati ku scizení jejímu 
dekretu. Avšak intence Severova směřovala proti scizením, řekl bych, 
p r a v é h o jmění poručencova, kdežto fiducia jest jměním jel~o jen 

na účet pohledávky a ne ve vyšším obnosu. Prodej její jest zvláštní 
spusob dobytí pohledávky ze surogatu, který pokládati jest za »quasÍ« 

fiduciantuv (Fr 15 D de R. J. 50, 17) a s toho hlediska nebylo by 
opět dekretu potřebí. Možno, že fragment 5 § 3 vzhledem na »fundus<'. 

přímo o fiducii jednal. »Tutius « Fr 7 § 1 D. l. c. jest tu ještě míst
nější než při pignus. 

Kupcem muže býti vedle třetích osob též fiduciant. Pignera
taro vy překážky: emptio rei suae (Fr 40 pr. D de p. a. 13, 7) pro 
něho není. Ale právě z té příčiny jest tiduciar vyloučen od koupě 
fiducie. Paul. R, S. II, 13 § 3. Obchuzka tím spusobem, že fiducii 
prodá na nastrčenou osobu in rem suam, jest jako simulované jed

nání bez vule dlužníkovy (invito debitore, Paul. R. S. II, 13 § 4) bez 
významu. Dlužník muže platiti dluh a žádati restituci. Není však vy
loučena smlouva mezi fiduciarem a fiduciantem toho druhu, že fidu
ciant za umluvenou hodnotu (věci) vzdá se restitučního nároku, takže 
tiduciar definitivně věc podrží. Takové úmluvy byly vždy v obyčeji 

(Fr 16 § 9 D de pign. z 0, 1) a ani Konstantinova zápověd' kommis
sorické úmluvy je neodstranila, pokud nebyly její obchuzkou. I při 

středověké ří m s k é fiducii jsou v obyčeji. Regn. N apolitani v. arch. 
monum. III, n . . 16o, V, n. 571. 

Heslo, jímž se při prodeji jest fiduciaru říditi, zní: praestare 
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bonam fidem. J74) V něm jest zejména zahIlluta' povinnosť nepřiblížeti 

jen ku svému prospěch II (Cicero, ad fam. VIII, I z), nýbrž slušně i ku 
dlužníkovu. Dle toho jest se mu rozhodnouti, má-li prodati veškery 

předměty (srv. bonamskou desku) nebo jednotlivé, celý pozemek, či 

čásť a jakou ?175) za hotové či na úvěr? (pompejský zlomek, Fr Z4 § 2 

D de p. a. 13, 7) smí-Ii a kdy odmítnouti lepšího kupce (Fr 10 D 
de in diem. 18, 2) a p. Výkon práva clistrakčního byl v tomto 
směru choulostivý a odtud ony opatrné klausule fiduciarních smluv 
bonaurské i pompejské. Ale ani ony neposkytují fiduciaru libovuli. 
Povolená výhoda musí se vykonati bona ficle, slušně. Fr z 2 § 1, Fr. 

23 D de R. J. 50, 17. 
Duležitou otázkou s právem prodeje spojenou, jsou zásady o ru

čení . za evikci prodané fiducie, jednak proti ficluciantu, jednak proti 

kupci. Jest v tomto směru fiduciar roveú hypothekaru? Hypotbekar 
bona fide jednající neručil po zákonu kupci za evikci jako jiný pro
davač, nýbrž pouze za pravosť a pořad svého zástavního práva. 176) 

Byla-li prodaná zástava evinkována, byl povmen postoupIti kupci 
pouze svou actio pigneratitia contraria177) aneb žaloval kupec přímo 
bývalého dlužuíka de pretio dUl1taxat eiusq LIe usuris.178) 

Tyto zásady byly nepochybně výsledkem proniknutí správného 
poznání, že zástavní věřitel, prodávaje určitou věc jako zástavu, pro

dává ji sice ex suo iure (Fr. 7 § 1 D d. a. t. 27, 9), ale přec jako 
věc cizí, jako vlastnictví debitorovo (Fr. 5 § 3 D de adm. t. 27, 9) 
z čehož logicky plynulo pouze zaručení za ono »sumu ius«, t. j. za 
to, že s dlužuíkem vskutku smlouvu uzavřel a že prodej neděje se 
napříč nějakému předchozímu právu zástavnímu. 179) Měl-li ručiti za 

více, bylo potřebí výslovného převzetí toho závazku, což se dělo ne
pochybně dosti často,180) poněvadž při neveřejnosti hypothekarního 

''') Fr 2Z § 4 D de p. a. 13, 7 F. c 3 § 3 C de in. d. ". VIII, 3 4' 
sacramenti religionem praestare. 

'75) Fr 8 D de distr. p. zo, 5, Fr 5 § 10 D de reb. cor. 27, 9 
176) Fr. 59 § 4 D man. 17, I, Fr 10 D de distr. p. 20, 5, c. 1. C. 

redc. ev. VIII, 46. 
177) Fr. 13 D de distr. p. 20, 5; Fr. 38 D de evic. 21, z. 
''') Fr. IZ § 1 D de d. p. zo, 5; Fr. 74 § I D de evic. 21, 2. 

179) Srv. Degenkolb: Z. f. R. G. IX, 167. 
180) Fr. 8 § I D de p. a. 13, 7, Fr. 59 § 4 D. man. 17, I, »communi 

iure« c. 1-2 C. cred. ev. VIII, 46 a j. srv. Windscheind: Paud. I, 829 n. 2Z . 



práva římského, nebylo nikdy dosti záruky, že zástava není stižena 
dřívějšími zástavními právy a že tudíž nebude evinkována. Tato ne
jistota musila ovšem p~sobiti nepříznivě na výši dražební hodnoty, 

nebyl-li věřitel ochoten za evikci se zaručiti. Z té příčiny, jak se zdá, 

neměla uvedená pravidla o svobodě hypothekarově za ručení velikého 
praktického významu. Při fidu cii oné opory z práva hypothekarova 
vzaté pro omezení ručení fiduciarova nebylo. Fiduciar jsa vlastníkem 
věci prodával nejen ex suo iure, nýbrž i suam rem. Kupec nebyl 

sukcesssorem dlužníkovým jako onde, nýbrž věřitelovým. Nebylo tedy 
příčiny hleděti na prodej jeho jinak než na prodej obyčejného vlast
níka. Pohlédneme-li pak na ustanovení smlouvy bonaurské, seznáváme, 
že té doby platila o prodeji fiduciarově vesměs obyčejná pravidla. 
Neboť kdyby již tehdy bylo platilo právní pravidlo, že věřitel pro
dávaje určitou věc jak o fi d u c ii není povinen ručiti za evikci její, 
byly by veškery ony obšírné klausule o mancipaci nummo uno, od

mítnutí stipulace a repromisse bez významu. Z toho, že se věřitel bo
naurské fiducie oněmi klausulemi proti výtkám dlužníkovým hledí 

chrániti, jest zjevno, že v době tehdejší fiduciar obecně byl povinen 
ručiti a že toliko zvláštní spravedlivé d~vody dovolovaly mu ručení 
odmítnouti a tím za okolností působiti nepříznivě na tržní hoduotu 
zástavy. Takové stadium fiduciarního ručení potvrzuje výslovně Ulpian 

v interpolovaném Fr. 22 § 4 D de pign. a 13, 7, an praví, že 
fiduciarova stipulace ob evictionem: u s u evenerat. Zároveň jest pak 
tento fragment dokladem pro změněné poměry právní mezi fiduciarem 
a fiduciantem v době Ulpianově. Dle bonaurské desky musilo býti 
zvlášť od~vodněno od m ít nutí ručení, dle Ulpiana musí býti ospra- ' 
vedlněno zvláštními okolnostmi z aru č e ní se za evikci. Nejeví-li se 

zaručení skutkem: ut diligens pater familias id gessit, neplatí za se
cundum _ bonam fidem vykonané i nemá věřitel, který následkem 
evikce musil duplum zaplatiti, na dlužníka žádného nároku o náhradu 
škody. Avšak rozhodnutí Ulpianovo nepoučuje nás pouze o změně
ných názorech na poměry fiduciara ku fiduciantu, z něho vychází 
zároveň, že se za doby Ulpianovy a již před ním fiduciar nalezal po 
p r á v u ku kupci fiducie v témž poměru jako hypothekar, totiž, že 

Prolo musí být Fr. 22 § 4 D de p. a. 13 , 7 interpolován, neboť tvrdí v ny
nějším textu opak. Správně Basiliky tento dodatek vynechaly. 
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JJeručil za evikci, leda když náhradu výslovně stipl1loval, že při opo
meJJutí pakta de non praestanda evictione nemohla býti · na něm jako 
na obyčejném prodavači vynucena stipulatio ob evictionen, ani přímo 
z koupě actione empti o náhradu žalováno. ISI) Jak totiž známo, vyvi

nula se posléz jmenovaná dvě oprávnění kupcova na základě toho, 
že při prodeji pravidelně stip'llatio e. činěna byla, tedy na základě 
právního obyčeje. Ve Fr. 22 § 4 D 1. c. však Ulpian výslovně l)ři

pomíná, že stipulovatl náhradu evikční při fiducii vymizelo z obyčeje. 
Nemohlo se tedy ph fiduciarních prodejích vyvinouti přesvědčení, že 
fiduciar tacite ku náhradě evikce se zavazuje .. Na první pohled zdá 
se tento Ulpianem dosvědčený usus nápadným. Proč při fiducii, kde 
prodavač roveň jest jako vlastník každému jinému prodavači, stalo se 
neručení fiduciarovo naprosto praktickým? Proč při hypothece, kde 
ona zásada byla d~sledkem jeho právního poměru ku věci, stipulace 
evikční byla praktickou? K této poslední otázce odpověděl jsem již 
shora a odpověď k prvé plyne z konstrastu fiducie ku hypotbece. 

Fiducia byla aktem ve značné míře veřejným. In iUfe cesse před 
magistratem a mancipace před 5 svědky vzatými zajisté z okolí za
stavitelova a tudíž znalými poměr~, vylučovala v značné míře fidu
ciování cizího pozemku neb otroka a nebezpečí, že udaje fiduciantovy, 
týkající se svobody pozemk~ a otrok~ od práv osob třetích, jsou 
nesprávny. Na každý sp~sob byla snadná prokazatelnosť učinění těchto 
nepravých udaj~ a v něm vězícího zločinu stellionatuI8~) okolností, 

která zrazovala od nepoctivého fiduciování. I mohl tudíž kupec fiducie 
pravidel~ě býti jist, že koupená věc mu odňata nebude, čímž vy
světluje se obyčejné opomenutí evikční stipulace a z toho vývin 
právního názoru o fiduciarově svobodě od ručení v příp3dě evil,ce 

prodané fiducie. Kupec nebyl bez ochrany, jednal-li též fiduciar JJe
poctivě, věda, že vlastníkem není nebo že mu předcházejí jiní hypo
thekarové. 183) V ostatních pak případech byl fiduciar jako prodavač 
povinen postoupiti žalobu, kterou by sám měl, kdyby evikce byla 

181) Fr. 37 pro § I, Fr. 70 D de evic. 21, 2. 

182) Fr 15 § 2 D de pign. 20, I: periculum, quod solent pati, qui easdem 
res obligant - Fr. 16 § I D de p. a. 13, 7· 

183) Z ručení za dolus by ho nesprostila ani výslovná úmluva: Fr. · I I, 

§ 16, Fr. II § 18 D de a. E. V. 19, I in fme, Fr. 23 D de R. J. 50, 17· 

7 



nastala před prodejem: actio fiduciae contraria.IS'l) Nemáme výslovného 
dokladu, že by kupec mohl stihati o náhradu škody (pretium dun

taxat eiusque usuris - Fr. 74 § I D de evict. 2 I, 2) fiducianta od 

dluhu do tohoto obnosu osvobozeného. Avšak případ Fr. 24 pr. D 
de p. a. 13, 7, přiřknutí fi.ducie in solutum na fi.duciara, jest zcela 

analogickým prodeji fi.ducie. Má-li tudíž tuto místa actio .utilis o ná~ 

hradu škody vzniklé evil,cí, můžeme míti za to, že i fiduClarovu kup~l 
dána byla žaloba na dlužníka, kterýž následkem uspokojení se fi.dUC1-
arova z kupního peníze od dluhu úplně nebo částečně byl osvobozen 

eo přebývá z kllpního peníze po odečtení pohledávky, úroků 
nákladů na věc učiněných a útrat dražebních, 185) povinen jest fiduciar 

dlužníku vydati anebo postoupiti mu svoji actio venditi na kupce, 

byl-li tomuto přebytek kreditován. Kdyby však poskytnutí tohoto ÚVět;1 
nestalo se bona fi.de, musil by fiduciar platiti přebytek hned ' hotove. 

Ft. 24 § 2 D de p. a. 13, 7. Nevystačí-li kupní peníz na úhradu 
pohledávky, ostává pro zbytek fi.duciar věřitelem. Srv. pompejský zIm. 

a fr. 9 § I D de p. d. 20, 5· 

XIII. 

Fiduciarní poměr pOml]1 úplným vyrovnamm nároků a závazků 
stran. Hlavní, přímo a nutně ze smlouvy fiduciarní plynoucí povinností 
jest restituční závazek fiduciarův . Nároky na fiducianta neplynou přímo 
ze smlouvy, nýbrž zakládají se na samostatných okolnostech (náklad, 

poškození zástavy a p.), ony jsou akcidentalnými nároky, nároky fi.du
ciantův essentialným. Fiducie jest unilateralnou smlouvou, jako jiné jí 

příbuzné realné smlouvy iuris gentium. Obyčejně bude vyplnění resti

tučního závazku závěrkem fi.duciarního poměru. Ale fiduciarní poměr 
může býti ·též zrušen bez plnění, bez restituce za okolností, které do
leji vyličuji jako mimořádné zrušovací okolnosti. 

Vydání fiducie cum causa, jejího aequivalentu nebo superftua, 

mŮže se jeviti buď jako dobrovolný čin fiduciarův (vzdání se zástavy), 
buď jako plnění dospělého nároku fiduciantova. Povinen jest pak 
fi.duciar zástavu vydati, jakmile přestala causa fiduciae, jak tomu jest 

11") Prodavač musí vždy plniti tolik, kolik může. Fr. 38 D de evict. 2 í, 2, 

, 18.;) Poplatek dražební, sensarie dohodcova. Viz o tom Mommsen, Hermes, 
XII, 93, 98. 
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na př., když kreditní poměr mezi fiduciarem a fiduciantem byl zrušen, 

aniž z něho vznikl nějaký závazek, když objeví se, že poj i štěná pohle
dávka byla mylně předpokládána, když nesplní se suspensivní podmínka 
pohledávky anebo když skutečná pohledávka řádně (Fr. 24 § I D de 

p. a. 13, 7 »reprobi «) a úplně (Fr. 9 § 3 D I. c.) byla zanikla, ať 

solucí, kompensací, prominutím a p. 180) Zaniknutím pohledávky jest 

dle duslednosti práva actio fiduciae nata, od té doby jest fiduciaro vo 
držení a vlastnictví sine causa. Avšak již Římané opustili tuto konse

quenci při obyčejném právu zástavním. Nepochybuji, že tyto výminky, 
pro jisté případy hypothekarního poměru dosvědčené, uznány byly 
i při fiducii Jsouť výminky ty výsledky aequity, odvozenými z hospo
dářského poměru stran, nikoliv z právnické podstaty hypotheky. Ano 
pokud k této právní povaze hledíme, třeba přiznati, že ujetí se oněch 
výminek při hypothece naráželo na překážky, kterých při fiducii není. 
Zanikne-li pohledávka kondemnační novací - Fr. 13 § 4 D de p. 

2 o, I - rescissí ex St. Velleiano - Fr. 13 § I D h. t. - pře

chodnou konfusí - Fr. 59 pr. D ad se. Treb. 36, I 187) - jest 
při fiducii sice actio fiduciae nata, ale vlastnictví fiduciarova se zánik 
ten nedotýká. Při fiducii bylo třeba jen uznati, že fiduciantovo žádání 
věci v oněch případech není jednáním ,ut inter bonos' a fiduciar byl, 

ostávaje vlastníkem, ochráněn. Jinak při hypothece. Tu jest netoliko 
obligační žaloba o vrácení zánikem pohledávky založena; nýbrž tím 
samým pomíjí i hypotheční ius in re. Mělo-li v oněch spravedlivých 
případech býti zachráněno toto ius in re, actio hypothecaria in~::!m, 
ius distrahendi, bylo nutno opustiti onen původní, přirozený názO! 

o srostlosti zástavního práva s pohledávkou. Fr. 43 D de sol. 46, 3. 
Klassická právověda zakryla tento rozpor fikcí dalšího, naturalního 

trvání zaniklé pohledávky - Fr. 59 pr. D. ad se. Treb. 36, I -

utíkajíc se při tom též sofisticky k slovům žalobní formuly: pecuniam 
so lutam non esse - Fr. 13 § 4 D de p. a. 20, 1. Nepochybuji 
o tom, že v tomto patrném porušení názoru o povaze zástavního 
práva vězí příčina, proč dostalo se hypothekaru oné ochrany jen 
v jednotlivých a nečetných případech. Kdyby bylo pravdou, že již po 

186) Srv. Fr. 12 D de nov. 46, 2, Fr. 32 D de sol. 46, 3, Fr. 40 D de 
iur. 12 , 2 a k tomu Lenel: Z, F. R, G. III. I. C. 

187) Viz dále Fr. 27 D de pign. 20, 1, Fr. 38 § S D de sol. 46, 3, c. 
3, '7 C de praescrip. VII , 39, 
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názoru římském jest trvání zástavního práva neodvislo od trvání po

hledávky, bylo by ono umělé od{ívodňování citovaných phpadů nevy

světlitelno. 

Zvláštní případ nativity žaloby o restituci jest nemravné zachá

zení fidu~iarovo se zastavenými otroky. Fr. 24 § 3 D de p. a. 13, 7· 

Ulp. XXX. ad Edict.. 

Ku mimořádným ' sp{ísobům zrušení fiduciarního poměru náleží 

případy, v nichž sprosťuje se fiduciar restituce, ježto tato jest buď bez 
viny jeho nemožna (casus rei), nebo zrušena ze zvláštního titulu: ex 

lege commissoria, impetratione possessionis fiduciae, nebo se stala zb~
tečnou a nemožnou fiduciantovým vydržením zástavy - usureceptlO 

fiduciae. 

L e x com m i s s o r i a. Již v kap. XII. zmínil jsem se o různém 
účinku úmluvy kommissorické při pignus a při fiducň. Při fiducii stává 

se fiduciar jejím výkonem definitivním vlatníkem věci, sprošťuje se de
finitivně obligačního závazku restituce vlastnictví. Mimo případ výslovné 

úmluvy, jest fiduciarovi volno rozhodnouti se pro kommissi nebo pro 
podržení své pohledávky, Fr. 3 D ad leg. com. 18, 3 Ulp. XXX. ad 
Edict. & Cic. ad fam. III, 56. Věřitel m{íže se rozhodnouti pro kom

missi celé věci nejen pro celou pohledávku, nýbrž i pro nedoplacený 

zbytek, úroky a p. Fr. 85 § 6 D de V. O. 45, I. V tom vězela j?í 
» asperitas« a úklady (captio) věřitelů, které přiměly r. 32 I. císare 
Konstantina ku její zápovědi. V c. 3 C de p. p. VIII, 35 súžena jest 
zápověď kommissorické úmluvy na pignus, kdežto v c. 1 C. Th. de 
leg. c. III, 2 zní všeobecně: legis commisoriae, takže zahrnovala za
jisté i úmluvu onu při fiducň. Tak by se ostatně souditi musilo z re
pressivního účelu zákazu i kdyby v p{ívodním textu jen pignus bylo 
jmenováno. Na trvání smlouvy fidnciarní neměla ona konstituce zhoub
ného vlivu, neodstranila ji, neboť lex commissoria jest pouze vedlejší 

úmluvou fiduciarní, nikoliv fiducií samou. 188) Srv. kap. XII. 

Impetratio fiduciae. Na existenci tohoto ústavu obdobného 

impetrationi dominii při pignus a hypothece soudíme z Fr. 24 pr. D 
de p. a. 13, 7 vyňatého z 1. XXX. ad Ed. Ulpianus. Interpolaci svědčí 

Př i vedle pramenu fragmentu též výraz: p o s s e s si on e m impetrare. 

188) Mylně Cuiacius ad Paul. R. S. II, 13. Správně již Hotomanus: ep. 
tito de p. et. hyp. U. 8. Z novějších viz Frankena: Franzos. Pf. R. 166. 
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fiducii nemohlo býti řeči o impetraci do min ii, poněvadž fiduciar 
již před vydáním impetrac:ního dekretu jest vlastníkem. Účinek fidu

ciarní impetrace záleží jako při fiduciarní úmluvě kommissorické v tom, 
že po uplynutí výplatné lhůty impetrační pomíjí restituční obligační 

závazek fiducian'lv definitivně, a fiduciar stává se v každém směru 

volným vlastníkem věci. Kontraktní poměr stran jest dokonalou im
petrací, jak dí Fr. 24 pr. D 1. c., zrušen. Zvláštní terminus: impe
tľatio possessionis souvisí snad s tou okolností, že impetračním de
kretem byl fiduciar zmocněn l~ati se držení věci ihned a bez ohleou 
na úmluvy, které s fiduciantem při uzavření smlouvy byl o držení 
učinil (conductio). 

Účel impetrace při fiducii jest týž jako při jiné zástavě: zrušiti 

v přiměřené době poj istný poměr stran vpočtením zástavy na po

hledávku věřitelovu, když pro nepříznivé poměry nelze totéž spusobiti 
prodejem zástavy. Vzhledem na tento stejný účel mužeme souditi, že 

podmínky impetrace, formality její a Ih{íta výkupná byly pr-i fiducii 
tytéž jako při pignus a hypothece. Dokladů pro fiducii o oněch 
okolnostech není. -

U s u rec e pti o fi d u c i ae. S fiducií v oboru kontraktu zmizela 
též z oboru vydržeuí stará usureceptio fiduciae, liberační vydržení 

fiduciované věci. Purifikační činnosť kompilatorů jest v tomto směru 
bezvadna, po , usurecepci nezbylo v iustinianské kompilaci stopy18D) 

Co o ní víme, zakládá se na úryvku z Gaiových Institucí II, 59-60. 
Zpráva Gaiova jest tak stručná, že nejedna otázka ostává pochybnou. 

Především ta: jest každé vydržení fiducie od fiducianta usureceptio 
fiduciae? t. j. po praktické stránce: dokonává se každé vydržení fi
ducie v jediném roce? Veškery případy vydržení mezi fiduciarem a 
fiduciantem se dějící nejsou téhož druhu. Dle svého počátku rozpadají 

se ve dvě skupiny: doplňovací a nahrazovací. K prvé skupině patří 

ony případy, kde fiduciar restituoval fiducň, ale spusobem nedosta
tečným, na př. mancipace jím vykonaná byla formalně nedokonalá, 

I 
1 89) Jedinou stopu shledává Keller (srv. Mommsen: Corpus) ve Fr. 7 § 3 

D com. div. 10, 3. Avšak případ ten lze si bez změny vysvětliti tak, že osoba 
indebite plnivší ostala v držení plněného předmětu, plnění dělo se konstitutem 
poss. V takovém případu nemá držitel sice vindikaci, ale držení proti vl~stníI: lI , 
uhájí námitkou indebiti soluti. Na fiduCll vztahUje se snad meZi JIným z~p.oved 
ex cep ce italici contractus (c. I C de ano VII, 40 l, vzhledem na Jednorocm vy
držení fiduciarní. 
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nebo res mancipii byla jen tradována. Tento poslední případ byl za

jisté v pozdější době velmi častý, ježto fiduciované pozemky ostávaly 
pravidelně v držení fiduciantově. Se zaplacením pojila se tudíž z pra
vicUa brevi manu traditio, fiduciant se svolením fiduciarovým a tedy 

bezvadně »měnil titul« (Fr. 33 § I D de usurp. 41, 3), počínal držeti 
pro soluto. Opomenutí mancipace v takových případech nebylo zá
važno vzhledem na rozsáhlou ochranu, jaké dostalo se v pozdější 

době bonitarnímu vlastníku. Fr. 3 § 1 D de exc. r. v. z I, 3. V těchto 

případech vydržení pouze doplňuje nedostatečnou restituci fiduciarní. 
Oproti uim stojí vydržení nahrazovací, to jest ony případy vydržení, 
kde fiduciant nabyl držení bez vůle, ano i proti vůli fiduciarově a 
nabyv uplynutím jednoho roku vlastnictví nahradil si tím buď resti
tuci budoucí (vydržení pecunia non soluta) nebo restituci, která již 
nastati měla (pecunia soluta - Gaius II, 60). Jsou obě ony skupiny 

usurecepcemi? Gaius II, 59 definuje usurecepci jako znovunabytí fidu
ciováním pozbylého vlastnictví. Dle toho jest ku polož('né otázce při
svědčiti, neboť i při doplňovacím vydržení nabývá se »quod aliquando 
habuimus «, ježto se skrze ni mění bonitarní vlastnictví na quiritské, 

které tvoří předmět fiduciarního převodu. Avšak v podrobném výkladu 
označuje Gaius usurecepci jako vydržení dějící se s vědomím o cizém 
vlastnictví: sciens quisque rem alienam usucapit. Jest sice správno, že 
i bonitarní vlastník vydržuje: sciens rem alienam scl. ex iure Quiritium, 
ale Římané při bonitarním vydržení tuto okolnosť nikde nevytýkají, 
scire rem esse alienam jest technický výraz pro bona a mala fides 
při vydržení a no n domino, při vydržení bez vůle a vědomí vlastníka 
vydržované věci. Gaius tedy má při výkladu o usurecepci na mysli 

případy vydržení bez spolupůsobení fiduciarova, jež jsem nazval na
hrazovacími. Avšak z tohoto Gaiova vytknutí nahrazovacího vydržení 
neplyne, že doplňovací nenáleží pod pojem a časové pravidlo usure
cep ce. Zvláštní vytknutí oněch případů vysvětluje se dostatečně tím, 

že jen ony liší se v podmínkách a jakosti držení od podmínek pro 
vydržení v době Gaiově platných, kdežto vydržení doplňovací jest 
rovno jinému vydržení bonitarnímu. Nelze za to míti, že fiduciant, 
který nabyl držení od fiduciara, musil držeti pozemek z roky (Gaius 
II, 4Z), naproti tomu fiduciant zmocnivší se držení jednostranně pouze 
jeden rok. Nějakého základního rozdílu mezi oběma druhy vydržení 
vzhledem na Rduciarní poměr stran není. Praví-li Stintziug (Das Wesen 
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der b. f. Zl), že v případech tradice (rei maucipii) odvozuje fiduciant 
právo své od fiduciara, kdežto v ostatních případech nabývá věc bez 
vztahu na fiduciarovo právo, nemá pravdu. Fiduciant, kterému byla 
věc mancipii tradována, opírá pouze »in bonis habere« o právo fidu

ciarovo, plné právo vlastnické, jehož nabytím zrušuje se naprosto fidu
ciarní poměr, opírá se tu o vyd r žen í (Gaius II, 4 I) jako v pří

padech bez fiduciarovy tradice. Usu r eceptio plného vlastnického 
práva jest v obou případech samostatná, nepřenáší, nýbrž zrušuje právo 
fi duciarovo. Dle toho nespočívá charakteristika usurecepce v tom, zda 
bývalý stav vzniká za spolupůsobení fiduciarova či nic, nýbrž jediuě 
v té okolnosti, že fiduciant nabývá bývalé své věci v přímé s o u
v i s los t i s fiduciarním poměrem, že ji vydržuje j a k o fiducii . Tuto 
vlastnosť má vydržení i v případě tradice, neboť tato se děje fiduciae 
solvendae causa. Kde ona přímá souvislosť mezi nabytím držení a 

fiduciarním poměrem chybí, tam není usurepce fiducie. 
Samozřejmo jest, že usurecepce předpokládá skutečný fiduciarní 

poměr. Jen kdo jest fiduciantem (Gaius II, 59. qui rem ... dederit) 
může usurecipovati a to opět jen svou fiducii (eandem) a jen potud, 
pokud nalezá se ve vlastnictví fiduciarovu. Jinými slovy: není žádné 
putativní usurecepce fiducie, pravidlo platné i při usucapio hereditatis. 

Ale i když pravý fiduciant nabyl držení své fidncie, ne vždy 

jednoletým držením nabude vlastnictví věci. Jako pro usucapio here
ditatis tak i usurecepci platí pravidlo, že vydržení vyloučeno, nabyta-li 
věc odcizením (res furtiva) nebo nespravedlivou mocí (res vi possessa) 
Gaius ustanovení toto ph usurecepci přímo neuvádí ale o správnosti 

jeho nelze pochybovati. Jednak, poněvadž i »improba« usucapio 
hereditatis vyloučena byla tam, kde vzetí v držení jevilo se odcizením 

(Gaius II, 58, III, ZOI), jednak, poněvadž Gaius II, 45 sq. pravidlo 
o res fmtivae a vi possessae přednáší bez všeho omezení. Dále 
Gaius III, z o 1 sám uznává význam furtivity při fiducii, když vyt)íká, 

že usurecepce v té míře, jak ji v kn. II, 59-60 vylíčil, jest s in e 
fu r t o possidere et usucapere. S tím shoduje se i výminka, kterou 
činí II, 60 pro usurecepci pecunia non soluta. Fiduciant-prekarista 
a nájemce nemohou usurecipovati. To jest samozřejmé, poněvadž 

nájemce jest jen detentorem a prekarista nemá pravé držení 190). Bez 

'DO) Pravé _ ad uSllcapionem, Fr. 13 § 7 D de acq. pr. 41, 2. Fr. 6 § 2. 



pravého držení není však vydržení. Tento samozřejmý případ však 
Gaius výhradou svou nemíní. Chce patrně označiti, že fiduciant-pre

karista (konduktor) i kdyby se rozhodl držeti fiducii jako věc vlastní 
a dle toho jednal, na základě tak uchváceného držení recipovati 

nemflŽe. Příčina toho pak nevězí ve formalní mutatio tituli possessionis 

(Fr. 33 § I D de usurp. 41, 3), nýlJrž v tom, že v jeho věrolomném 
přivlastnění věci obsaženo jest odcizení věci: furtum ' a tudíž věc se 

stává objektivně nevydržitelnou, jako když kommodatar nebo depositar 
podobně jedná s věcí zapůj čenou nebo uschovanou (Fr. 3 § 18 D 
de acq. p. 41, z, Fr. 67 pr. 68 D de furt. 47, z). Ale ihned při
pojuji, že tato výminka Gaiova kryje se úplně se zápovědí vydržení 
rei furtivae jen ve starší době, nikoliv Gaiově. V době starší lIwáno 
bylo jak furtum rei molJilis tak furtum fundi a bylo tudíž v každém ne

správném lukrativním nabytí držby obsaženo furtum. V době Gaiově 
platí tak jen o res mobiles (Fr. 3 § 18 D 1. c., Gaius ll, S I in fine,) 
ku nevydržitelnosti pozemku třeba res vi posssessa. Tou se však věc 
nestane tím, že prekarista a nájemce z a b rá n í mocí l91) fiduciarovi 

ujati se pozemku fiduciantem detinovaného (Ff. 4 § z8 n de usurp. 
4 1 , 3).192) Udržela se tudíž ve jmenovaném pravidlu Gaiově zásada, 

která nebyla více v úplné shodě s právem jeho doby. 

Furtum fiducie a její vi possessio zabraňují tedy fiduciantovu 

vydržení. Nemá-li však jeho držeuí tyto vady, vede bezpečně jedním 
rokem ku vlastnictví bez ohledu na řádnosť držení a poctivosť držite

lovu. Že jest neškodným nedostatek iustae causae possessionis, jest 
patrno nejen z mlčení Gaiova, nýbrž i z toho, že Gaius předpokládá 
jednostranné nabytí držby c i z é věci, které jak známo není iusta 

causa possessionis ani tam, kde okkupant má nárok na vydání věci 
(Fr. S D de acq. p. 41, z, C. z, 7, 9 C Vll, 3Z). Nerozhodnosť 
malae neb bonae fidei pak plyne jasně z toho že Gaius označuje 

fiducianta generelně za držitele: qui sciens alienam rem possidet, tedy 

D de praec 43, z6. Nechci říci, že prekarista není držitelem (animus possidendi) 
Srv. Randa : Besitz, 5 19. 

191) Dříve není držení pozemku nabyto. Fr. 3 § 7, 8. FL 6 § 1 D de 
a. p. 41, z. 

19') Vi possidet (Fr. 6 § I D I. c-l, ale jen pro interdictum Unde vi , 
které se nekryje s res vi possessae, FL 33 § z D 41 , 3· 

1 
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formulí, která ve většině phpadů správným znakem malae fidei jest19 3) 

a u Gaia nepochybně malam fidem značí (Fr. 38 D de usurp. 3 I, 3)
Hledíme-li k vytknutým požadavkům držení fiduciantova, tedy 

urcuJe se rozsah fiduciamí n ah r a z o v a cí usurecepce následovně. 

Po zapravení pohledávky194) neb jiném zrušení důvodu fiduciarní 

smlouvy nastává usurecepce v každém případě - omnimodo com
petit, Gaius ll, 60. Furtum při mobiliích vaditi jí nemůže. Fiduciant 

causa finita roven jest kupci zaplativšímu věc. Zmocnění se věci 
nemuze býti furtum, poněvadž jest nemožno lucrum (Fr. 14 § I D 
de furt. 47, z). Vi possessio nemůže mu vaditi, poněvadž vi possessa 
jest jen věc od neoprávněného odňatá. Prameny neuvádějí žadný 
pl-ípad rei vi possessae se strany oprávněného. Okkupace fiduciantova 
jest svépomocí. Trest legis J uli ae při hrubém násilí nebyl vyloučen. 
(Fr. I z § z D quod vi 4, z), ani interdictum Unde vi, ale praetor, 
v jehož moci bylo vydání interdiktu, zajisté nepoctivému fiduciaru 

je nepropůjčil. Jeho vindikace byla neúčinna pro excepci doli (solutae 
pecllniae, Fr. 173 § 3 D de V. S. 50, 16). Na tom nastala změna 
teprvé dekretem divi Marci, poněvadž fiduciant za trest svémoci 
ztrácel svůj nárok a tLldíž i námitku proti vindikaci (Fr. 7 D ad leg. 
Jul. 48, 8). Neodvratné jinak vydržení fiduciantovo mohlo býti zmal'eno 
jen tím, že fiduciar fiducii zatím scizil, což mu při pozemcích bylo 
mancipací možno i bez držení. Proti novému vlastníku, nejednal-li 

tento dolosně (c 4 C Vllr. 30), byl fiduciar bez obrany a podobně 
i proti jinému, jenž nabyl držení fiducie, byl bez publicianské ochrany, 
poněvadž jeho držení bylo bez náležitostí publicial1ské žaloby. Při 
usurecepčním držení závěrek Marcellův z usucapio na Publicial1u -

Fr. 7 § z D de pub!. a, 6, z - se neosvědčuje. 

Vytčené negativné meze usurecepce byly by celkem bezvýznaml1Y, 
kdyby bylo správl10 mínění, že se fiduClal1t odnětím :fiducie, třeba 
před zapravením dluhu vykonaným, nedopouští furta, neboť pak 
by zbyly pouze případy násilného zmocnění, které, jak známo, římská 
iurisprudence spusobem dosti vyumělkovaným velice zúžila. Avšak 

I 

19") Nikoliv veskrz: FL S pr. D 41, 7. Fr. z8 D 9, 4, Fr. 14 § I D I I , 

7, Fr. II D 41, Z srv. FL spr. D 39, z. 
19') Gaius II, 60 dělí uS'lrecepce na dějící se pecunia soluta a non soluta, 

při čemž přihlíží hlavně k hospodářské povaze obou: prvá jest nezištná, dtuhá 
lukrativná. Ale s rozdílem oním jsou spojeny i právní dll.sledky. 
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nesprávn0sť onoho názoru o odcizení fiducie byla již v kap. IX. na 

základě Gaia II, 6 o ve spojení s III, 2 o 1, Paul. R. S. II, 3 I § I I 

a Fr. 2 2 pr. D de p. a. 13, 7 dokázána:, Tím pak sesychá se do
mněle skorem neomezená 'usurecepce pec. non soluta na několik 

málo příPadu, jak jest i věci přiměřeno, poněvadž se nedá najiti 
žádný závažný duvod, který by toto )) lukrativní« (Gaius II 60) nabytí 

fiduciantovo ospravedlňoval. Možné případy usurecepce před zapra
vením jsou pouze tyto: I) Fiduciant pokračuje v držení fiducie, kterou 

fiduciar nevzal ani v držení hmotné ani zástup čí (skrz prekarium neb 
nájem). Není nepravděpodobno, že Gaius II, 90 a III, 201, především 

tento případ má na mysli . 2) Fiduciant ujal se držení fiducie fidu
ci arem zanedbávané nebo quasi-derelinquované - Gaius II, 5 I, Fr. 

37 § I, 38 D de usurp. 41, 3. 3) Fiduciant ujal se fiducie, z jejíhož 
držení byl fiduciar třetí osobou vypuzen - Fr. 4 § 22, Fr. 33 § 2 

D de usurp. 41, 3. 4) Fiduciaut nabyl držení dejekcí, ale nikoliv vi 

Fr. 33 § 2 D de usurp. 41, 3. Rozdíl mezi citovanými doklady 
a usurecepcí spočívá v tom, že ph usurecepci vydržeti muže již prvý 
okkupant-fiduciant, kdežto mimo fiduciarní poměr teprve následující 

possessor bonae fidei, nikoliv prvý dejicient a okkupant, poněvadž 

jim brání mala fides (Gaius II, 5 I, Fr. 38 D d. cl, která ph usure
cipientu jest pro vydržení bez významu. Větší nebo menší rovnosť 

mezi fiduciantem a possessorem malae f. dUležita jest pro posouzeuí 
jeho ručení za věc a za plody z fiducie těžené oproti fiduciarově rei 
vindikaci.195) Toto ručení není ve všech případech stejné a jednotlivě 

ruzní se ručení za věc od ručení za plody. Ohledně věc i nutno pod

říditi fiducianta ve všech p1-ípadech 1)-4) pravidlu o držiteli m. f. 
Usurecipient před zaplacením nejen ví, že věc jest cizí, nýbrž i to, 
že nakládaje s ní jako s věcí vlastní, maří její fiduciarní určení a pu
sobí tím fiduciaru hmotné bezpráví. Ostatně ručí fiduciant za culpa 
levis již jako kontrahent. Co však se týče těžení a vydání plodu věci, 

nemuže fiduciant mimo případ sub 4) zavázán býti jako possessor 
m. f. Sub 1)-3) jest ručení jeho alterováno zvláštními okolnostmi 
Sub I) pokračuje fiduciant v držení s vulí fiduciarovou a neučiněna-li 
žádná úmluva o plode,ch, jest těžení a nabytí jejich volně ficluciantu 

19ó) Nedostatek žaloby publicianské při nedostatku iusti tituli a bonae 
fidei je patrný. Uvrtdím to jen proto, poněvadž Ubbelohde Z. f. RG. Xl 252 
závěrkem s usucapio na publicianu (Fr. 7 § 2 D h.t.) má tuto za »jistou «. 

r' 

ponecháno (anal. Frag. Vat. § I). Nemůže tedy ani za zanedbané 
těžení ani za vybrané plody býti odpověden, ba fiduciar nemá ani 
práva na korporalní držení a s nim spojené těžení plodu, pokud 
fiduciant buď věc neohrožuje anebo nenadešla bezvýsledně lhuta 

platební.l96) I v p1-ípadech · sub 2)-3) jest posuzovati fiducianta jinak 
než třetího okkupanta. Tento nemá pražádného nároku na věc, jeho 
okkupace jest veskrz lukrativná. Jinak při fiduciantu. Fiduciant má 
eventualný nárok na restituci fiducie. Tento nárok ukládá pecunia 
non soluta fiduciaru pečovati o věc proti ztrátě, poškození, o plodylD7) ap. 
Zauedbává-li fiduciar trvale zástavu, trvale-li vzdálen bez zástupce 

(sub 2) nebo třetím z držení vypuzen (neb 3), tu fiduciant okkupací 
věci přisvojuje si sice věc cizí, ale jednání to má vÍCe povahu ochrany 
jeho eventualného nároku než zištnosti a prospívá do jisté míry samému 
fiduciaru, odvracejíc jím zodpovědné nabytí zástavy od osob třetích, 

poškození věci, zanedbávání plodu a p . Vzhledem na tuto dvojitou 
povahu fiduciantovy okkupace nelze posuzovati restituci plodu a 
ručení za jejich těžení dle zásad o držiteli malae fidei . Nebyl-li tento 
fiduciant vubec prost každého závazku až do doby, kdy fiduciar 

k restituci fiducie jej vyzval, nebyl zajisté přísněji posuzován než 
manžel, který jako malae fidei possessor darované věci nabývá defini
tivně aspoň fructus industriales - Fr. 45 D de usur. 22 , 1. 

Držení spůsobem shora naznačeným nabyté mění se uplynutím 
jednoho roku ve vlastnictví. Pravidlo XII desk o době vydržecí dle 
movitosti neb nemovitosti předmětu při fiducii opuštěno. Že snad 
i zde jako při usucapio hereditatis spusobena fonnalná shoda s XII 
deskami tím, že slovným výkladem »fiducia« zařaděna mezi ceterae 

res, jest možno (Gaius II, 55), ale mylno by bylo hledati v této 
okolnosti příčinu jednoleté doby vydržecí a nikoliv následek. Příčinu 

této redukce časové hledám ve snaze iurisprudence učiniti rychle 

konec nepoměrné moci fiduciarově. 19 8) Během poměru (pec. non 
soL) ohrozil právní řád zneužití oné moci infamií v starší době vele-

r 
196) Vat. Frag. § 94 srv. ana!. Fr. 14 pro D 20, I : quia interest mea: 

má-li zájem, nikoliv jinak, Fr. 22 § 3 D 13, 7. 

197) C 3 CIV, 24: praedium nexum ... percipere debuit. c 2 C VIII, 24. 

19 8) Bechmann, Kauf I, 288, vysvětluje si usurecepci jako surogat nedostá
vaJlcl se původně actionis f. Ale odkud potom usurecepce pecunia non soluta? 
Tu nemá fiduciant žádný · účinný (nata) nárok. 
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účinnou; pecunia soluta mělo býti pomoženo rychlým vydržením, ne
byla-li předsevzata pravidelná restituce anebo neměla-li plný účinek. 

Rozšíření této výhody i na nezaplativšího fiducianta vysvětlt* se 
tím, že usurecepce před zaplacením byla v starší době velice ome
zena (srv. níže). 

Usurecepce jest v době klassické ústavem výminečným prosta 
jsouc požadavků iustae causae a bonae fidei klassicl{.é vydržení chara
kterisujících. V starším právu, nehledíc k času, nebyla výminkou, 
ježto vydržení před Publiciovým ediktem bylo omezeno pouze zákazy 

o res furtiva. 199) Usurecepce jest tedy přebytkem ze staršího práva. 
Příčinu, proč při fiducii podržena starší theorie vyclržecí hledati dlUŽilO 
v tom, že hlavní pl-lpad urmecepce, totiž onen pecullia soluta, jest 
lunotllě zcela spravecUivý. Nelze-li dle zásad klassické usucapiollis 
kupci, jellž zaplativ jedllostrallně se ujal držení, věc vydržeti (usuca
pere), není to její předností, nýbrž vac1ou. 19ó ') .t:Je zcela ospravedlitelné 

usurecepce pecunia non soluta nemohly býti závažnou překážkou pro 
podržení usurecepce, ježto v době před Gaiem resp. v době, kdy 
počala se za vlivu Publiciova ediktu tvořiti nová usucapio, možna 
byla usurecepce jen v případě sub 1) a nejvýše sub 2), pokud fiduciant 
ujal se fiducie předpokládaje, že jest derelinquována. Jinak byla sub 

2-4 usurecepce vyloučena, ježto v oněch okkupacích vězelo i při 

nemovitostech furtLlm fundi tehdy právem uznané (Gaius II, 59, Fr 38 
D 41, 3). Tyto novější nedosti důvodné usurecepce nejsou ná
sledkem ethické nedostatečnosti vydržecího principu staršího práva, 
ony vZllikly z difference mezi užším pojmem vi possessio, která po
zději jest jedině Ila závadu při vydržení immobilií a širšího pojmu 
furtifundi,jež v právu klassickém nebylo více uznállo. Případy ty 
shodt~í se jell formálllě nikoliv materialně se starším právem. Toto 
volllější nznállí usurecepce mělo snad dt1vod svt1j, (nehledíc ku její 

formalné správnosti) jednak v té okolnosti, že sub 2), 3) usurecepce 
jevila se do jisté míry ohhájením fiduciantova nároku, že sub 3), 4) 
nebylo lze fiduciara sprostiti výtky nedbalosti v hájení svých zájmů 
a posléze v tom, že usurecepcí není fiduciar přímo poškozen, po
něvadž pravý kus jeho jmění, pohledávka, ostává usurecepcí nedotknuta. 

199) Stintzing: Das Wesen der b. f. -, Perniee: Labeo II, 152. 191 _ 
Beehmann, Kauf I, 619, Seheurl, Beitrage, II ll. 15. 

"9') Viz ostatně Perniee: Labeo, II, 184. 
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Příznakem, že alli »lucrativa« usureceptio nejevila se Rímant1m Gaiovy 
doby hrubě nemravnou, viděti lze v tom, že rozhorčená Gaiova kri

tika vydržení pozt1stalostníbo »omnino tam improba usucapio« proti 

usurecepci se neobrací. 

XIV. 

Ochraně fiduciarních nároků slouží dvé žalob: illfamující actio 

fiduciae (directa) pro fiducianta, neinfamující contraria actio pro fidu
ciara. 200) Určité historické zprávy o žalobácb těchto nesahají přes 
dobu Q. M. Scaevoly. Cicero v referatu o Scaevolovi, de off. III, 

17, 7 o, nejmenuje sice výslovně z á s t a v n í fiducii, ale při vt1dčím 
významu jejím mezi majetkovými fiduciemi lze Cicerovy zprávy ve
směs vztahovati na zástavní žalobu. Především ovšem žalobu fiduci

antovu, jak plYlle ze souvislosti její s illfamií. Zajisté náležela té doby 
a. fiduciae k iudiciím, v Ilichž soudce přihlížeti měl též k zájmům 
fiduciarovým (de off. III, 17 , 7 o, ad fam. VIII, 1 2), ale existence 
samostatllé žaloby pro tyto fiduciarovy nároky v době Cicerově není. 
jista. Scaevola 1. c. dí: cum ill pIe r i s q u e essent iuclicia contraria, 

ale v Cicerových Top. 66 Ilárok fiduciarův zvlášť jmenován není. 
S větší jistotou lze říci, že actio cOlltraria v starší době neměla funkci 
žaloby Z· evikce, poněvadž Margaris v pompejském fragmelltu dává 
si vlastnictví otrokt1 pot~rditi přísahou, která jest jaksi sakralným su

rogatem civilní auktority.201) 

Dle mého názoru o povaze fiduciarní smlouvy a stáří žaloby 

fiduciarní jest pro ni forma legis-akce jak odůvodněna tak nutna. 
Základem jejím jest nunkupace skrze zásadu XII desk o mancipačních 
leges na ius povýšená. Z této souvislosti mezi nunkupací a legis-akcí 
lze souditi, že mezi formulí nunkupace a legis-akce jevila se v určitém 
obratu charakteristická shoda jako mezi formulí mancipace a sponse 
oproti legis-akci in rem (Gaius IV, 16) a in personam (Val. Probus: 
T. M. D. F. O). Kus legisakčního rčení shledávám v Cicerových ci

tátech (de off. III, 17, 70): mt inter bonos bene agier oportet et sine 
fraudatione, - uti ne propter te fidemve tumn captus fraudatusque 

200) Plautus, Trinum. I, 2, 84. Cic. pro Rose. 16, Lex Julia num. 113, 
frag. Atestinum (Bruns: Fontes 100), Gaius IV, 182, Fr. 6 § 7 D 3, I. 

201) Srv. poznámku Mommsenovu, Staatsreeht, I, 241 n I. 
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slm. S přiměřenou stylistickou změnou byly tyto výrazy »ven IUn s« 

dílci fonnulae actionis; onen prvý pravidelné žaloby fiduciarní (Cic. 
ad fam. VIII, 12) druhý fiduciarní formuly de peculio nebo in rem 
verso. 202) Ale v Cicerovu citovaném referatu nejedná se o f o r m ul i 

žalobní, ježto druhý výrok stylisován v přímé řeči. V této formě 

může se pouze jednati buď o formulář kontraktní nebo legisakční 
úsloví. Pľo legisakční ľčení mluví jednak to, že Cicero 1. c. jedná 
stále o nalézání pľáva, kteľéž pľávě řízením in iUľe se zahajuje, 

jednak to, že ihned na to přechází ku f o ľm u lí m iudicií bonae 
fidei. Můžeme tudíž v pozděj ší dvojí fOľmuli actionis viděti ľesidua 
bývalých a ještě Ciceronem lišených clvou legisakcí, ľůzných dle 
toho, žaluje-li se z fiducie samým žalovaným nebo z fi ducie osobou 
podrobenou (servus, filius) zavřeného. Příčina dvojité legis-akce, roz
sáhlá zástup čí činnosť osob podrobených, byla již vytknuta. 

Dle Gaiova pravidla ve IV, 13, vytknutého byla pľo nárok 
fiduciovaný příslušnou legis actio sacramento. Běžné vsunutí nároku 
fiduciarního v legis-akci per iud. arbitrive postulationem 20 3) opírá se 

jednak o pozdější bonae-fidealný ráz fiducie, jednak o předpokládání, 

že iudicium touto legis-akcí zahájené bylo pravým sídlem "mitis et 
modeľati iuris«. Avšak proti tomuto zařadění dlužno uvésti dvojí : 
po pľvé, že souvislosť této 1. a. s iudiciem bonae fidei jest velmi 
pochybná a po druhé, že zařadění žaloby fiduciarní v ediktu souhla

sící s Gaiem IV, 33 doličuj e příslušnosť 1. a. per condictionem. 
Z bonae-tidealného ľázu některého nároku netřeba souditi na 1. a. 
per arbitri p., poněvadž dle Gaia IV, 20 bylo jí lze jednati o kon

tľaktních nárocích, jež vždy ostaly přísnými iudicii (condictio ceľti) 

a poněvadž též quasikontraktní arbitria, která nepochybně sahají do 
ľyzého legisakčního processu, jako a. fam. erciscundae a finium re
gundorum 204) nejsou v žádné užší souvislosti s ius mite ac mode

ratum, jak vysvítá z toho, že nejsou iudicii bonae fidei v době 

Scaevolově (Cic. de off. III, 17, 70), ano poslední ani v době Justi
nianově (§ 28 J de act. IV, 26, spoj. § 2 ° J eod.). V skutku pak dle 
kommentaru Edictu nebyla actio fiduciae přiřaděna k iudiciu fam 

D fin. 

202) Fr 36 D de pec. I S, I srv. Lenel : Edictum, 234. 
203) Keller, Process, 78, Bethmann - Holweg, Pr. I, 165 a j . 
20') Cic. de orat. I, 56, Gellius I, 9, Fr. I pro D fam. e. 10, 2, F r. 13 
r. 10, I, Cic. de leg. I, 2 I. 
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erc., com. div., fin. reg. a p., nýbrž po condictio ceľti, tudíž po 

puvodním případu 1. a. per condictionem (Gaius IV, 17,) ku žalobám 
z realných kontraktu. 205) Tuto souvislosť s kondikčuí legis-akcí po

tvrzuje Gaius IV, 33. Dle něho neobsahovala formule fiduciarní ža

loby fikci legisakce per cond. rovně nároku na certa pecunia, certa 
res a »jiným příbuzným « (éiusdem generis). Gaius 'tedy, jenž měl za
jisté dobľé auktory, pokládá nárok fiduciarní za takový, v jehož for
muli by byl musil pľaetor vsunouti fikci 1. a. peľ cond., kdyby byl 
chtěl zachovati fonnalně continuitu mezi legis-akcí a fOľmulí. Ale 
fikci určité legis-akce odůvodniti může jen dvojí okolnosť. Buď ta, 
že dotyčný nárok touto legis-akcí instruován byl (srv. Gaius IV, 28 

s IV, 32; Gaius IV, 19 s IV, 33), buď, že by jí zahájen býti musil, 
kdyby o něm bylo jednati legisakčně. Tomuto druhn náležejí nároky 
mladší Aebutiova zákona: negotiorum gestorum, commodati, onomu 

prvému vedle jmenovaných též actio fiduciae. Z Gaia IV, 33 musíme 
tudíž souditi, že nárok fidnciarný buď od původa, buď přechodem 

z legis-akce sacramento (jako nárok o certa pecunia a res - Gaius 
IV, 20) instruován byl v době zavedení fakultativného processu for
mularního - legis-akcí per condictionem. N a prvý pohled nesnáší 
se bonae-fidealný ráz fiducie s legis-akcí zákona Siliova a Calpurniova. 
Avšak Gaiova zpráva neoznačuje právě nic více než počátek kon
dikčního řízení, nikoliv postupný a konečný rozvoj. Naprosté »certum« 

nároku podmínkou kondice nebylo, to jde jak z Gaia IV, 33, tak 
z toho, že sám nárok na certa ľes jest již incertum, jakmile dojde 
na peněžnou kondemnaci. 206) S· druhé strany jest nárok fidnciarný 

neméně nárokem na »certa res« než jiný stipulační, směřuje na 
výkon mancipace (pozemek precario podržený) nebo korporalní ľesti

tuci zástavy mancipací určené. Změny tohoto dle' p u vod u určitého 

nároku vinou, náhodou, přírustkem nastávají při stipulaci určité věci 

jako při fiducii Iudicium fiduciarní sotva lišilo se v předcicerovské 
době od jiných kondikcí v jiném, než v tom, že nebylo přísně 

jednostranné, soudce měl přihlížeti zároveň, ' quid quemve cuique 

praestare 0poľtet. Cic. de off. III,. I7 ,7 o. To byl hlavní projev bonae 
fidei. Scaevolovo: fidei bonae nomen manare 1 a ti s s i m e je superlativ 

205) Lenel: Z. f. RG. III, 205, Edictum Perpetunm, 162, 184, 232. 
206) Bekker, Aktionen I, 107 >volle Freiheit«, Brini, Archiv. giurid. 1872, 

2, 278. 
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pro poč e t iudicií bonae fidei (idque versari etc.), nikoliv pro vy tří
benosť a jemnosť soudcova posuzování. 20 7) Bona fides byla té doby 
při nejvýznamnějším, denním iudiciu empti-venditi ještě zakrnělá 208) 

a že nebylo daleko jinak při fiducii, jest vidno z toho, že Cicero I. c. 

dovolává se s ironií právě formulí fiducie na dakaz, .že současné 

právo má sice nadmíru skvělá slova (aurea verba), ale temnou praxi 
(umbra). Pro volnosť iudicia nebyl0 ostatně v starší době valného 
místa, poněvadž soudce nalezal již ve smlouvě direktivy pro nejroz
manitějši eventuality. (Viz Catovy formulaře 10kačnL) Zlomky bonaurské 
a pompejské a korrelatní leges v Digestách ukazují, že později platné 
zásady bonae fidei jsou nejvíce plodem iurisprudence kautelární, ni
koliv soudní. Zásady takto při fiduciích jako nejstarších kontraktech 
bonae fidei povstalé nebyly zajisté bez vlivu na pozdější obdobné 
kontrakty iuris gentium, závěrek, který v jednom směru doložen jest 

Fr 36 D de pec. 15, 1. Ručení pánovo za vlastní obmyslnosť při 

smlouvě zástavní (pignus) depositní a kommodatní osobou podřízenou 
uzavřené nebo při dos bylo při ' žalobě de peculio a in rem verso 
přijato dle obdoby žaloby fiduciarní. 209) 

Po odstraněni processu legisakčního zbyly zmíněné dvě for
mulae actionis. Jak v podrobnostech zněly, 210) nelze více říci ani tolik. 
byly-Ii koncipovány in ius či in factum.2 11) Pro formuli in ius mluví 
předchozí legisakce. Pro in factum uvádí Lenel I. C., že ve Fr 24 

§ I D de p. a. 13, 7 Fr 40 D de iur. 12, 2, Fr 12 D de nov. 
46, 2 naráží se na formularní klausuli : eamque pecuniam solutam, 
ale ve výrocích oněch maže se stéjně dobře jeduati ohm o t n é 
podmínce nativity žaloby. Nepřijatelným jest míněni, že bylo dvé for~ 

mulí jako při depositu a kommodatu. Gaius IV, 47 fiducii nejmenuje 
a četné a posud neuspokojující pokusy (Ubbelohde: Realvertrage, 

13-31) dvojitosť tu vysvětliti, zakazují bez nutkavých davoda řadu 
onu rozmnožiti. 

207) Správně Bekker, Akt. I, jinak Dernburg: Compens 84. 
20 8) Srv. Cic. de off III, 58, 59, 61 , 65, 6'], Valer. Max. VIII, 5, I. 

209) Expressum .... accipiendum. Fr 4 § 5 D 13, 6, Fr 5 pr D 15, 
1 Fr 1 § 42 D 16, 3. 

210) Pokusy restituční, Huschke, Z. f. g. R W. XIV, 245, Rudorff, Edict. 
perp, § 100, Lenel, Z, f. RG. III, 1 I Z . 

211) Dvé formulí Lenel, I. c. ' Geib, Z. f, RG. VIII, 140, Pernice , Z, f. RG . 
IX, zz8, in factum Eck, eod, 84, 

------
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Předmět těchto žalob oZLlačen jest podrobně v kap. XI. Obě 

žaloby jsou rei persequendae causa a přecházejí tudíž na dědi ce 

obou stran. Gaius IV, 113 , § I J de p. a. IV, 12. Transmisse na 
straně žalovaLlého jest mimo pochybu. Paul. R. S. II, 13 § 6. Ale ani 

o aktivné trall smissi nelze pochybovati . Actio pigneratitia na vráceLlí 
věci a tudíž i jejího zbytku (superftua) na dědi ce přechází (c. 1 q de 

luit. VIII, 3 I, C. 12 C de pigll. VIII, 14). Souhlasí-Ii tato žaloba 
s fiduciarní ve výminkách (srv. níže), lze souditi i na souhlas v pra
vidle. Veclle toho odůvodňuje Gaius II, 220 výminečnou platnosť 

praecepčního legat u fiduciované věci tím, že dědicové mohou "fidu
ciam luere «, ji pro pozůstalosť získati. Tu má Gaius patrně na mys11 

p r á v o děd i ců na věc pecunia soluta, neboť kdyby dovolával se jen 
f a k t i c k é možnosti, dokazoval by příM mnoho, z toho důvodu 

bylo by lze odkázati praec ipien c10 každou věc in commercio. Avšak 
tato aktivuá i ona passivná transmis~e jsou súženy. Dědic fiduciar ův 

neručí in solid um za dolus malus ostavitelav. Tato odchylka od 
všech konh'aktní ch iudicií bbnaefidei jest doložena Fr. 12 D de a. 

et. o. 44, 7, který se stanoviska doby Po 111 P o ni o v y vylučuje i pig
nus i fiducii. Nemůžeme souditi" že snad tato z Pomponiova textu 
vypuštěna, poněvadž ' i pig nus i fiducia jsou výslovně na roveň po
staveny též př i rubu této vÝITl inky u Paula R. S. II, 17 § 12 = Vet. 
iur. cons. VI § 8 : Heredibus ciebitoris adversus Cl'editorem qui pig
nora vel fiducias distraxit nulla acti o datur nisi a testatore inchoata 
ad eos transmissa sit. Tomuto spornému výroku přikládám tento užší 
smysl: dopustí-li se věřitel ne p oř á dll é h o prodeje, nemají dědicové 
fiduc.iautovi mimo nárok na superfiuum žád 11 o u žalobu jen o nepo

řádnost prodeje se opírající (n á h rada, trest), leč byla-li již proto 
pře ostavitelem zahájena. Paulus nemaže míti na mysli vyloučení ná
roku vůbec (i o super fiullm), poněvadž superftuum je repraesentativným 
zbytkem věci , přechází-li ted y nárok na tuto, 'přechází i onen: Paulus 

nemá na mysli řádn)' prodej, poněvadž při řádném prodeji má dluž
ník jen jednu žalobu, Ó sllperfillum (Paul. R. S. II, 13 § I), on však 
praví n u II a actio, což se shoduj e jen s nepořádným prodejem, po
něvadž tu má dlužník actio z kontraktu a actio furti (Fr 4 D de 

p. a. 13 , 7). Že tato poslední bez kontestace přejíti nelil uže, jest 
jasno., Gaills IV, I 12 . Proč však výminečně nepřechází též žaloba 
o náhradu škocly, nelze vysvětli t i in famií a. fiduc iae (Kohler, Pfand. 

S 
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Forsch. 67), poněvadž spoluvyloučená actio pigneratitia neinfamuje. 

Fr. I D 3, 2, Gaius IV, I I 2. Spíše dalo by se říci: není slušno, 
aby dědici odvozovali nároky z činu, který ostavitel v první řadě 

jím uražen nevytýkal. Ale domnívám se, že ani tato ani ona druhá 

souvislá výminka nevyplynuly z takovýchto úvah, nýbrž že obě vznikly 
týmž spusobem jako většina zástavních zásad: z klausulí opět a opět 
se opakujících. Indiciem jest mi následující (doplněný) článek pom
pejské smlouvy: neve tibi ego neve heres me(us teueamur praetere)a 212) 

si me(cum) de dolo malo ve(nditioue comisso lis contes)tatm. V té 

klausuli jest obsažen zárodek pro ob ě ony odchylky. 
O transmissi actionis directae ještě následující. Nárok na vy

dání vlaitnictví věci jest dílný 213) i má každý fiduciantuv dědic právo 
na postqupení spoluvlastnictví dle míry svého dědického podílu (c. 6 
ClIl, 36). Ale fiduciar není povinen tento díl postoupiti po zapla
cení příslušné quoty dluhu. Fiducie vázne celá za každý sesterc, 

před zapravením celého dluhu uemusí vydati ničeho. Fr 25 § 14 D 

10, 2, Fr 8 § 2, Fr 9 § 3 D 13, 7, CIC VIII, 31. 
Dědickou sukcessí ve jmění fiduciarovo nabývá dědic vedle 

části pohledávky shodnou čásť spoluvlastnictví zástavy a jest za
vázán rovněž ku vydání tohoto podílu. I závazek restituce vlastuictví 
jest dílný.214) Fiduciant nabízeje celý dluh muže žalovati všechny 
o celek (Paul. R. S. II, 13 § 6) n~bo jednotlivce o jeho díl, platě 
mu jeho čásť z pojištěné pohledávky. Na tomto právu fiduciarovu 
ničeho nemění ta okolnosť, že fiducia vydána byla jako legat spolu
dědici nebo extraneovi anebo, že spoluvlastnictví zrušeno bylo adju
dikací na jednoho z dědic u v iudiciu familiae erciscundae. (Fr. 29 D 

212) Eckovo čtení (Z. f. R. G. IX): propterea si ... je mluvnicky ne
možno a ve věci pravý opak. Dle Ecka chce se věřitel chrániti proti námitce 
doli mali in venditione - ale jeho latinský text pľaví: nemám ručiti, bu
du-Ii (propterea si : .. ) žalován pro dolu s, výhrada, která co nejurčitěji je pro
hlášena prameny za prá\'ně nemožnou, Fr. 23 D de R. J. 50, 17 Mému spojení 
s Cons. VI § g nevadí, že pro »tibi « není uveden též· dědic. Neboť, nebylo-Ii 
kontestováno, pak dědici se neručí dle výslovné úmluvy, bylo·li kontestováno, 
l'~k přechází žaloba, poněvadž transmisse po kontestaci je bez výminky. Fr 58 
D 44, 7 . - Jiné výklady Cons. VI § 8 viz Huschke, Jurispr. 480 n. q. Dern-
burg Pf. R. r, 15, zde též literatura. ., 

''',21') Při zástavě věci (Fľ. 54 pr. D 45, I, Fr. 34 § I Fr. 9 § I D de solut. 
46, 3) nebo zřízení usu[rukt\l fiduciae causa (Fr. 5 pl'. 50 D 7, I, Fr. 13 § I D de 
~ccept. 46, 4). Při jiné služebnosti bylo by práva a závazky na restituci konsti
tuovfmé služebnosti posuzovati dle zásad o solidárních obligacích pro nedílllosť 
předmětu (Fr. 25 § 9- 10 D 10, 2, Fr. 72 pl'. D 45 , r, Fr. 13 § I D I. e.). 
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f. e. 10, 2.) Toto dělení a adjudikace pusobí jen mezi nimi, na právu 

třetích osob ničeho nemění. (Fr. 3 D eod. c. 25 C de pact. 2, 3·) 
Žaluje-li ovšem fiduciant jiného dědice než adjudikatar,!:, muže žalovaný 

tímto se dáti zastoupiti. (Fr. 3 D eod.) 

Poměry vznikající adjudikací nejsou při fiducii tak nejasny jako 
při pignus. 215) Hlavní a sporná při pignus otázka, z čehož acljudikatar 
přisouzeuím nabývá, jest ph fiducii jasna. Vlastnictví, neboť již osta
vitel jest vlastníkem. Přesně řečeno není v adjuclikaci obsaženo n a
byt í vlastuictví, nýbrž quantitativní zmnožení abjudikací posavadních 
podílU spoluvlastnických. Adjudikací stává se adjudikatar jediným fidu

ciarem. Jako při pignus tak i fiducii spojeno jest s adjudikací věci 
zajisté nabytí pojištěné pohledávky, neboť ani pignus ani fiducia nejsou 
samostatnou hodnotou v maje t k u věřitelově - jsouť jen attributy 

pojištěné pohledávky, jejímž zaplacením stává se účinným již před tím 
existující stejnohodnotný nárok na restitLlci. Proto nevpočítává se 
zástava adjudikataru dle jej í hodnoty na dědický podíl, nýbrž dle 

hodnoty druhým dědic um náležejících quot pojištěné pohledávky (Fr. 7 
§ 12 D com. d. 10, 3). A to v plné hodnotě quot, najde-li se spolu
dědic, který vzhledem na bonitu zástavy a solvenci dlužníkovu chce 
vyplatiti spoluclědicum plné jich quoty, anebo jen v onom obnosu, 
za který spoludědic nejistou a nejistě pojištěnou pohledávku při lici
taci mezi dědici vydražil. V tomto případě (menšího podání) utrpí 
spoludědici částečnou ztrátu a to po mém mínění definitivně. Od 
mnohých spisovatelU hájí se při pignus názor, že spoludědici podrží 
dále pro nedoplatek zástavní právo secundo ordine a že adjudikatar 
povinen jest vydati přebytek, který od dlužníka neb z prodeje zástavy 
nabude nad sumu, za niž mu pignus adjudikováno. Eck pokládá toto 
rozřešení za slušné a spravedlivé, ale domnívám se, že jest je pro 
pignus i pro fiducii jako nespravedlivé zavrhnouti. Eck nepřihlíží 

k následujícímu: acljudikatar musí zapraviti licitací stanovenou quotu, 
ať sám od dlužníka nebo prodejem zástavy licitační obnos nabude či 
nic. To plyne nejen z toho, že adjudikatar samovolně zástavu za onu 

2 ") Literaturu pro pignus viz: Dernburg P. f. R. II, 43 sq. Eck: Doppel
seit. Klagen 130 sq. Windscheid: Pand. r. § 233a. n. I a Gradenwitz: lnterpolat. 
98 vztahují Fr. 7 § 12 D 10, 3 a Fr. 29 D 10, 2 přímo na fiducii. Nesvědčí 
tomu zvlášť nic a Fr. 29 I. c. jest actione Serviana zajisté , k nepoznání zpra-
cován «. 

* 
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cenu převzal, nýbrž jest vysloveno zřejmě Fr. 29 1) fam. e. 10, 2: 

nemá práva žádati na odbytých spoludědi cích kauci, ZlO) nýbrž jest 

odkázán na zástavu, kterou nemusí dlužníku vydati, pokud mu neza

placeno. Adjudikatar tedy nese definitivně per i c u I um insol vence 

dlužníkovy, znehodnocení zástavy, nephznivé dražby a p. Proč se mu 

nemá dostati · tedy i commodum vzniklé zlepšcním poíllěnl dlužníko

vých, vZI11stem hodnoty zástavy a p .? Mají o fakta tato spoludědicové 

zásluhu? Nebylo každému možno lepší, vyšší nabídkou zástavu získati? 

Proto pokládám adjudikatara za jediného fiduciara a jediného věřitele 

plné pojištěné pollledávky. Dal-li si fiducii přiřknouti za 'vyšší hodnotu 

než obnáší pohledávka (Fr. 29 1. c. spekuloval na differenci běžného 

a smluveného úroku, na kommissi zástavy cennější než pohledávka 

a p.), není dlužník povinen zaplatiti mu tuto nadměrnou h Jdnotu, 

neboť fiduciar nejednal ani »necessarie « ani oproti dlužníku »ut inter 

bonos«. Ono plus jest neužitečný náklad. 

xv. 
Dle právního poměru stran ku zástavě jsou fiducia a pign us 

s hypothekou základně ruzny. Z různosti té vyplývá nejeden duležitý 

následek (žaloba, scizení, konkurs a p .), který, pokud přidržujeme se 

pramenů, nikdy nebyl setřen . Právní uniformita všečh tří institucí a ze

jména jedna žalobní formule pro fiducii i hypotheku jest neduvodnou 

smyšlénkou, která po Bachofenovi (Pfandrecht, 6 S 2) právem nenašla 

žádného ohlasu. Srv. Keller: Richter', Jahrb. XXII, 1021. S druhé 

strany vyplynula ze stejného hospodářského účelu všech tří forem 

řada stejných, namnoze s jedné na druhou přenesených zásad, které 

s rozdílem věcného práva veřitelo va ničeho nemají činiti. I .bylo 

možnQ bezvadně v nejednom mluviti pospolu o pignus a fi ducii, jak 

vidno z Paulových Sentencí. Nepochybuji proto o tom, že v Pan

dektách daleko četněji , než víme, jest za bývalé »fiduciatus «, »pignori 

et fiduciae«, interpolováno »pigneratus« a »pignori et hypothecae«. 

Interpolace ty nelze odkrýti , poněvadž dotyčná zásada jest společnou. 

Upravením západních pramenů skrze kompilatory vynecháním »fiducia «, 

216) Srv. ku př. Fr. 29 text 'Basilik XL, 3, Fr. 29 a Cyri1Iovo scholion, 
7 I 3, Scholion neznámého auktora, 7 I 2 jest nesprávné, poněvadž při kauci od 
adjudikatara na spoludědice nemá poukázání na a, Serviana žádného smyslu , 
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;,áměnou za »pigneratus « a »hypotheka« ' nep Jzbyl druhy ani text jas

nosti (srv. Gaius II, 220 S Fr. 28 D 10, 2 [GaiusJ c. 6 CVl, 4 2 i 

PauL R, S, III, 6 § 6 s § 12 J II, 20 i PauL R. S. III, 6 § 69 s Fr. 

73 § 2 D 32, Paul. R. S. V, I, I S Fr. S D 20, 3 [PaulusJ), 

jinde jest mezera patrna (Er. 9 § 2 1) 13, 7: ne c possessio), jinde 

z přehlédnutí zásadnéhorozdílu věcná chyba (Fr. 22 pr. D 13 , 7, Fr. 

r8 pr. D r3, 6, Fr. 16 D 44, 7)· 
Jako právně tak i prakticky nebyla fiducia rovnou a stejnou 

s hypothekou. Fiducia i hypotheka měly každá své světlé i své stinné 

stránky, jedna doplňovala v Italii druhou, Bylo by mylno pokládati 

fiducii na sklonku klassické doby za odumír::cj ící přebytek starých času. 
Fic1ucia tehdy a dlouho potom byla velmi praktickým a životaschopným 

institutem. Že ji Justinian vymítil ze své pro Východ určené kodifikace, 

dokazuje jen, že na Východě nebyla praktick0u. Zde nepustila fiducie 

nikdy kořeny. Dlouhý čas již proto, ježto tam nebylo rozšířeno ani 

osobní ani věcne commercium iuris civilis, na něž quiritská fiducie 

byla vázána. A když a pokud tyto překážky odpadly, tu opět nebylo 

fiducií onde prakticky potřebL Nebyl tam od dávna vyvinut výborně 
system hypotheky a enechy[a? hypotbeka s veřejnou bezpečností (o(ln l)? 

A chtěl-li kdo vydatnější formu, nebyla tam místy domácí 7T(lo.rj'ft; 

snl lÚú8/, ? 

Na Východě nebylo mezery, již by fiducia vyplnila a zvykem 

vítězných Římanu nebylo vnucovati podrobeným římské soukromo

právní instituce. Fiducie nebyla na VýdlOdě živým právem i vymí

těna z kodifikace určené pro Východ vedle jiných quiritských formalit, 

forem a zásad. 
Jiný byl poměr fiducie a hypotheky na západě. Vniknutí sem 

ll. rozšíl'ení hypotheky není bez příčiny. Fiducia nechávala mezeru 

hypothece přístupnou. Quiritská fic1ucia nebyla přístupnou zástupům 
. cizincu v Italii obchodujících, možnou pro provincialy, pro jednání 

mezi Římany a peregriny, pro pozemky provincialní. Fic1ucia byla ne 

nemožnou ale těžkopádnou pro zástavy věcí, z ruky do ruky jdoucích, . 

komplexu rostoucích a ubývaj'ících (Fr. 34 pr. D de p. 20, r), ne

možnou pro zástavu věcí budOUCích, podmíněnou a generalnou. Tuto 

poslední nemožnosť nepočítám za nedostatek, spíše za přednosť fid,ucie. 

Ale zlo generalných zástav bylo v antickém životě v obyčeji a byla 

tcdy s jeho stanoviska fiducie nedostatečnou. Těchto vypočtených 
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vad 217) nebylo při hypothece neformální a iurÍs gentium a ocltud její 
proniknutí. Fiducia omezila se dusledně v Ital i i na předměty, kde 
všechny její vady mitely: pozemky a otroky. Sledujme fiducii od dob 

Ci cerových (pro Flacco 21, SI) až do posledního případu, v němž 
se setkáváme s jm énem fiducie (Regni Neap. r. a. mono VI. n. 57 1 

a. I I I 7) vždy jde o zástavu pozemku nebo otroka. Při pozemcích 
byla fiducia rovna, ano převyšovala z á pad o ří ms k o u hypotheku. 

Jestiť známo, že veřejný znak řecké immobiliarní hypotheky: BQOI, na 
západě recipován nebyl. Tu byla hypotheka aktem ryze soukromým, 
zlo hypothekární, které nelze doceniti a kterému neodpomohly ani 

tresty stellionatu (Fr. 4 D stell. 47, 2 o), ani Leonova privilegia ve
řejných a quasi-veřejných zástav (c I I C VIII, 18). Poti-eba veřej

nosti hypothek je nalehavá a nezbytná. Nenalezáme-li na západě ani 
BQo! ani žaloby na chatrnosť hypothekárního úvěru, není duvodem 
toho žádná vyšší moralita západu, nebo menší praktický smysl, nýbrž 

to, že v Italii existoval domácí veřejný spusob zástavy: fiducia. Cesse 
před úřadem, mancipace před 7 svědky, nepochybně ze sousedu 
vzatými, byla tak veřejna jako Leonovo instrumentum publicuIl). a ve
řejnější než zástava před 3 svědky. Že tato třeba nepřílišná publicita 
postačila, toho dtlkaz zrovna v nepřijetí řeckých BQo l nebo jiného 

spusobu, jakož i v tom, že Konstantin pokládal za dostatečný spůsob 
předej ití ničemnosti scizovatelově zavedení matného odlesku mancipace: 

testificantibus vicinis omnia quaerere. Srv. Vat. Fr. 355-7, anno 313. 
Srovnáme-li obě instituce, zní úsudek v ten smysl, že výhody 

fiducie byly na straně věřitelově, výhody hypotheky na dlužníkově. 

Fiducia jest formalná a veřejná, bezpečná a těžkopádná, hypotheka 
pohodlnější, intensivnější a ohebnější, ale soukromostí svou nedosti 
bezpečná. 

Zprávy o fiducii z doby poseverovské jsou celkem kusy. Míní-li 
Voigt (Jus naturale, II, 939), že fiducie vymizela v druhé polovici 
4· století změnivši se na prodej s úmluvou výkupu, je,t to mínění, 

které ničím zejména c. 2 C de pact. IV, 54 (Alexander, a. 222 1) 
nelze odůvodniti. Iudicium fiduciae v CoU. X, 2 § 2 a četné, žel 

'17) Srv. Fr. 34 pro § 2, Fr. 15 § I , Fr. 16 § 7, Fr. 13 § 5 D 20, 1. 

Známo, že konvenčni pignus počalo u illata et invecta pachtýře předmě~u, při 
němž, jak dobře Keller vytýká (Ric!lter's Krit. Jahrb. XXII, 973), byla fiducie 
viditelně nevhodnou, 
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zkomolené fragmenty vatikanské (§ 18, 37, 94 Fr. 25 2 , 334), tedy 
úryvky ve sbírkách z druhé polovice IV. stol. dokazují opak. Nelze 

pochopiti, proč by fiducia byla jmenována vedle pignus nebo jako 
samostatllý tvar, kdyby byla jen modifikovaným prodejem. V zákonech 

IV. století shledáváme fiducij jen jednou v konstituci Arkadia a Ho
noria z 1'. 393. Však tato jedillá zpráva a její převzetí do kodexu 
Theodosiova, XV, 14 C. 9 jest tím významněj ší, ježto ona konstituce 
podává stručný výpočet tehdy platných právních jednání potvrzujíc 

je, pokud byly vykonány v předchozích bouřlivých časech: pignoris 
atque fiduciae obligatio perseveret. Převzetí její do C. Th. jest do
kladem fiducie pro stol. V., což se shoduje s citatem jejím v Consul
tatio v. i. C. VI § 8. Rovněž připomíná fiducii vatikanský papyrus 
z polovice V. stol. (Spangenberg : Tab. neg. 365), milánský Ambrosius 
(de Tobia C. 12: pignus usurpat, fiducias vocat) a klermontský Sido
ni us v epist. IV, 24: nihil quidem loco fiduciae pignorisve vel argenti 

sequestrans vel obligans praediorLllu. Že tu jest obligans praediorum 
vztahovati na pignus a argentum ku fiducii a pokládati fiducii té doby 
za pigmls s držením a pignus za hypotheku (bez držení)218), neshoduje 

se s trojím: skladbou řeči (Salmasius, de modo usur. 59 I), s glossami 
které pravidlem kladou hypotheku za fiducii (Du Ca nge, Gloss: fiducia, 
J. C., Gbtz: Gloss. lat. - graecae: fiduciatus sq. v71o-o"rl'cry) a posléz s tenui
nologií starších pramenu i Justiniana, jimž pignus jest pře d e vší m 
(prop rie ft. 238 § 2 D 50, 16, Fr. 9 § 2 D 13, 7) zástavou s držením, 
nikoliv naopak. V středověku jest ovšem italská fiducia osob lege 
romana žijících spojena s držením a užíváním věci, ale nikoliv ná
sledkem změny v její podstatě, nýbrž p,l1sobením s ní se stýkající 

longobarclské zástavy, obecně též "fiducia« zvané. 
Pozdějšího dokladu o fiducii ze zákonu před Justinianovou kom

pilací není mimo visigotské Alarichovo breviarium. Paulovy R. S. 
pr"ejaty tLl a epitomovány bez podstatné změny. Ta okoluosť, že epi
tomator nikde pojem fiducie nevysvětluje, naopak nejednou připomíná: 

interpretatione Ilon eget (V, 28, 4, II, 8, 15 a j.), dosvědčuje, že 
fiducii pokládá za zcela známou. Není žádného duvodu míti tuto 
fiducii u obyvatelstva lege romana žijícího za pignus nebo hypotheku 

218) Při tvrzení svém setrvává Voigt i nejnověji (Berichte der k. sac hs. Ge
sellsch. Ph. hist. III- IV, 420 sq.), ale uvádí sám přečetná místa, jež svědčí 
o opaku. 



l 

- 1 2 0 -

a nikoliv pravou fiduCll Š p a u ě 1 s k o u bonamskou deskou dosvěd
~enolL lsidorova, přesn~ :ri~hotomie (Etymologiarum II, 25 22 - 24) 
zakazuje bez Jl~.ych steJne ]3sných dokladů zaměnovati pigmis, hy
potheku a fiduCll, Jeho »datm« ukazuj'e na ž'v' 't V' , , . .: 1 y us av. e Jmenov:lm 
manClpace a lil lllre cesse není závady. Stará in ime cesse zaměnila 

se v posto~lpellí práva před úřadem a man cipace 219) té doby trvala 

dá:e a to, Jak ~re,vlanum Gaius, l, 6 § 3 ukazuje, ve formě ne otí-elejší 
nez testamentarm mancipace v době klassické: solen ní akt před 

7 svědky. -

. Sotva jinak než v území Breviaria mělo se s fiducií v Italii 

mateřské zemi mancipace a fiducie. Sobě os tavený a v právní tvoři
vosti zakrsávající V. a VI. věk onen starý a domácí institut neod
stranil. Zákonné pak zasažení v obor immobiliarní zástavy není známo. 

Pen oda Ostgothů přešla bez vlivu na ius et . consuetudo Romanorum 

(Gkiden : Das rbm. Recht in ostg. Reich , 35, 115). Není žádného 

důvodu prohlásiti fiducie v listinách z graecizlijící Ravenny zmíněné 
(Spangenberg n. 50 a 540 n 55 VI s ) ", , v .. . . , . , . aec. za Jme nez za rílllskou 
fiduCll. Rozhodným by bývalo zavedení Iustinianovy kodifikace v Italii 

v. 554· lustinian neuznal fiducii, bylať i oua contractus imis italici 
pro který po setření rozdílů rerum mancipii a nec. m. a s tím sou~ 
vIslé mancipace nebylo žádného místa Ano dle c "C I I 
IV 2 2 ~ . " . . . . . . ' ,) tJ us va . 

, byla sama nefol1llalna fiducle = vendltlO plgnons causa ohrozena 

v p,l.atnosti své podezřením simulace. Ale byzantské panství rychle se 

te~Cllo a zamklo a domnívám se, že částečná a ephemerní úřední 
vlada kodIfikace Iustinianovy fiducii nezatlačila. K úsudku tomu vedou 

následující okolnosti. Negativná, že hypotheka v kompilaci běžná ani 

dle jména ani dle věci v právních listinách - kteréž v líčení práva 

v Ol") Gaius J, 6 § 3 nevztahuje se jen na emancipaci , neboť se raví 
obecne: manclpatlO hoc est etc. a při Paul R S II 17 § 3' . t· P t R v v I . .. . . ., . m elpretatlOne 
~ou ege . ov~ez sldor popIsuje mancipaci jako nezaniklou formu: mancipatio 

.1 c t a e ~ t, qUla res manu ,capltu~; unde o por t e t - comprehendere, quou 
Cl manclplO dat u r. ' : ?ne . forme »coram testibus trauitionem solemniter cele
bla7 « druhdy s odevzdanlln jednoho peníze (nummus usualis dominicus unu s) 
tr~a ~. ~anclpac~ dl Sou ho. do středověku, až zcela zanikla v magistrátní insinua~i 
s la ICI spojene. IV. hstmy:. Spangenberg: n. 31 a . 553 n 34 587 
a 572 n 3 6 5 C dB" a. , n. 54 ' atr i . 9 a. 2, O ex ergom. I, 894 a. 879, . Muratori, Monum. hist-
p, . , 55 a. 889, I, 68 a. 910, I, 127 a. 926, Kohler, Veroneser Urk. n. 
5, 10, 13, 14 , fl. 1005 , 1006, lII4 , 1062, 1070, 1°72 a j. I , 4, 
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této doby jedině jsou rozhodny22 0) - středo- a severoitalských vy

najíti se nedá. Jak zastavení longobardské tak zástava osob lege romana 

žijících zove se až do XII. století: fiduc ia, infiduciare, offiduciare, 

pignori seu fidú ciae ponere a p. A obsah hmských listin nesouhlasí 

s bypothekou, nýbrž s longobardskou zástavou propriety nebo římskou 

fidu cií : chartula infiduciationis - piscina tenere et dominare de suptus 

et super frugiare (Regni Neapol. reg. archivi monum. III. n. 160. a. 

999): infiduciabimus campum qui nominatur cazze una cum arbores 
et cum omnia ibi intro abentibus supter et super - teneucli, domi

nandi, fruendi , comedendi (ib. IV. n . 391 a. 1048) . in tua sint pote
state iUud dandi et dominandi seu frugiandi et de ipsa frugia faciendi 

exinde omnia quae volueritis (ib. VI. n. 571 a. ; 117·) a p. 
Fiduciar jest vlastníkem nikoliv fiduciant, proto zapovídají se 

kontraktně onomu jednání, jež vlastnictví jeho předpokládají: aut 

vendere aut infiduciare ant subiugare aut afferire a p. (Monum. Neap. 

III, 160 a. 999 ; IV, 391 a. 1048 aj.) Při tomto pojetí středověkého 
infiduciare osob lege romana žijících vysvětluje se přirozeně jeden 

pl-i hypothece nápadný zjev, ten totiž, že v přečetných italských 

li stinách trhových té cloby nikde nenalezáme, že by dlužník prodával 

zastavený pozemek. Při římské fiducii jest příčina zjevu jasna : fidu

ciarní dlužník nemá žádného prava na zástavě , disponovati může jen 

věřitel. H ypothekarní dlužník zástavu s břemenem prodati může, jak 

dnes denně se děje. Neshledáváme-Ii onde žádný takový případ, jest 
nejbližším přec ten výklad, že »infiduciare « neznamená bypothelm, 

nýbrž pravou fiducii . 

Styk s Longobardy, ktel-í, jak známo, právo římské před jiným, 

privilegovali (E. Liutprandi VI, 37 ), byl spíše spůso bilým hmskou 

fiducii udržeti než ji potlačiti. Přijali-li Longobardové název fiducie 

pro svou zástavu, není toho příčinou jen latina jako spisovná řeč 

''20 ) Gloden 1. c. 92 , Calice : Arch. della r. societa di storia patria, vrr, 
30 9: I documenti si rapresentano il carattere clel!' epoca in cui furono fatti 
e uaj lor casi particolari possiano con sicurezza risalire aUa regola . Material 
pro římskou fiducii není veliký, jeho ne všude obsažena jest professio legis 
" z obsahu nelze vždy jis tě souditi na římskou nebo longobardskou zástavu. 
Formulař jest sk orem týž a) následkem příbuznosti obou zástav b) totožnosti 
skriptoru a c) snahy, sepsati tako vý formulář, jenž by se hodil i na jednání 
mezi Římany a Longobardy, čím ž prakticky, jRk vtipně poznal Padelettl CDeUe 
professioni di lcgge, Arch. stor. ila!. XX, 444), rozřešena obtíž národně smí
sených soudu. - Listiny z jižní ltalie nebyly mi přístnpny. 



- 122 -

a latinská národnosť většiny skriptoru, nýbrž zejména to, že zástava, 

kterou při příchQdu svém u domácího obyvatelstva zastihli, byla fiducie, 

zástava vlastnictví jich zástavě propriety ~korem rovn,í. A jako pro 

podobnosť nebo stejnosť formy a právního významu zaměněn římsk)í 

nllmmus unus za longobardský launegild,221) římská mancipace za 

investituru a naopak,222) římské odevzdání karty (dominii) za festnku, 22 3) 

longobardská vadia za římskou stipulační kauci a p.,22<) tak pusobily 

nominalně i materialně (frugiare!) na se římská fiducie a longobardská 

zástava, kteréž ostatně i formalně se blížily, jak patrno ze srovnání 

fiduciarní mancipace s jedním nummem a solenní missio in possessi

onem s investiturou a launegildem. 225) 

Ustupování a mizení této splývající římsko-longobardské fiducie 

jest výsledkem znenáhla postupujícího pronikání práva iustinianského. 

Brachylogus, Petri exceptiones legum a glossatoři fiducii neznají. Pod 

tímto vlivem změnila se hmsko-longobardská fiducia a) na venditio 

pignoris causa (c 3 CIV, 22) toskanská to zástava kartou venditionis 

se zástavní klallsulí nebo severoitalská zástava kartou venditionis 

s resollltivní podmínkou, bJ na prodej s právem výkupu (c 2 CIV, 

54) toskanská to zástava kartou venditionis a kontrakartou. 220) . Staré 

fiduciarní jádro obaleno v pojmy iustinianského práva, římsko-longo

bardská fiducie přechází dle jména v prodej na výkup jako zástava 

propriety francká a anglosaská227) (mortgage, bili of sale). Sledovati 

tento patvar bývalé fiducie nenáleží více k dějinám římské fiducie . -

"') Nummus unus: Marini, papiri diplom. n . 114 a. 539, n. 118 a. 540. 
srv. Breviarium - Gaius I, 6 § 3, Roziere: Formules Visigothiques n. 34. Za
mísení s launegildem: Cod. Cavensis V. a. 828: iuxta lex et consuetudo nostre 
Romanorum launegild a te accepimus I Kohler, Veroneser Urle a. 780. Schupfer, 
Arch. iurid. XXXI, 514. 

"') Regest. Farfense n. 298 a. 856, Muratori, Monum. hist. patriae I , 
55 a. 889. I, 68 a. 910, I, 127 a. 926: vivente lege romana vindedi , mancipavi 
et tradedi seu et investivi. Kohler, Veron, Urk. I, 4, 10, 13 . 

. ,,,) Srv. 7 CIC de donat. VIII, 54, Heusler, Z. f. Handelsr. XXV, 420. 
"') Brandileone, Arch. iurid. XXXVI, 86 (listiny), Exp. § 2 ad Liutpr. 

35, LLIV, 424· Val de Liévre, 250. 
":') O trvání fiducie pronáší se neurčitě Pertile: Storia di dir. ital. IV, 

488 n. 14, spíše záporně Savigny, Gesch. d. r. R. II, 187, přisvědčivě Kohler , 
Pfandr. Forsch. 84 a Schupfer: Instituzioni polit. longobardiche, 190: diritto 
pili antico e custodito unicamente nella pratica della vita civile. 

"~Ii) Srv. Val de Liévre: Launegild u. Wadia , 28-33 , Brunner, Z. r. 
Handelsr. XXII, 542. 

" ') ' Srv. Fmnken: Franzos. Pfandrecht. 128 sq. 

OPRAVY. 

Str. 1 . ř . 1 . creditiore 

2 . ř . 18. totius 

» 13. ř . 27 . mancipace 

» 13. n. 31. praktickou 

» 30 . ř . 30. iudicii 

» 42 . ř . 

85 . ř . 

2 . duciae 
., nemohl 

čti creditore. 

čti tutius . 

čti mancipia. 

čti nepraktickou. 

čti iuris. 

čti fiduciae. 

čti mohl. 
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