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ODDANÉ

ÚCTĚ.

HANELOVI

ukončiv

v lednu r. 1895 svá studia ve
se s
archivální

vídeňském

tento
rostou obrysy ústavů
pasu šel
kde sta
věcí stavilo mé
zbloudil
i tu mé
stopy nebudou snad bez užitku
chodce.
kvapem, a náš
oka.
vÍže

Zde velkou
pánu

státním
mi
kdo jen jednou
si často na
nalézal jsem
mnou
řekli

vě-

první
Rozdvornímu radovi
vděčností

p. Ph.
své
pak úředníkům státního archivu ve
p. Václavu Kratochvílovi, dále úředníkům zemského archivu v Dolních Rakousích a hornorakouskému zemskému archiváři p. Dru Ferdinandu
kteří
studiím
s největší ochotou.
takto svou
knihu do světa, preJe si
aby byla
podnětem k studiu, v němž
nalezli tolik kouzla a krásy, jako
nalezl jsem v něm
V Slaném v listopadu r. 1901.

Dr. Miloslav Stieber.
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Oddíl 1. Správa

českého

práva.

o listech tvoří jeho listovní spravedlnosť. Pozdější poměry odvádějí mnoh 5
list z jeho pravomoci a také dojista listy spravní. Ústav zemských desk
vliv prakse církevních soudů modeluje je v Čechách v jiné tvary. Přes
to v odlehlých krajích zůstává znatelno i dále staré právo. Na Moravě
staré zvyky nezměněny. Podvolují-li se strany v právo stané, nevede
se spor o škody, a škody určují se tedy třetinou ceny hlavní věci. Podvolováním se v právo stané, anticipují se účinky půhonu. Jaké jsou? Zajmění. Způsobují generální zavazení, když v půhonu stojí: »a kdež
co má. « Zakládají prioritu. Když není jmění, zavazují oso bu, Osudy zavazení v pozdějších zákonech, Tyto účinky půhonu strany anticipují, podse v právo stanné, i pro nároky z nespravy. Dřívější spravou
povstává dřívější zavazení. Smluvní živel zavádí zavazení také budoucích
statků.
Obsah zavazení. Charakteristické známky české správy: listovní
spravedlnosť pražského purkrabí, zavazení nemovitostí spravce pro nároky
z nespravy a urychlené řízení pro tyto nároky, škody.

1. Obecný ráz české správy.
(Str. 1-22.)

její v právu německém. Svod. Správa zemská, První stopy
Není správy, kde není přislíbena, Základ správy: rechte gewere.
Třeba spravovati tak dlouho, dokud se rechte gewere nenabude.
Desky
zemské mění povahu rechte gewere. Zbývá jen lhůta 3 let 18 neděl, v které
se rechte gewere
to t. zv. léta zemská neb dědinná. Jich
osudy.
jest
nemovitosti.
Správa
týká se cÍzích nároků právních, ale také vad faktických. Má dvojí stránku,
positivní a negativní. Positivní záleží
spravce,
spravedlivé
závady ssuI«,
na soudě zastoupiL Řízení na soudě
jest jako v německém
stává se žalovaným, původně žalosprávu
a může o ni býti také spor.
ze sporu
Půhon mění se později v úmluvu, a tato v obnov. zř. z, v litis denunciaci.

Oddíl II. Vliv

Kořen

správy.

českých živlů

správy na sprá Vll v Dolních
a Horních Rakousích.
(Str. 42- 81.)

Eksekrační doložky. Národohospodářský princip při správě: Náhrada
škody. Hospodářský styk s Čechami a Moravou přivádí právo z éech
a Moravy do Rakous. Mocnou spruhou tohoto přechodu je Přemysl
Otakar II. Jeho reformy politické. Zemský písař. Zemsk)T mír. Zemská
rada. Změna v poměrech stavovských, Župní soudy v Rakousích. Jich
právomoc. Obvod působiště. Vznik Horních Rakous. Soudnictví jich odpoutává se od Dolních Rakous. Landtaidingy, Jich shromaždiště. J~cb
úpadek. Hoftaiding. Nabývá za Otakara pevné kompetence. Jako v Cechách činní jsou při půhonu a vedení práva zeměpanští úředníci. Purkrabí
v Čechách
zemský maršálek v H.akousích. Význam jeho při zemských
mírech. Jeho předchůdci jsou zemští soudcové. Braní v potaz v župách.
Popravci. Od rakouských zemských soudců jde vývoj udržovatelů zemského míru v Německu. Listy obranní v Čechách. Jich vývoj. V Rakousích
jim odpovídá »schirmbrief«. Listovní spravedlnost zemského maršálka.
Řízení před nim. Gebotsbrief. Správní listy. Doba spravovacL Rechte gewere při správě. Stránka positivni a negativní. Positivní: ssutí závady
a obrana na soudě. Negativní: náhrada škody pro nespravu. Rech~~
gewere. Nahražování škody. Škody z nespravy
české škody z účinka.
Příslušný soudce: zemský maršálek v Rakousích Dolních, zemský hejtman
v Rakousích Horních, městský soudce a lantrichter. Jedno obeslání. Listy
spravní a dlužní převádějí veškeré stavovské soudnictví pod pravomoc zem-

==

n. Domácí živly správy.
(Str. 22 -41.)

Následek nespravy škoda. Záleží v ceně statku a vzešlých nákladech
a útratách. S pravci náleŽÍ, aby tuto škodu nahradil. Pro škody platí
v českém právu zvláštní pravidla. Řízení pro ně jest urychlené. Pro škody,
které povstanou tím, že se listu nevyhovÍ, platí pak zvláštní soud, soud
pražského purkrabí. Soud tento povstal za Přemysla Otakara. Otakar
zřídil v pražském purkra~{ orgán udržovatele zemského míru.
Soud

==

IX

VIII

ského
Generální zavazení všech statků pro
Zavazení jde do vyse
== ebenteuer.
Landschadenbund v Rakousích.
sKých živlů
v Rakousích nemá
zvod českého
Přešel
»Gewaltig machen und an die Gewer setzen« - 'i>ansatz«
vdědění.
zvodu se

z nespravy.
recepce

III.

Půhon
» anleite

q.

» inantwurten«

ne

do Rakous.
soudní
U stanovení o
o které se

musí dáti zástavu

exekuční.

Oddíl IV. VýznalTI správy pro rakouský
proces.
proces
Volání spravce do sporu
proces aneb
Proti ~CIJUI_'::;UlLvl

se
Kdo nemá nemovitostí.
co je landschadenbund.

ruční

procesní a

Hannoverský návrh. Přijal v text svůj rakouský pojem správy:
Schadloshaltung. Referentenentwurf z r. 1866. Osnova z r. 1870. Německý
civilní řád procesní. Přikázání pohledávky k vybrání. Jeho pruské počátky
z r. 1876, 1881. Zvržení exekučního odevzdání pohledávky.
článek zákona č LIX. z r. 1881. Civilní procesní řád rakouský.
starého práva. Řád exekuční. Přikázání pohledávky ku vybrání.
Povinno.sť litis denunciace.
Nová povaha exekLčního zájmu po.hledávky.

(Str. 82--97.)
římského

řád

(Str. 113-121.)

če

Doba

Přechod

civilní

L Rakouské

exekuční

exekuční

listiny před příchodem cizorodých živlů.
(Str. 122 -131.)

Základ správy: rechte gewere. Správa je tedy při všech převodech.
při zástavách. Jich druhy a případy správy. Přislibování náhrady škody
pro. nespravu. Přislibování náhrady škody mimo správu. Pro. o.bo.jí druh
používá se stejných doložek. Listy dlužní a spravní mají stejný obsah:
ško.dy; stejný So.ud: So.ud zemského maršálka. U rychlené řízení pro. tyto
Dva ro.zkazy: Ladung a Gebo.tsbrief.

Deskové

II. Cizo.rodé živly.
(Str. 131-146.)

H,

řád

,Str. 97--112.)

v

Soudní
i
i domácí
škody
domácího práva.
s. ř. ==
stránka
exekučním titulům exekventa. Prvotní návrh občanského zákonLandrecht. Zapisování
Odumřelá forma starého práva.
v občanském zákonníku z domácí půdy. GewahrŽaloba ze
== žaloba na náhradu škody.

práva v Německu. Exekuční proces italský. Stváprocesu na říšském komorním So.udě po.
způSo.bu exekučního procesu italského.
Pátrání po. původu exekučního
pro.cesu německého. Ortlo.ff hledá jej v Sasku. Někteří učenci v německém
právu městském. Základ jeho. jest však rakouský exekuční proces. Byl
podnětem, aby s římským právem přišly do Německa také italské zvyky
v příčině exekučních listin. Zvyky tyto. přistrojily jej na říšském komo.rním
soudě ve fo.rmu italské prakse. Ne však zplna. Lišíť se poněkud o.d exekučního. procesu italského.
Mandatum sine a cum clausula. Reko.gnice
Likvidno.sť námitek.
Pro ostatní námitky condictio. indebiti. Summaria
co.gnitio .. Žádná ža,loba a žádná litis co.ntestace. Likvidno.sť nároku. Executo.riales.
Recepce

ření

římského

německého.

exekučního

x
HI. Zápas cizorodých živlů s domácími a jeho výsledky.
(Str. 146-170.)

Soudní řád pro Dolní Rakousy z r. 1557 rozšiřuje landschadenbund
na palmare advokátů. Gebotsbrieí rei judicatae stáv2 se mandatum sine
clausula. Dává vzor pro jediný rozkaz při reformě řízení o exekučních
listinách, kterou patent ze dne 4. dubna 1573 podle říšského exekučního
procesu předsebéře. Summární proces. Námitky jen likvidní. Jiné námitky
vy hražují se zvláštnímu sporu. Exekuční listiny musí býti likvidní, konfesátnÍ, a musí v nich udána býti causa. I na pololikvidní vydává se však
Gebotsbrief, když se likvidita jejich dopInL . Prakse vrací se však v staré
koleje, jedná ústně o žalobách na základě dlužních listů a vydává dva
rozkazy jako v starém právě, Gebotsbrief a W'arnungsrathschlag. Tyto
pak zbývají i tehdy, když zákonodárství zas přivede exekuční proces do
písemnosti. Pro listiny pololikvidní používá se stará forma urychleného
řízení,
ukládá se U nklaghaftmachung a pak teprvé jde Gebotsbrief.
Tato forma udržuje se také v městských soudech. Idea smíru. Giitliche
Ersuchung. Komise, mající za účel srovnati strany. U chovává se v nich
staré ústní řízení. Konec 17. a začátek 18. století'je vůbec tomuto ústnímu
líčení příznivý. Směnečné řády rakouské přijímají proto ústní líčení místo
dřívější písemnosti. § 298 jos. s. ř. Řízení směnečné, mandátní a syndikátní.
Nový civilní řád procesní a exekuční.

ODATEK.

Kdy povstalo kratší

znění

rakouského zemského práva?

(Str. 171-199)

1. Delší a kratší znění. Různé dohady, kdy které povstalo. Panující
kratší znění (LR1) povstalo dříve (1237) než znění delší (LR 2 ).
Znění delší jest dle Dopsche zemské zřízení Otakarovo z r. 1266. Naše
mínění: LR1 povstal teprvé po LR 2 •

XI

III. Zákony, které dává zákonodárce, dovolávají se často práva obya tak se ho také dovolává LR 2 jako zemské zřízení Otakarovo.
Kdyby se ho dovolávala sbírka obyčejového práva, jakou LRl má býti,
nemělo by to smyslu. LR 2 je dílo jednolité. Teprve vymýtěním některých
míst z něho povstal LRl' Důvod toho: reak~e Rudolfova. Čl. 48 LR 1 jest
překlad rudolfínského míru.
Pořad jednotlivých článků v LR 2l jich
souvislosť dokazuje dílo původní, pořad míst těch v LRl dílo umělé.

čejového,

IV. LR 2 je kompilace cizích zákonů a obyčejů. Kompilací takovou
zabýval se Otakar i v Čechách. Na tuto činnost poukazuje i umělá lhůta
30 roků a jednoho dne.
V. Materielní důvody. Snesení zemského sněmu z r. 1266. Jedno
místo jeho jest jen latinský originál překladu v LR 2 . Marschalich. Pražský
Stejný trest na penězokazce jak v snesení zemského sněmu, tak
v LR 2 • Landfrage. Základy porotního řízení proti penězokazům v Čechách.
Nárok, hlava, rannik a viselec. Při nároku bylo veškeré obyvatelstvo župy
svoláno. Soci (accusatores). Očista při nároku. Falešní soci. Za Otakara
zřízen proti škůdcům země jednotný orgán pro celou zemi: pražský purkrabí. Dle vzoru v centrále přeměněny i poměry v župách, zřízeni popravci. Požadavek stejnorodosti soudce se souzeným jeví se i v popravcích,
a Majestas Carolina zná »justitiarii majores« a >minores'. Popravčí knihy.
Poprava. Ústav popravců přechází i do Polska. Otakar to je, který
v zemském míru poprvé obrací se proti :.> schedeliche leute«. Boření hradů,
zemi škodných. Landfrage ve Vitorazi. Nejdříve přísluší Landfrage zemským soudcům, později země pánu a také tomu, kdo sedí na jeho místě.
Příbuznosť snesení zemského sněmu z r. 1266 s LR 2 v příčině Landfrage.
Landschadliche Leute v německém právě. Očista při Landfrage. Další
Landfrage. Spruha pro její stváření v Rakousích reformy Otakarovy.
Zprávy LRl o ní jsou tedy pozdějšího data.
VI. Rodinné spory Otakarovy nalézají výraz v LR 2 . Lhůta: >nůr
Sechs wochen vnd nicht darhinder« == půhonné lhůtě českého práva
>šest neděl a ne dále«. LRl povstal asi nedlouho po roce 1276. Zápovědi
stavění hradú padají do doby Otakarovy. Odvolání těchto zápovědí v rudolfínském míru zůstalo jen psaná litera.

mínění:

II. Formální důvody. Poměr LRl \ LR2 a zemského míru Otakarova
k německému textu míru mohučského z r. 1235. Zemský mír Otakarův
čerpal z německého textu míru mohučského přímo, zachovávaje pořad
čerpaných kapitol. LR2 čerpal přímo z míru mohučského a míru Otakarova. Slova 1> Wir setzen und gebieten« v LR2 vzata přímo z mohučského
míru neb míru Otakarova. Zemský mír Otakarův mění místa, braná z míru
mohučského. Změny tyto nalézají se také v LR 2 •

VĚCNÝ REJSTŘÍK.
(Str. 200-206.)

českého

Oddíl I. Správa

práva.

1.
Obecný ráz

české

správy.

Právo majetkové je forma pro hospodářské styky lidské. Utvářejí si
zákony, které tyto styky ovládají, berouce k jejímu vyzbrolátku z arsenálu soudobých názorů právních. Výměna hospodářských
statků, dokud nebylo peněz, stvořila směnu. 1)
Zavedení peněz stvořilo
Zásada hospodárnosti, uvažujíc poměr získaného k učiněné oběti,
dala vzniknouti správě. Ale třeba by hospodářské styky lidí všude byly
stejné, třeba by hospodářské zákony, je ovládající, byly jedny a tytéž,
různí se přece forma, kterou je každé právo
přiodívá. Národové nemyslí stejně. Názory každého z nich jsou Jiné, jiný jich jazyk, jiná
jich povaha a jiné jich právo .. Tak bere u Římanů na sebe správa při
právních vadách formu actionis auctoritatis, později actionis empti, při
ji

hospodářské

1) Viz
Die Volkswirtschaft, Tubingen 1890, III. vyd. I. díl p. 40, 44, 315
317 -319. Ale nám je možno dovolati se i starého domácího pramene, který v této
vymezuje
ako dnešní národní hospodáři. Není to nikdo
než náš Všehrd, IV. hlava 3, odst. 1.: ~Mezi lidmi všelikýchřádóv a obchodóv
počátek kupováníe a prodávánie od frajmarkóv a směn znikl jest; neb za starých a za
najprvnějších lidí nebylo jest peněz, než rozdielně kúpě a záplata jmenována jest bývala neb jeden každý vedlé potřeby své sobě neužitečným na užitečné a potřebné
frajmarčíval. Ale že se jest nevždycky a nesnadně přiházelo, když jeden měl to,
r2ehož druhý žádal, aby také zase měl druhý to, což by onen přijieti chtěl a čehož
potřeboval, nalezena jest mince, aby jejie obecná a známá vážnosť a cena nesnadnosti
směn rovností váhy zpomáhala. Z kteréžto věci k tomu jest přišlo, že již jiná věc slove
kúpě a jiná penieze nebo záplata.« Srovn. k tomu vydání Všehrda od Dra Herm.
rečka. V Praze 1874 p. 493 ad. IV. 3. Jireček uvádí toto místo ve spojení s institucemi
HI. 28 §, 2. Než ač souvislosť mezi tímto místem a slovy Všehrdovými upříti nelze,
odůvodnění směny a vzniku peněz náleží přece jen Všehrdovi, a my můžeme pro toto
Ddůvodnění spatřovati v něm prvního českého theoretického národního hospodáře.
1

3

2

vadách
formu actionis quanti minoris a redhibitoriae. 2) V stati
této vylíčíme, jakou formu na sebe bere správa v
českém. Až k jejím kořenům však nepůjdeme. Kotví jimi v právu německém. Zachycení
těchto kořenů však při
jest správa, líčiti nelze.
Poměr ť:eského
k něj neckému žádá si práce celé, která by se mu
věnovala zplna.
movitostech sloužil svod. Podnět k němu dával
kdo
se pídil po veCl, která se mu ztratila. Hledal ji za účastenství orgánů soudních a jednoho neb dvou sousedů. U koho
věc dopadena, byl nařčen
z krádeže. K obraně jeho sloužil svod.
sváděl se sebe nařknutí
tím způsobem, že k osobě ukazoval, od níž věc dostal. Šel s majitelem věci
ku svému spravci. I spravce
sahal
svodu, a tak se nařčení
svádělo, až se
ku třetímu
povinen, aby svému
smluvci,
od něho věc
cenu veCl
; věc samu pak vzal
a šel s ní svodem až ke konečnému
tomu totiž, kdo se
nemohl. Tomu bylo
zaplatiti škodu, svodem vzea
správa
movitostech v starém právě. Než o ni nám
z nemonení. Vlastní
vztahovala se na nemovitosti a
4) aneb,
vitostí. Tyto
se od konce století 13.
2) I-Ieyr~vský: Instituce římského práva. V Praze 1888 p. 280, 281 L. 1 D. de
evict. 21. 2, L. 70. D. eodem.
;') C. j. b. I. p. 56. Jus Conradi §. 10.: »Quando ducitur quod dicitur zuode,
debet adesse muntius castellani, judicis et víllici et cameraríi, et unus vel duo de vicinatu iJlo, et ultra tres non ducatur, sed in tertio remaneat; et si convictus fuerit,
CLXXX. denarios in cameram
reddat et Hli qui dicitur
satisfaciat,« Tento
pramen nemluví
třeba
od třetího do konce svodu, než musí
se doplniti
památek
a
Viz "Svod
zákonů
Zpořádal Dr.
ireČe
V Praze 1880 p. 20. č. 31, p.
21. Č. 35. IIpa13;J:a pyeJ:mlI. Pal ac ký: Dějiny 1. p. 382, 384, Ji r e č e k: Slovanské právo
1. p. 173, 174, II. p. 215, 245, C. j. b. 1. Jus Iglaviense p. 103 XLII: De aneuanc equorum perditorum §. 2: »Si autem ille dixerit, se equum apud alium emisse, et ad alium
vult deducere,
dicitur in vulgari schuben: sic de uno ad alium deducetur, donec
verus venditor inveniatur, et tunc cum justitia equus obtinebitur;« p. 204. Libertates
et
civium in Broda č. 48. O svodu
prameny české na mnoha místech, viz
na
Emler, Reg. L Č. 124
1057), Č. 392 (1187), 489 (1205), 546 (1213), 616
620 (1220), 646
722 (1227), 725 (1228), 752 (1229), 810 (1233), 813 (1233), 842
(1234), 858 (1234), S60 (1234), 861 (1234), 873 (1'235), 938 (1238), 952 (1238), 1002
1213 (1248), 1235 (1249), 1304 (1252), 1313
C. j. b 1. p. 147
4,) Spraviti, v
pramenech »zpraviti«, má vedle svého původního významu,

znamená asi
tolik
napraviti (viz G10ssarium: »zpraviti<, a
šestery p. 181 ř. 25.) v starém českém právu významy mnohé. Všechny však nesou se
ku společnému
»konati někomu právo, dáti komu, co mu patří.« Odnáší se proto
k tomuto pojmu »zpravení nemovitostí«, o němž v textu jednáme. K pojmu tomu odnáší se konání práva tím způsobem, že se důkaz provádí, .viz Em 1e r, Reliquiae tabularum terrae 1. p. 115 Č. 9: » .•• dominorum baronum consilium exportauerunt: ex quo
prefatus actor slíbil a svuoj díl dal, ten aby jemu napřed vrácen byl infra duas septimanas
continue decurrentes, ostatku což puohon svědčí, k čemuž se seznají, to jemu dajte infra

«.

5) Mimo tyto výrazy přicházely také

české» osvo-

septimanas a v čem by se neznaly, to zpravte vedle práva in capella Omnium sanctorum je
též Kniha Rožmb. p. 93 XXXII.: »1 vše což ludmí právo zpraviti«; viz Líbri citationum II. p. 64 Č. 92: »pakliby tu nebyl a nemoci své nezpravil, má naň přísud dán
K
tomu odnaší se konání práva tím způsobem, že se má plniti a sice
bud' odevzdati statek, viz Líbri cit. II. p. 106 Č. 447: "že mi slíbil dvór v Otradicích
a ve
vložiti na prvním nebo konečně na druhém semně panském a toho
mi neučinil«; p. 164 Č. 649: »učinÍvši se mnú trh o věno mateře své, jakož na ni
spadlo ... slíbila jemu to jisté věno zpravití a ve dsky vložiti pod ztracením toho zboží;
toho jemu trhu nezdržela«; p. 216 Č. 972: »a maje mi to zpraviti a to drží mocí bezprávně«
aneb odevzdati peníze, platiti; viz Libri cit. II. p. 47 Č. 231, p. 79 Č. 302,
p. 98: »a ty peníze měl jemu zpraviti ve čtyřech nedělech a toho neučinil«; p. 114
488, p. 120 Č. :l17, p. 121 Č. 521, 523, p. 242, p. 443 Č. 26. Od »zpraviti« s významem
»vésti důkaz«
pak »zpraviti se", totiž očistiti se od viny provedením důkazu,
Kn. Rožmb. p. 94 č. 202: »po dskách zpravil sem sě proto . . . a když to dskami
ukáže, že sě zpravil, tehdy obdrží«; p. 95 ,~. 212: »nevinen jsem, a chci sě zpraviti,
nevinen, ten sě otpřísez sám
mi kmet é naleznú,« Č. 216: »Ledno jenž sě
svú rukú, to je sirotčím právem, jakž sč v otpovědi zpravuje;« p. 96 Č. 228: »nebo
na kříži
sě doniudž neprojdeš, dotud' sě zpravuj;« p. 97 Č. 234: »Z plena právo
sč zpraviti zemským právem, jemuž vinu dávajú, samému třetiemu,« p. 98 Č. 236, 237.
»Zpraviti« kryje se co do svých významů s německým »geweren«, viz Haltaus: »Glossarium Germanicum medii aevi« pod hesly »geweren, gewaren«.
5) Disbrigare je slovo vla.šské, viz Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a Carolo Dufresne Domino du CaJZge. Paris 1842 p. 777., zn:lmená vyprostiti
z nesnáze, ze sporu, vy vaditi neb odvadíti, L c. p. 751, 869 Disbrigare = molestia et Jíte
liberare, expedire, impedimentum removere, p. 777 cavar di briga, briga = Difficultas,
opera, negotium, peine, difficulté, jurgium. rixa, pugna. Brigare =- rixari, negotium cum
habere.
Boček IV: p. 349 CCLXXI. (1288): brigam litigii.) Odtud imbrigare ~
Ete involvere, mettere in briga et in pericolo (Viz C. j. b.
p. 31 O. 30.: ~Si imest zašla illas hereditates per Ješkonem, ex tunc Ješko secundum tabulas disViz též p. 29 Absbrigare = Praedium, castrum etc. domino capitali
reddere et ab iis ita excedere, ut nihil juris penes cedentem remaneat. Proprie vero
a lite liberare, est enim
lis, rixa, unde
= litigare,
=ab
omní lite immunem facere. Viz též Octa vii Ferrarii origines linguae italicae, Patavii
1676 sub
pro mora & impedimento, ut in magna competitorum turba et concursu.
Vnde
= soluere atque expedire, Srvn. též Dante: L' inferno XXXIII: »Dimmi
chi sei e se io non ti disbrigo, aj fondo della ghiaccia ir' mi convegna.« Slovo »dispřichází, pokud jsme stopovati mohli, v českých památkách poprvé v listině
dne 25. února 1287
II. p. 601 Č. 1398: »promittimus . . . praedicta
bona . . . disbrigare a quolibet et de evictone cavere saepedicto praeposito et capitulo
Poněvadž kOlem roku 1270 do Prahy z ltalie přišel Henricus zvaný lta!icus
a protonotářem se stal, nechybujeme snad,
příliv italských slov do »české< latiny
jemu pnplsujeme
o něm: Die Kanzlei der bohmischen Konige Přemysl Otokar II.
und Wenzels II. und díe aus derselben hervorgegangenen Formelbiicher (Abhandlungen
der kg!. bohm. Gesellschaft der VJissenschaften VI. Folge 9. Bd. 1878 p. 27-36). Od
té doby přichází pak výraz tento v českých památkách velice často, viz Reg II. p. 929
Č. 2152 (1307), p. 1153 Č. 2634 (1287), Boček IV p. 357 CCLXX (1289), V. p. 171 CLXIV
(1304), C. j. b. 1I2 p. 31. O. 30.; :iYIaj. Car. p. 186 cvn §. 10.; Formae literarum apud
tabulas p. 292 Č. 30, 31, p. 294 Č. 34, 35, 37, p. 295 č. 38, 39, P 296 Č. 40, 41, 43,
P 298 Č. 45, 46, p. 299 Č. 49, p. 302 Č, 58, p. 307 Č, 68, p. 311 Č. 77; Rel. p. 20 č. 64,
p. 399 Primus Zdislai A, 3 (1320, 23. Febr.), p. 400 A. (1320, 15. Juni), p. 405 (1331,
~ í.
Tertius Zdislai p. 420, 422, Quaternus Przisnakonis p. 424 C, 14 (1357, 1. Jul.)'
1*
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boditi« 6), »očistitic. 7), »odvaditi« 8), »zastoupiti« 9), »vypraviti« 10), latinské
»exbrigare« 11), »autorizzare« 12), l> libertare« 13), »liberare< 14), »absolvere« 15),

~defendere«16), »defensare«17), »tueri«18)j »antestare«19), »reddere salvum et
indempnem« 20), ~liberum facere« 21), »warandiam« 22), »tuicionem et defensionem prestare c 23), »de evÍctione cavere« 24) Nejstarší výraz latinský, pokud
nám známo, jest »emendare« 25). Německy se říkalo »ausrichten«, ~richtig
machen« 26), "geweren vnd freyen« 27), »entweren« 28). Kdo byl spravou

Primus Daczicz p. 429 C, 5 (1361 4. Oct), Primus Ulrici p. 443 (1373, 2. Oct.), M, 22
(1373, 19. Dec.), p. 444 (1374), p. 446 R, 3 (1375, 4, Maji), Secundus Ulrici p. 450 (1376,
25. Oct.), p. 456 (1379, 24. Apr.), p. 458 (1379), Quaternus Procopii p 468 (1381), p. 46'1
1381), p. 471 (1382), p. 472 (1382), p. 483 (1383), Primus Venceslai p. 508 (1386),
p. 511(1386), p. 516 (1388), p. 520 (1389), Secundus Venceslai p. 526 (1389),
p. 528 (1389), p. 533 (1390), p. 542 (139í), Primu s Nicolai p. 550 (1393), p. 551 (1393),
p. 560 (1395), p. 561 (1396), p. 562 (1396), p. 565 (1396), Secundus Nicolai p. 568 (1396),
p. 569 (1397), p. 571 (1397), p. 572 (1397), Quaternus Stephani p. 589 (1400), p. 590
(14011, P. 591 (1401), p. 592 (1401), p. 593 (1401), p. 605 (1403), p. 606 (1403); Stadtbuch
von Briix bis zum Jahre 1526. Bearbeitet von Dr. Ludwig St:hlesinger. Prag 1876, p. 32
č. 74 (1349) Urkundenbuch des Cistercienser Stiftes Goldenkron p. 97 L. (1339),
p. 202 CVL (1390), Urkundenbuch des Clstercienser Stiftes B. Mariae V. zu Hohenfurt
(Fontes rerum austr. II. 23) p. 96 XCV. (1349), p. 125 CXIl!. 11362), p.134 CXx. (1366),
P 155 CXXXVIII. (1372), p. 162 CXLII.
p. 167 CXLIV.
p. 154 CXXXVII
(1375), p. 170 CXLVn. (1377), p. 1'71 CXLVIII.
p. 175 CLI (1378); Das urkundliche
Formelbuch des kgL Notars Heinricus ItaHcus von Johann
p. 1U; Rossler: Die
Stadtrechte von Brunn aus dem XIiI u. XIV. Jahrhundert. Prag 1852 p. 56 Č. 105,
p. 273 Č. 594, LXXVII., Libri cit. I. p. 128 Č. 115.
EI) Urk. Hohenfurt p. 238 CXCVI (1405): »slibugem za drzewe rzeczeneho Oldrzicha
y s Oldrzychem
gednu ruku nerozdyelnu swu wyeru bezewssye sle lsty
drzewe rzeczene dyedyny zprawyty a oswobodyty przed kazdym czlowyekem, kterehozby
stawu byl, zemskym prawem a zwlasscze przede wssemy wyeny a przed syrotky y przedewssemy zapysy Krzestyanskymy y Zydowskymy, yakoz zemye Czeska prawo ma i«
p. 243 Ce. (1406), p. 261 CCXI. (1433): »wiswobodity«, p 294 CCXXXVII. (1459),
p. 311 CCL. (1465), p. 330 CCLXIV. (1476), p. 332 CCLXV. (1478), p. 356 CCLXXXIII.
(1487); Libri cit. II. p. 506 Č. 570, p. 535 Č. 678, p. 589 č. 881, Kniha Tovačovská
p. 95, 129.
7) Urk. Hohenfurt p. 330 CCLXIV.
»zprawiti, oczistiti a oswoboditi
przed takovym, ktozby na tu luku prawem sahl«, p. 332 CCLXV. (1478), p. 356 CCLXXXIII.
(1487); e. j. b.
P 31 O 30.
S) Urk. Goldenkron p. 331 CXXXVIII.
mam ya o tho odwadyty
bez geho sskody.«
9) Stadtbuch von Brux p. 119 Č. 259:
take, že bi czasto gmenowana
diedyna narzekana byla prawem, to my zastupiti a wiswoboditi mame naSSlml peniezi.«
C. j. b. p. 31 O 30: »Páni nalezli za právo: Jestli-že jest ]ešek ty dědiny
zavedl, má je zase Merklínovi očistiti a v)!}raviti.«
11) Du Cange: Glossarium:
= extra brigam ponere, lite et jurgio liberare.
Z pramenů viz Libri cit. I. p. 12. Č. 62: »pro X marcis minus fertone, quia in Mezicz
bonorum fuit exbrigator et non exbrigauil,« p. 32 Č. 161, p. 33 Č. 163, p. 38 Č. 193,
p. 46 Č. 230, p. 71 Č. 406, 408, p. 96 Č. 590; e. j. b II 2 p. 11 (1395) Rel. p. 483 (1383);
Urk. Hohenfurt p. 125 CXIlI.
p. 134 CXX. (1366), p. 155 CXXXVIII. (1372),
p. 185 CLVIIL (1380), p. 193 CLXIV.
12) Boček IV. p. 357 CCLXXX. (1289): »promittens . . . tam in possessione,
quam in proprietate ab omni homine . . . defendere, auctorizare et disbrigare«; Formelbuch des Heinricus Italicus p. 118 ClIL, Teige: Listinné příspěvky, k dějinám komDrobovické p. 7 (1362), Reg. II. p. 1047 Č. 2423.
lB) Re g. II. p. 674 Č. 1570 (1292): » •• '. promittentes eidem Ecchoni . . . ipsam
villam iuxta terre consuetudinem ante amicos nostros seu impetitores quoslibet libertare«J' leige: Listinné příspěvky p. 6, 7 (1362) i Libri cit. L p. 115 Č. 42, p. 116 Č. 46,

Č. 55, p. 118 Č. 60, p. 123 Č. 84, p. 128 Č. 115; Stadtbuch von Brux p. 32 Č. 74
; Urk. Hohenfurt p. 168 CXLIV. (1375), p. 170 CXLVII. (1377), p. 175 CLI.
(1378), p. 196 CLXVI (1385), p. 197 CLXVII. (1385), p. 198 CLXVIII. (1385), p. 201
CL Xx. (1387), p. 202 CLXXL (1387), p. 207 CLXXV. (1389), p. 232 CXCU. (1402),
p. 263 CCRI1.
14) C. j. b. II : Formae litera rum apud tabulas p. 303 Č. 60. "Liberare«
jest tu
2
sice jako »vyvazenÍ« ze závazku spravního, ale kryje se plně s »Libertare"
pozn. 13; srv. Reg. II. p. 1047 Č. 2423.
15) Reg. II p. 154 Č. 401 (1262): »Testamur etiam, quod idem Wernerus praedictos
mansos ab omni impetitione promisit absolvere conventui memorato.« I. c p.995 Č. 2293.
16) Reg. II. p. 1047 Č. 2423: »promittentes eis tenore presentis scdpti defendere
et antestare dieta bona contra quem1ibet eos vel eorum heredes de ípsis bonis impetere
volentem«; Boček V. p. 46 XLIV. (1296), p. 171 CLXIV. (1304).
17) Boček IV. p. 250 CLXXXIV. (1281): »et promisimus ipsam villam cum suís
attinenciis prefatis dominabus infra tempus determinatum secundum terre consuetudinem defelzsare«J' Stadtbuch von Brux p. 18 Č. 33 (1260).
18) Boček V. p. 46 XLIV. (1296): »promittentes dictis, Abbatisse, preposito et
conventui pro dieto Stanicone villam Herbowe contra impugnatores siue impetitores
quoslibet secundum ius nobilíum tueri et defendere tribus annis.«
19) Reg. II. p. 1047 Č. 2423, .viz pozn. 16, Boček V. p. 171 CLXIV. (13-04).
20) Reg, II. p. 776 Č. 1806 (1::;98): »et presentibus me obligo . . . dietum fratrem
et ordinem ipsius ab omni actione et impetitione omnium heredum bonorum predictorum reddere salvltm peJZdus et indenzp1Zem. «
21) Reg. II. p. 929 Č. 2152 (1307): »promittentes ipsis dd. predictis memorata
bona . . . ab omnl homine libera facere et penitus disbrigata iuxta consuetudinem
terre et iura regni«
22) e. j. b.
p. 4. (1312): »Promisitque... prout jus et consuetudo terrae
requirit, annos tres et ebdomadas sex memorato domino praeposito suisque fratribus
de bonis hujusmodi plenam praestare varaJZdiam.«
23) Boček V. p. 20 XIX. (1294): »promittentes nos tuz<cionenz et defmsiomm eiusdem
donacionis contra impetitores quoslibet, si qui quod absit essent fideliter preJ'tituroJ'.«
24) Reg. II. p. 601 Č. 1398 (1287), viz pozn. 5, p. 1153 Č. 2634 (1287).
25) Reg. 1. p. 231 Č. 507 (1207), Reg. II. p. 605 Č. 1409 (1287).
26) Urk. Hohenfurt p. 116 cvn. (1357): »Vnd ich vor genanter Bernhart verhays in
mit samt meinen prvedern mít vensern trewen vnd mit dem prief, ab kayn krieg auf
daz selb erb kem zv chvemftíger zeit an swelherlay sach daz wer, daz ich yn daz
scholl ausricltte71 vnd richtig maclzelz an allew ir mveh vnd an allen iren schaden noch
,lez landes rechtes«; p. 122 CXI. (1361), p. 136 CXXIII. (1366), p. 137 CXXIV. (1367),
p. 139 CXXV. (1367), p. 145 CXXIX. (1369); Urk. Goldenkron p. 134 LXXI. (1361).
»Ausrichten« odpovídá přímo českému »spraviti«.
27) Stadtbuch von Brux p. 61 Č. 137 (1399): »das globe wir selpschuldigen Hensil
unde Nyclas unde unse bllrgen dez guttes czu gewenz und czufreyelz)'« Urk. Goldenkron
p. 134 LXXI. (1361), Ró'ssler: Das altprager Stadtrecht aus dem XIV. Jahrhunderte
Prag. 1845. p. 94 Č. 138.
8
2 ) Urk. Hohenfurt p. 129 CXVr. (1363):
l> Vnd
durch ein pes ser sicherhait so
globen wir ich vorgenanter Czasstowoy ich Prziedslawa sein hausfrowe vnd aU vnser
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povinen, zval se »spravce« 29), někdy také ~zástupník{( 30) neb »zástupce« 31),
latinsky »disbrigator« 32) neb ~exbrigator« 33), německy» ausrichter«
rechter
scherm vnd gewer« a »furstand«
Více spravcll zváno »spoluspravci« 36).
Správa sama slula zemská. Nejspíše na rozdíl od práva městského, které
pořádalo správu městskou 37). Název správy zemské nacházíme sice teprvé
u Všehrd a 38), ale můžeme jej s bezpečností klásti do doby, kdy povstal

rozdíl mezi správou městskou a
zemskou, kdy tedy v příčině
právo městské něco jiného stanovilo, než
zemské. Název
zemská sprava přichází v brněnské šepní knize 39) ve slově »landscherm«.
od 13. století počínajíc, shledáváme v latinských listipřídavky: »secundum jus terrae
:.iuxta consue·
tudinem
iura regni« 41), »iuxta formam et rÍtum
in terra
Boemie actenus obseruatos«
»secundum consuetudinem regni Bohemye« 43), »iuxta approbatam et hactenus terre Bohemie conswetudinem
obseruatam« 44), »secundum jus et consuetudinem ac modum terrae ac
Boemiae regni«45) »secundum ius nobilium«46), »prout est ius commune terre
Boemie«
»prout jus et consuetudo terrae requirit« 48), »prout jura terrc
nostrae Boemiae desiderant et exposcunt«
»iure terre« 50), iure terre
Boemie dudum approbato«
iure terre nostre Boemie« 52) V němelistinách přichází: »nach dez landes rechtes«
als dez landes
recht yst«
»a1s dez landez recht ist ze Pehem«
V českých památkách
tu čteme: »podle zemského obyčeje« 56), »podle obiczege a rziada zemÍe
Czeské<
zemským«
zemské jest« 59), »jakož

erben, vnd ich Peter vom Troyans ich Marchart von Metlin vnd ich Jesk genant Z\vietli
von Chirichslag mít gesampter ha nt vnd vnverschaidenleich, di vorgenanten czway
pfunt pfcnning geldez ze (rej/ll vnd mtwerren vor allen leuten vnd sein der auch rechter
scherm vnd gewer fuer allen chrieg vnd ansprach, als freys aygens recht ist vnd dez
lanndez recht ist ze Behem an allez geverd.«
29) C j. b
II 2 kniha Rožnb, p. 92 Č. 195, p. 93 XVIII, XIX, Maj Car. cvn. p.
137 j Libri cit. 1. p. 338 Č. 928, p. 357 č. 1054, II. p. 293 č. 1246, p. 599 Č. 938; Všehrd
IV. hlava II odst. 9, 13 až 18, 20, 21, 23 atd, - Vl. zř. Č. J.41, 147, zř. z r. 1530
Č. 141, 147, zř. z r. 1549 C 17, 22, D 13, H 17., zř z r. 1564 B 41, 44, C 34, F 5,
obnovené zř. pro Čechy K. VIII, XI, XII, XVIII, XXIV, Kniha Tovačovská p. 95, 129,
130, 145, obnovené zř. pro Moravu LXV. Č. 287, 290,291,297,299, LXVI. č. 30, LXVIL
Č.

302, 303.

30) Libri cit. 1. p. 207: »Tak páni nalezli:
zastúpí jej a nemajíc nic na dědině, protož ten
ješto
móže-li jemu pomoci co řečí, toho poživ«; II. p. 455 Č. 122, p.
31) C. j. b. II 2 p. 265 Officium circa tabulas terrae: Č. 74.
minat zástupcie, terminus datur ei ad statuendum eos . . . " Č.

a druhý
nemá nic na dědině,
456 Č. 123.

»Quando citatus no75, p. 266 Č. 76 až 78

80, 81.
32) C j. b. Il 2 Maj. Car. p. 186 §. 10.,
práva zemského, p. 233 Č. 60: Circa
quod tamen notandum est, si ex praedictis alíquis, videlicet actor vel reus, in praescripto termino, in quo comparent in hereditate, dixerit,
illam hereditatem emit
apud talem pro tanta pecuniae quantitate, et annos hereditarios nondum extenuit) sed
disbrigatores ejusdem certos habet, »et ideo traditiones
nolo facere, sed
ipsos disbrigatores constituam, qui hoc mihi debent disbrigare«; Formae Eterarum
apud tabulas p. 292 Č. 30, 31, p. 294 Č. 34; Sententiae p. 84 U. 26, p. 38. H. 26; Rel. 1.
p. 429 Primus Daczicz C, 5., p. 457 Secundus Ulriei, p. 474
Procopii 0, 16,
p. 481 U, 26; Urk. Hohenfurt p. 186 CLVIH.
p. 198 CL XVIII. (1385), p. 264
CCXI1. (1433).
33) Rel. 1. p. 469 Quaternus Procopii L, 27:
eiusdem census sunt
domini . . . «, viz pozn 11.
34) Urk. Hohenfurt p. 139 CXXV. (1367): »vnd verhaissen paid mít gesampter
hant an allez gever mít vensern trevv-en vnd mít vensern anhangvnden insigeln dicz
prief, daz wir mít Vlreichen dem Stvebler recht ausriclÍter sein dicz vorgenanten
chawfs zin s erb vnd aigens noch lan des recht in dem land ze Pehem«; p. 145 CXXIX.

(1369).

35) Urk. Hohenfurt p. 129 CXVI. (1363) viz pozn. 28., p. 286 CCXXIX.
»vnd auch des kauffs irer recht gwer scJ!erm vnd .!urstaJzdt mr all rechtleich ansprach«; Das altprager Stadtrecht p. 142 Č. 145, p. 143 Č. 146.
36) Kniha Tovačovská p. 129, 130.
37) Das altprager Stadtrecht p. 142 Č. 145: »daz der stat zugehort«; (»Aigen«
totiž nebo l>erb«), p. 143. Č. 146: »Leyt abir das erb alt.! dem laJzde.« Celé znění viz
níže v textu str. 10.
38) Všehrd IV., hlava 11. odst. 23, hlava 12. odst. 1, hlava 13. odst. 11: »zprava
:'3emská nic na osobách nezáležie«.

39) R{j'ssler: Die Stadtrechte von Brunn, das Schoffenbuch p. 273 Č. 594: Henricus conqueritur de Petro, quod equum, quem ab ipso emit, promiserit síbi in terra
Moraviae ab arrestationibus liberum facere, quod vulgariter »la7Zdscherm« dicitur,
40) Reg. II. p. 60~ Č. 1409 (
: »et easdem uil1as a quolibet impeditore, siue
affini uel von affini, per triennium secundum ius terre emendare«.
41) Reg. ll. p. 929 Č. 2152 (1307), p. 674 Č. 1570 (1292), p. 1047 č. 2423, Boček
p. 250 CLXXXIV. (1281), p. 387 CCCIV. (1292).
Urk. Hohenfurt p. 170 CXLVII. (1377), p. 175 CLI. (1378).
43) 1. c. p. 171 CXLVlII,
p. 201 CLXX.
p. 202 CLXXI. (1387),
p. 251 CClV. (1409).
44) 1. c. p. 216 CLXXXIV. (1397).
45) Urk. Goldenkron p. 202 CVL (1390).
46) Boček V. p. 46. XLIV. (1296).
47) Teige: Listinné příspěvky p 7 (13621.
48) C. j. b. II2 p. 5 (1312), Urk. Hohenfurt p. 232 CXCIl (1402), p. 264 ccxn. (1433).
49) Urk. Hohenfurt p. 196 CLXVI. (1385), p. 197 CLXVIL (1385), p. 198
CLXVIII (1385).
50) Rel. 1. p. 399 Pdmus Zdislai A, 3
p. 400 A,
p. 405 (1
p. 420,
422; p. 424 Quaternus Przisnakonis C, 14 (1357), p. 429 Primu s Daczicz C, 5
p. 443 Primus Ulrici (1373), M, 22 (1373), p. 446 R, 3 (1375), p. 450 Secundus UIriei
(1376), p. 456 (1379), p. 458 (1379), p. 468 Quaternus Procopii (1381) p. 471 M, 29
p. 472 N, 9 (1382); C. j b II 2 Formae lit. p, 292 Č. 30, p. 294 Č. 34, p. 295
Č 37, 38, 39, p. 2j6 Č. 41, p. 302 Č. 58, p. 305 Č. 63; Urk. Hohenfurt p. 162 CXLII.

51) Urk. Hohenfurt p. 185 CLVIU. (1380).
52) 1. c. p. 192 CLXIV. (1385).
53) 1. c. p. 116 cvn. (1357) viz pozn. 26., Stadtbuch von Brux p. 62 Č. 137 (1399).
Stadtbuch von Briix p. 61 Č. 137 (1399).
55) Urk. Hohenfurt p. 122 CX1. (1361), p. 129 CXVI. (1363) viz pozn. 28.
Libri cit I p. 179 Č. 335, II. p. 589 Č. 881.
Urk. Hohenfurt p 295 CCXXXVI1. (1459), p. 353 CCLXXXI. (1485).
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země za právo má« 60), »jakož země česká právo má« 61), »jak země mo-

ravská za právo má« 62) »jakž tato země království Českého za právo má« 63).

tehdy, když se to výslovně přislíbí 70). Správu přis1ibovati nebylo však
potřeba.

Odchylné mínění povstalo právě jen učenou abstrakcí těch

Všechny tyto dodatky značí nám jen správu, která řídila se právem zemským, správu tedy zemskou, za jakou ji Všehrd prohlašuje 64) a za jakou

nesčetných slibů spravních, jimiž se listy převodní jen hemžily.

pokládá ji také nadpis článků K. VIII. až XX. českého obnoveného zří
zení zemského 65).

převodním o správě řeči čili nic. Povinnosť tato odpo vídala i v Čechách

První pamět správy shledáváme v Čechách v listinách, jimiž se statky
církvi zapisují. Správa nevybočuje tu z formy, jakou mají všechny podobné

ten, komu neodporoval ni kdo po rok a den, když statek něja ký rok a den

listiny, jimiž církev statků nabývá. Zájem hospodářský chrání tu pokuta 66).

Ve sporu měl proto výhodné postavení jedině ten, kdo měl rechte gewere,

Od začátku 13. století trousí se tu a tam v listinách zmínky o správě,
přivádějíce již v určitější formu
důvod spravování 67). Správa

na jejím základě cif:í útoky vítězně odrážel. Byl-li proto kdo o statek

slibuje se čím dále tím častěji 68), a netrvá to dlouho, a přislibuje se z pravidla 69). Tato okolnosť vede pak k tomu, že se

mínění, že se spravuje

1i8) Rel. p. 402 Primus Zdislai B, 18 (1322), P 409 Secundus Zdislai B, 18 (1337),
p. 413
p. 415 Tertius Zdislai
p. 418 (1351), p. 450 Secundus U1riCÍ C,
(1376); Všehrd V. hlava 2. odst. 1, hlava 3. odst. 1; Kniha Tovačovská p. 93.
59) Rel. p. 510 Primns Venceslai M, 9 (1386).
60) Libri cit. II. p. 534 Č. 671; Urk. Hohenfurt p. 235 CXCIV. (1403), p. 243 Ce.
Goldenkron p. 331 CXXXVIlL (1402); Všehrd v., hlava 2, odst. 1, hlava 3,
odst 1 Kniha Tovačovská p. 129; VI. zř. č. 137, zř. z r. 1530 č. 138, z r. 1549 G 8,
z r. 1564 D 53, obnovené zřízení české K VIII, obnovené zřízení moravské LXV.
č.

287.

61) Urk. Hohenfurt p. 238 CXCVL (1405), p. 245 CCL (1407), p. 353 CCLXXXL
Urk. Goldenkron p. 313 CXXVII. (1398).
62) Libri cit V. p. 290 Č. 135.
63) Urk. Goldenkron p. 335 CXL. (1404).
64) Viz pozn. 38.
65) Viz též BuchllOltz: Tractatus p. 190. »& quidem Sl mter venditorem, &
Emptorem evictio juxta consuetudinem Regní, id est, díe Landes·Gewehr, fuerit stipulata, venditor ultra pretium rei venditae in tertiam partem pretii executionem patitur,
quae ex bonis ejus in ulteriori executionis Processu detaxabítur; si autem evictio
consuetudine Regni usítata, díe Landes-Gewehr, non fuerít stipulata, tenor contractus
erít observandus.«
66) Reg. 1. p. 194 Č. 431 »Quodsi
cognati rnei de bonis, quae deo contuli, abbatiam infestare voluerint: praeter offensam, quam ab omnipotente merebuntur, ecce
coram Boemis dico, ut ea bona, quae ipsis contuleram, ad usum ecc1esiae jure perpetuo revertantur.«
67) Reg. 1. p. 231 Č. 607, 1. c. P 384 Č. 818.
68) L c. II. p. 83 Č. 211 (1259): »promittendo eisdem, quod si qua in futurum
ecclesiastica secularisve persona iam dictos prepositum et sanctimoniales in Osla de
uilla et proprietate de Reznawitz impetierit, in uilla Maswitz et equipolentes redditus
ad usus suos recipient, quo usque partis aduerse lites per omnia decidantur«; p. 154
Č. 401 (1262) viz pázn. 15.; p. 601 Č. 1398 (1287) viz pozn. 5.; p. 605 Č. 1409 (1287)
viz pozn. 40., p. 674 Č. 1570 (1292) viz pozn. 13. j p. 776 Č. 1806 (1298) viz pozn. 20.;
p. 1047 Č. 2423 viz pozn 16.; p. 1153 Č. 2634 (1287); Boček IV. p. 250 CLXXXIV. (1281)
viz pOZll. 17.; p. 357 CCLXXX. (1289) viz. pOZll. 12., V. p. XIX. (1294) viz pozn. 23.
p. 46 XLIV. (1296) viz pozn. 18.
69) Viz pozn. 5. až 12., 16., 19., 21., 22., 26. až 28., 30. až 36., 41. až 63.

Kdo dlU-

hému statek postoupil, byl vždy povinen, aby spravoval, ať už bylo v listu
ústavu tak zvané rechte gewere
drže1

72

).

Měla za účinek, že všechna

Rechte gewere měl mezi Němci

jí odporující držební práva pomíjela.

73)

a rechte gewere neměl, táhl se na toho, od koho statek měl, aby
jeho dřívější rechte gewere ve sporu skytala pomoc.

Táhl se tedy

na svého spravce nebo, jak se německy říkalo, na svého »gewere«.

Bylo

Všehrd IV. hlava 5. odst. l.: »Svobodné dědictvie nebo plat ktož u koho
trhem dědičně nebo zástavú do času, prvé než trh dokoná, srovnaj se
uhoď s prodávajícím o zpravu, aby věděl, jakť má zpravu za též dědictvie nebo za
plat kúpený ve dsky klásti, a jmenovitě-liť jistým zbožiem nebo platem zvláštním má
zpravovati, čili vším, což má nebo mieti bude, spolkem, a sám-Ii toliko či s jinými
spoluzpravcemi; aby, nemáli sám za zpravu dosti, aby majícieho v zprava vedlé sebe
postavil, anebo nemáli sám po tom, což jest prodal, nic, aby miesto sebe jiného (raděje
než vedlé sebe) dosti majícieho ve dsky s jeho přiznániem zapsal. Neb pro taková
o zpravu nekonečná nesrovnánie mnozí rozdielové a nesnáze u desk při kladení býa častokrát se přiházie, že se i trh rozcházie, když konečného srovnánie, ktese každý trh zavierá a koná, mezi kupujícím a prodávajícím o zpravu žádného
nenie. Užitečné jest tehdy dřieve než se trh počne, o zprávu na konec uhoditi, aby
se nebo nadarmo nebo k nesnázkám a rózniciem netržilo Přiházie se také pro to
o zprávu nesrovnánie, že i pohonové i súdové mezi kupujícím a prodávajícím bývají;«
viz též V. hlava 1. odst. 1, hlava 4. odst. 3.
70)

buď

71) Urk. Goldenkron p. 462 CXCIX. (1445): »aber der Rosenberg sey in díe gwer
des klosters. komen nach innhaltung kayserlicher brief und sycze des in stiller nucz
und gwer lennger dann des kunigreichs zu Beheim recht 1St, und getraw, er werd
darch unsem rechtlichen spruch bey solher gwer gehalten. Wurd aber erkantt durch
unsern rechtlichen spruch, daz er solhe gwer weisen solt, daz weIt er gem tůn an den
ennden und in der grafschaft da es gele gen ist, nach recht und gewonheiten des
kunigreichs zu Beheím«; Urk. Hohenfurt p. 285 CCXXIX. (1456): »Wir haben inn
auch dy \venanten zway giiter mit allen iren zuegehorung inngeanntburdt vnd vbcrgeben aus vnser vnd aller vnser erben gewalt nutz vod gewer inn sein vnd aller
seiner erben gewalt nutz vnd gwer.«
7}) Homeyer: Sachsenspiegel 11., 44 § 1: »Svelk gut en man in geweren heveť
jar unde dach ane rechte widersprake, die hevet dar ene rechte gewere«; LabaJZd:
Die vermogensrechtlichen Klagen nach den sachsischen Rechtsquellen des Mittelalters.
Konigsberg 1869. p. 292 až 321; Loning: Vertragsbruch p. 76, 443.

7:<) Sachsenspiegel II. 42, Laband: Vermogensklagen p. 322. a násl., Rossler: Die
Stadtrechte von Brunn p. 147 Č. 322: >,Infra autem dictum tempus, quod. continet
praescriptionem, quae in jure civili est annua et diuma, tenetur venditor emtori hereditatem resignatam ab omnibus impetitionibus disbrigare. Impetens etiam, si post
impetitionem factam anno et díe continue quieverit, nec causam impetitionis judicialiter
tractaverit, ratione praescriptionis inveniente privabitur ipso jure.«
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to tak zvané ziehen auf den geweren« 74). Neměl-li dovolaný spravce
ohledně sporného statku rechte gewere, táhl se na svého spravce; až se
prišlo. na toho, kdo rechte gewere měl. Kdo statek nějaký bez odporu
rok a den držel a tudíž ve své osobě rechte gewere založil 1 neměl
více potřebí, aby táhl se na svého spravce. Uhájil se ve sporu sám 75).
Rubem vzniku rechte gewere v osobě nástupce'
předchůdce,
spravce, k
více
Byla
jeho na rok
a den omezena a nešla dále.
V Čechách stojí nejstarší prameny na tomtéž stanovisku. Doba, do
které se má
je jen
nabý'vá se rechte
gewere. Než lhůta tato liší se délkou svou podstatně od doby, kterou zná
německé. Pražské městské
klade
vedle sebe.
niká z nich
článek 145
zní:
»'Ner aigen oder erb vorkauffet, daz der stat zugehort, der sol des
gewer se in von aIler ansprach mit ial' V1id tag.«
článek 146 pak hned
připojuje: »Leyt abir das erb auf dem
so muz er sein gewer sein
drei žal' vnd drei wier2:e1zen
«
Tyto »drei wierzehnz tag« třeba však čítati při každém z Uí let; ježto
dle zemského
českého činila lhůta
Ui léta osmnáct neděl 77).
Lhůta tří ~et osmnácti neděl zvala se léty dědinnými 78) neb zemskými 79).
74) Sachsenspiegel II. 36, PIa n c k: Das deutsche Gerichtwerfahren im Mittelalter.
Braunschweig 1879 I. p. 402 a násl.
Laband: Verm5gensklagen p. 330 a násl.
6
7 ) R5ssler: Das altprager Stadtrecht, Rechtsbuch p. 142.
j
77
Než lhůta tato
se v této délce ve všech právních památkách.
Nehledí-li však se k jednotlivostem, kde libovůle stran lhůtu
Urk.
Hohenfurt p. 232 CXOt (1402)], souhlasí všechny
v tom, že se žádá nejméně
lhůta tříletá. Tak čteme v listině z roku 1287: »per triennium secundum ius terrae
emendare« (viz pozn. 40. a 18.) Vedle toho však přicházejí ještě dvě od sebe
různící lhůty, lhůta. v textu dotčená 3 let 18 neděl a pak lhůta 3 let 6 neděl.
Doklad k této lhůtě mimo text máme v listině z roku 1312 Ce. j. b. H 2 p. 5): »Promisitque idem JOhannes hunc venditionis contractum secundum jus provinciale imponi
solemniter ad Pragensium beneficiariorum tabulas procurare, prout jus et consuetudo
terrae requirit, annos tres et ebdomadas sex memora~o domino praeposito suisque
fratribus de bonis hujusmodi plenam praestare varandiam«, v
Carolina (e. j.
b. 11. 2 p. 153 LX §§ 5, 7), v článku 71. řádu práva zemského (! c. p. 241), v zemských
drskách (Rel. 1. p. 415 Tertius Zdislai B, 17 (1348), p. 422, p. 446 Primus Ulrici R,
3 (1375); p. 449 Secundus Ulrici C, 1
p. 453 (1379), p. 471 Quaternus
M, 29 (1382) a v jiných pramenech
Urk. Hohenfurt p. 207. CLXXV.
Naproti tomu stanoví hned český překlad článku 71 řádu práva zemského, jehož text
latinský o lhůtě 3 let 6 neděl jedná, toto: »A pakliby tři léta a osmnádste nedělí ty
dědiny držal, nemá jeho žádný z nich pohoniti přívuzenstvím, neb jest již léta zemského řádu vydrža1.« » Tres annos continuos et sex septimanas« překládá taktéž
i české znění nálezu ze dne 17. března 1348 z Tertio idislai B, 17 jako »tři léta
a osmnást neděl pořád zběhlé« (e. j. b II. 2 p. 23). Toliko tuto lhůtu zná Ondřej
z Dubé: »A tak každému člověku otpierati čas ten zemský tři léta a osmnácte neděl «
(1. c. p. 386 § 119). Od Všehrda (IV. hlava 11. odst. 8, 23, hl. 16 odst. 19, V. hl.
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Průběh času

její stíral.
zemské
uchováván jsa toliko ve vzdálených

staré
kam vliv

odst. 1, VI. hl. 41 odst. 3, VII. hl. 2 odst. 18, hl. 36. odst. 3, hl. 38 odst. 1, Vnl
24 odst. 1, 2) dolů
pak jen tato lhůta.
Než rozdíl mezi oběma lhůtami "tří let šesti neděl« aneb »trium annorum et
sex septimanarum« a »tří let a osmnásti neděl« je
Obě tyto lhůty jsou
vlastně jedna a tatáž
lhůta tři let a osmnácti neděl.
Dokazuje to sice již ta okolnost, jak se v řádu práva zemského
j. b. II:!
p. 241 Č. 71, 72, p. 243 Č. 76) a ve svrchu uvedeném českém znění nálezu z Tertio
Zdislai B. 17 »tres anni et sex septimanae "překládají, dokazuje to však také výklad
tří let osmnácti neděl. Neníť tato lhůta nic jiného než trojnásobný rok a den
práva německého v Čechách. Staré pražské právo
tuto lhůtu roku a dne takto:
» \Vir . . . gesworne purger vnd schepfen tzu der tzeit der grozern sta t zu Prage, bekcnnen offenlich vnd tun kunt, daz wir durch
nutzes willen mit den eldesten
zu rate sein wurden, also, alz vor vns langest ist ausgetragen das furbas
mer e\víclich ein jar vnd ein tag sullen sein seclzs wocheJZ vml ein jar vnd wider minner
noch mer«. (R5ss1er: Das altprager Stadtrecht p. 44 č. 62.) Srv. s tím od téhož: Die
Stadtrechte von Brunn, SchOffenbuch p. 150 Č. 327: »Et notandum, quod ilIam diem,
quae additur anno, aliqui recipiunt pro VI septimanis, quae faciunt terminum perem·
torium, quo aliquis citatur tertia vice duobus edictis praemissis; aliquí recipiunt eandem
diem pro díe (naturali) jurirlica annum praescriptionis proximae subsecuta; aliqui reci·
piunt eam pro díe naturali, quae LIl septimanas pro anni spatio computatas sequitur
immediate; talis enim úies annum com plet sicut patet dies in Kalendario numeranti.«
S tím souhlasí i řád práva zemského v článku 70: »infra annum et díem, quae dies
sex septímanas debet continere.« (C j b. II' 2 p. 240.) Lhůta roku a dne činila proto rok
a šest neděl. Srovnejme nyní obě tyto
českou i německou, jak za sebou v článku
71 řádu práva zemského přicházejí: »Circa quod sciendum <:;s1", si aliquis hereditatem
aliquam per modum et titul um emptíonis, donationis, permutationis vel successionis, aut
alium modum quemcunque fuerit assecutus, et eandem per uJZum amzum integrum cl diem,
de qua supra dictum est, pacifice tenuerit et praescripserit sine interruptione juridica:
amplius pro eadem hereditate jme affinitatis citari non debet. Et si a díe assecutionis
hereditatis ipsius eam per triemzium et sex septima/laS contiJZZtas absque jnris impedimento tenuerit: ad nuJlius instantiam pro eadem heredítate de cetero debet citari;
et si citatus fuerit. non tenetur respondere citanti« (1. c. p. 241). Nejprvé stojí tedy
»per unum annum integrum et diem, de qua supra dictum est« (v článku 70 řečeno totiž,
jak výše uvedeno: »quae dies sex septimanas debet continere«), pak triennium et sex
septimanas continuas. Byla by tedy při triennium dle doslovného znění táž lhůta jako
při roku, lhůta totiž šest neděl. A tu by se
ptáti, proč je tatáž lhůta šest neděl
při třech letech jako při roce,
pouhý součet tří let musí vésti k tomu, že tu musí
býti také třikrát jeden den čili třikrát šest neděl. Odpověď na tuto otázku je snadná.
Neznáme příčiny, proč bychom při výkladu této tříleté doby ustupovati měli od při
rozeného součtu 3 roků a dnů a proč bychom ve lhůtě tres anni et sex septimanae
neměli spatřovati pouze takové utkvělé rčení, jako jest rok a den,
(Srvn. Reg. II.
p. 929 č. 2152 (1307): ~a data presentium per terminum continuum et diem ab omni
ho mine Iibera facere et penitus disbrigata iuxta consuetudinem )erre et iura regni c ),
při němž tyto sex septimanae třeba počítati při každém z těchto tří roků, asi jako
psáno bylo tres anni et tres dies. Výklad tento podává nám totéž, co nám český
překlad lhůty tres anni et sex septimanae ve svrchu uvedených případech podává,
a co veškeré potom ní české právo stanoví (Sívn. C. j. b. Il 2 Ondřej z Dubé p. 371.
§ 42, p. 386 § 119, Všehrd, viz místa cit. shora, Vl. zř. z. č. 115, zř. z. z r. 1530
č. 114, z r. 1549 G. 29, z r. 1564 E 17, obn. zř, české O. 19, Nov. DecI. L
Kdyby
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jejich nezasáhl 80). Místo na skutečnou držbu kladen důraz na deskový
zápis 81), I mizela pamět na rechte gewere, a zanikalo vědomí, že spravcem
tento výklad bylo ještě nějakých pochybností, pominou dojista před samým
které pro náš náhled máme. Mluvíť listina ze dne 18. ledna 1372,
kterou Konrád z Trojanova jako poručník sirotků po Ješkovi ze Světlíka prodává Jindřichovi opatu Vyšebrodskému vesnice Ostrova Kleščín, zřejmě o tres anni et tres
dies: »et spondemus ab ompi inquietacione tali a1ZJ2is tribus integris et tribus diebus ipsum
dominum abbatem et conuentum liberare solutum facere supradictum, síbi et conuentui
fideliter in nuHo promissum no strum sinistre mutando singula et omnia disbrigantes.«
[Urk. Hohenfurt p. 154 CXXXVII. (1372).] Lhůta 18 neděl vykládá se (viz Právník
1870 p. 153. »0 létech práva staročeského«) také tím, že při důležitějších rozepřích
trojího půhonu potřebí bylo a že lhůty mezi jednotlivými půhony šest neděl obnášely,
což činí při třech půhonech 18 neděl. Na výklad lhůty 18 neděl jako doby, kterou
dohromady činily tři půhony, poukazoval by sice výklad lhůty šesti neděl v brněnských
právech. Než domníváme se, že je snazší a přirozenější, recipovati celý ústav a aplikovati cizí myšlénku na útvar domácího prava než v duchu cizí myšlenky vytvořiti
ústav na domácí půdě. Také ne'byl způsob, jak se rok a den vykládal, tak obecně
vědomý, vykládalť se, jak z
práv vidno, den i
Lhůta
let 18 Leděi
byla také ona lhůta, která platila pro všechny případy, i tam, kde se jen jedním pů
honem pohánělo, jako o škody, zejména také o škody z nespravy Zdá se nám proto
výklad 3 let 18 neděl jako 3 roků a 3 dní býti přirozenější, než výklad 18 neděl jako
3 lhůt půhonných. Když jsme uvedli mezi sebou v souhlas lhůtu 3let Cl. 6 neděl s lhůtou 3let
a 18 neděl, zbývá nám ještě rozdíl mezi lhůtou tříletou a lhůtou 3 let 18 neděl, který,
jak jsme se svrchu zmínili, v pramenech se vyskytuje. I tu lze přijíti k přirozenému
výkladu. Lhůta 3 let je po našem soudě starší než lhůta 3 let 18 neděl. Mluvíť nejprvnější památky české o lhůtě tří let, a shledáváme tuto lhůtu na Moravě, oblasti
českého práva před cizím vlivem a přeměnným vývojem nejvíce uchráněné
Pro nejstarší památky české viz Reg. II. p. 605 Č. 1409 (1287) viz poz. 40, p. 733
č 1710 (1296), viz po zn. 18, p. 1047 č. 2423, viz pozn. 16; C. j. b. II' 2 kniha Rožmb.
p. 92 Č. 197: »že je léta vydržal tři nebo dědinná.« Pro Moravu: Libri cit. V. p. 185
C. 742: »Nd poněvadž ještě práva nepřešla dokonale podle správy a řádu země, jakož
země za právo má, pokud zboží se spravovati má, že povinni jsú list obnoviti a od
vložení desk tři Jeta pořád zběhlá spravovati, totiž šest práv .... « Kniha Tovačovská
p. 92: »Ale toho jest nebylo, neb nic dále tíž listové v zprávě nestáli jsú, než do šesti
práv, totiž tří let po dskách vložení a pořád zběhlých od vkladu práv; neb vždycky
právo jedno po druhém až do šesti pořád tu svobodu jmá k nároku, ač by k tomu
zbuožie právem v čem nařknúti chtěl, a viec i erbové nebyli jsú povinni, by pak i otec
sše! smrtí, než by práva přešla, než dotud zpravovati do šesti práv od vložení a toho
nenarčení, též jako i jiní rukojmie, kteří živi zuostali a to přečekali, že zpráva šesti
práv přešla,« p. 95, 129, 131; Kniha Drnovská p. 44,
Lhůta tří let vykládá se jako doba, v níž se dokonával oběh hospodářství polního (Srvn. Jireček, Slovanské právo 1. p. 77, II. p. 272, 273). Hospodářství polní bylo
totiž původně trojpolní Bylť jeden dí! roH odkázán na ozim, druhý na jař a třetí na
úhor. Teprvé obdoba německého roku a dne učinila z původní lhůty 3 let lhůtu 3 let
a 3 dní čili 3 let a 18 neděl.
78) C. j. b. n' 2 Kniha Rožm. p. 79 č. 67, p. 92 č. 196, 197.
79) 1. c. Ondřej z Dubé p. 384 §. 112, Všehrd 1. hl. 3 odst. 13, II. hl. 17. odst.
19, V. hl. 14 odst. 1, VI. hL 19 odst. 1, VII. hl. 38 odst. 4.
80) Viz pozn. 7 L
81) Na starou gewere poukazuje však ještě nález Tertio Zdislai B, 17 (c. j. b.
n' 2 p. 23), srvn, též Všehrd VI hl. 41. Srvn. Ran d a, Právo vlastnické, 1880 p. 100 pozn. 1.
však

přes

zněním pramenů,

každý převodce. Na místě správy, která se rozuměla při každém majetkovém převodu sama sebou, nastupovala správa slibovaná. 82) I měl správu
ten, komu se zaslíbila. Toliko král měl ji vždycky 83).
Slib je tedy základ správy, ne nedostatek práva vlastní osoby, jak
to bylo v starém právě 84). Zaklad tento má ovšem i pro spravovací lhůtu
své důsledky. Slibovati lze více a slibovati lze i méně. Všehrd proto zná
»věčnou « a ,>dědičnou «, která jest nejbezpečnější, správu do urči
tého času, jako tří let a osmnácti neděl, a správu do času ještě menšího,
která prý jest nejista a jako nic 85).
Všehrd obeznamuje nás také již se lhůtou novou. V staré lhůtě má
spravce povinnosť posilovati držbu neb zápis svého nástupce, aby všechny
cizí nároky právní vítězně odrazil. Nová lhůta, o níž nám Všehrd zvěsť
jde však přímo proti spravci. Ve lhůtě této je totiž spravce povinen,
dal náhradu svému nástupci, když ze statku byl vyveden. Když tento
lhůtu tuto projíti nechal a právem na spravce nesáhl, promlčel svou správu.
tato lhůta činí tři léta osmnáct neděl 86) Ale to byla již jen obecná mlčecí
lhůta českého práva. Ústavem desk zemských vešel totiž do lhůty, jejíž
uplynutím se rechte gewere nabývala, duch nový. Když se ke skutečné
držbě nějakého statku po lhůtu tuto mlčelo, nabývala se jeho rechte gewere, která všechna jí odporující práva ničila 87). Při zápisech do desk nežádné gewere a nebylo tedy i žádné rechte gewere, když po dobu
let 18 neděl zápisu nikdo
Právoplatným,
stal se tu deskový zápis, když k němu cizí osoby mlčely, které oprávněny
aby mu odporovaly 88). Ale nejen mlčení ničilo právo, které bylo by
se uhájilo odporem proti zápi~n 89), také to právo pomíjelo, které, proti
deskovému statku směřujíc, do 3 let 18 neděl nebylo vykonáno 90).
Promlčecí lhůta počínala tu
kdy
lze toto právo dobývati na
soudě. Do této doby bylo statek spravovati, a nebylo tedy více správy
když pro mlčení nebylo
nároku.
82)

Všehrd IV. hl. 5 odst. 1., viz pozn. 70 a srvn. též V. hl. 1 odst. 1, hl. 4.

odst. 3.

8~) Rel. I. p. 481 Quaternus Procopii D, 26: »Domini barones omnes in pleno

in quatuor temporibus Penthecostes a. d. Mo CCCo LXXXIIIIo invenerunt pro
iure et Sdenko de Ssternberg dominorum consilium exportauit: vbicunque dominu s
rex iure aliquas hereditates contingeret, quod semper emptori disbrigatores disbringare tenentur secundum continenciam tabularum regni Boemie absýue omni difficultate.«
84) Viz pozn. 74.
85) Všehrd IV. hl. 11 odst. 8.
86) Všehrd IV. hl. 11. odst. 23,
87) Laba?zd: Vermogensklagen 321 a násl.: »Wirkungen der rechten Gewere.«
88) Ra/zda: Právo vlastnické 1880 p. 102 v pozn.
89) O odpírání viz C. j. b. n'
Kniha Rožmb. p. 79 Č. 70, 71, Ondřej z Dubé
2
p. 386 §. 119., Rel. p. 73 Č. 3, p. 77 č. 13, Všehrd VII. hl. 34 až 42.
90) Všehrd I. hl. 5 odst. 8: »Při listech každý má věděti, že se list každý promlčí, ktož jím koli za tři léta a 18 nedi'S1í neupomíná, též jako jiné dědictvie«; viz též
Libri cit II. p. 141 Č. 156, p. 229 Č. 282.
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Než i sama lhůta spravovací, aby se
nástupce
lišila
od původní
jejiž uplynutím se rechte gewere nabývala.
se
okamžikem,
statek se spravce přešel na nástupce.
tři léta osmnáct neděl
od smrti muže,
když jejich sirotčí léta
gewere
třeba i
bezvšak
rechte gewere
ač sám hospodářský pojem
úplatných. Bylo proto i při nich potřebí
převodů se nese. Z rechte gewere 'Zbyla však
všechny,
i pro budoucnosť
ať již jsou úplatné či bezúplatné.
92), připouští však správu
Všehrd
aSI
že se ne každý
k tomu hned
sám:
to
ssutí« připouští, :že i při
»0 zplacení
Sám taktéž v
zastavené nemovitosti po
zástavní
95). Náhled proto jím
že správa je možna
samému obsahu
spisu, a není také obecné
Moravě 96) Všehrd chtěl tím uvésti
na základ
v
římského práva. Tak sluší si také vysvětliti případ zástavy trhem, při které
zástavě Všehrd
připouští 97). Ale i přes
jedině, nikoli
tento náhled Všehrdův platila i správa zástavy bez trhu 98).
91) Rel. I. p. 449: »Ipsamque hereditatem eis debet et fidejussit
ipsemet
vendens et cum eo ]essko de Cztitar frater vendentis, Bernhardus de Hawranie, Nicolaus de
Gessko de Czepie, omnes in solidum, ab omni homine jure terre
et specialiter a dote do mine
vxoris ipsíus vendentis tribus annis et sex
septimanis port mortem maritz)'« viz též p 418 Tertius Zdislai
p. 446 Primus UIrió R, 3
p. 450 Secundus UlriCÍ C, 7 (1376), p. 471
Procopii M, 29
»ab omnibus dotis et orfanis, si qui vel que sunt in dictis hereditatibus, tribus annis
et sex septimanis post mortem maritorum, si eos preuixerint, et amzos iPsorum orfa1ziles«)' Urk. Hohenfurt p. 185 CL VlIL (1380), p. 207 CLXXV. (1389;, Všehrd V. hlava
14. odst. 1 srvn. též C. j. b.
práva zemského p. 243 č. 76.
9") Viz pozn. 2., Elase1Zo/zrl: Das osterreichische Obligationenrecht. \Vien 1886
II. p. 439, Keller: Pandekten,
1861. p. 625.
9:<) Všehrd IV. hl. 11 odst. 12; směnu klade na roveň trhu, viz odst. 7 a hl. 3
odst. 1. 2.
I. c., viz též V. hl. 15. odst. 2., hl. 19, hl. 32., odst. 12.
95) Všehrd V. hl. 5. odst. 10: »A penieze své vezma a z desk propustě nebo ve
dsky
má dědictvie dědici postúpiti, a což by svého na těch gruntiech měl, to
má pobrati, odehnati, odvezti nebo odnesti, a nenie povinen žádné jiné závady zpravovati, než svú toliko, aneb toho, od kohož jest jemu ta zástava v ruce vešla'" j hl.
3 odst. 1., hl. 4. odst. 5.
96) Teige: Úmluva p. 28 a násl.
97) Všehrd V. hl. 2 odst. 1: »Jan Běškovec z Prasečí přiznal se před úředníky,
že jest dědictvie své v Svinařiech, tvrz, dvór poplužní s poplužiem, ves celú, dvory
kmetcie, s platem, s dědinami, lukami, potoky, rybníky, i se vší zvolí, což k tomu

se správa slibovala, zvaly se listy spravními 99). Kdo
spravní list dá, musil jej dáti, sice naň šel
100.)
se cizích nároků právních 101). Ale i
faktické pojak se v »libri citationum et sententÍarum« dočítáme 102).

se

s plným panstviem, to vše, což jest tu sám měl a drhl, žádného práva ani
tu dále nepozóstavuje, prodal Smilo'li z Neznaboh a jeho dědicóm za
pět set kop
českých úplně zaplacených, a jemu toho dědictvie dědicky p>
jest. Zpraviti má sám toliko před každým člověkem právem zemským, a zvláště
věny a sirotky, jakož země za právo má etc. s takovú výměnkú, že on Jan
Běškovec bude moci to dědictvie nebo jeho dědici vyplatiti od téhož Smila nebo od
dědicóv jeho svrchupsanými pěti sty kopami grošóv českých,a to, kdy by koíi strana
straně nebo dědici jich dala rok napřed věděti při sv. Jiří nebo při sv, Havle, že po
roku napřed daného věděti on Jan jemu Smilovi summu jeho dáti má, a on
vezma summu svú, zdvihna prvé úroky a dóchody na lidech a na gruntiech svrchumá jemu
dědictvie jeho zase pustiti a postúpiti, a ten trh z desk provložiti a zpraviti což by sám zavadil, a dále nic.
co po
daného věděti on Jan Beškovec jemu Smilovi peněz jeho nedal,
tehdy
Smil s jedním komorníkem nebo bez komorníka moci svú s pomocí ktekoli lidí bude se moci v dědictvie v trhu jmenované uvázati k pravému dě
dictvie ve všecko, a to bude moc držeti, prodati, zastaviti, zapsati a učiniti z něho co
jemu zdáti bude, jako z svého vlastnieho dědičného«; viz též hl. 1 odst. 4.
98) Teige: Úmluva p. 30, Kniha Tovačovská p. 102.
99) Libri cit 1. p. 306 Č. 844: »jakož mi Zb03í prodal v Drahanovicích a na to
slíbil zpravní list učinit; ve čtyrech nedělích, toho mi neučinil«; p. 338 Č. 928, 932,
p. 343 č. 965, P 357 Č. 1054, II. p. 189 č. 802, p. 219 č. 988, p. 456 č. 125, p. 474
441, p. 568 č. 800, V. P 288 Č. 121; Kniha Tovačovská p 93, 95, 129, 145, Zřízení
r. 1549 H 13, 16, z r. 1564 E 28, F 1, 4, obn. zř. Z. pro
K XXIII, XXIV,
pro Moravu LXVII. č. 302 až 304.
100) Viz pozn
99.
101) V listu zástavy trhem, v pozn. 97 citovaném, stojí: ,>Zpraviti má sám toliko
i'led kédým llověkem právem zemským, a zvláště před věn)! a sirotky, jakož země za
právo má.; C. j. b. lIz p. 292 Č. 31. Formae literarum apud t1bulas:
debent
parte ex utraque .
omnes in solidum ab omni onere jure terrae et speciaJiter a dotibus et orphams . . . «, viz též 1. c. Č. 31, p. 294 č. 34, Rel. p. 449 VJZ pozn. 91, Urk.
Goldenkron p 313 CXXVII. (1398), p. 331 CXXXVIII. ()402): »slybugy gemu zprawyty y przed kaz dym czlovyekem y przed wyeny y przed Zydy, yakoz zemye pravo
gma;« Všehrd V. hl. 3. odst. 1, IV. hl. 3 odst. 7. Všehrd IV. hl. 11. odst. 10, stanoví
toto všeobecné pravidlo: ,>Při
toto se za právo drží, že žádný
mocí, před
ohněm, před lstí nezpravuje, ani před úkladem, než toliko před právem, když by z prodaného dědictvie kupující uvázániem s komorníkem, zvodem, odhádániem, věnem, listem
obranním, súdem, nálezem panským nebo jiným právem
koli byl
Kniha Tovačovská p. 93: »Kteréžto zbožie a ves s nahoře dotčenými platy jmáme
zpraviti a osvoboditi právem zemským, ktož by to koli do tří let po dskách vložení
tímž právem nařekl, buď před
neb
sirotky neb věnnými
neb
kýmžkoli nárokem zemského práva, tolikrát, kolikrát by to zbožie narčeno byla;« p. 129 ;
Urk. Hohenfurt p. 96 XCV. (1349), p. 153 CXXXVIL (1372), p. 171 CXLVIII.
p. 185 CL VlIL (1380, p, 196 CLXVII. (1385), p. 197 CLXVII., (1385), p. 232 CXClT.
sobě

102) Libri cit. II. p. 599 Č. 938: »že jakož mi jest zprávčí za Závišku z Buku za
malé Pen čičky, tu mi se mdostává dvz! lá?lz! k dvoru a dvú platnú tak úplně, jakož
mi je Záviška prodal, a také mi na dědině zavazuje nějaký sirotek, ježto Záviška ty
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Více spravců zavazano bylo solidárně, k ruce společné a nerozdílné 103).
Bylo to zejména, když ručilo za spravce rukojmí několik. Jistec 104), totiž ten,
kdo zavázán byl spravou v první řadě jako převodce, ručil však za škodu,
která spoluspravcům vzešla, jsa povinen je vyvaditi
Správa měla vzhledem k povinnosti spravce stránku dvojí, positivní
a 1ugativní. Positivní záležela v povinnosti spravce, aby všechny závady
prodané nemovitosti »ssul«, a v
nároku,
by se na jeho nástupce v právě činil, tohoto na soudě zastoupil. Negativní pak záležela
v povinnosti spravce, aby nahradil svému nástupci v právu všechnu škodu,
která mu vzešla tím, že positivní povinnosti vyhověno nebylo, protože nebylo spraveno čili, jak se říkalo, pro nespravuj propter indisbrigatione1n 106).
Tato dvojí ·stránka objevuje se již v nejstdrších památkách
zmiňují se

»Formae literarum apud tabulas« 108), naráží na ni Ondřej z Dubé 109),
o ní obšírně Všehrd 110), má o ní ustanovení zřízení Vladislavské
zřízení z roku 1530
z roku 1549 113), 1564 114), obnovené
zemské pro
115) a pro Moravu 116).
jest
nejprvé o stránce positivní. I ta měla svou dvojí
rub a líc. Spravce měl
aby
které po
»ssul« 117), a to byla její líc.
Ale naopak měl zase svého nástupce v právu obhájiti, když se proti němu
nespravedlivými, takovými totiž, které po právu
a to
její rub. Svedení závad dělo se všemi těmi způsoby,
právu trvající, pomíjely. Mohlo to býti tedy na př.
zástavách
aneb
vyrovnall1 pn zástavách
ostatních nárocích. Na svedení závad mohl však také jíti půhon 119).
Cizí
které
svého nástupce v
táhnouti se
statku buď v rouše exekuce aneb
120). Případ,
pro nárok spravedlivý vedlo, spadá do
se
nespravou škoda
Totéž
i o onom vedení
k němuž
důsledky došel i neodražený půhon. Spadají proto

peníze pobral a mé chudé lidi zavadil, a toho mi také zpravovati nechce, jakož mí
slíbil a zapsal se.«
103 i e. j. b. II.~ p. 295 Č. 38, »Formae literarum apud tabulas« nám v té pncme
: ~Eandemque hereditatem eidem ecc1esiae debent et fidejubent disbrigare ipsimet
domini Zawissius et Plichta, Wanco de Wynarzecz, Jesco de Smilowicz et
Jesconis de Raczinyewess, 01lZnes in sohdu1fI, a quolibet homine jure terrae;« viz též č. 37,
p. 292 č. 30, p. 294 Č. 34, Rel. p. 415 »všickni spolu«, p. 418, 420, 422, 424, 426, 429,
431, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450: »všickni
p. 456, 457, 458; Kniha Tovačovská p. 95: »a zaň slibujeme všichni vespolek naší dobrú čiestú vierú, rukú spoteční a 1zero.zdílnzt beze vší zlé lsti;« Urk. Hohenfurt p. 235 CXCIV. (1403): »slybugem
wssyczkny SWll dobru wyerll, spolecz~zu ruku swrchupsany mlyn zprawovaty zemskym
prawem prL;ed kaz dym czlowyekem, a zwlasstye przed syrotky y przedewssemy zapysy
y przed kostelem Kapplyczkym, yakoz zemye za prawo gma«, Ubrl cit. II. p. 293
Č. 1246, p. 310 č. 1339.
104) Všehrd IV. hl. 11 odst. 13, 20, 2l.
e. j. b. II 2 Formae literarum apud tabulas p. 303 Č. 60: »Petrus de Wprotestatus est, quod Johannem de M- disbrigatorem suum in disbrigatione hereditatum in T-- ad Martinum de P. oblígavit, prout
in tenae tabulis continere, et
qllod debet eum de hujusmodi disbrigatione liberare omní ejus sine dampno.«
Ubri cit. I. p 9 Č. 37, p. 32 Č. 161, p. 71 Č. 406, p. 123 Č. 84, p. 305 Č. 841; »že mě
jest zastavil Havlovi z Roštína za zprávu a toho mě neodvadil; « srovn. také vyvazení
pro dluhy p. 343 Č. 965, II. p. 73 Č. 285, p. 77 Č. 295, p. 96 Č. 401, p. 108 Č. 457, p. 13
5 Č. 605, p. 136 Č. 610, 611, p. 174 Č. 711, 714, p. 207 Č. 911, p. 210 Č. 933, p. 287
Č. 1218, p. 289 Č. 1231, p. 415 Č. 243.
106) e. j. b.
p. 311 Č, 77: "Forma monitionis propter
Č. 78,
p. 350 Č. 25: "qui census sunt eidem Henslíno propter indisbrigationem dictarum
hereditatum et suis heredibus ad verum jus hereditarium taxati;« p. 280 Č. 16.!: "Rozdiely a vzvody pro nezpravu dědin« Urk. Hohenfurt p. 217 CLXXXIV. (1397), Rel.
p. 457, 483, Ondřej z Dubé p. 371 § 41, Všehrd IV. hl. 11. odst. 13, 16, 19, 22.
10,) Reg. I. p.
231 Č. 507 (1207); II. p. 83 č. 211 (1259) viz pozn. 68, p. 601
Č. 1399 (1287): "Ad expellendam vero litis materiam memoratus Dirslaus, ut omnes
inquietationis insultus et strepitus, si qui per amicos suos aut alios super libera possessione prefatorum bonorum imposterum aliquatenus fierent, ipse Dirslaus siue fideiussores
sui deberent dissoluere, - Pitre1fllm, fr. Styslai de Ternau, et Budiz de Olschan cum
omnibus bonis eorum per cautionem fideiussoriam firmiter oblígauit;« p. 674 Č. 1570
(1292), p. 929 Č. 2152 (1307) viz začátek v pozn. 21: »et obligan~es ipsis dd. Jaroslao
abbati, totique conventui - nostrarn mediam civitatem Brodensem pro mille marcis

predictis, Sl lpsarum penam per violenciam dicte commutacionis aut disbrigationis predicte negligenciam solvere nos contingat, tenendam tamdiu et possidendam, quousque
sepe dictis dd. mille marce predicte fuerint integraliLer persolute;« p. 951 Č. 2189 (1309):
»dantes Pragensibus beneficiariis plenam potestatem si non disbrigauerimus vel non
expleuerimus predicta omnia uel aliquod eorum, ipsos fratres uel alium quemcumque
ipsorum nomine sine ordine iudiciario inducendi et defendendi ad possidendum et
habendum a1ia bona nostra libera et iura per nos ubicumque habita et habenda, predictam pecuniam dampna et expensas valencia eorundem . . . «
lOS) e. j. b.
Formae lit. p. 292 Č. 30,
p. 294 Č. 35, 37, p. 295 Č. 38, 39.
109) I. c. p. 371 § 41.
10) Všehrd IV. hl. 11, 12, V. hl. 2, 3,
odst. 3, VII. hL 17, 37 odst 5, 6.
111) VI. zř. Č. 138 až 149.
Č. 138 až 149.
G 8-22.
D 53 - 60, E
2, 4, 6 až 10.
115 K VIII až XXII.
116) LXV. Č. 287 až 299, LXVI. Č. 300.
117) Kniha Tovačovská p. 96: »A zvlášče jim slibujem za ssntí, aby oni naši
kupitelé svrchu psaní
tom zbožie bez zmatku zuostali«. Ssutí vztahovalo se
také na retrakčnÍ právó příbuzenstva, viz Glossarium: »ssutÍ«, ale také na zástavy,
viz Všehrd V. hlava 5.
118) Všehrd V. hl. 5.
Libri cit.
p. 268
8, p. 273 Č 36, p. 294 Č. 155, p. 304 Č. 209, 211,
p. 314 Č. 270, 271, p. 320 č. 305, p. 325 Č. 334, 336, p. 350 Č. 481, p. 498 p. 517. Žalováno tu bylo ovšem
na peníze: )lze sta zl. dob. uher. etc, že zapsavše mi ves
pustú Bohumilice osvobodlti mi nechtí,« p. 350 Č. 484.
120) Všehrd IV. hl. 11. odst. 23: »dokudž naň žádný ani súdem ani zvodem nesáhne;« Libri cit. V. p. 328 Č. 353: »že mi jest rukojmí za správu za Okarec s jejím
příslušenstvím a o kostelní podací sem pohnán, toho mi dostatečně nespravil«; p. 330
Č. 364, viz též pozn. 119.
2
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oba tyto případy pod negativní stránku správy, kde se již škoda nahražuje, která vznikla z toho, že se správě nevyhovělo, pro nespravu 121). Toliko
při nároku nespravedlivém mohla správa ten účinek míti, že se spravce
o to staral, aby jeho nástupce v právu vedeni práva odporoval, a že mu
pak své zastoupení skytal ve sporu o odpor 122).

se na svého spravce 133). Pro dobu předchozí nám vyličuje »Offidum circa tabulas terrae <:, že roky, které kdo pro postavení
musí s deskami pŮhOnn)7mi souhlasiti 134). Šel proto na spravce jako
obyčejném půhonu od těchto půhonných desk půhOlt
Žalovaný, který
se na své spravce táhl, musil
na stanoveném roce postaviti, jinak při
svou ztratil 136).

Hlavní případ, kdy spravce povinen jest svého nástupce na soudě
zastoupiti, jest,
se na nemovitosť,
se
sáhne půhonem
Spravce, byl-li svým nástupcem v právu vyrozuměn,
povinen, aby jej
V německém
hájil. Řízení tu bylo skorem stejné jako v německém
právu kdo nedržel statek, jak jsme již
rok a den, neměl rechte gewere. Posta\'ení jeho ve sporu bylo nepevné, vratké. Táhl se proto na
svého spravce 124). To mělo za následek, že nemusil žalobci odpovídati, odpíral odpověď. Následek toho však také byl, že žalovaný spor svůj ztratil,
když jej spravce nezastoupil
Spravce byl k tomu,
ke každému
jinému soudu, třikrát
126)
Mohl však býti k
i sporem
nucen 127). Převzal-li spravce hájení žalovaného,
úplně na jeho místo.
tak
ani žalován
žalovaným byl spravce 129). Tento mohl se táhnouti zase na svého spravce
atd., takže mohlo b.ýti i spravců více 130). Stejný způsob soudění se spravci
byl v Čechách a na Moravě. Jak se ze Všehrda dovídáme 131), dával pohnaný po vysvědčování půhonů svému spravci úmluvu. Když proto na
jeho při přišla řada
a žaloba jeho byla přečtena, odpíral odpověď, od-

cit. II. p. 93 ~::. 379: »Kateřina ze Mstěnic manželka Vokova z HolJana ze Slavikovic Vilémova syna jistce k listu, ješto mi slíbili
Mstěnice a dávám jemu tuto vinu, že Vilém jeho otec ze Slavikovic
poručníkem
dětí z Mstěnic i prodat mému otci a mně to zboží Mstěnice
a to je slíbil otci mému a mně to zboží
každým člověkem i od židóv
i od křesťanóv; toho mi jest
nám prodáno a tu jsú židé
v to zboží po šesti nedělích,
nám zboží postúpeno, tu jsú
otci mému a mně
a našim chudým lidóm veškeren dobytek
i
i úrok,JI z tolto zboží
p. 196 Č. 846: »a tu mi slíbil, ač
mě kdo z toho zboží kterým lprávem nařekI,
že mě chce zastúpiti a odvaditi bez mé škody a toho mi neučinil, až se zvod stal
na to zboU/« p. 578 Č. 823.
122) C. j. b.
Ondřej z Dubé p. 386, §§ 119, 120; Všehrd VII. hl. 34 až 42.
123) Libri cit. I. p. 135 Č. 148, p. 289 Č. 734, p. 292 Č. 755, p. 301 Č. 808, p. 343
Č. 965, II. p. 134 č. 592, p. 284 č. 1201, p. 303 č. 1306, p. 388 Č. 81, p. 419 Č. 264,
p. 422

Č.

282.

Planck I. p. 402 a násl.
Laband p. 285, PLanck 1. p. 1:47.
12G) Sachsenspiegel III. 5, Planck I. p. 543. a násL
Planck I. p. 385, Sachsensp. III. 4.
128) Planck 1. p. 541.
129) Planck l. p. 541 a násl., Laband p. 286.
130) Laband 1. c., Planck I. p. 541131) Všehrd III. hl. 13. odst. 24, viz pozn. 144,
Všehrd II. hl. 9.
124)

125)

sám mohl se táhnouti zase na svého spravce, takže taktéž
mohlo býti spravců více 137). Když spravce do sporu vstoupil, odbyla se věc
mezi spravcem a žalobcem 138).
Zásada ta nebyla žádnou výminkou
o němž níže se zmíníme, že půhon
v půhonu jsou jmenovány. Změna nastala
neb onen žalovaným, zůstaly přece dědiny
vadž jich se právě správa týkala 130).

z obecného pravidla českého
jde vždy proti dědinám, které
pouze v osobách. Ať byl ten
neb objekt právní tý'ž, poně

To jde na jevo z povahy věci, ježto se v soud pustiti
131 a Rel. I. p. 20 Č. 64, p. 44 č. 158, p. 74 Č. 5, 1.

nesměl,

viz pozn.

134) C. j. b. II 2 P 266 č. 77. »Když pohnaný jmenuje zástupce, má je ve dsky vložiti na ty roky, jakož je jmenuje; jinak by pohoršil právu svému, a má proti tomu
při;« Teige: Úmluva p. 174.
135) Všehrd VII.
hl. 37 odst. 3: »Ale bez toho, od kohož jest jemu ve dsky
kladeno, súditi se nemá, a zvlášť, jestli že za to zpravu má; než jakž brzo pohnán
bude k otporu, daj svému zpravci úmluvu vedlé práva zemského, a v té jemu oznam,
žeť to dědictvie, kteréž od něho máš, nařiekaji otporem nebo póhonem k otporu, aby
tě v tom proti tomu ktož tebe pohánie, zastal na súdie zemském před pány." Z těchto
slov Všehrdových zřejmo, že dávaná úmluva má jen povahu půhonu. Viz též zř moravské z r. 1544 fol. XXV. a z r. 1596 list XXXII: »A
slunečnými pŮ/t01t)'
poháněno beyti nemá: než o svědomí listovní a postavení svědkův a položení
listův, krom poselacých, o za stúpeltí, o rukojemství, za peníze nebo správu.«

C. j. b. lI 2 Officium circa tabulas p. 265 Č. 74:
jmenuje zástupce, rok jemu bude položen, aby je postavil; jestli že jich na ten rok nepostaví,
ztratí svú při, a jistcovi dáno bude za právo.« Rel. 1. p. 20. Č. 64: »Nicolaus debet
statuere Raczkonem de Biela ad disbrigandam hereditatem j« p. 74 Č. 5.
C. j. b. lIz O ff. circa tab. p. 265 Č. 75: "Ač kto jmenuje zástupcie, tíž zástupcie také mohú dalšie neboli prvnie zástupce jmenovati.«
J 38) 1. C.
p. 266 Č. 78:
kto koho pohoní pro kterúkoli věc, a pohnaný
jmenuje zástupce, a jistec zastúpie:
pohnaný
sú zastúpili, Dic viec nemá
činiti v té při s jistcem, ale jistec vynášej to s zástupcemi.« Rel. 1. p. 73 Rubeus citationum Č. 4; Libri cit. 1. p 199 Č. 56: »Jakož Hanuš z Milčan pohnal rukojmě své
I'. Albrechta, syna pana Zdenkova z Lukova, druhého p Albrechta bratra jeho syna,
pana Ješkova z Lukova a Jana Huse z Krumpsína a Jana Zop i jiné rukojmě, ježto
blíbili za llcXXX marc. gr. za p. Ješka z Lukova, tu pak panským nálezem p. Ješek
ty rukojmě zastúpil a p. Ješek má jemu odpovídati, dokudž tento snem trá a páni na
soudě sedí; pakli mu neotlpověděl, ale má naň přisud dáti i" p. 211 č. 165, p. 257
Č. 186, 191, ll. p. 322 Č. 359: »Mezi Sčepánem z Rudice a panem Vokem z Holstajna,
zástupníkem Pročkovým z Lisic tak páni nalezli . . . ;« p. 455 Č. 122, p. 456 Č. 125,
535 Č. 678, p. 532 Č. 275.

139)

Libri cit. 1. p. 207. Viz pozn. 198.
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do
však povmen do SpOrtl VS·t011Dltl, když pohnaný
tohoto sporu neuvedl a na ustanoveném roce sám nestál
Přes to však
byl spravce, jsa do sporu volán,
aby na roce stál, který jemu
byl dán. I bylo se mu omluviti
pohnanému, když státi nemohl

za Vladislavského zřízení 146). Jakási změna nadešla zřízením z roku 1530,
ji žádalo
při,
než
druhé
při k odporu, prvé než vyjde hojemství první. 148)

I v českém
spravce ku spravování doháněn
Spor
se začal
na spravce, aby dal zastoupení, a způsoboval
odklad
rozepře. Okolnosť tato
ze
které
řily půhon na spravce na ústav
V českém
jinde ukážeme, dříve než se šlo
děly se
o smírné
Teprvé,
smírná
šel o ni půhon. Při
volání spravce do sporu
na takové mimosoudní vyjednávání času.
Bylo třeba kroků soudních bez
mohla býti
však také
že spravce o zastoupení
byl žádán 143).
nespravy,
byl požádán. Poněvadž
čas
na spravce
v
byla úmluva
ji
spravce po dobrém
dohodl 144,).

než tobě; pakli ztratí, ne tobě ztratí, než sobě.« Viz též IV. hl. 13. odst. 10: »Bývá
také úmluva dána pro zastúpenie v súdu,
kto pohnán jsa z dědictvie nebo z jiné
věci, za to, z čehož jest pohnán, zpravu má, a dá úmluvu svému zpravci, aby jej
v tom súdu zastúpi!; ta úmluva móž při trhu nebo při póhonu zapsána býti«.
145) Nebude snad nemístno vylíčiti slovy Všehrdovými celý způsob· soudu: (II. 1):
»Na velikém a najznamenitějšiem súdu zemském najprvé v majestátu svém přede všemi
nade všemi seděti má český král; pod ]KMstí úředníci najvyšší, kteříž z práva
beze všech otporóv v tom súdu z staradávna jsú sedali a sedati mají: Najvyšší purkrabí,
komorník, najvyšší sudí králostvie českého. A ti takto a tímto řádem sedají:
purkrabí pod nohami na stupniech majestátu KMsti sedá, a vstane-li kdy
s majestátu svého král a z súdu odejde, móž na miesto královské najvyšší purkrabí
vsésti . . . U majestátu
pak po levé ruce sedá
komorník, podlé nčho
sudí; najvyšší pak písař kralostvie českého; ten při úředníciech menších na
stolici, kteréž kathedra řiekají, kdež sú dsky, bývá. Po těch třech úředníciech má
sedati dvanácte panóv, mužóv k tomu hodných a na cti zar-hovalých; a ti za těmito
pány
někteří po levé, a někteří s druhé strany po pravé ruce KMsti sedati
Po pániech má sedati osm osob z vládyk, také hodných a na cti zachovalých,
z kterýchžto osmi čtyřie po levé straně za pány a čtyřic po pravé sedati mají. Ale
dřieve než na svá miesta v ten súd dosednú, mají vsichni přísahu králi i všie zemi
rovnú a jednostajnú učiniti, dva prsty u pravé ruky zdvihnúce proti slunci stojiece
a hlavy odkryté majíce. A tu přísahu má jim vydati úředník z menších úředníkóv
ten, kterýž miesto najvyššieho písaře drží. A když přísahu učinie, hned mají každý
na své miesto, kdež komu najvyšším purkrabí ukázáno bude, v lavice do súdu vsésti,
a úředníci menší se dskami všemi starými i novými mají na stolici, kteréž kathedra
latině řiekají, býti. A tu se mají najprvé póhonové od komomíkóv vysvědčovati na
šranciech u kathedry, aby od všech slyšáni býti mohli. (II.
A to svědčenie póhonóv
má se začieti i skonati prvé, než se súd zahájí. (II. 22 \, A má súd zahajovati
řečník zemský na témž miestě, kdež komorníci póhony svědčíe na šranciech 11 stolice,
kdež jsú
jakož svrchu jest povědieno.
pak strany obě, na kteréž
řečník zavolá, v šraňky před pány vstúpie, tu najvyšší sudí má řečníku kázati, aby
četl žalobu. A když přečte, strany mluvíe, svú při každá vedúci, dsky, listy, majestáty
svědomie a jiné spravedlnosti své, které kto má, okazujíce dotud, dokudž jich potřeba
káže; a v tom jim nemá od žádného překáženo býti, by pak celý den mluvili a potřeby
své okazovali. Než když již všecko, což jest k jich potřebám slúžilo, okáží, a coby
viece okázali, nemají, než
řeč mluviece
sudí
panóm se sstúpiti káže v potaz. (ll. 1 16 ) A když se potaz dokoná a srovnají se páni, sudí
najvyšší všem pánóm káže na svá miesta jíti a vsésti; a když sednú, zavolá dvú z pánóv
a jednoho z vládyk, a ti vstanúce, jdú k němu a k najvyššíemu komorníku, jestliže
král český na súdu nesedí; pakli sedí, tehdy najprvé jdú k králi a k úředníkóm najvyšším potom, a tu naučenie o nálezu berú. (II. 21J Odtud jdú k jiným pánóm na obě
straně a tak
od
strany k druhé chodíe, až se dokonce ustanovÍ, jak
nález ve dsky napsati mají . . . "
146) Archiv český V. p. 19 Č. 17.
147) Všehrd II. hl. 14 odst. 1.: »Staří obyvatelé královstvie českého, kteříž jsú
zemi české práva nalezali, tak jsú na to myslili, aby žádné strany v ničemž neopustili;
opatřivše póvoda póhonem i žalobú, pohnaného jsú proti němu nahého a bez obrany
nenechali . . . nalezli jsú za právo k jeho obraně hojemstvie, to jest súdu a odpovědi
pohnaného prodlenie, v kterémž by mohl mysliti, raditi se v přáteliech, ve dskách,

C. j. b.
Officium circa tabulas p. 266 Č. 76: »Ktož jest pohnán pro
anebo koho pohoníe, a
zástupce, a rok mu bude uložen
jestliže na tom roce zástupce stojí a ten
je sám k tomu nestojí:
zástupce jmenoval, proti zástupci \ztratie své právo, nebť zástupci) ničiemž nejsú
vinni, ani k čemu připuzeni,
sami od sebe chtěli dobrovolně zastúpiti,
sám,
s sebú na ten rok
Libri cit, II. p. 457 Č. 133: »l\1ezi
Zdražkem a Heršem tak páni nalezli:
zde Hereš sám, tehda muož odpovídati a chceli
kto
zastúpiti, to muož dobře
pakli
samého zde není v súdu,
zastúpiti žádný jeho nemuož;'" V. p. 494, p. 498 Č. 521.
C.
b.
Officium circa tabulas p. 266 Č. 81:
quis nominat zástupcones et dat eis monitionem, datur ei terminus statuendi eos et si in eodem
termino alíquis zástupconum ponit se infirmum, potest jd juramento purgare, puta
infirmitatem« Citujeme text
poněvadž znění české je
stojíť tam
»napomíná« (dat eis
místo »dá jim úmluvu«.
Teige: Úmluva p. 174, 180.
Všehrd III. hl. 13. odst. 24: »A
chceš úmluvu dáti,
vedlé práva
komorníkem, ne ústně, ne listem svým, ne poslem; neb to vedlé práva nenie, a pro
takové dánie zpravce nenie povinen tebe v súdu zastúpiti; než daj úmluvu vedlé práva
po komorníku ot úřadu, toť zóstane, neb Ve dskách zapsáno bude,
nemóž. Ale
úmluvu dáš bez komorníka od desk, nic platno
nebude. Pakli po dání úmluvy tvój zpravce tebe nezastúpí, již se móžeš o to sám
súditi; obrán{š.·li se, dobře móžeš škod
na tom, proti komuž práv ostaneš,
Pakli se neobráníš, než prosúdíš, nic sobě neztratíš než svému zpravci ... «
144) Všehrd 1. c: »Ale v tomto se pilně opatř, budeš-li
pohnán z dědictvie
nebo z čehožkoli, ješto za to zpravce máš:
sám k súdu, ani se bez zpravce
v súd dávaj, než hned po
póhonu súdu nečekaje k úřadu přijď, a úmluvu
daj svému zpravci,
tě v súdu proti tomu, ktož tě pohoní, zastúpiL A umluví-li se
s tebú a zapíše se u desk, že tu při na se béře a súdem ji obráni, ne sobě obrání,
140)

dědictví
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Stejné ustanovení o době, kdy se úmluva dávati má, mají zřízení
zemská z roku 1549
a 1564
Článkem K XXI. obnoveného zřízení
zemského pro Čechy 151) nastala v tomto postupu podstatná změna. Právo
české nemohlo se ubrániti vítěznému právu obecnému. Místo české úmluvy
nastoupila liti s denunciace.

II.

Správa, jak se nám jevila v předešlé kapitole, nemá na sobě mnoho
specificky českého. Jen zvláštní
české, na
zemské desky, ústav
úmluv
její základní barvu. Vlastní domácí ráz správy
nalézáme teprvé při její stránce negativní. Chtějíce však k vylíčeni jejímu
v náleziech, i jinde obrany, pomoci, rady i otporu hledati, a se dobře proti svému
žalobníku opatřiti, a tak se uradě a opatře tepruv jemu odpoviedati. To hojemstvie
každému toho žádajíciemu dává se až do druhého súdu, najprv jedno, potom druhé,
opět do druhého súdu, aby se
každý pohnaný dostatečně mohl v své spravedlnosti opatřiti a k súdu se ustrojiti a dobře připra viti.«
148) C. j. b. IV. P. 1. S. 1. p. 10. Jeho článek Č. 17 v této příčině zní:
»Nalezli
vuobec za právo, ktož by se soudil koli o
z nich jsa pohnán a správcuom svým
nedal úmluvy vedle práva zemského od úřadu zemského časně, prvé nežli by druhé
hojemství vyšlo při půhonné při (než což se půhonův k odporům dotýče, prvé nežby
prvé hojemství prošlo) a potom ty
že jemu
těch dědin spravovati,
nebylo, a že
lovství nebyl, že tomu
nebude, ale bez
v zemi zastihnúti.«
149) I. c. p. 176 C. 17.
150)

1. c. p. 516 B. 41.

»A
předešle v tomto Našem království českém za příčinou smluv trhových,: zpravou opatřených, tak se zachovávalo, že držitel, jemuž se statek se zpravou
prodal, pokudžby kdo na týž statek právem sáhnouti chtěl, s odesláním úmluvy zpravce
svého dotazovati se dal,
ho v té příčině před právem zastoupiti, a když by k tomu
svolil, tehdy již kupujícímu nebylo
dá1eji v soud se vydávati; ale ponevadž
se
tudy od Nás nahoře v spisích nařízen)' process poněkud obmeškal: protož nařizovati
a tomu milostivě chtíti ráčíme, a by hned jakžby kupující jaké obeslání od druhého, jenžby
ten statek naříkal, dostal, povinen byl po
žaloby v osmi dnech takovou žalobu
zpravci svému v známosť uvésti, aby on jemu ve vedení té celé pře a při všech terminích za přítele se postavil a toho prodaného statku kupujícímu za3távati pomáhal.
Nechtěl-liby pak zpravce po učiněném oznámení kupujícímu pomáhati nebo
jednom
neb druhém terminu obmeškával: to na škcdu zpravci jest, a za tou příčinou kupující v soudu proti
svému zdržován býti nemůže. Pakliby kupující žalobu,
kterouž dostal, zpravci svému neoznámil, ale bez něho v soud se dal, tudy se náhrady
na svém zprav ci zb3.Vuje.« Srvn. Obnov. zř. moravské LXVI. č. 300.
152) Wetzell, System des ordentl. Civilprocesses 1878 p. 41; 1I1/271chelZ, Das. kanonische Gerichtsverfahren und Strafrecht 1., 1865, p. 318.
151)

musíme kámen po kamenu vybrati, z kterých její

český

základ

předaný,

9Yv k tomu zavazan, nespravil, způsobil jeho
Škoda tato záležela v ceně statku, který mu byl z ruky
vzat, a dále ve
nákladech a útratách. 15Á) Nevyhověno-li proto přislíbenému závazku, nebyl-li předaný statek tím spraven, že cizí právní
nárok na statek vítězně byl odražen, záležel obsah spravcovy povinnosti
tom, aby nahradil způsobenou škodu. Škody rýsují se však v českém
ve zvláštní ústav. Hledíc snad k jich bezprávnosti, která leží v zevDím jich zjevu, daří je české právo urychlenějším řízením než spory jiné.
O škody jde toliko jeden půhon. 155)
Škody jsou rozmanitého druhu. Vznikají buď z přímého počinu jednotlivce aneb tím, že je někdo zaviní nepřímo 156). Z nich však zvláštní svou
z účinka. 157 ) Jsou
zase v samostatný ústav krystalisují se
které povstávají, když někdo nevyhoví
slibu, stvrzenému listem. Jako škody kvalifikují nárok žalobní k urychlenému soudnímu jednání, jednomu půhonu, kvalifikují zase listy při škodách z účinka
škody ku zvláštní kompetenci. Listy náležejí před soud pražského purkrabí 158), kterému, jak: se později říká, listovní spravedlnosť přísluší.
V znik soudu toho klademe s jinými do doby Přemysla Otakara II.
Pražský neboli nejvyšší purkrabí byl jeden z úředníků, kterými rozmnožil
153) Libri cit 1. p. 46 Č.
230: » • • • • • pro quinquaginta marcis gross. pragen.
ex eo, quod ipse bona emit apud Bonusschium, Lhotam et idem promisit, ab omni
homine impetente exbrigare et super promissum literas dare, quod non fecit, propter
quod dampni percepit ad L marcasgross. predictorum;« p. 123. Č. 84, p. 179 Č. 335,
ll. p. 183 Č. 765, p. 189 Č. 80::!, p. 196 Č. 846, p. 209 Č. 927, p. 280 Č. 1176, p. 284
Č. 1198, C. j. b. II 2 p. 11 (1394): »de omnibus dampnis exbrigare«; p. 303 Č. 60
154) C. j. b.
p. 11 (1395): »si autem non exbrigaverit, ex tunc praedictus
Zbraslaus aut post decessum ipsius pater suus ]arossius poterit dictum Benessium de
Bissicz in bonis ipsius habitis vel habendis cum solo camerario vel nuntio castellani
in decem marcis argenti minus lothone impignerare usque ad totalem sum mam pecuniae capitalis cum dampnis et impensis;« p. 29~ Č. 31: »in tertia parte plus pecuniae
antedictae nomine poenae et impensarum;« p. 373 Ondřej z Dubé § 51: »a třetinu
pro náklad«
155) C. j. b. 1I
Omcium circa tabulas terrae p. 257 Č. 12: 1>Pro dampnis qui2
buscunque - una citatio«, Kniha Rožmberská p. 81 Č. 80 až 95, Ondřej z Dubé p. 366
§. 18, Všehrd III. hlava 22 odst. 9; »0 všecky škody, buďte malé nebo veliké, od
desieti až do sta tisíc hřiven a výše, vždy jeden póhon toliko.«
156) C. j. b. II
Ondřej z Dubé p. 366 § 18.
2
1. c. p. 367 § 26; Libri cit. I. p. 123 Č. 84.
158) C. j. b. 1I 2 I. C. § 27; viz též C. j. b. lII
p. 8. Č. 5.
2
153) Palacký. Dějiny národu Českého n. p. 6. zmiňuje se sice o právu pražského
purkrabí, že souditi má osoby, immunitou obdařené, a že se touto cestou stal nejvyšším purkrabím království Českého, ale pozdější jeho kompetence vzbuditi musí domněnku, že vznikla buď ve své úplnosti aneb aspoň ve svých zárodcích ihned v té
době, kdy úřad jeho povstal. Domnělé privilegium rodiny Rožmberské, které si tato
r. 1333 vymohla od krále Jana (srovil. Palacký II. p. 8 pozn. 13, Rieger, Zřízení krajské
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Otakar dosavadní dvůr královský. Byl to župan, purkrabí krajský, jehož
obvod působnosti nebyla župa, ale celá země. Náleželo mu, aby potlačoval
ty, kdo by se proti míru neb právům země české vzepřeli 160). Otakar stvořil
udržovatele zemského
kterého
právo dosavad
V něm zosobněna výkonná moc, obrana zemského
ochrana práva. :.Má moc'!, píše o něm
z Dubé
»k zlým ve všÍe
zemské země české sáhnúti.» Má ale moc, i
chrániti právo.
Platíť v Čechách názor, »že žádný člověk listuov zápisných súditi nemá,
neb každý list sám se súdí, dobře nebo zle«
Přísluší mu tedy i chrániti
z listů jako orgánu exekuce. Že pro jisté soudní
tímto
orgánem jest, je nám v polovici 14. století
nepochybno. Že však jeho
samostatná kompetence sahá
počátkem dále, toho
zprávy. Ondřej z Dubé zmiňuje se, že půhony o vdání a ohřeb za jeho
již nejdou 165). Vdávání v ohřeb
však
v době sepsání
Rožmberské obecně
Je tedy i
kompetence té doby obecně obvyklá. I možno začátky její s důvodem klásti
do
Otakara II. Zdáť se, že
snesení sněmovní
z roku 1266. škody k němu odkazuje; které před něho později nepochybně
náležejí 167).

purkrabské listovní spravedlnosti, která nás vlastně nejaby se pro počátky kompetence purkrabského
vůbec
Zásada českého práva, že
sám se soudí, vede aspoň všechny listy do jeho kompetence.
soustředění zemského soudu,
jeho samostatných exekučních
a cizí vliv odvádí mnohý list z jeho kompetence v kompetenci
Ondřej z Dubé nechává mu již jen listy s
Všehrd
na peníze s rukojměmi 169). Ale i ta visutá pečeť Ondřeje z Dubé je
svědectvím, že purkrabská listovní spravedlnosť nebyla obmezena jen na
některé, nýbrž že platila o listech všech. Bylyť listy s visut~Tmi pečetmi
aneb vůbec pečetmi, což zde za jedno klademe, původně
všechny.

1. str. 29. pozn. 11. Regesta lL č. 454) značÍ, trváme, i pro dřívější dobu obsah právomoci úřadu nejvyššího purkabí; srovn. též Palacký II. p. 35. a Celakovský, Dějiny
právní v Ottově naučném slovníku VI. p. 507.
160) Srovn. privilegium rodiny Rožmberské z r. 1333. Reg. II. č. 454: » ... ipsum
supradictum Wokonem et sucessores ejus facimus et creamus eos auctoritate nostra
regia Boemie post nos primos et supremos iustitiarios et purcravios judicesque totius
regni, cum ipse vel ipsi invenirent tales homines raptores vel maleficos-contra pacem
et jura Boemie quocunque modo facientes, eos opprimere et destruere, qualiter sibi
vel successoribus suis viderit opportunum in corporibus et rebus secundum exigentiam
condignam eorum. E:
161) O tom níže v oddílu II.
162) C. j. b. Hz Ondřej z Dubé p. 358.
C. j. b. lIz p. 285. Decreta duo CaroU regis: »Item týž král ustavil jest,
list sám se súdí, dobře nebo
že žádný člověk listuov zápisných súditi nemá; neb
zle; leč sama svuolka mezi dvěma osoboma, tať práva, dsky i listy lomí.« Dekrety
těmi

dojista bylo kodifikováno jen staré obyčejové
164) Reliq. 1. p. 69. Č. XVI. cca 1356, srv. s tím C. j. b.
P 339 a násl: »Literae,
quae dantur a beneficiariis purgravio Pragensi,« jakož i p. 411 až 413.
K výkladu slova ohřeb srv. Glossarium, heslo: »ohřeb«. Zemský hejtman na
Moravě, který, co se
moci
pražskému purkrabí se rovnal, této jeho kompetence neměl, viz Ruber: Streifzi.ige durch díe Rechtsgeschichte Mahrens p. 98.
16G) Kniha Rožmb. p. 90. VI. »0 vdánÍ.«
167) C. j. b. 1. Decretum eomitiorum regni Bohemiae p. 158. »§ 7. Sed si quae recepta
fuerunt, se ultra X marcarum quantitatem extendunt, tune reus ad praesentiam ben~
ficiariorum Pragensium uno tantummodo edicto pro omnibus citabitur pcremptone
responsurus, et de ipso simili modo fiet judicium et vindicta sumetur, prout superius
est expressum«. Uředníkem, před kterého se tedy škody přes 10 hřiven stříbra odkazují, mohl býti právě pražský purkrabí, soudě snad z počátku za spolupůsobení i ně
kterých jiných úředníků bud' všechny škody vůbec, neb jen tyto škody.

Co se

týče

Zdali i listy spravní, pokud se o náhradu
pro nespravu žalopražského purkrabí náležely, toho s jistotou říci nelze. Obecná
o listech platná, je tam odkazovala. Cizí
list
'-''''~'''.L ...... v pražského
odvedl, odvedl z ní dojista i listy spravní.
Několik s~oletí čekalo ještě na všeobecnou záplavu římskoitalské prakse,
ale vliv její
se již dříve. Dříve než s
do Německa
italský exekuční a mandátní proces přešel, vštěpovaly se první jeho ratolesti na předních oasách italské recepce, církevních soudech. Jich srdce
tlouklo stejným tepem jako italská prakse. Církevní soudy znaly proto
exekuční listiny italské ihned, jak je znala italská prakse. Bylo tomu tak
v Čechách. Soudní akta konsistoře pražské z konce 14. století vedou tu
výmluvnou řeč o submissích pod pravomoc církevní
rekognicích, kon. fessích in jure
renunciacích na námitky a pře pod trestem exkomunikace. Listiny z polovice 14. století, které se již na zemsky soud vztahují,
skorem stejné formy jako listy, vyšlé z přímého vlivu soudů církevPro dobu před koncem 14. století nemáme sice tak zřejmých stop
exekučních listin italské prakse do českých soudů církevních,
před

168) C. j. b. II 2
Ondřej z Dubé § 27: »Bývá také v té žalobě póvodem list
s visutými pečetmi, jakož pravda záleží A když to bude v žalobě, tehda uřad otsielá
strany s listem ku purkrabí Pražskému. A tu pak poználi se pohnaný ku pečeti a k slibu,
tehda plnití musí, jakž purkrabie umluví; a toho jest právo ve dvou nedělí j« viz též
C. j. b. III 2 p. 8. Č. 5.
169) Všehrd 1. hl. 5 odst. 1, 2, 3,: »Jest v zemi české od svrchu vyčtených súdov
súu rozdielný pátý, purkrabie Pražského, který jiného nic než listy na penieze s rukojměmí vedle práva súdí a súditi má . . . . A k tomu súdu ktož chce pohnati, listem
pohánie purkrabovým i v kterémžto listu pokládá se, kto koho před purkrabí chce viniti a z čeho, a rok, kdy oba před purkrabí státi mají. A stojie-li, tehdy súzeni býti
od téhož purkrabie vedle práva a spravedlnosti listovnie j« srovn. též odst. 10, 11.

Ta dra, Soudní akta konsistoře pražské 1. V Praze 1893. z r. 1373 č. 23, 29,
55, i r. 1374 Č. 13, 182, z r. 1375 č. 109, 117, 190, 191, z r. 1376 Č. 78, z r. 1377.
Č. 26, 167, 173, 296, 334, z r. 1378 Č. 167, 251, 272, z r. 1380 Č. 179, 263, z f. 1381,
Č. 114, 127, 157, 243, z fo 1382 Č. 114, z r. ] 383 Č. 4, 91, z r. 1386 Č. 'll.
1 H~

I.

172)

C. j b. II2 Officium cirra tabulas terrae.

C.

z r. 1373

Č.

66, 186, 251, 277 atd.
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ale spatřujeme-li týž princip v listinách prá\Ta zemského 173), musíme se do-

nebo přísahou 178), ale i takový důkaz nebyl později nutný, a stačilo osVčd

mnívati, že přešel do nich jenom z práva církevních soudů. Než cizí princip

čení prostými slovy bez přísah 179) a bez věrování 180).

nebyl

právo jiné,

recipován

otrocky,

svedl jen v nové

koleje domácí

právo,

a tak

setkáváme se místo s konfes3emi in jure se závazky jako v staném právě 174).
Závazky tyto tvoří dobrovolné podvolení,

v staném

a úmluva,

která vyzývá spravce, aby statek spravil, mění se v úmluvu exekuční, aby
nahradil škodu.

Než přes to i později znatelny jsou ještě stopy starého

řízení pro škody z nespravy 175).

V místech pak od Prahy odlehlých, kam
vliv desk zemských nezasáhl, zachovává se právo staré i ještě v době pozdější
O škodách bylo tu jednati na soudě a dokazovati je svědomím
173) Srovn. listiny 1. c.

174) Reg. II. p. 951 Č. 2189 listina ze dne 27. července 1309 ciť. v pozn. 107,

srovn. též C j. b. II 2 Ondřej z Dubé p. 371 § 41, dále Officium circa tabulas terrae.
175) Rel. L
p. 574 Secundus Nicolai D 22. sděluje nám tento nález zemského
soudu ze dne 21 prosince 1397: »111 causa Smilonis de Rychmburg ex vna et Johannis
de Zagieczicz alias de Holicz patris commissarii, possessoris et tutoris orphanorum
et hereditatum olím Vlriei de Holicz, parte ab alt~ra, de et super disbrigacione hereditatum, accioJZe dotalicii Kaczne olim Venceslai Krussina, domioi barones auditis querelis, tabulis et narracionibus dicti Smilonis et replicationihus ac defensionibus dicti
]ohannis commisarii, ipsisque parte ex vtraque sane intellectis Ínvenerunt pro jure,
et Otta de Bergow domino rum consilium exportavit: quod ipse ]ohannes orphanorum
nomine dicti Virici debet oste7zdere lzereditates pri7ZáPales Ziberas ef sulficientes et eas
disbrigare; si vero Ípse Johannes hereditates principales sufficientes non indicaverit
aut ipsas disbrigare nequierit, ex tunc ip,e Smílu debet reverti super hereditates
orphanorum de tanto, de quanto ibi deficeret. Et super eo dieto Smiloni dederunt pro
jure obtento. Dedit memoriales.« Stejné dočítáme se k r. 1385 v dskách dvorských
(Teige, Úmluva p. 174, viz též p. 175.): "In eodem termino domini barones et feodales
regni Boeinie auditis proposicionibus domini Johannis archiepiscopi Pragensis eccle,ie
et Sobiehrdonis de Erkerzicz ac Wilhelmi ibidem invenerunt pro iure, quod tercia pars
bonorum sive hereditatum feodalium castri Helfmburg domino Johanni atchiepiscopo
predicto debet cum Izereditatibus Ramsonis oZim de
dicti de Zandow disbrigarz'
et si cum ipsis hereditatibus ipsa tet-cia pan disbrigari 1101Z possit, tzmc Cltm hereditatiblts
SobiehrdolZis et Willtelmi de Erkerzicz debet supZeri "
176) Urkundenbuch Hohenfurt p. 233 CXCII: "Eciam et de dampnis omnibus et
sir:rgulis, que predicti per legaciones itineraciones expensas impcnsas seu per alium
quemuis modum nostre negligencie incuriam perceperint et se ea percepisse iuramento
iJz cruce sine cespitatione, qztod dicitur be;;; zmatku, asserere presumpserúzt, satisfacere promittimus in toto;« viz též p. 264 CCXIL
; p. 245 CCL (1407):
toho obeho
nemozem vczinity, ale hotove penyeze drzewe gmenowane trzy sta kop grossuow
a trzetynu wysse hotowymi penyezy zaplatyme, tak aby zadny z nas swu stranu dada
ostatku platyty nebyl prazden, a czozby sskod wzely drzewerzeczny Ondrzey a Gindrzich pro nassye obmesskanye gezdyecze nebo posly ssyelycze, nebo kterak kolywiek
náklady czinyecze, gestob)1 dobr)'17Z swyedo17Z)'7JZ vkazat)' mo/zly, drzewerzeceneho lezenye
nemame prazdny bytí, gelyzto wsseczko zaplatyme j" dále p. 239 CXCVI (1405), p. 333
CCLXV. (1478).
177) Svědomí = výpověď svědka. Všehrd II. hl. 24 odst. 12 až 24, VIII. hL 6.;
Glossarium: svědomí.

na to,

že

U desk

škody

ovšem

z nespravy na

soudě lze vymáhati, ackoli zrazuje, aby se takovýmto způsobem vymáhaly181).

Na Moravě, kde vývoj práva nebral se tak rychle, bylo jinak. Staré

úmluvy, starý v právu českém

zůstaly tu nezměně ny 182). Kniha Tovačovská 183) a dle ní kniha Drnov-

platný princip. I stává se průběhem času, že závazky, že se nahradí škoda
z nespravy, berou na sebe formu závazků

ale ještě Všehrd poukazuj e

ská

zpravují nás sice ve svých ukázkách listů spravních o tom, že škody

lze vymáhati ležením, což i v Čechách obyčejem bylo 185), pak láním 186), ale
kniha Tovačovská, jednajíc o půhonu k listu, do volné vůle toho, komu
se spravovati má,

klade, jakým způsobem chce dobývati práva svého 187).

178) U rlz. Hohenfurt p. 233
CXCII. (1402) p. 264 CCXII. (1433): })iuramento in
Cruce sine cespitacione, quod dieitur bez zmatku«.
179) Urk
Hohenfurt p. 357 CCLXXXIII. (1487): »Pakliby wierzitele nassi czastowzali, kterezb)' prostpni slow)!
psanij skrze nasse neplnienie a nezdrzenie ktere
sskody slibu gem jim zabe;} prziúalt a wierowa71ie pokazati mohli, takowe
platiti peniezi hotowymi . . . "', viz též p. 333 CC LXV. (1478): »kterezby prawem bez
zmatku a bez przisah y wierowanie pokazati mohli.«
180 C. j. b. lT
kniha Rožmb. p. 82 Č. 102: právo za přísahu vzieti na swú wieru,
2
rci: })to beru na mú wieru i na mú duši i« o věrování viz též Hane!: O vlivu p. 116
a Glossarium: věřování.
181) Vše.hrd IV. hl. 11, odst. 24: »A při zpravě se tento řád zachovává: Ktož
z dědictvie, za kterž zpravu má právem jakýmž koli vyveden bude, mhleď sz'tdu ani
pohoJlu, v žádné se otpory nedávej, než svých desk se drž, swé zpravy následuj a po
zpravě jdi, aby svého se práva spustě, Zi otjor)' a súd)' se bez pothb)! dada, spravedlnosti
své i zpravu neztratil a viece se nedosztdz:! a nedootporoval. Než hned všech otporóv,
všec!t po/zonov, všech súdov cízíclz tobě mPNslušnýclz mcltaje, ke dskám zemským a k úřed
níkóm menším jdi, a najprvé úmluvu od úřadu vezmi, potom zvod, po zvodu panovánie troje, potom odhádánie; než spustíš-li se své zpravy, a v otpor se nebo pohon
drl š, s traclz jest, by se sdm k ;3matku neplive dl. «
182) Libri ciť. I. p. 179 Č. 335: »ze yakoz u mne kupil dwor na to my myel pocztyrz hr. platu
Luchich na swobodnich
a na to zprav u
podle
zemskeho obiczege a podle wmluv, toho my newczynil, nez stupil my lidy zawadnich,
že gsem pro nye sudy mye! neprzyzny a proti neprzyzny, skrze to k skodám przyssel
na swem hospodarstwy, ze gsem sveho hospodarstvy hledyeti nemohl a toho gsem skoden
o dvadceti hr. g j.« viz též p. 16 Č. 82, p. 46 Č. 230, p. 47 Č. 237, p. 71 Č, 408, p. 80 Č. 478,
p. 96 Č. 590, p. 117 Č. 55, p. 149 Č. 163, p. 181 Č. 346, p. 251 Č. 639, p. 2<)2 Č. 755, p. 305 Č. 841,
p. 331 Č. 891, p. 342 Č. 956, p. 347 Č. 987, p. 348 Č. 996, p. 349 Č. 1001, 1002, p. 355
Č. 1043, p. 370 Č. 113~, p. 371 Č. 1144, II. p. 28 Č. 117, p. 87 Č. 341, p. 93 Č. 379,
p. 115 Č. 497, p. 128 Č. 558, p. 183 Č. 765, p. 189 č. 804, p. 190 Č. 810, p. 196 Č. 844,
p. 208 Č. 920, P 209 Č. 927, p. 214 Č. 955, p. 280 Č. 1176, p. 284 Č. 1198, p. 307 Č. 1324,
p. 370 Č. 17, 18, p. 389 Č. 87, p. 409 Č. 204, p. 411 Č. 216 217, p. 423 č. 289, p. 506
Č. 570, p. 534 Č. 671, 672, p. 535 Č. 678, p. 578 Č. 823, p. 589 Č. 881, p. 607 Č. 982,
tak i v ostatních knihách půhonných.
8
1 3) Kniha Tovačovská p. 92 až 95, 129 až 131, 135, 136, 139, 143, 145.
134) Kniha Drnovská p. 82.
185) C. j. b. II 2 Formae lit. p. 306 Č. 68, Urk. Hohenfurt p. 136 CXXIII. (1356),
p. 139 CXXV. (1367), p. 155 CXXXVIII. (1372), p. 232 CXCII. (1402.)
186) Kniha Tovačovská p. 100.
187) 1. c. p. 37: » • • • opatrní tak činie, a jistce sobě rádi najposledy
zachóváa rukojmí dvú neb tří pohoní, a leženie, tak aby vždy k svému přijíti rr.ohli, ač by
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půhonu O správu mají také ustanovení moravská zemská zřízení z roku
1544 188) a 1596 189).
Ruku v ruce s podvolováním se v právo stané šlo také určování výše
škody, která se má nahraditi.
škody musela
již napřed určena,
poněvadž o škody se soudy nevedly, ale hned šlo
I sliboval spravce
pro
nespravy, že nahradí svému smluvci cenu nemovitosti s »třetinou
jménem škody a trestu nebo postoupí čásť
která odpovídá této ceně s třetinou výš. 190) Třetina tato měla asi, jsouc
dobrovolně slibována, původně povahu základu, ale průběhem času stala
se obecným obyčejem, o kterém i staré městské
své ustanovení
191) a
Všehrd
obšírně popisuje. 192)

Podvolováni se v právo stané mělo však ještě jiný důležitý význam.
Kdo právo na sobě
ustál je tak, jak byl z něho
Podvolil-li
se proto někdo v stané
musil se v ně
jakoby
z
toho
I podvolením se v právo stané anticipováno nejen
stané právo samo, ale i sám pi'lhon. V)Tznam však, jaký má půhon v českém
nutí
něm prodleli poněkud déle.
Půhon
účinkem,
pi'lvod domohl se svého práva,
nikoli k osobě, nýbrž ku jmění pohnaného. Z jmění pohnaného nabýval
zvodem, odhadem a přiděděním toho, oč pohnal. Již v půhonu, který
do desk půhonných byl zapisován, stálo, z kterých dědin se pro dluh
pohání. Na tyto dědiny dáván přísud, a na ně šel i zvod.
Obyse pohánělo ze
v té které popravě, Jen
minkou vytýkaly se v
Všehrd radí proto opatrně
»a kdež co má«, neb ustál-li
mu nálezem panským bylo přisouzeno,
slova, kdež co má, nemohl
vésti než na
195) Také
nikde jinde nezvodil, než kde půhon svědčí.

o

nekdy právo staveno bylo; nebo ku právu
Jlnym obyčejem na tom
muože, dokudž se právo nedokoná.« Viz též Kniha Drnovská p. 78, Všehrd
odst. 9.
188) FoL XXV., viz pozn
135.
189) List XXXII., viz pozn. 135.
190) Urk. Hohenfurt p. 231 CXC1I. (1402) »Si uero, quod absit, eadem bona cum
omnibus eorum appendenciis superius expressis disbrigare ct libertare aut intabulare
negligeremus, extunc de tot et tantis et tam bonis nostris mundis liberis propriis hereditatibus, prout dieta bona se extendunt, etiam et tercia parte plus adaucta dieto
Weczlyno et Gregorio heredibus ac amicis. eorum prescriptis condescendere promittimus et debemus omni occasione ct contradictíone pro cul motis . . . «, p. 239 CXCVI.
(1405), p. 261 CCXI.
p. 264 CCXII. (1433), p. 295 CCXXXVII.
p. 332
CCLXV (1478), p. 356 CCLXXXIII. (1387), viz též pozn. 243.
191) RossIer: Das
Stadtrecht p. 66 Č. 106: }) Auch wer ein erbe oder
cin haus· vorkauft, vnd das nicht gefreyen mag, also das man dorauf furt mít
dnem rechten in iar vnd in tag, derselbe sol des dritteils mer geben der summen
gel des, do rumb er das erbe oder haus vorkauft hat, oder er frey das selbe haus oder
erbe . .:
Všehrd IV. hl.: 12 »V zemi česl,é
dědičná a zemská zprava
vždycky třetinú
sumy peněžité nebo dědictvie dána
Zpravná třetina
jest třetí diel peněz a summy, za kterúž jest co kúpeno a prodáno, a též dědin
a platu, takto Když kto za tři tisíce dědictvie
kúpí, třetina té summy jest
jeden tisÍC, a
nezprava na to dědictvie tak za tu summu kupené, tehdy
tomu, ktož jest kúpU dědictvie zpravce jeho, což by za čtyři tisíce stálo, vedlé práva
zemského bude odhádáno, a viece nic: Tři tisíce summy jistinné, a čtvrtý tisíc
třetiny výš. A též dědin a platóv třetina při směnách a při frajmarciech, kdež se
peniez nepokládá, má položena býti, aby se za tři lány odhádali čtyři, za tři kopy
piatu čtyři kopy, a tak vždycky.
ta třetina na každého zpravcí a na dědictvie jeho
pro pokutu a pro náklady přicházie, aby toho kupující škoden nebyl, což by pro to
jezdě a nakládaje utratil. Z té příčiny v každém trhu se pokládá, že kupující má zveden
býti úředníky na dědictvle zpravce, ,kdež má neb mieti bude, třetinú výš peněz, za
kteréž kúpeno jest, jménem pokuty a nákladóv', to jest pro pokuty a pro náklady,
jakož země za právo má.« Dle toho stanoví Všehrd 1. c. hl. n. odst. 1 pojem správy
takto: »Zprava, tak jakž se ve dskách pokládá, jiného nic nenie než dědictvie svého
nebo cizieho pro dědictvie prodané, zastavené nebo zapsané, k očištění závad od práva
na to dědictvie prodané, zastavené nebo zapsané přišlých, třetinú výš nebo bez tře
tiny, k věčnosti nebo do času jmenovitého, zavazenie.«

193) Čteme proto v
Brněnských, mezi rokem 1405 a 1411 (Libri cit.
1. p. 167
264):
Plih01Z: »Kateřina ze Ždánic pohání k listu Mixe z Žampachu odjinud z
odtad odevšad, kdež co md, ježto sluší k brněnskému právu, z dědin i zdstaz ze tN
,ret kop a
sedmi kop gr., ználi jí se v tom, zná jí se v
pakli pří, ale chce
to naň listem dovésti,
opovídá poručníka činí Sulíka z Konice.«
PNsud (I. c. p. 213): »Katherina de Zdanycz super Mixonem de Zampach ad
bona
Z'l'od (I. c. p. 218): »ln festo s.
deducta est domina Katherina de Zdanic
super bona .Ll(:Y/!,'01J1/ domini Mixonis de Zampach in CCC
»Z 1L.""""j.J"-".H
neznamená místo, odkud pohnaný pochází,
ony
pohnaného, proti kterým půhon šel. Bylo to vůbec všecko, co pohnaný měl v popravě
(obvodu) brněnského soudu,
i zástavy a movitosti.
194)
se movitosti v
zvláště: Libri cit. 1. p. 227
Č. 491: Pz'tltoJZ: »Mikuláš z Chudobína pohoní
Žáčka 'z
i z nadb)'tu
z L hř. g. z svého oddílu.« Viz k tomu pNsud 1. c. p. 266 a 275 a zvod 1. c. p. 274.
Srovn. též p. ;).
č.2, p. 13
Č. 66, p. 15 Č. 78, 79, p. 67 č. 383, p. 151 č. 171,
znamená to, čeho kdo nabyl, zvláště movité
p. 174 Č. 311, p. 175 Č. 314.
jmění hospodářské, jako obilí, seno,
Viz Libri cit I. p. 328 č. 867:
»Mabka z Předmostí p. Petra Brodara měščenÍna Olom. z té rolí jako má v Před
mostí etc. zC hř. g. ze škod, že mi se zvedl na mé vlastní dědictví v Předmostí
i v
mi se uvázál v koně, v krávy i v obilé a tu jsem jeho musela z toho poháněti a úřadníkom jich právo dávati a těch všech škod
za C hř. g.« Viz
též Br a n dl: Kniha Drnovská p. 135 a Glossarium heslo: »nadbyt «
Všehrd III. hlava 7 odst. 7: »Tvá práce také jest a starosť, kohož chceš
pohnati, aby se na jméno jeho křestnie pravé
i na titul jeho přirozen)', odkud
se píše, i na siedlo jeho, kde sedí; pakii svého siedla nemá, ale kde slúží nebo obývá,
aby jej komorník věděl kde najíti; neb komorník na žádného se ptáti, žádného hledati
sám nemá, než na ukázané miesto má přiveden býti; neb to na póvoda a pohánějícieho
slušíe, A jestli že z dědictvie koho máš pohnati, tehdy k tituli jeho musíš to všecko
J
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tedy reální ručení statku, z něhož se pohánělo, za
pohledávku, k vůli níž půhon šel. Vytýkáme-li tuto zásadu, nevnášíme
tím moderní aneb, řekněme aspoň, římskoprávní myšlénku do pramenů
českých. Toto věcné zavazení, zavazení statku,
v půhonu jest jmenován, je pramenům úplně povědomo.Čtemeť v nich, že zboží půhonem
je zavazeno,l})7) a že dědiny mají odpovídati, ježto na ně je zahnáno. 198)
I musíme pro právní
takto
odmítnouti náhled
německoprávních historiků, kteří podobný- způsob zavazení při prvním
stupni exekuce pod princip zápovědi zcizení přivádějí. 199)
Půhonem vznikalo
zastavení všech statků pohnaného, které v půhonu byly jmenovány, a přidalo-li se v něm ještě »a kdež co má«, jak
Všehrd
radí,
to zastavení všech nemovitostí pohnaného
zastavení tedy generální. Přidávání slov »a kdež co má« vztahovalo se na
statky pohnaného, kterýchž původ neznal. Nicméně
některé
statky pohnaného v půhonu
neboť

byl půhonu sproštěn. 201 ) Kniha starého pána z Rožmberka dává
nám pak zajímavou zprávu, jakým způsobem se i praví vlastníci statku
aby ze statku pohnáni nebyli. 202)
Pouhým důsledkem zavazení statku pohnaného půhonem bylo, že
v příčině tohoto zavazení zjednával prioritu před každým právním
které teprvé po Pllhonu bylo předsevzato. Tato zásada vychází
zcela zřejmě z pramenů,203) a stanoví ji také zcela jasně Všehrd. 204)

Půhon

způsobil

ch:ěl, nějakých statků měl,
»tkáče«, o kterémž
se níže zmíníme. Byly-li však některé nemovitosti v
vyjmenovány,
mohlo se
toto vyjmenování
poněvadž nemovitosti ty
tato mohla míti
účinek Jednak
jednak v příčině pov pncme
nemovitosti
odpor,200)
hnaného, jemuž nepatřily.

dědictde, z kteréhož pohoniti chceš,
a to zejména v póhonu pOložiti. Pakli
ze škod, z dluhu neb z svěřenie chceš pohnati, toto slovo k tituli a jménu pohnaného
přirozenému
>a kdež co má«; neb ustál-liby právo na něm, aneb že by nálezem
panským bylo přisúzeno, nepostavil-li by toho slova, kdež co má, nemohl b)! se z;e'sfl:
mž na to, odkudžs jeho pohlla! a cožs v PO/t07ZU pos!Lwi I. Z té příčiny
těch póhoniech
ze šk€ld, z dluhu nebo z svěřenie a v
těm podobných to slovo pi'idává se:
a kdež co má.«
196) C. j. b.
Ondřej z Dubé p. 379 §. 81:
»Na vzvodu
se,
jinde
nevzvodil, jedno tu, kdež póhon svědčí.«
197) Libri cit. II. p. 533
Brněnské mezi rokem 1406 až
»že mi jest
zavadil na zboží lza Litenčicíclt PÓhOJZC17Z a skrze to početl na mne kupec muoj sto kod
198) Libri cit. 1. p.
207
Olomoucké mezi r. 1404 až 1411): »Tak páni
nalezli: když kto požene z dědiny a druhý zastúpí jej a nemajíc nic na dědině, protož
ten zástupník, ješto nemá nic na dědině, móželi jemu pomoci co řečí, toho poživ,
pakli pomoci nemóže, ale t), dědin)' odjJovídajte, jeHo na Izl jest zahnáno.«
199) Tohoto protivného
mínění jest zejména Meibom, das deutsche Pfandrecht
p. 433.
1. p. 43 č. 152: »Paulus de Mladussowa conqueritur super Benes de
Martinicz, Hron ibidem, Troyan de Hrussicz, Bohuchwal de Bynicz, quia fecerunt síbi
dampnum cum suo posse per excussionem in Mladussow, hereditate sua. Perdicio equis,
peccoribus, diuersis domesticis rebus: quemlibet XXX. mar arg. Actor solus, camerarius Medwied, terminus in octaua Purificacionis. Terminus datus Bohuchwal et Hrononi
ad judicium sabbato quatuor temporum Quadragesime. Beness de Martinicz et Troyan
de Hrussicz non astiterunt in octaua Purificationis. Terminus sabbato quatuor tempo rum

Quadragesime monere. Terminus da~s Bohuchval et Hrononi ad judicium sabbdto
q uatuor temporum Quadragesime. Hron stans dixit, quia BeJZCs s in1l1artinic lzichil habet.«
C. j. b. U2 Kniha starého pána z Rožmberka p. 80 č. 71: »Pakli kdy poženú
z té dědiny, tehda rci: »Pohonie mě ottad, ano zpraveno, že to dědina má
nenie, v tom se dokládaji desk;« víec nemóž jeho pohoniti.« Libri cit. V. p. 434 nález
č. 175: »Mezi Janem Zeleným z Řičan a Janem z Sokolník páni nalezli: poněvadž nemá
Sokolnický na dědictví ani na zástavách nic, že nemá tomu póhonu odpovídati; p. 442
Č. 254: »Mezi knčzem Linhartem, opatem a konventem kláštera Ždářského a panem
Herrichem z Lichtmburga etc. páni nalezli: poněvadž se pan Herrich pohoní v tom
póhonu z některých věcí, ježto jich v držení není, že nemá pan Herrich tomu póhonu
odpovídati;«
k tomu p. 369 půhon Č. 590); p. 451 Č. 293, 294, p. 4b8 Č. 396.
202) C. j. b. II 2 Kniha starého pána z Rožmberka -p. 79 Č.
70: »Když kto chce,
by jeho nepohonili, vlož ve dsky přieteli svému dědiny své, nebo svým dětem, že jim
dáváš i sstupuješ, a ostav sobě málo dědiny k dědině, aby tebe tkáčetem nepohonili.
Ale kaž se přieteli pohnati z té dědiny, jižtos jemu dal i ve dsky vložil, neda ze co;
a ten jemuž dědina dána, ten na vysvědčování otpieraj, že pohnaný nejmá tu nic, že
je tvá dědina, žeť ju dal, a v tom se dokládaj desk, a veď ke dskám ludí, přiveď to,
by to leža!o ve dskách, že je otepřel svědky právem, že mu je dal. Tehda viec nemóž
pohoniti toho, jenž dal ot sebe dědiny synóm neb přátelóm, proto že to leží ve dskách,
že to zpraveno právem i otepřeno, že mu dány ty dědiny, ač
tu seděl i s ženú
i vládl tiem zbožím, že móž utracovati toho zbožie ten,
zbožie, a to nevadí.«
Viz také: »Čemu učí kniha Rožmberská o póhonech? < Napsal
Š e b e s t a (ve
výroční zprávě
gymnasia v Pelhřimově za školní rok
203) Rel. albus citationum p. 90: »Item a. d. MCCCCVIIL fer. III. post Martin
Smil, Habardus de Solan et Bussko de Ugezda per Przibkonem de Wolkerzowa defendunt contra hoc jus obtentum et hereditates in Trzstienie, de quibus Johannes
Hlawa citatur, dicentes, quod ltabent eas in terre tabulis prius, quam ezmz citacio appreItendit el citatus eis ibi nichil potuit perdere. Docere volunt tabuHs fer. VI quatuor
temporum Adventus. lbi terminus ad idem docendi fer VI. quatuor temporum Qua·
dragesime.« Defendere znamená pojati odpor, viz Rel. p. 60: "Item aliter cirat.
Camerarius Jacub, termínm in octaua beati Martini. . .
et Boczek de Roczalowicz defenderunt, quia Bolezlaus in Roczalowicz níchil habet;« p. 73: »Ibi Bozdiech
defendebat contra jus obtentum. Item non docuit otpor;« viz též viridis citationum
p. 101 a albus cit. p. 107.
Všehrd III. hlava 7. odst. 20. 21:
poženešli koho kdy z dědictvie nebo
čehožkoli jiného, a ten pohnaný to dědictvie, pohnán jsa, súdu panského a nálezu
nesčekaje, prodá nebo zapíše, a v tom snad z země ven pojede: proti tomu jest toto
užitečné, aby ty tomu trhu, prodají nebo zápisu beze všeho meškánie dskami odepřel
na ten způsob, žes t)' dědin)' prodanl nebo zapsaJZl prve póholZenz zastihl. A když to
učmÍš, zóstanešli proti pohnanému práv nálezem panským nebo právem staným, buď
on v zemi nebuď, na ty dědiny se budeš moci vlsti. A to se jest tak od staradávna
zachovávalo, a móž dskami trhovými a zápisnými mnohými světle a zřetedlně provedeno by ti. A týž rozum jest o jiných o všech póhoniech, kdež by jeden druhého ze
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se byl lámal, kdyby byl měl
proti osobě~
která jmění žádného neměla. Tu nebylo co zavazovati. Ale právo bylo i tu
dúsledné. N emohouc zavazovati statek, zavazovalo osobu. Pohnaný
zván
tkáče, »že svého nikde nejmá, domu ani sbožie J led no tká sě, že nenie
zasědlý«, jak dí kniha starého pána z Rožmberka. 205) Byl» odnikudž«, jak
v Pllhonech
jak připojováno
207) Půhon sám zván v Čechách
»z tkáče«, 208)
na Moravě půhon »zátkyně«o 209) Oba směřovaly k stejnému, aby pohnaný
byl po právu staném nebo nálezu panském zatčen. 210)
se
pokud
šlo o anticipování těchto účinků od okamžiku, kdy
půhon došel.
Toliko
zátkyně
v této příčině plnou obdobou obyčejného
honu.
dříve
se vedlo
I půhon zátkyně vázal osobu, dříve než došlo k
svobodě
k
z tkáče naproti tomu

mohl se proti těmto půhonům brániti tím, že vladykami) kolem ně ho useddokazoval, že má na dědinách. 213) Kdo na ustanoveném roce nestál,
11#
nebo stoje, právo ztratil, na toho vydán list zatýkací.

Účinek púhonu byl

a ten zastižen jsa póhcnem dědictvie
škod, z dluhu nebo z jiného z čehož koJi
jinak odcizil, že hned trhu tomu,
své jinému by prodal nebo zapsal, nebo
zástavě nebo zápisu otpor má vložen
2 0 5) C. j.
b. II. Kniha starého pána z Rožmberka p. 76 Č. 44, Kniha Drnovská
p. XLIX, Glossarium: »tkáti se.«
206) C. j. b.
Fragmentum praxeos judiciariae p. 99:
bude póhon
pohnati, an své dědiny jiným zapsal, ... muož jej pohnati z tkáče.
klásti ve dsky, má
vložiti »odnikudž« (jmenuje
pravým jménem), viz též Kniha
st. p. z Rožmb. p. 76 Č. 44.
207) Rel. p. 44 Č. 157, C. j. b. Hz Officium circa tabulas terrae p. 279 Č. 158.
208) Viz pozn. 206.
2(9) Kniha
Drnovská p. XLIX., Kniha Tovačovská p. 38, zemské
zřízení
z r. 1544 fol. XXIIL, z r. 1596 list XXIX., XXX., Glossarium:
V.
p. 331
Č. 3'71: »Beneš z Vahančic
Machnu z Vahančic
a tímto
póhonem ji
etc. z třídcíti hř. gr. dob. stř.«, Brandl: Staročeské řízení soudní,
Právník 1869 p. 203, 204.
210) Všehrd III. hlava 18 odst. 11:
"Pakli by ten, kdož se jest práva staného
dopustil, nic na zemi neměl dědičného, zápisného ani manského, má naň
od desk
a vedlé práva s:arodávnieho mí takový zatčen
2. odst. 10, IV. hlava
odst. 20. Kniha Tovačovská p. 74 »a tak
mohl někto o všechen statek
a
i zatčen«.
211) Kniha Tovačovská p. 38, 39 o tom praví:
»a ten
se dává a
jako obstavenie na ty, kteříž lidi zavedúc a své zmrhajíc a na zemi nic
toho
by prázdni býti chtěli. I položie se: že mě jest zavedl, a neb toto a toto učinil, vyvaditi neb platiti a navrátiti mi nechce. Protož tiemto
že na zemi nic
nejmá, jej tu, kdež jeho tento jltoholt dojde, ,,,,a ty k zl:ji. Znáti mi se, zná se v pravdě,. pakli
přie - až do konce, jakž a k čemu pohánie, k přísaze-Ii, k listu či k
A kdež
takovv
koho ta/;:
zas/mze, tm neb ti v městec!t
jovinni se takovým
ujistiti, aby ku právu stál. Pakli by toho neučinili a jeho
budú povinni
zalÍ. odpoviedati sami, a
to pánu neb městu, neb kdež jej zastane, odpověděti, že na takové JO
zatčený puohon dal«; viz též Kniha Drnovská p. XLIX.,
p. 26; z. zř. z r. 1544 fol. XXII!., L, r. 1596 list XX,x., XXX.; Libri cit. V. p. 297
půhon Č. 169: »3. tímto póhonem zatýkám ji právem zatčenÍm,« Č. 170, p. 331 Č. 371.
C. j. b.
p. 99, Fragmentum praxeos judiciariae: »A kdyz rok
staneli pohnaný, muož
i brániti se právem,
zeměnín.«

Vladislavské
něnu

215).

zřízení

zemské nechalo povahu

půhonu

z

tkáče nezmě

Zřízení zemské z r. 1530 postavilo však právo zatčení na jiný

Zničilo

úplně

povahu zatykače jako prostředku proti těm, kdo
dáno na vltli, aby si i
osobě, která statky měla,
vyžádal zatykače, když se mu na tyto statky právo vésti nechtělo. 216) Z něho
přejímají tato ustanoveni zřízení zemská z r. 1549 217 ) a 1564 218), jakož
i obnovené zřízení zemské. 219)
statků neměli. Věřiteli

Na Moravě zůstalo vše až do obnoveného zřízení zemského při starém. 220 )
Toto však po způsobu práva v Čechách smylo povahu půhonu zatkyně,
zachovavši jej jinak při jeho vylíčených účincích. 221)
C. j. b. lIz p. 279, Officium circa tabulas terrae Č. 158.
Fragmentum praxeos judiciariae, p. 99. List ten svědčil původoví a dán byl »od úřada . . . pod pečetí úředničí ke všem popravcóm, purkrabím
vládařuom, purgmistruom i rychtářom, aby jemu jej jali a v ruce dali za pravého jistce
zatkaného i otsúzeného pravým zemským právem, a on má zaručiti králi i pražskému
úřadu, že nemá jemu životu nic učiniti, ale chovati jej, ani tepla ani studena, ani
syta ani lačna, až do své vuole, nebo do smlúvy o své právo.« Archiv český V., Vl.
zř. p. 33 Č. 45; »A cožby na to naložil, vyvodě se z těch škod, muož jeho pohnati před
aneb před úředníky i pakli by neměl na dědinách, tehdy hofmistr nebo maršálek
nebo purgrabie Pražský má jej staviti a jej držeti a vězeti, až se tomu dosti stane za
škody vedle nálezu a rozkázání hofmistra neb maršálka neb purgrabí Pražského«.
~ (5) Archiv český V. p. 25 Č. 27: »Nalezli vuobec za právo: jestliže kto kterú
sumu kterým soudem na kom obdržal, a ten na komžby obdržal, neměl by na dědinách
ULoU.!~_
anebo zápisných, má naň
list dán býti při tom úřadu, kdež se pře
213)

214) c.j. b.

.. n..V'-U

6
21 )

C. j. b. IV. pars. 1. Sectio 1. Č, 25: l> ]estližeby kto. nechtěl práva vésti pro
kteroukoli sumu a před kterýmkoli soudem přisouzenou, aneb po právě staném, tehdy
bude moci od toho soudu (při kterémž by mu se přísudek stal aneb stané právo měl)
list zatykací na toho vzíti . . . a jestližeby pak ten, na komž zatykač vzat byl, maje
nějaký sta tek, v np-m se pokrýval, a ten, ktož jest zatykače naň vzal, k němu, proto
že mu se v statku svém pokrývá, přijíti nemohl, tehdy bude moci (ač zdálo-li by mu
se) zase navrátiti se a právo na statek
véstí.«
~17) I. c. C. 30, R. 14.
218) 1. C. D 30, další ustanovení o zatýkání jsou v D. 31 až 36.
219) G. XXVII1., XXXII. Obnovené zřízení zemské pro Čechy jedná o zatykačích
obšírně v G. XXVIII. až XLVII.
220) Viz z. zř. z r. 1544. fol. XXII., z r, 1596. list XXIX., XXX.
221) C. j. b. V. 3 p. 221 až 225 LVI.: »0 zatykačích, kteříž v tomto margkrabství
Moravském pod půhonem zátkyně se rozumějí.« Než i tu neudává se pravá povaha
půhonu zátkyně, že se připouští toliko u bezzemců, stojíť v úvodu Č. 258: »Poněvadž
tehdy tuto již o uvedení a dopomáhání práva, které na statky se díti má, oznámeno:
kdyby tehdy chtěl někdo proti osobě tak přistupovati a jeho půhonem zatkyně zatknouti,
takto má se zachovati . . . e Život právní šel ovšem svým krokem dále, ncdada se másti
neporozuměním zákonodárce, viz Spisy Karla Staršího z Žerotína, 1. Žerotínovi zápisové
o soudě panském, p. 14: ,-,Hned z počátku a mnohými byl pohnán pan Václav Tetaur
3
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Ručení osobou při těch, kdo statků nemají, jest rub ručení statky
při těch, kdo jimi jsou nadáni. V rubu obráží se líc. Přistupme nyní zase k líci.
Když se z práva, v deskách zemských uloženého, zákon dělal, muselo
v neJ ovšem přejíti tak důležité ustanovení jako bylo reální ručení půhonem
zakládané. Staré je to tedy právo, které stanoví nám v této příčině v článku
92 Vladislavské zřízení zemské. Z něho přechází také do zemských zřízení
z r. 1530,222) 1549
a 1564.
Obnoveným zřízením zemským nastává
změna. Na místo půhonu nastupuje písemní žaloba. 225) Ale i tato zavazuje

tohoto ustanovení obnoveného zřízení zemského, domnívajíce se mylně, že
se v Čechách zástavní právo nabývá pouze zvodem neb smlouvou stran
neb obstávkou. Nedeklarovaly proto ustanovení G V, poněvadž jeho významu vůbec ani nepostihly. Nederogovaly však ho také, poněvadž se
o něm ani vůbec nezmiňují Omyl zákonodárce byl by tu snadno vysvětliReální ručení, které pouhá žaloba založiti měla, bylo něco tak cizího
vládnoucímu právu obecnému, že zákonodárce přes ně přejíti mohl, ne·
porozuměv mu. Kdyby se však i omylem zákonodárce chtěla stanoviti nová
byla by platila toliko pro soud nejvyššího purkrabí a soud komorní,
na které se v této příčině deklaratorie vztahovaly, nikoliv pro soud zemský. 228)
Tento omyl byla by pak odstranila desková instrukce ze dne 18. března
1
souvislosť se článkem G V. obnoveného zřízení zemského udržujíc
svědectví o trvalé platnosti jeho zásady ve svém § 23. podávajíc. 229)

pro zažalovanou sumu nemovitosti žalovaného, jak jeho čl. G V. stanovL 226)
Novellae declaratoriae Ferdinanda III. Ee XVIII. a XXXI. 227) ignorovaly
z Tetova, kterýž nemaje nic na dědictví a proto
pohnán, nemoha rukojmí
shledati, musil se dáti do šraňku jsa chrom donést; a za dostání panu sudímu nejvyššímu slíbiti;« viz též p. 27, 28, p. XXVII.
222) C. j. b. IV. P. 1. S. 1. p. 34 Č. 89: »Nalezli vuobec za právo: jestližeby kto
který statek držal svuoj, a na něm byl puohonem zastižen, z čehožby koli poháněn byl
a prvé nežli by ta pře k rozsudku přišla, a on by statek v tom prodal, a puovo~
obdržal by na něm rozsudkem nebo právem staným
summu: tehdy bude mOCl
právo vésti na ten statek, na kterémž jest pohnaného svým puohonem zastihl.« Slova
»na ten statek ... zastihl«, nelze vykládati jako zastavení statku, na kterém se pohnaný
nalézal, když jej půhon zastihl. Je to jen neumělá stylisace smyslu, že pohnaný v čase,
kdy jej půhon zastihl, v držení oněch statků se nalézal, na které právo vésti se má.
O tom svědčí předchozí (viz Všehrd III. hlava 7. odst. 7: »kdež co má,<l odst. 20:
»žes ty dědiny prodané nebo zapsané prvé póhonem zastihl,« Rel. p. 90: »prius, quam
eum citacio apprehendit,« p. 101: »prius quam presens citaeio apprehendit hereditates,<
p. 107: »prius, quam citatam citacio apprehendit«) a potomní prameny (viz níže G. V.
obn. zřÍz. pro Čechy: »Jestliže-by kdo jakého statku v drže1zí zůstával a jsa v držení,
k právu obeslán
.. " a znění §, 23 deskové instrukce ze dne 18. března 1712.)
L c. E. 1.
l. c. D. 22.
B. XVIII.
»Jestliže by kdo jakého statku v držení zůstával a jsa v držení, k právu
obeslán byl, mezi tím dříZJěji
ta věc k rozeznání
ten statek prodal neb~
jakýmkoliv spůsobem od sebe odcizil, a potem pi'lVod rozsude~;: neb stané právo protI
němu na jistou summu obdržel: tehdy původ může svého prdva na témž statku dobývati,
7za kterénzž obviněný téhož času postižen byl, když žalobu Jzeb obesldní sobě vyjedJzal. Po
rozsudku pak nebo právu staném nemá se žádnému vedení práva zastavovati, než
jestHžeby kdo chtěl lepší právo a spravedlnosť míti k těm statkům a dědinám, na kteréž
se právo vede, můž odpor vložiti, a potom, nedadouc dvaum nedělům po odhadu
projíti, obeslání vyjednati a vzíti. Ale na toho, na kohož se právo vede, má předee
právo puštěno a na vrch dovedeno býti.«
Der Rom: Kay: auch zu Hungarn und Bohaimb Koniglichen MajesUit Ferdinandi dess Dritten etc. vber der Newen Landts-Ordnung des Konigreichs Bohaimb,
publicirte konigliche Declaratorien und Novellen MDCXXXX.: »Ee XVIII.: »Ingleichen
wollen Wir dasjenige, was wegen der Hypothekar-Gerechtigkeit hier oben verordnet,
auch auff diejenige Forderung gedeutet und verstanden haben, welehe bei den andern
Genchten erhalten und daruber eine gevohnliche Ambts - Relation zu der Landtafel
in vím exeeutionis genommen worden, also, dass sobaldt darauf der Kammerling erfolget; und durch denselben die Einfiihrung auf's Gut angekundigt worden; so thut
solehes dasselbe Gut, darauff díe Einfiihrung geschehen, dermassen afficiren, als ob
eine Conventional-Hypothek unter dem Creditore und Debitore ordentlich ware ab-

worden: Jedoch ist solehe EinfUhr- und AffIcirung des Guts den anderen
Creditorn so sehon vorhin darauf Hypotheken gehabt, ohne Nathhei! und Sehaden:
hat auch zwischen ihnen in eoncursu díe gemeine Rechts-Regel qui prior tempore) prior
allerdings statt.«
»Ee XXXI.: »Tertia classis gebuhrt den Hypothecariis, welehe mít der Landtafel
ordentliche Hypotheken haben, darunter Wir au ch diejenigen verstanden haben wollen
welehe auf Urthel un,l Recht und eine gerichtiche Relation díe Einfiihrung erlangt und
dieselbe wurklich fortstellen lassen, oder durch Hulff des Gerichtes auff eine gewisse
Sach einen wurklichen Arrest erhalten. Jedoch so11 diese Pralation weiter nicht als
auff díes G-Ih gehen, auff welehes die Hypotheca lautet, noeh das privilegium arresti
weiter, aL<'~ auff der Sach in specie haften, auff welehe der arrest beschehen. Allermassen
aueh in bewegliehen Sachen es mít den Pfandern in Reehten Herkommens ist.«
228) Johatmy: Gesehiehte und Reform der osterreiehisehen Pfandrechts-Pranotation
Wien 1870, p. 21. Jemu ovšem, neznajícímu dějinného vývoje, jest ustanovení G, V. úplně
nepochopitelné,
229) BalbiJz's liber curialis C VL von den verschiedenen GeriehtshOfen des Konigíeiches Bohmen, ubersetzt und mít einem Commentar versehen von Josef Grafen von
Auersperg. 3. Bd. Brunn. 1816. p. 332: »Nieht weniger haben Wir zu vollstandiger
Sicherheit der Landeseínwohner und Contrahenten gnadigst hiermit resolvirt, dass
fUhrohin bei Unserer konigliehen Landtafel at'.eh noch ein besonderer Quatern fUr alle
wider díe landtafliehen Posscssores bei andern Instanzen hervorbringende PersonalActiones aufgerichtet, und daher in's kunftige sowohl von dem koniglichen Kammerrechte als von dem obersten Burggrafenamte, so oft allda eine action wider einen landtaflichen intendiret wurde, solcher Personalanspruch durch ein unter dem Amtssiegel
verschlossenes Schreiben gratís et ex officio immediate", der koniglichen Landtafel zu
wissen gemacht, bey dieser aber sothane Insinuation super actione personali in dem
neuen Quatern fleissig eingetragen und auch mh kurzen Worten per juxtam in demenigen Quatern, wo des Rei personaliter conventi Guter einverleibt sind, referendo se
auf diesen neJen Personal-Spruehs-Quatern eum eitatione Folii des Personalprozesses
angemerkt werden soll. Fur sothane Einschreibung der Insinuation nun wird der Aetor
nicht mehr als zwei Schoek Meissniseh bei der konigliehen Landtafel zu bezahlen
schuldig seyn; wurde aber der Actor diese Taxam bey der konigIichen Landtafel zu
erlegen cunctiren, so hatte cr aueh diesfalls in so lang, bis díe Einlage obigen Insinuati
nicht wirklieh gesehehen, des beneficii der Landesordnung G 5 nicht zu geniessen j«
viz též Johanny: Geschichte und Reform der Pfandreehts-Pranotation p. 22 pozn. 1.
Neumann de Buchholtz ve svém díle: Tractatus Juridico-Praetici p. 130 klade tuto
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Od dob nejdávnějších bývaly půhony zapisovány v knihy soudní, desky
půhonné. 230 ) Tyto zápisy prokazovaly, že byl půhon proveden, prokazovaly
instrukci omylem do roku 1717, poněvadž jedině správný jest rok 1712, jak o tom
závěrek instrukce svědčí: »Gegeben in unserer Stadt \Víen den achtzehnten Monatstag
1VHirz im Siebenzehnhundert zwolften, unserer Reiche des Romischen im ersten, deren
Hispaniscben im neunten, deren Hungarischen und Bohmischen auch ím ersten Jabre.
Car!.« Buchholtz označuje ustanovení článku G V jako jakýsi druh žaloby Paulianské,
viz p. 129, 130: »De Jure Boěmico ad hoc genus Actionis pertinere videtur, LandsOrdnung G 5 ubí statuitur, si quis contra Debitorem Actionem ad consequendum
debitum pecuniarium intentaverit, & reus Lite pendente bona sua abalienaverit, quod
Creditor post obtentam Sententiam in bona abalienata Executionem realem intentare
possit, quod equidem, strictc loquendo, non tam ad Actionem Paulianam per Processum
pctitorium intentandam, q uam ad executionem realem & Processum executivum pertinet,
nec suis caret difficultatibus, qual ter fieri possit, ut Cr editor Chyrographarius, qui
durante Lite super Credito nullam habet in Bonis Debitoris tacitam Hypothecam, post
Sententiam nihilominus in Bona Debitoris in tertíam abalienata, executionem realem
íntentare possit. Repugnante Novella EE 31, quae Creditori Chyrographario ex debito
in Litem deducto, non nisi per immissionem ex re judicata, ad praeviam relationem
peracta, Hypothecam tribuit, ut proinde per hanc Noveliam ipse Textus Lands-Ordnung
G. 5. correctus, aut declaratus esse videatur. Sane juxta CJementissimam novam Instructionem Ta bularum Anno 1717. díe 18. Martii emanatam §. 23. introd uctum est,
ut novus quaternio pro omnibus contra Possessores mobilium Actione Personali Iitigantibus erigatur, in quo Relationes a Judicio Cameratico & Burggraviatt:s super motis
Actionibus Personalibus contra Possessores realium emanatae, ingrossantur, ita tamen,
ut Actor pro hac Ingrossatione dua s sexagenas Misniacas Taxae nomine dependat,
attamen ut ante lngrossationem Tabu 1arem, ejusmodi Relationis, seu insinuationis Actor
Beneficio citati Textus Landes-Ordnung G 5 non gaudeat, quo posíto, hodie ex ejusmodi
insinuatione Litis, via Actionis Persona!is motae, Actori tacita lzypotheca, vel Pigmts Praetorium in B01zis deMtori acquiri z'idetur.«
Iudikát z roku 1725, který váží Johanny (Geschichte p 22.) ze sp'sů dvorní, za
účelem revise obnoveného zřízení zemského v Praze zasedající komise, formuloval
proto »moderně«. slovy latinou promfšenými staré české právo, že »derlei bloss super
porrecto libello an díe Landtafel ergangene relationes das Gut des beklagten debitoris
sogleiclt mit eímr Realhypothek afjicirelt, und dieser tempore intabulatae relationis
annoch strittige Penonalanspruch gleich ex tunc, als díe relatio super porrecto libello
der Landtafel intabulirt worden, díe Hypothek und Prioritat vor allen pendente lite
intabuljrtcn hypothecis cOllventionalíbus geniessen und der effectus subsecutae sententiae
ad tempus insinuatae relationis super porrecto libello retrahirt werde.« Komise pražská,
obírajíc se revisí obnoveného řízení zemského, pomatena názory římsko právními,
ovšem jeho ustanovení G V. nechápala. Zpráva její o reální exekuci úsi1ně horlí proti
němu a proti § :L3 deskové instrukce (Johannny p. 23). Návrh však, který v této pří
čině učinila, zůstal bez pra.ktického výsledku.
Komise totiž (Johanny p. 24) navrhla, že se má úistati budoucně při ustanovení
novel Ee XVIII. a XXXI a že se má ku bližšímu vysvětlení odstavce G 5 obnoveného
zřízení zemského do nového zemského zřízení toto ustanovení pojati: »Wenn Jemand
eine Klage oder Beschickung wegen eines Guthes oder einíges dem Grund und Boden
anhangigen Rechtes erhoben hatte, so solle dasse!be Guth mít sothaner Klage dergestalten behaftet bleiben, dass wenn aueh dieses Guth Jíte pendente veralieniret wiirde,
díe Execution wider den dritten possessorem gefiihrt werden kanne. Da aber Jemand
eine Personalklage wider den lnhaber des Guthes erhoben hatte, solle wider denjenigen,
we1cher sothanes Guth post litem motam an sich gebracht, díe Execution der kiinftigen

také, že bylo ku statkům pohnaného nabyto zástavní právo. Poněvadž
nebylo zápisu a bez zápisu nebylo půhonu , byl to vlastně
který právo zakládal. Desky soudní daly vznik deskám zápisným
a trhovým. K žádosti stran zapisovali úředníci v desky soudní úkony soudní
od půhonu až k pridědění. K žádosti stran zapisovali pak do nich také
a dluhy. Forma zápisů soudních přešla na zápisy mimosoudní.
bez

půhonu

Forma měla však také určitý obsah. Zápis púhonu postihoval přímo
statek pohnaného, zavazoval jej. Postihovaly proto i zápisy trhů a dluhů
statky zápisců, zjednávajíce zapsaným při trzích právo vlastnické, při dluzích
~ást~vní. ~ásada, při půhonu platná, použita jen pro trhy a dluhy. 231)
A tak Je nam puh01'l východiskem pro celý vývoj ústavu desk zemských, zřídlem,
z něhož prýští všechna absolutnosť knihovních zápisů a světlým bodem,
od něhož jako paprsek jde všechen vývoj platnosti formálních zápisů
knihovních pro
materielní.
rei judicatae nicht statt haben, es sei denn, dass der Klager auf sothanes Gut entweder
vor de~sen Ve~alienirung schon ex re judicata eine Relation und Einfiihrung erhalten,
oder hlerauf emen Kummer, Arrest oder Condiction mittelst der koniglichen Landtafel
auf Mass und Weis, wíe es unten sub Rubrica von Kummer und Arrest enthalten
geschlagen haťte, allwo der Klager sodann díe Exeeution au ch wieder den tertiu~
pos~essorem zu intentiren befugt seín wird «
C. j. b. H 2 p. 7, 10 až 17; Reliquiae: Quaterni citationum vetustissimi' Libr
cit~tionum; Palacký: Dějiny II. p. 7; Jireček: Slovamké právo II. p. 231; Emler~ Rt liqUlae p. XVII.; Randa: Přehled vzniku a vývinu desk p. 7; Hanel: O vlivu práva
německého p. 122.
2 <1) C. j. b. 11.
p. 3 až 5, p. 15, Reliquiae: Quaterni cit vetu st. p. 66 č. 205 až
2
208, p. 67 č. 209, 210, Quaterni contractuum, Palacký, Jireček, Emler, Randa I. c.
. , Od 7.~stavníhyo práva, nabytého půhonem, třeba odlišovati ústa.v tak zvaných
ko~dlkcl. v Kon~lkc:, nem,ec]zy »Zuspruch« (Johanny p. 10 pozn. 1), česky »Přípovědi<
(Prava mestska kralovstvl Ceského a markra bství Moravského od M. Pavla Kryst)'ana
z :<oldí,na. V~dal Josef Jíreček v Praze 1876 p. 209 G XXlV.) zvané, byly v českém
mestskem ~ravu t~~~v~ opatření, kterými statek dlužníků zemřelých nebo uprchlých
pro pohledavky verl-elu byl zastavován. (Práva městská G XXIV. a XXIX.). Tento
rozdíl českého práva městského od prakse obe::noprávní, která s prozatímními
opatře~ími žádné zástavní právo nespojovala, platil obecně také v právu saském (Johanny
p. 7, lb, Buchholtz p. 97, 98, Randa: Přehled vzniku a vývinu desk p. 25 pozn. 68!.
Z práva městského přešel tento ústav do práva zemského na Moravě (Libri cit.
p. 42?, 443, 444,459, 493, 501, »přípovědi,odpověď«). Dle obnoveného zřízení zemského
pro ~e~.~y
XLT~ n: ě1a sice městská práva i pro zemské právo subsidiární platnosť,
tak ze Jlz [lm moznost zavedení kondikcí i v zemském právu byla dána vskutku však
zmínila se o nich poprvé novela Ee i!'{XXI. (viz pozn. 213) a teprve jns~rukce desková
ze dne 18. března 1712 zavedla při zemských deskách zvláštní kvatern pro kondikce
(Balbin's liber curialis C. VI. 3. Bd. p. 349, Buchholtz p. 96). Přípovědník byl povinen
do dvou neděl onoho, kdo by se na statek obsta ený hlásil, před právo předvolati
a v před ním svou přípověď spraviti. (Práva měsLká G XXVII. XXVII!., L-III.) Spraviti
vsak musel vůbec svou přípověď vždy, aby pozdější přípovědníci zkráceni nebyli. (Pr.
m. ,G XXVIII., IV.) Přípovědi tedy liší se od článku G 5 obn zř. z- tím, že se dle
tohoto článku nabývalo zástavní právo žalobou, přípověď však zjednávala zástavní
právo již před žalobou.

V.
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Půhon zavazuje tedy pro pohledávku pro niž se pohánělo, všechny
nemovitosti, které dal původ do půhonu. Tyto účinky vztahovaly strany
svou úmluvou hned ve svých listech na škody z nespravy. Účinky půhonu
byly tedy anticipovány dříve, než k Pllhonu došlo. 233) Anticipování účinků
půhonu jevilo se i při přednosti správy dřívější před správou potomní
a vůbec každým pozdějším jednáním právním. Dřívějším půhonem nabývalo
se dřívější právo zástavní, účinné naproti každému právnímu jednání pří
štímu. Dřívější spravou zakládáno právo zástavní účinné naproti všemu, co
teprvé následovalo. 234)
1

Boček

IV. p. 387 CCCIV. (1292): »Promittentes eidem sení Ecchoni et cruciferis
prenotatis ipsam vmam iuxta terre consuetudinem ante amicos nostros seu impetitores
quoslibet iibertare. Si autem hanc libertatem efficere non possemus quocunque modo,
quod non credimus, ab hoc impedimento predictis cruciferis villam JlostralJl Pyrboums
cum om/libus adti1lenciis obligamus, vt ad ipsos tamquam ad
possessores
quoadmque de dampJZo si quod eos habere ex prefata empcione contingeret, per nos
fuerint finaliter expediti; {( viz princip tento již v listině Zaviše z Falkenšteina ze dne
27. června 1272 (Urkundenbuch des Landes ob der Enns Ul. p. 388 CD XXI.) :.Si vero
predictos arbitros vel vnum ipsorum idem dominus
ad locum predictum et
diem in Velden transmittere negiexerit, in Quingentis talentis michi tenebitur et eadem
habebo super omnibus bOlZis Ecelesie sue PataztÍensis. Si vero Ego meos arbitros transmittere neglexero in Quingcntis talentis síbi tenebor similiter, ut est dictum, et pro
eorundem solutione intrabo Patauiam, nunquam ab inde exiturus, prout fide data promisi, quousque de eisdem Quingentis talentis ipsi domino Episcopo per me fuerit integraliter satisfactum. Et si forte Patauiam non venero vel non solutis eisdem Quingentis
talentis recessero sine sua licenci a spccialj, eadem habebitul' super omnibus bOllis meis,
quoczmque lzol/zim celzsea7ztur. « Srvn. s tím stejnou listinu C. j b. H' 2 Formae lit. p. 307
č. 68. Další doklady viz Reg. II. p. 83 č. 211 (1259) viz pozn. 68, p. 213 č. 555 (1267):
»Ego edam Sifridus obligo me ad penam quinquaginta marcarum, quod dictum arbitrium
pro me et meis in posterum uel ad praesens inuiolabiliter obseruabo et dictum prepositum et successores suos fadam ab omni impeticione quieta gaudere possesione, alioquin
nos Johannes filius Herberti, Cunradus de Sandowe, Petrus de Sandowe fratres, et ego
Sifridus cum fi1iis meis Cunrado et Johanne, Clt1n JZostris rebus omnibus obligamus !lOS
dictas marcas quiJZquagillta preposito ... persoluturos sine qualibet contradkcione;«
p. 929 i';. 2152 (1307) viz pom. 107 p. 951 Č. 2189 (1309) viz pozn. 107, stejný princip
p. 939 Č. 2176 (1308): »ita quod si ante vel in praedicto termino memorata pecunia
saepe dictis dominis non fuerit soluta, quod ex tunc predictorzmz bOJloru!J1- JZostrorum
partem sexcentas marcas aestililatione valen tem praefatis dominis venditam reputantes,
ipsis dabimus.« Urk. Hohenfurt p. 57 LIlI. (1300): »Dar vber hon kh gelobt, ob an
demselben aigen dehain chrieg wer oder wurd, den schol ieh in ledign on ir shaden
vnd meht kh des nicht getuen, so shuhl sie habn ze widerwet mez'lz dorl datz Reihnaw
ze rehte1l aigeJt, als ich in daz vor genant dorf in der Strobinitz verchauft het. Vnd
swaz rehtes an demselben dorf ist vershriben, daz shol der vorgenant abt vnd sein
samenuge an Reihenawe reht haben. Vnd swaz daz aigen tevrr ist den zwair hundert
phunt, daz wil ich sein mein selgeret hintz dem Hohenfurt.« Všehrd IV. hl. 11 odst. 8 :
»Jiná zprava jest, kdež kto zpravuje vším, což má nebo mieti bude. Jiná, kdež kto ne
vším než některým zbožiem jmenovitým a zvláštním zpravuje. Opět někdo zpravuje
některým dědictviem napřed jmenovitě a potom jiným zbožiem svým vším, kteréž má
nebo mieti bude.«
Všehrd IV hl. 13 odst. 11: ~Neb zprava nezáležie na osobách lidských, než
na dědinách a na gruntiech, kterýmiž se co zpravuje. Též také ne na zpravci, jestliže

Touž zásadu stanoví Vladislavské

zřízení

zemské, zemské

zřízení

r. 1530,235) zemské zřízení z r. 1549,236) 1564,237) obnovené zřízení zemské

pro Čechy
a pro Moravu. 239)
Zastavování nemovitostí spravce pro nároky z ,nespravy stalo se tak
že ten, kdo nemovitostí neměl, rukojmě s nemovitostmi postaviti
240) Smluvní živel při přislibování náhrady šel pak ještě dále, než šel
Zavazovalyť strany nejen svúj majetek přítomný, ale i budoucí, při
čemž asi i obdoba římských generálních hypothek smluvních jevila svůj
účinek. 241)

Nehledíc ku přímé povinnosti spravce, která mu i jako vlastníku zabavených nemovitostí přislušela, mělo zastavení toto různý obsah. Věřitel
mohl se uvázati v zastavenou nemovitosť bez ohledu na vzešlou škodu 242)
to prodal nebo zapsal jinému, čímž zpravuje, pro nezpravu úmluva má vyjíti, než
na držitele dědictvie toho) kteréž jest ve zpravu zavazeno, poněvadž zprava zemská
nic na osobách nezáležie než všecka na gruntiech a na dědinách a na dědictví ležie.{(
235) C. j. b. IV. P. 1 S. 1 P 52 č. 138:
»A ten, ktož spravuje, jestii že by pak
ty dědiny prodal po té správě, tehdy ten prodaj té správě k škodě nenL«
Čl. G 8, připojuje však v článku H 5 ještě určitější ustanovení: »Item, Jestli
že by kdo kterým statkem co zpravoval, a po té zpravě že by na tom statku věno
zavadil anebo komorní plat zapsal anebo jakž kolí posledním zápisem zavadil: tehdy
přijde-li pro nezprav u k odhádání, poslední zápisové moci míti nebudou proti prvním
proti té zpravě. Než což by po od hádání té zpravy zuostalo: tehdy potomní zápis
k tomu má hleděti, což jest po tom odhádání statku zuostalo: a tak starší zápis před
potomním má o zpravách napřed mítLc
237) D. 53, F. 53.
238) K. VIII. a K. XIX.
239)

Č. 287 a 298.

Všehrd IV. hl. 11 odst. 8: »Někto pak sám nezpravuje él. zvláště ktož nemá
nad to, což jest prodal, než jiné miesto sebe zpravce s jich voli a přiznániem u desk
postavuje, kteříž za to mají,« viz též hl 5 odst. 1: »aby, nemáli sám za zpravu dosti,
aby majícieho v zpravu vedlé sebe postavil, anebo nemá· li sám po tom, což jest ~rodal,
nic, aby miesto sebe jiného (raděje než vedlé sebe) dosti majícieho ve dsky s jeho
přiznániem zapsal.«
Reg. II. p. 951 Č. 2189 (1309): »alia bona nostra libera et iura per nos ub:cumque habita et habenda,« viz pozn. 107, C. j. b. II' 2 Formae lit. p. 292 č 30: »ubi·
cumque habent vel habebunt," Všehrd IV. hl 11 odst. 4; »kdež má nebo mieti bude i{(
odst. 8: »Opět někto zpravuje některým dědictviem napřed jmenovitě a potom jiným
zbožiem svým vším, kteréž má nebo mieti bude;« srvn. s tím v příčině účinků půhonu
Všehrd III. hl. 7 odst. 7. O smluvních generálních hypothekách římského práva víz
Pandekten. Berlin 1892, p. 653, týž, Das Pfandrecht nach den Grundsatzen
des heutigen romischen Rechts. Leipzig 1860, p. 501 a násl., p. 72, 244 a 335, 1. 1 pr. D.
de pignoribus 20, 1 a dálší u Dernburga citované prameny.
242) Boček IV. p. 387 CCCIV. (1292) viz pozn. 233, Reg. II. p. 929 č. 2152 (1307)
viz po zn. 107, Stadtbuch von Briix p. 18 č. 47 (1312): »promisitque idem Johannes
hune vendicionis contractum secundum jus provinciale imponi solenniter Pragensium
beneficiariorum tabulas procurare, prout quoque consuetudo terre requirit; annos tres
et ebdomadas sex memorato domino preposito suisque fratribus de bonis huiusmodi
plenam prestare varandiam. si vero prefatus Johannes predicta seu aliquid predictorum
non expleret, extunc ad omnia ipsiu!'> bona hereditaria et alia in Ponte et Zews situata
240)
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aneb uvázal se toliko do výše vzešlé škody. 243) První dělo se buď s komorníkem aneb »mocí svú« bez komorníka. 244) N emovitosť musela však býti
vrácena, když spravce škodu nahradil. 245) Při druhém bylo potřebí zvodu
a odhadu zastavené nemovitosti! ale nabývalo se ihned vlastnické právo.
Jak první, tak i druhý způsob realisování zástavního práva pro škody z nespravy jsou však jen zjevy pozdějšího českého
když strany v právo
stané se podvolovaly a škody tedy púhonem více nevymáhaly.
Vylíčivše takto správu, vytkněme nyní její charakteristické známky,
které ji činí na rozdíl od správy práva německého svou, vlastní, českuu.
Když k základu hledíme, ne k nepatrnostem, a zároveň k účelu naší práce,
vystupuje nám nejprvé listovní spravedlnost' pražského purkrabí, púvodně
všechny listy, zejména také li:3ty
Pozdější právo spravní
listy z jeho pravomoci odvádí, ale zvláštní charakteristické známky české

trvají dále. Je jimi předně účinek správy v pncme zavazení nemovztostí spravce pro nároky z nespravy a za druhé urychlené řízení pro nárok)}
z nesprav)}) škody) které v pozdějším vývoji vrcholilo v závazcích jako
v staném právu. Zavazení nemovitostí spravcových pro nároky z nespravy
mělo svůj základ v anticipování účinků půhonu pro tyto nároky. Urychlené
řízení pro nároky z nespravy zakládalo pak se na zásadě práva českého,
že pro škody jest řízení zvláštní, jednoduché. Obě tyto známky charakterivývoj správy, v základech svých v německém právu tkvící, v samostatný) jedině a specificky český.

prelibati dominus Nyeolaus prepositus eum suis fratribus habebunt respectum, eisdem
pro pignore seu vadio obligata, donec sepedictus Johannes perfecte arlimpleat, quod
promísit. discesso autem varandacionis termino presentes amplius sint irrite et inanes.«
Reg. II. p. 83 č. 211
viz pozn. 29, p. 262 Č. 673 (1269): »Nichilominus
aput abbatissam et moniales prefati monasterii de Ozla taiionis et sponsionis vineulo
nos adstringentetes, quod si in futurum de bonis eisdem per qualemeunque viam eontroversie ipsas contigerit impediri, nos in bonis nostris equipollwtes redditus ad vsus
earundem restituemus;« p. 939 Č. 2176 (1308) viz pozn. 233. p. 951 Č. 9189 (1309) viz
pozn. 107; Urk. Hohenfurt p. 116 CVII. (1357): Vnd kh vor genantcr Bernhart verhays
in mít samt meinen prvedern mít vensern trewen vnd mit dem prief, ab kayn krieg
auf daz selb erb kem zv chvemftiger zeit an swelherlay sach daz wer, daz kh yn daz
schol ausrichten vnd richtig machen an alew ir mveh vnd an allen iren schaden noch
dez landes rechtes: Vnd was sew schaden dar an nemen, den J'cltvellell J'ew habe1Z azp
aZlem meinem erb vnd aygen, swo idu han ynner Zandes oder auser la1Zdes/" p. 136
CXXIII.
: »Tet wir des nicht, so schiill wir
piirgen Vlreich von
Drochaw vnd Zeyfrid von Moskow V71ser aygen hab ab trefen aZzo viZ 'mld des driftails
mer, wo sy czai"gent azif V1Zserm gi2t;« p. 167 CXLIV.
: l>Si vero quod absit, eadem
bona cum omnibus suis appendiciis superius expressis disbrigare et libertare non possemus, extunc de tot ef tam bonis nostris Ziberis hereditatibus, provt dieta bona se extendunt, parte tercia sujeraucta jrefatis dominis ac ecelesie in Rosemberch cOlzdescendere
ipsosque desuper transducere promittimus et debemus omni occasione et contradictione
procul motis;« p. 171 CXL VIII.
p. 186 CL VIII.
p. 197 CLXVII (1385),
p. 198 CLXVIIL
; Urk. Goldenkron p. 313 CXXVU.
: '>a to slibugi bez
falssie wiernye przied kazdym szywym zprawity y przied Szídí i przied wieny y przied
syrotki, ya.ksz zemye Czeska prawo gma. A to ya Camareth z Myrokowicz slibugi
a podle mne Mach z Holkowa, oba slibugema gednu ruku a nerazdielnu zprawity
wiernye. Paklibichme toho neuczynyly tehdi mame gemu Raczkowi drzewegmenovanemu vkazaty na swich dobrich dyed)'l?ach trziefymt wisse v pra'l'Cm diedicztwť.«
244) Všehrd VIL hl. 1 až 3, Libri cit. II. p. 367 Č, 3:
l>ježto jest na mě v základě pro nezpravení zboží mého spadlo.«
245) Viz texty v pozn. 242;, Všehrd V. hL 1 odst. 3: »A vedlé těch rozličností
i pokuty při zástavách bývají. rozličné a rozdielné vedle smluv mezi pójčujíciem a zastavujíciem učiněných, takže někto pro nevrácenie a nezaplacenie summy své na čas
určený v dědictvie nebo v plat zastavujícieho se uváže, a ten drží a toho užívá dotud,
dokudž se jemu suma pójčená nedá nebo nezaplatí. (A to nenie velmi nespravedliva
pokuta; neh zastavující vždy někdy k svému statku přijíti móže.)«
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Oddíl ll. Vliv

českých živlů

správu v Dolních

a Horních
V nejstarších
listinách o
majetku jest o ručení
za správu stop málo. l ) Většina listin nese se ve slohu současných církevních právních listin s eksekračními doložkami 2}.
církevní výslovně
nakazují, že se jim odporovati nesmí. 3) Kdo jim odporoval, propadal církevním trestům, často i posmrtným 4). Zvyk církve přecházel na listiny
světské. I tu hrozilo se stejným trestem tomu, kdo jim odporovati bude,
a tato trestní doložka stává se nutným listin přídatkem 5). Nicméně lze za
to míti, že i v Rakousích platily o správě stejné zásady jako v ostatních
zemích oblasti práva německého. Pokud šlo o náhradu škody, nespravou
vzešlé, byl by si musil i národohospodářský princip, aby každý za dávku
svou obdržel přiměřenou dávku cizí 6), zjednati průchod. V druhé polovici
shledáváme 7). Než přes to nepřichází se
12. století aspoň se s ním
1) Urkundenbuch des Landes ob der Rnns II. p. 633 CCCCXXXV.
p. 648
CCCCXL VIII. (1224), III. p. 21 XIX (1234), p. 2ú XXIII. (1235), p. 39 XXXVII. (1236),
p. 67 LX. (1233); srovn též příklady v dalších poznámkách.
2)
Vertragsbuch p. 558, 559.
3) UoE II. p. 1 I.
p. 130 XCIlr. (cca
p. 211 CXLIII. (1147), p. 290
CXDV. (1158).
4) J. c. p. 126 LXXXIX. (1106), p. 127 XC (1107), p. 133 XCIV.
p. 139
XCVII. (1111), p. 142 XCVIII. (11.11), p. 152 CIL (1122), p. 158 CV. (1122), p. 160 CVII.
(1123), p. 178 CXX.
p. 191 CXXVIII. (1141), p. 213 CXLV. (1144, p. 215
CXLVL (1144, p. ::"24 CLIlI. (cca 1146), p. 227 CLV. 1147), p. 255 CLXX. (1151),
p. 510 ceL V!. (1207).
5) l. c. p. 161 CVIII. (1125), p. 162 CIX. (1125), p. CXXIX.
p. 286 CXCI.
(1157). Srovn. též valU:sa, Das erste Auftreten der deutschen Sprache in den Urkunden,
Leipzig 1895 p. 93.
9) Srvn. UoE II. p. 415 CCLXXXIV. (1189): »Nouerit tamen generatio, que
uentura est, quod non id prius stabiliuerimus, quam relatione fidelium in huiusmodi
estimatione scientiam plurimam habentium, certi fuerimus, parem esse hane commutationem et utrique parti utilem.«
7) 1. c. p. 307 CCVfI., Fontes rerum austr. II. 31 p. 128 Č. 129 (1229): »et huius
feodi idem episcopus debet esse auetor eontra omnem hominem ipsius ducis secundum

určité formě ani v polovici 13. století, a otázka, jak se má škoda z nespravy nahraditi, řeší se tu různotvárně. Tu sáhá se k donucovacím proa přiříká se důchod na tak dlouho, dokud se
zadost neučiní 8). Tu dokonce zástavní gewere jiného statku se přislibuje, když
zřízená nespravou ujde 9). Tyto porůzné zjevy jsou sice půda, z níž pokmen nároků z nespravy svou potravu béře,
berou
však svůj počátek jinde. Není to však daleko, jen v blízkém sousedství,
hraniční čáru totožnosť hospodářských poměrů a bohatosť hospodářských styků vyhlazuje. Sousedstvím tímto jsou Čechy a Morava, na
hranicích právo území jednoho v území druhé se rozpíná 10). Vliv

iusticiam quod gewer uulgariter nuncupatur, sed et si idem episcopus hoc non fecerit,
omnem pecuniam, quam super hoc a duce recepit, restituerein pleno tenetur eidem;«
Chabert, Bruchstiiek einer Staats- und Rechtsgeschichte der deutsch-osterreichischen
Lander (Denkschriften der Wiener Akademie ph. híst. Cl. 4) p. 22, viz tamtéž v pozn. 2
cit. listinu z r. 1232: »si quisquam monasterium super hac emptione presumat impetere,
infra annum et diem nos tenebímur satisfacere~«
8) UoE III. p. 71 LXV.
: »Tali tamen interposita cautione, quod, si aliquis
iam dictos fratres de bonis prenominatis eo, quod ipsa nos iniuste possedissemus, ímpetierit, ipsi de bonis ecclesie nostre in Perínkyrchen redditns decem librarum tamdiu
percipiant, quoadusque per nos successoresque nostros a taji impulsatione fuerint
liberati. «
9) I c. p. 113 Crx. (1242): »Ego comes Heinricus de Ortenberch tenore litterarum
presentium uolo innotescere uniuersis, quod pro decem marcis auri, quas dominus meus
uenerabilis Patauiensis cpiscopus rr:utuo mi hi dedit, omnia jura iudicii et aduocatie mee
in Maense et in Steinenchirchen et in bonis prefati episopi in Strazwalhen in aliis
quoque, siqua de bonis Ratisponensis episcopi in illis partibus per diétum Patauiensem
episcopum fuerint conquistita, sibi hac conditione interposita obligaui, ut eadem bona
ab omnimoda iurisdictione et dominio meD Ubera et exempta tamdiu cum omni utili·
tatc et prouentibus ad ipsum episcopum debeant pertinere, quousque de prefata summa
auri sibi per me integraliter satisfiat. Memoratus etiam episcopus eandem obligationem
mihi sine contradictione restituet, cum sibi de ipsa summa auri per me fuerit satisfactum. Promitto insuper sibi firmiter data fide, quod de bonis siue iure prefati iudicii
et aduocatie mee dieto eriscopo obligatis nuHo alienationis genere alienare medio tempore
adtemptabo, donec a me
integraliter debita dicte summe. Si uero quicquam de
iure prefati iudicii et aduocatie iam dieto episcopo obligatis a me medio tempore euictum
fuerit per iustitiam uel alio quoquo modo, tantumdem de bonis meis in Echenheim
obligationis nomine possidet et etiam possidebit.« Východiskem pozdějšího zaslibovánÍ
zásta v pro nároky z nespravy listina tato přece není. Dávání do zástavy je tu jen nahodilé. Jen proto přislibuje se nová zástava, poněvadž zástava spravovati se má.
statek má proto do zástavy býti dán, poněvadž stará zástava spravena nebyla. Nový
statek měl pak býti dán v zástavní gewere, starou tedy zástavu s držtnÍm a užíváním,
nikoli v zástavu novou bez držení a užívání, s kterou se u nároků z nespravy později
setkáváme.
10) I listiny, v pozn. 8 a 9 citované, poukazují na toto sousedství. Listina z r. 1239
(pozn. 8) vydána je v Medlíku, v sousedství tedy župy vitorazské. Listina z r. 1242
(po zn. 9) psána je v Pasově; vy datele jejího hraběte Jindřicha z Ortenberku vidíme
brzy na to r. 1251 vydávati jinou llstinu v Praze. (Viz Erben, Reg. I. p. 588 Č. 1269).
Při listině z r. 1242 jsou súčastněni svědkové, kteří i při sepisování listiny éeského
velmože Voka z Rožmberka z r. 1257 podílu berou (Waltherus de Tannberch a Heinricus
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styků sousedských nejde ovšem dál než v těsný jich sou byt, a tak by to
bylo bývalo i s pohraničními právními poměry mezi Čechami, Moravou
a Rakousy, kdyby ze samého nitra země jim nebyla pomohla mohutná
spruha. Byl jí společný panovník Čech, Moravy i Rakous, Přemysl
Otakar II.
Pokládá se za velikého germanisátora, a letopisec jeden vypravuje o něm, že sám z německého práva a jiných práv zákonník pro
Čechy sepisovaL 12) I my máme za
že za něho mnohé z práva německého
do práva českého přešlo, ale za něho to také bylo, kdy útvary specificky
české našly své domovské právo i mimo obvod zemí českých, v zemích,
které rozkazů jeho poslušny býti musily. Studie naše vede nás dnes do
Rakous.
Pevná ruka Otakarova, na niž
si všichni, kdo její tíhu kdy
Moci vladařské
cítili 13), zasáhla mocně ve všechny rakouské
stal se zemský
dán pevný základ
dvorské kanceláře rozdflný,
písař, soustřeďující pod
samostatný zemský úřad písařský, na úřad desk zemských v Čechách živě
zemský mír a r. 1266 zemské zřízení
Proti
upomínající
R. 1254

de Merschwanch viz UoE III. p. 235
aneb kteří jako Falkenstein (viz Blatter
des Vereines mr Landeskunde in Niederosterreich 1885 XIX, Buker, Falkenstein und
die Falkensteine in Niederosterreich p.. 432) jakožto blízcí sousedé Rožmberků jsou
známi. Srvn. též UoE III. p. 235 CCXLV. (1257) a k tomu L c. p. 273 CCLXXXIX.
(cca 1260), dále Erben, Rcg. I. p. 364 č. ';75 (1231), Emler, Reg. II. p. 143 č 371
1') Palacký L p. 3:::6, Krones, Handbuch der Geschichte Osterreichs 1. Berlín 1876
p. 638, Huber, Geschichte Osterreichs I. Gotha 1885 p. 526.
12) Palacký II. p. 5
13) Valvasor, Die Ehre des Herzogthums Krain Rudolfswerth 1877-1879 2 Auft.
X. Buch, XVI. Capitel p. 226, KrOJ-leS 1. p. 638, Huber 1. p. 526, DopscJz, Entstehung
und Charakter des osterr. Landrechtes. \Vien 1892 p. 50.
14) KroJZťs p. 645 o něm píše: »Es liegt etwas
im Wesen
des Bohmenkonigs, der Geist des starken Willens und kraftigen Handelns beseelt ihn.«
Viz též Palacký II. p. 77 a násl.
15) O pramenech příjmů srlln. Dopsch, Beitra,ge zur Geschichte der FinanzverOesterreichs im XIII.
des Inst. [Ur osterr. Geschichtsforschung XIV. Bnd. 1893 p. 449 a násl.) K tomu srvn ErbťlZ, Zur Entstehung des sogenannten Rationarium Austriacum (MittheiL XVI, Bnd. 1895 p. 112). O úřadu písařském
srvn. Dopsch, Beitr. zur Gesch. der Finanzverw. Oesterreichs lm 13. Jh. (Mittheil. XVIII.
1897). Písař (viz l. c. p. 248) se jménem scriba přichází sice již v době předJtakarovské.
Je to jeden z notářů zeměpanské kanceláře, kterému proto také scriba Austrie přezdí
váno (viz 1. c. p 250 v pozn. cit. listinu z Fontes r. austr. II. 8. Č, 300: »Ut autem hec
rata permaneant, sigillo capituli Scotorum et domní Vlrici notariipresentem cedulam
iussimus roborari.« Pečeť Ulrichova. nese poznačení scriba.) Dopsch hledí z případů,
kde notář pod jménem scriba vystupoval - jsou to převody majetkové a spory o držbu,
pak osvození od marchfutter, od mýt a cla, práva braní desátku, smlouvy o pohledávkách
zeměpána - odvoditi rys jeho samostatné působnosti při komoře zeměpánově. Ale
hlavní jeho doklad, kratší znění rakouského Landrechtu, odpadá proto, poněvadž do
doby nenáleží, do které je klade (o tom viz dodatek), vedlejší pak, že v listině z r. 1222
(p. 252) stojí, že zbytek dlužné ještě sumy buď vévodovi neb jeho soudci v Enži »seu
notario eius in Winna< platiti se má, nedokazuje pro samostatnou působnosť písaře
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šlechticům vystoupeno bez ohledů 17). Vzdorné hrady zbořeny,
volné stavení nových zakázáno 18). Než přes to nezhrdnuto poradným
hlasem těch, kteří před mocí se třásli. Dvanáct pánů ze země tvoří radu
jako ji tvoří v Čechách dvanáct zemských kmetů 19). Rozkvět

fiskalismu pranic. Okoinosť pak, že notář, jako »scriba« pojmenovaný,
stavu náleží, vysvětluje Dopsch (p. 254) sám přirozeným způsobem, že totiž
v dřívější době po výtce osoby kněžského stavu ve dvorských kancelářích zaměstnány
Netřeba proto sáhati k vysvětlení Dopschově (p. 255), že totiž při úřadu písaře
dání v léno pro lenní nezpůsobilosť osoby stavu kněžského bylo vyloučeno.
Název hscriba Austrie et Stirie«, který si po vymření Babenberků Vítek z české
rodiny Vítkoviců dává, jest pouhý titul bez samostatného úřadu. Měníť se brzy, když
Otto z Ebersteinu jako císařský místodržící do Rakous přichází a jako »sacri imperii
per Austriam et Stiriam capitaneus et procurator« se zve, v pojmenování l>scriba eiusdem imperii gloriosi« (p. 259).
V prvním čase vlády Otakarovy zůstaly poměry, notářů se týkající, nezměněny
261, 266).
stává se však osoba se jménem scriba vůdčí osobou dvorské
kanceláře (p. 2M), ale ani tím není vývoj ukončen. Seznáváme, že scriba Anesi řídí
officium notarie nebo notariatus (p. 269) a zve se gubernator scribatus Anesi (p. 289),
a že mu správa zeměpanských důchcdů je svěřena. V této poslední příčině splývá jeho
úřad s úřadem komornickým, při něm~ Gozzo a Paltram s názvy :.domini regis Bohemic
officialis in Anaso« (p. 287), »procurator Anasy« (I. c,), »rectorcs officiorum« (p. 294),
pozornost naši upoutávají. Za Otakara přicházÍ pro písaře poprvé jméno »lantscriba«
(p. 295), které odtud pravidelným jeho poznačením se stává, přimykajíc se k podobnému
pojmenování v Čechách, kde již před Otakarem, jak Dopsch správně vytýká, notarius
terre přichází (p, 295, Emler, Reg. II. č. 2648).
Tyto okolnosti přiměly již Dopsche, aby vyslovil správné mínění, že zemský písař
se i ik v Rakousích nad EnžÍ, tak pod Enží od dvorské kanceláře v samostatný úřad
zemský odpoutal, jehož charakteristická známka právě v tom záleží, že je vlastním
úřadem doby pozdější, žádným úřadem lenního svazku. Takové však jsou všechny
úřady zemské v Čechách a zejména také úřad zemského písaře.
,
Jako měl písař v Čechách své účastenství v soudnictví při exekucích, měl je
asi také písař v Rakousích (Dopsch p. 281). Samostatné soudnictví, které mu však Dopsch
přisuzuje, při něm neshledáváme, majíce případy, Dopschem citované, jen za jednotlivé
případy delegace (p. 282). Chránil-li zejména vysouzené práYo, činil tak jen proto, poněvadž měl toho času zeměpánem jemu svěřenou výkonnou moc. To bylo však jen
výminkou, poněvadž pravidelně byla tato výkonná moc při zemském maršálkovi
a hejtmanovi.
..
16) Dopsch, Uber díe Daťrung des Landfriedens Herz. Otakare mr Osterreich
(Mittheilungen 16 Bd. p. 190 a násl.), týž, Die Entstehung und Charakter des osterr.
Landrechtes
17) Dopscll, Die Entstehung p. 50, Palacký II. p. 88 a násl.
18) Dopsch, p. 50, Mír Otakarův (Archiv mr Kunde osterr. Geschichtsquellen
1. p. 59), Zemské zřízení Otakarovo, §§ 40, 31 (Hasenohrl).
19) HasClt o'/t rl, p. 170 pozn. 20, LuschiJz, Osterreichische Reichsgeschichte, p. 166,
167. Dopsch, Uber die DatiruDg des Landfr. (Mitthei! 19) p, 165 uvádí naproti tomu,
že »gesworner Rath« dá se již začátkem 13. století v Rakousích spatřovati; tak prý
tomu bylo i v Německu koncem 12. a na začátku 13. století. Srv. však proti tomu
Wretschko, Das osterreichische Marschallamt im Mittelalter. p. 151. O české radě viz
Celakovský, Ottův slovník náu':ný, Čechy str. 479, 502, 507, ve srovnání s počtem
zemských kmetů na soudě zemském, viz Cod. jur. boh. II 2 p. 376, Ondřej z Dubé
§ 62, srvn. též Brandl, Glossarium, heslo »Rada«.
v

země panském

kněžskému
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měst, novým panovníkem pěstěný, svazuje s ním města poutem vděčnosti,
takže ani král svaté římské říše s to není, aby
koruně jich, Vídni,
pouto toto rozvázal 20). I v poměrech stavovských nastává vlivem nových
oprav podstatná změna. Od druhé pol. 13. století,
Zallinger 21) zřejmě
přiznává, nastupuje zvláštní rozlišováni mezi ministeriály a nesvobodnými
rytíři.
Tito vystupují odtud jako samostatný, od ministeriálů odlišný
stav. Luschinovi
když na
této nižší šlechty hleděl, tanuli
na mysli čeští vladykové
Než do bližšího srovnání obou stavovských
poměrů nelze se dnešního dne ještě pustiti, vždyť nám ani vladykové čeští
nejsou blíže známi
Příslušníci této nižší šlechty zvali se sendmessige,25)
rittermassige aneb také Ritter und Knappen 26).
Otakarovi ve válce
podporou, které často potřeboval
Dle rozdělení české šlechty na
a vladyky byl v zemích
českých v každé župě soud dvojí,
a vladyčí 28). Dělidlem příslušnosti těchto soudů byla vážnosť, dotýčně nepatrnosť rozepře. Důležitější
pře, jak pánů, tak vladyků, náležely před soud panský, méně důležité před
soud
V této
soudů
nastala za Přemysla

Otakara II. jakási změna. Cúda župy pražské povysena jest nad ostatní
30). Stala se asi pro některé pře výhradným forem šlechty, aby z tohoto základu všechny pře na sebe aneb aspoň k jiným soudům do Prahy
stáhla. V Rakousích,
provedena byla Otakarem reforma soudnictví po způsobu českém. Snad vrhají tedy poměry v Rakousích zpětné
světlo do Čech.

20) Lorenz Geschichte Konig Ottokars II. von Bohmen p. 663.

21) Min.isteriales und Mmtes, Innsbruck 1878 p. 2122) Luschi1Z, Geschichte des a!teren Gerichtswesens in Osterreich, p. 63 pOZll. 91.
23) Vladykové
nižší druh české šlechty, který měl naproti zemepánu menší
povinnosti než šlechta vyšší, Ješi. Rozdělení tomu odpovídá starobylosť rodu a velikosť

majetku. Lechové táhli do boje pod vlastní svou korouhví, vladykové pod korouhvf
kraje. Tvořili asi krajskou jízdu, kdežto svobodníci a ostatní bojovnici tvořili pěchotu.
Lechové zvali se milites primi,
secundi ordinis. Viz Ottův slovník
p. 484, C. j. b. 1. p. J. Conr. § 21, Palacký I. p. 356, Jireček I. p. 196, II. p. 62 a násl.
24) Viz pozn. 23., srovn. též Brandl, Glossarium, heslo :.>vlaciyka 11:
25) Hasenonrl, osL Landesrecht, širší znění §§ 27, 30, 44, týž p. 77 a násL,
Rieger, Říšské dějiny rakouské p 185 v pozn. 42. vykládá slovo toto z církevních
»sendů,« rozuměje jím v
dalším
způsobilosť státi ve věcech
církevních před biskupem.
26) Zemské zřízení Otakarovo § 12, 48, 54, v jeho zemském míru také »Ritter
und chnecht.«
27)
§ 54: »Wir seczen vnd gepieten vestigcleichen bey vnsern hulden das
al1e die Ritter vnd knappen díe zu dem land gehoren oder dře Bischof angehorent
oder andre gotzheuser oder díe herren von dem land dře zwainczig phunt gelts haben
iglicher fůrbas ain verdakchts Ros vnd gancze wappen haben dem lannde zu wer
vnd zu ern Vnd wer XV t gelts hat oder zehen oder darhinder habe, der sol ftirbas
ainen ledigen hengst vnd ain darf geschire haben oder ain sper der anders nicht
enhat vnd welich Ritter oder knecht von . . . ster krankhait seins leibs so siech sei
das er dem land zehilf nicht geuarn mag der sol doch sein Ros vnd sein harnasch
haben vnd sein r:ot geschiecht so sol er seinen Sun oder seiner mag ain vertigen an
seiner stat Wer das nicht entůt dem sol niemant kain Recht tun was er zehlagen hat
vnd sol man allen leuten die hincz lm icht ze sprechen haben volles Recht tun ... «,
§ 56; srvn. též Hasenohrl p. 40 a násl.
28) C. j. b. 1. Jus Com. p. 56 § 21, Palacký 1., p 385, ')ireček, Slovanské právo
II. p. 202, Hatzel, O vlivu pro něm. p. 99.
Ealacký, ')ireček 1. c., Ha7ul, p. 100, 101.

Mírem Otakarovým zavedeny byly totiž v Rakousích po způsobu
župních soudů zvláštní soudy. Dosazeni tu byli čtyři zemští soudcové, »zwen enhalb tunowe, zwen dishalb« 3t). Kompetence jich nebyla však
taková jako kompetence českých soudů župních. PřÍnáleželo 32) jim sou·
diti o životu a statku nižší šlechty a o movitostech a menších trestních
věcech proti vyšší šlechtě, pak o sporech duchovenstva, pokud nenáležely
soud církevní Přes to však, jak v župních soudech, musila se jich
súčastnÍti všechna šlechta kraje 33).
českých

Dělidlem

mezi soudci na pravé a na levé straně Dunaje byl tedy
Jaké hranice jednotliví soudcové na té neb oné straně Dunaje měli,
není známo. Mnoho na nich nezáleželo, poněvadž dle míru Otakarova,
pokud to možno bylo, vždy dva soudcové pospolu na jednom soudě zasedati měli 3-1). U výběru místa pro soud byli soudcové volni 35). Vidíme je
souditi v Ybbsu,36) Welsu 37), Linci 38) a soudili snad také i ve Vídni
Zvali
se judices provinciales 40). Organisace tato doznala však změny hned již
za Otakara. Horní Rakousy neboli vlastně Nadenží, nemajíce do doby
Otakara II. své samostatné existence, ač její territoriální vývoj již doba
předchozí připravovala,
a majíce v roce 1255 již svého zemského písaře,42)
30) C. j. b I. p. 158 Decretum comitiorum regni Bohemiae II. § 7.: »ad praesentiam beneficiariorum Pragensium.«
31) Archiv fůr Kunde ost. G. Qu. I. p. 55: »[WJir wellen auch und setzen vier
Lantrihtaer, zwen enhalb tunowe, zwen dishalb di suln rihten alle chlag di fur si
choment, an uber dienstman leib und aigen und lehen,.: viz též Huber p. 50, LuschiJl
p. 57,
p. 57, Sitzungsber. XXI p. 92, HasC1tonrl p. 167.
32) Luschi1l p. 62, Hasenohrl p. 171, lVenmsky p. 57, Dopsch p. 69.
33) Mír Otakarův: »[W]ir gebiten auch allen den di in dem lantgerihte sint
gesezzen, iz sin dinstman, ritter od[ er] chnecht, arm od[ er] riche, swa di lantrihter
irin lanttaeindinch hin legen,daz si dar chomen dem geriht zehelf,« Luschi7Z p. 61.
34) Mír Otakarův: »Wir wellen au ch daz zwen lantrihter bei anander sitzen an
dem gerihte so si mugen.« F. r. a lI3l p. t91 č. 186 listina daná v Ybbsu ze dne
29. srpna 1256.
35) Viz pOZll. 33.
36) Viz listinu cit. v pozn. 34.
37) DoE III. p. 355 CCCLXXVIII listina ze dne 22. března 1268.
38) 1. C p. 321 CCXLIV. list. ze dne 1. července 1264.
39) Lze se toho domnívati z listiny ze dne 15. ledna 1280 (DoE III. p. 514
DLIII.), dle níž i císař Rudolf 1. soudu tomu ve Vídni předsedal.
Dopsch p. 74, 75, Hasel101trl p 168, 172.
41) Rieger, Říšské dějiny rakouské p. 50 a násl, Strnadt, die Geburt des Landes
ob der Enns,· LuschilZ, Osterr. Reichsgeschichte p. 88.
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utvářeny

jsou Otakarem v letech 1260-1264 v samostatné území s vlastní
svou zemskou správou. Zvaly se Austria superior, též supra Anasum,
kdežto vlastní vévodství rakouské nazýváno prostě Austria nebo Austria
inferior. Změna tato nedotýkala se však území zemských soudců, poně
vadž r. ] 268 vidíme zasedati soudce z Dolních Rakous ve Welsu; 43) ovšem
však prLlběhem doby vedla k soudnické emancipaci Rakous Horních od
Rakous Dolních. Jako jiné země, Otakarem
dostaly i Horní
Rakousy svého vlastního zemského hejtmana
Musilo se tedy i soudnictví, které pojilo se k sídlu takového zemského hejtmana, od sídla zemské
správy v Rakousích Dolních odpoutati, Soud takto povstalý zve pozdější
doba zemským hejtman-;tvím nad EnžÍ, jemuž r. 1379 vídeňská Hof:;chranne
k sourodému bJku se klade
O této níže,
Landtaidingy, shromáždění totiž celého národa k účelům soudním,
potrvaly i dále. Jích shromáždiště byly i nadále Klosterneuburg, TuHn
a Mauttern. Soudy tyto zas:,daly třikrát do roka, a zeměpánu nebo jeho
náměstku bylo volno, které z jmenovaných míst vyvolí si za shromáždění
soudu.
Než jako v Čechách, datuje se i v Rakousích od doby Otakarovy
úpadek takovýchto zemských soudů: jako shromáždění celého národa.
V Čechách pohlcuje jich kompetenci zvláštní soud zemský, cúda pražská,
kterou Otakar nad ostatní cúdy v zemi pozdvihl, přiděliv jí své zeměpanské
úředníky. Jak z pozdějšího složení tohoto soudu víme, jsou tito úředníci
účastni při půhonech, exekuci a zasedají také na soudě. V Rakousích pohlcuje kompetenci landtaidingu hoftaiding. Počátky jeho shlédati lze v Ra42) VoE III. p. 219 CCCXXV. z r, 1255, p. 220 CCXXVl. z r. 1255, srovn. pozn.
15 a Rieger L c, p. 54 pozn, 21. f/VerUlzsky p. 232, Strnadt p. 111.
43) Viz listinu cit. v pezn. 37.
Strnadt. L c. p. 121 nebera ohledu na označení v listině :» judex provincialis«.
Reg. II. č. 255 L ze dne 24. května 1260, Č. 284 ze dne 25 prosince 1260,
č. 325 ze 18. července 1261, Č. 381 z r. 1262, Č. 717 ze dne 8. října 1270, Č. 794 ze
dne 7. září 1~72, č. 1016 ze dne 1. května 1276. Srvn. TVretschko, Das osterreichische
Marschallamt im Mittelalter, p, 64" Otokars Reimchronik (M. G. Deutsche Chron. VI)
70651., Rieger, p. 64.
45) VoE Ul. p. 435 listina ze dne 3. června 1276, viz též Reg. II. Č. 532 z r. 1266
a Č. 1016 ze dne 1. května 1276, Strnadt, 1. c. p. 120, 121, Wretschko, I. c. p. 63
pozn. 116.
46) Luschť1Z, Gesch. d. alt. Ger. p. 65,
LR 2 § 1: »vnd sullen díe taiding sein nůr zu Newnburg ze Tulln vnd ze
Mautarn.« O tom, že bylo tré soudt: do roka, svědčí tré míst soudních, než i počet
3 hoftaidingů, které na místo jich vstoupily (Luschin p.
a také Seifried Helbling
IZeitschrift [Ur das deutsche A terthum p. 62), který místo hoftaidingů 3 landtaindingy
žádá: »dcs gerichtes waere bereit driu lanttcidinc in dem jar und lieze din hofteidinc
gu« O výkladu slov § 1. LR 2 »nůr uber sechs wochen und nicht darhinder »viz
dodatek. V příčině volby místa srovnej § 92 LR 2 : »An welich ding stat der lan desherr oder der Richter der an seiner stat siczet richten wil da sol im der lant-Richter
au dem end ain schrann machen ... «
O místu samém srvn. LuschiJZ, Gesch. d. alt. Gerichtsw. p. 60 a násl.

kousích již V době Babenberků. 48) Teprvé však za Otakara nabývá určitých
a pevné kompetence. Na úkor právomoci zemských soudců rozhojnilo
zejména jeho zemské zřízení. Odňata jim totiž právomoc nad rytíři
a panoši, pokud šlo o jich život. Toliko pro krádež a tak řečené posslich
49) zachována příslušnosť obecná. 50) Před hoftaiding neboli dvorský
soud náleželo dále všechno násilí, offner gebalt, neposlechnutí příkazu
dvorského soudce a movité věci bez rozdílu osoby,51) ovšem stavu šlechtického, takže analogie dělidla panských a vladyčích soudů župních, v centrále
pavk soudu zemského a menšího soudu zemského jest na snadě, 52) Jako
v Cechách, obstarávají půhony a exekuci při hoftaidingu zeměpanští úředníci. 53)
Dvorskému soudu v Rakousích přidělen jest zejména také takový orgán
moci, který působnosti nejvyššího purkrabí v Čechach zplna odpovídal. Je jím maršálek,54) jemuž zemské zřízení Otakarovo přiděluje škody,
které kdo způsobí, bera potravu na cestě k válečné hotovosti přes míru,
zákonem stanovenou, 55) soudní věci tedy, které i v Čechách do kompetence
nejvyššího purkrabí spadají.
48) Luschi1Z 1.

C.

p. 66 a násl., TVrefschko, Landmarschallamt p. 111.

49) L(j';zi1zg, Reinigungseid p. 206: Wiener Stadtrechtsbuch, a 109. :l>umb posen

dinch . . . um diep, um raub . . . «
50) LR 2 § 44: »Wir seczen vnd gepieten das kain Richter vber kain sentmessigen
man nicht richt vmb kain todslag oder vmb ander sach dew lm an sein leben gee
wann der obrist lantrichter tůt aber ain sentmessig man ain deuphait oder ain ander
poslich ding so sol ain yeder Richter wol vber In Richten.«
51) LR 2 § 61; »Wir seczen vnd gepieten wo in dem land ain offner gebalt aeschiecht oder da ainer den andern offenlieh beraubt dem sol der lant-Richter gcpie~en
das er zehof kom vnd. antwurt vmb den gewalt ... ;« § 91: »vnd sol der aueh derselb
lant-Riehter weder gen grauen noeh gen freien gen dinstman nůr vmb
vnd vmb
sein gepot vnd vmb varendgůt nicht richten was ander dag ist díe sol der landsherr
richten zerecht."
52) Palacký 1. p. 385, Jireček, Slovanské právo p. 202, Ha ml, O vlivu p. 100,
101, Všehrd L 6, II. 1., Brandl, Glossarium, p. 386
53) LR 2 § 61 viz pozn. 51, srovn. též
§ 19
čL 23, F. r. a. II. 31 p. 363
Č. 343 listina ze dne 30. června 1277 a Č. 344 z r. 1277, též p. 313 č. 288 a p. 314
č.289. Soudce používal při svých výkonech soudního sluhy (waltpot, gerichtspot). Srovn.
LRz § 90, 13 a LRl čl. 49.
54) LuschiJl, Gerichtswesen p. 86, TVrefschko, Das osterr. Marschallamt im Mittelalter, kteráž kniha nás však došla, když přítomný spis již byl hotov. Sr vn. LRz § 61 :
»chumbt er nicht So sol der lant-Richter vnd der marschalich mít der lantherren hilf
die si dar zue wellen auf dieselben schaden Reitten vnd in darzue pringen das er
f&rbas sogetanen gewalt hasse vnd das dem gepessert werd dem er den gewalt hat
getan nach des lan des gewonhait j« § 57: »des haus sol der la,nt·Richter vnd der
marscha1ich gar verprenen.«
SÓ) LR 2 § 55: »Wir seezen vnd gepieten das Íemant der zu der samnunge vcrt
da man das land wern sol dem anderm auf seim gůt nicht nemen dann fůter den
Rossen vnd essen vnd trinken zu dem mal ob ers vindet vnd sol auch sein tagwaid
nicht kůrczer machen dann vir meil In irre dann erhaft not wer daruber in andern
dorffern icht nimpt oder da er da leit, das sol der marscha1ich in dem heruart richten
oder wo man Irris c1agt hincz lm als hincz aim rauber.«
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K úřadu nejvyššího purkrabí v Čechách a maršálka v Rakousích
se však ještě jiný důležitý význam. Jde tu o zemské míry. V Německu
pečováno jimi totiž o veřejnou bezpečnosť, která nalézala se na velmi
nízkém stupni. První z nich padá do r. 1103,56) ale účelu svému nevyhovuje
ani první, ani všechny potomní. Církev pomáhá tu sice božími míry) zapovídajíc půtky v určité dni v témdni, o
Věc však
čas tlumená, v čase
tu
se s
po
volném s tím větší prudkosti propuká. Zvyk přivádí tu i jistá pravidla
přiodívaje právo
v půtky, a zmatek dovršuje mír
ve formu královského zákona.
Novou kompetencí maršálka, dříve úředníka dvorského, zavádí Otakar
v Rakousích v
neurovnané
zemského míru. Cesta
k němu vede od pražského
mu ji již župní soudci, po
vzoru českém v Rakousích zřízení.
zemích totiž
či kastelláni
ode dávna
Pátrali
svolávajíce
se meZI mmI

pevný orgán udržovatele a uchovatele zemského míru. Od nich aneb
centrálního udržovatele zemského míru, maršálka, béře se
i vývoj podobných institucí v Německu. Franklin 64) vidí sice stopy
dříve ve speciálních mandátech královsk)'rch, jimiž
jednotlivým osobám přepouštěla) 65) než právě že
se kralovská
tu jde o speciální mandáty, nelze hleděti k žádným pravidelnostem. S posetkáváme se vůbec té doby často. Vykazuje je zelmťma
jurisdikce papežská. Franklin, hromadě proto případy tohoto druhu k
které vztahují se na orgány zemského míru, uvádí jen články řetězu,
od reformní činnosti Otakarovy v Rakousích vede do Německa.
Tak skorem k Otakarově míru nese se ustanovení zemského míru
ve Švábsku a Bavorsku z r. 1282 a 1286, kde judices sive conservatores
počtem osm jsou stanoveni, aby zločiny v zemi kárali a sobě
tom se vším
lidem
nápomocni.
Na
dvou
soudců míru Otakarova
také constitutio vicariorum in Tuscia ze
dne 5. ledna 1281. (7) R. 1290 ustanovují se jako rectores pro Durynsko
dvě
tam
R. 1292
se vévoda
od

pozdějšího

FralZkli1z, Das Reichshofgericht im Mittelalter II. \Veimar 1896 p. 26 a násl
27 pozn. 3.
66) LL. p. 442: »Et hii, qui in Bawaria sunt superius nominati . . . corrigent
omnia, que in Bawaria eommittuntur, adiutorio nobilium, militum et dvitatum et
aliorum in Bawaria existentium, qui etiam ad man datum nostrum, comitis scilicet
Palatini, de hoc juramentum praestabunt, et si auxilium denominatorum in Swewia
super correetione et iudicio nocentium eguerint, et ab eis illud requisierint, i1li eum
nobilibus, militibus et civitatibus Swevie istis auxilium exhibebunt. Si vero in Swevia
delinquitur contra pacem, denominati superius in Swevia illud corrigent et reformabunt
et nobiles, milites et dvitates Swevie super hoc per dictos conservatores pacis seu,
iudices requisiti prestabunt eis ad hoc effieaciter toto posse auxilium et iuvamen.«
L. c. p. 446: » . . . denominati praeterea iudices sive cónservatores pacis in Swevia
et in Bawaria ad taHter delinquentium refrenandam ma1itiam et malefi.cia punienda se
mutuo cum ipsorum nobilium, ministerialium, militum, civitatum et aliorum
iam utrinque predictorum multitudine, aliÍ per alios requisiti.« Srovn. s tím mír
Otakarův: »Wir gebiten aueh allen den di in dem lantgerihte sint gesezzen, iz sin dinstman,
ritter od[ er] chnecht, arm
riehe, swa di lantrihter idn lanttaeidinch hin
daz si dar chomen, dem
ze helf.« Srovn. též. LR 2 § 61: »So sol der lantRichter vnd der marschalich mít der lantherren hilf díe si dar zue wellen auf dieselben schaden Reitten . . . ,« § 86: »der lantrichter mít den vmbsesen.«
67) LL II. p. 425: »Damus praeterea predictis episcopo et cancellario, et alteri
eorum, ubi alter absens fuerit, plenam et liberam potestatem et speciale mandatum,
rebelles et Índevotos si quos, quod advertat Altissimus, im partibus Tuscie repererint,
qualiscunque condictionis extiterint, privandi feudis, castris, tenis,
libertatibus,
districtibus,
iuribus et iurisdictionibus quibuscumque, quos, quas vel que
hiidem tenere ab imperio dl~!n()Scuntur
68) Fontes rer. austr. II 25 p. 275: »lnter cetera, qorum nos eura
sollicitat. quorum nos utique curiosa sollicitudo fatigat, crebra reddimur anxietate solliciti,
qualiter illa nobilis Duringa, generosum quidem Romani imperii pomerium, in quo
regie celsitudini míra delectacione complacuit, rediviva quiete ref!.oreat post diutine
fatigacionis labores eximios et post bellicas tempestates in partu
et pacis
65) 1. c.

poraněn.

Počet

60)

tento stanovil pro zemské
dvé
založiv v nich

5G)
Deutsche Kt~chts~[eschicblte, II. Auf!.. Berlín 1889 p. 470 a násL, Schulte,
Lehrbuch des
Auf!..
1892 p 218
a násl., Waitz, Deutsche
Auf!. Berlín 1896 p. 528 a násL,
ZalliJZger, Der Kampf um den Landfrieden in Deutschland wahrend des Mittelalters
d. Inst. f. ost. Gesch. 1893 IV.
Bnd) p. 443 a násL vidí příčinu nev nedostatku pevné
moci.
LuschilZ, Gerichtswesen p. 56, 57,
Osterr. Reicht- und
p. 57. O
úřadě maršálkově viz Wrefschko, 1. c. p. 36 a nás1., o době Otakarově v příčině téhož I. c. p. 48, 63 a násl.
58) C.
b. L p. 55, Jus Conradi čl. 7. Bližší
dodatku.
59) L. e. p. 55 čl. 5. Bližší v dodatku.
60) Boček, II. p. 143 CXL., Regesta II. p. 1161 Č. 2645. Bližší dodatku. O hlavě
ranníku a viselci viz C. j. b. 1. p. 147 Immunitates civitatis monasterialis čl· 4 a 5.
61)
zřízení 1. p. 41,
Ottův slovník
p. 48L
52}

Kre

zříz. I~

p. 123.

Viz mír Otakarův: :IP Wir wellen auch daz zwen lantrihter bei anander sitzen
an dem p'elriclhte so si mugen.«
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Jan z Brabantu jako advocatus principalis, rector et judex generalis pro kraj
mezi řekou Moselou až k moři a od Rýna až k Westfálsku. 69) Z r. 1296
pak známe již listinu, kterou Jerlach z Brubergu) capitaneus et duodecim
pacis conservatores prohlašují, že se před nimi jakýs opat z provinění,
které se mu přičítalo, očistil. 70)
Tyto příklady jsou jen stopy, po nichž soudnictví zemského míru šlo
dále. Mír krále Václava z r. 1389 mluví tudíž již o hejtmanu zemského
míru jako o jeho pevném orgánu, který má svou na kraje rozdělenou
působnosť.

71

)

Úkol nejvyššího purkrabí v Čechách a maršálka v Rakousích jako
ochránců zemského míru proniká mnohou soudní instituci, která průběhem
času v těchto zemích vznikla. Takovou jsou zejména také listy obranní.
Vyvinuly se v Čechách takto: Zde jako v jiných zemích vidíme zeměpána,
že potvrzuje majetkové převody, ať již dějí se mimo soud anebo na soudě. 72)
pulchritudine conquiescat. Estimantes igitur id non posse fieri facilius, quam quod
eidem provincie preficiantur gubernatores ydoneí, qui sic presint ut prosim, ecce quod
viros egregios N. & N. fideles nostros dilectos, quos fidei sue merita nobis reddunt
amabiles, vobis ac tote provincie Turingie digne provisionis instinctu preficimus in
reetores, ut ambo in credita potestate non disparesi sed eciam in commissionis auctoritate conformes, vel alter eorum, altero deficiente, quod absit, in solidum, quo ad
diete provincie regimen vice nostri nominis exequantur.«
69) LL II. p. 459: »Adolphus Dei gratia Romanorum rex sem per augustus universis
etc. Joannem Lotharingie, Brabantie et Limburgis ducem, quem ex parte circumspectionis et fidei merita nobis reddiderunt amabilem, et eximie virtu tis prestantia effecit
cariorem, constituimus advocatum prineipalem, et rectorem et judicem genera!em in
aquis et in terris, ad exercendum omnia que pacis observantiam respiciunt et ad \ 0catí principalis ad officium pertinere noscuntur, nostro et imperii nomine exercenda,
a partibus circa fiuvium Moselle usque ad partes maris quod See vocatur, et ex parte
Reni altera versus Westphaliam.«
70) LL II. p. 464: Nos Gerlacus dominus de Bruberg cJpitaneus et duodecim pacis
conservatores per terram Thuringiae generalis recognoscimus et ad universorum notitiam
cupimus pervenire, quod constitutus in nostra prcsentia, videlicet proxima feria quarta,
ante festum beatorum Viti et Modesti, venerabilis vir domnus Hermannus abbás cenobii
Walkenredensis, de homicidio, super quo strenuus vir Alexander de Wernrode et sui
amid ipsnm incusaverunt, quod ex suo instinctu perpetratum fuisset, ad sanctos
sanctorum se coram nobis legitime et satis rite, nec non rationabiliter expurgavit."
71) Neue Sammlung der Reichsabschiede 1. §§ 15, 18, 24. Srovn. též o hejtmanech
zemského míru: Schró'der, Lehrbuch 1889, p. 538, Siege!, Deutsche Rechtsgeschic hte
1889 p. 300
72) Regesta p. 263 Č. 562
; »nos - saepe dictum Bonifacium abbatem ejusdem silvae cum utilitatibus supradictis nomine sui monasterii pleno jure fecimus
possessorem. Indinavit igitur abbas prefatus, et duos denarios, qui vulgo prisudni
dicuntur, in signum causae obtentae coram nobis Veliz judici praesentavit. Ad petitionem domini abbatis supradicti misimus a latere nostro nostros bencficiarios Olomucenses, videlicet: Bauarum eamerarium, Zauissie castellanum, Veliz judicem, cum camerariis, qui vulgo pohonci dicuntur, scilicet Mislik de Medlow, Bohudar cum fratre suo,
Jan~k de Duban, Stremena de Chudobyn, qui predictum abbatem de bonis jam dictis
auct()ritate nostra no mine Gradicensis monasterii facerent possessorem et etiam bona
praeJicta per certas metas, quae vulgo hranicie vel kopcy sive vrociscie dicuntur,

Děje

se tak, nehledíc k jednotlivostem rozmanitých poměrů právních, asi
za tím účelem, aby se jich lepší paměť uchovala a větší byla
jistota, když země pán sám sliboval, že bude držeti nad nimi svou ochrannou
ruku. Listům tohoto druhu byly vzorem listy církevních hodnostářů, majetek kleru potvrzující, 73) jakož i soudobé jinozemské listiny vladařské. 74)
Takovéto potvrzování zeměpánem nepřešlo ovšem na jeho místodržící,
to vlastně jen jeho prerogativa. Ovšem ale přešlo na držitele jeho výkonné
moci, aby převod, jím stvrzený, chránili, a zeměpán obrací se často na ně,
aby jim ochranu tuto nakazoval. 75) To byly obranní listy původní formy.
Poměry tyto se povstáním zemského soudu v Čechách změnily. Písemnou paměť úkonů soudních a právních jednání mimosoudních uchovávaly zemské desky, a všechno, co se k těmto úkonům dle řádu práva
pojilo, obstarávali deskoví úředníci. Kde tedy dříve zeměpán nařizoval,
aby se soudní nález provedl, a právo nabyté chránilo, to nařizovali
úředníci. Dělo se to tehdá, kdy toho bylo potřebí, když se totiž úkonům
úředničím nevyhovělo. Úředníci dožadovali se tu výkonné mocí na pražském
purkrabí listem obranním. 76) Tento list obranní lišil se tedy od původního
listu ohranního, který zeměpán jako representant soudnictví vydával, poněvadž
se vydával jenom v konkretních případech, kde ho bylo potřebí, kdy totiž
výkonu úředníků se kdo vzpíral, Tuto povahu obranního listu přivodil
nutně sám sebou ústav desk zemských jako ústav exekuční.
V Rakousích, kde ústavu desk zemských nebylo, zůstalo při obranním
listu původním, 77) všeobecném poukazu orgánů soudních na výkonnou moc,
aby právo, na soudě nabyté, chránila. 78) Zval se schirmbrief
secundum terrae consuett:dinem circumirent, ne praedictum monasterium in possessionibus praedictis ab hominibus LuczÍCz vel aliis vicinis quibuslibet possit per aliquam
calumniam seu violentiam de cetero molestari i« ll. p. 104 Č. 272 (1260 potvrzení prodeje),
p. 154 Č. 401 (1262), p. 183 Č. 472 (1265), Boček T. II. p. 317 CCLXXVllI.
p. 339 CCXIII. (1238), p. 360 CCCX. (1239), T. III. p. 10 XXV. (1241), p. 21 XXXVI.
(1243), p. 45 LX. (1244), p. 113 CXLIlI. (1249), p. 132 CLVI. (1250), p. 138 CLXIV.
(1251), p. 142 CLXVIII. (1251), p. 205 CCXXIX. (1256), p. 220 CCXXXV. (1256),
CCXXXVI. (1256), p. 255 CCLXVI. (12S8), p. 259 CCLXIX. (1258), p. 278 CCLXXXVlII.
(1260), p. 313 CCCXXIV. (1261), p. 319 CCCXXV. (1261), p. 342 CCCXLVlI. (1262),
P 411 CDVlI. (1267), T.lV. p. 174 CXXVI.
p. 276 CCIX. (1283), p. 306 CCXXXIV.
(1286), T. V. P 12 XIII. (1294), p. 184 CLXXIV. (1305), Fontes rerum austriacarum
ll. 37 P 15 III. (1268), p. 21 V (1281), p. 32 X (1284).
73) Boček T. II. p. 340 CCXCIV. (1238), T. III. p. 2 II. (1241), p. 54 LXX (1245),
p. 61 LXXXII. (1246), p. 66 XCII. (1247), p. 90 CXXIV. (1248).
74) C. j,. b. 1. p. 30 Č, 18 (1179), p. 40 Č. 25 (1212), p. 42 Č. 26 (1212).
76) Reg. II. Č. 284 (1260), Č. 422 (1263), č. 427 (1263), Č. 479 (1265), Č. 509 (1266),
Č. 532 (1266), č. 651 (1269), Č. 705 (1270), Č. 706 (1270).
Fontes r. austr. II. 31 p. 314 Č. 289 (1270 14 Julii Brunn): »Otakarus dei
gracia rex Bohemie, dux Austrie, Styrie et Karinthie, marchio Morauie, dominus Carniole et Marchie Sidelino scribe Austrie graciam suam et omne bonum. Conquestus
est nobis dilectus amicus noster Chunradus venerabilis episcopus Frisingensis, quod
Fridericus dapifer de Lengenbach et Friderus de Maurbach et quidam alii ipsum in
predio suo in Alarn videlicet in nemore, in pascuis et in viis publicis vti jure debito
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Z úkolu nejvyššího purkrabí, aby chránil nabyté právo aneb k němu
dopomáhal, dá se odvoditi i jiná jeho kompetence: listovní spravedlnosť.
Platíť, jak již dříve bylo uvedeno, v Čechách názor, že každý list sám se
soudí, dobře nebo zle. Odporoval-li tedy někdo svému slibu, stvrzenému
listem, odporoval právu a proviňoval se proti zemskému míru, jehož nejvyšší purkrabí byl pečlivý ochránce.
Podobnou listovní
měl v Rakousích
v době Otakarově
také maršálek. Podává nám o ní zprávu za doby Otakarovy na živě jsoucí
Enenkel, suna ovšem svou fantasií v
co skytala mu denní pří
tomnosť.
Vede nás k ní ale také Otakarovo zemské
přikazujíc

maršálkovi soud nad škodami, které kdo způsobí na válečné výpravě 78b)
a dále pozdější prameny, jež odkazují k němu škody, které kdo způsobí,
listu svému nevyhoví. Čteme tu, že věřitele pro
spraviti má

non permittunt. Cvm igitur prefatum episcopum in predicto predio omni libertate gaudere velimus atque jure, volumus et mandamus firmiter precipientes, quatenus idem
predium in Alarn prefato episcopo nostro nomine manuteneas et defendas, non permittens ipsum ab aliquibus ibidem contra iusticiam pergrauari sicut nostram diligis
graciam et fauorem;« p_ 301 Č. 276
12. června
: »quatenus si vobis per
legitima documenta eonstiterit, quod dictum eastrum eum eius attinenciis et possessionibus antedictis post obitum dicti Reinspergarii sít ad eandem ecclesiam Frisingensem
ordine deuolutum, memoratum dominum episcopum in adepta sine adipiscenda
dicti eastri et dictorum prediorum possessione manutenere atque defendere mediante
justicia studeatis, et quidquid post obitum Reinspergarii prefata vidua colonis ipsorum
prediorum violeneie intulerit, hoc per vestram sentenciam et defensionem emendari
et restitui faciatis;« U. o. E. lIr. p. 306 cccxxvn. listina Otakarova ze dne 19. května
1263; Niederosterreichisches U r kun den buch I. p. 115 Č. 86 listina Otakarova ze dne
'14. září 1268: »Propter quod tue fidelitati literas per presentes mundamus, firmiter
et districte, ut vocatis coram te qui fuerint evocandi, causam ipsam audias et, si dicti
prepositus et eonventus pertinere síbi proprietatem vinee memoratae fidedignorum testimoniis potuerint comprobare, possessionem vinee ipsius assignes eisdem et assignatam
auctoritate nostra defendas protractionibus et excusacionibus quibuscunque praetermíssis.« Viz k tomu z
Boček III. p. 411 CDVIL
IV. p. 173
CXXV. (1276),
II. p. 951 Č 2189 (1309), Reliquiae I. p. 169 XV , XVI. (c. 1356).
78) Byl to poslední stupeň exekuce. Sr vn. »Fronbuch« dvorského soudu ve Vídni.
(Bohm, Handschriften des k. u. k. Haus-, Hof-, und Staatsarchives No 48) fol. 7:
"vnd schol auch mein herr der hertzog oder wer an seiner stat gewalt hat dar auf
nymmer schermen,« fol. 24: »nach des fronpuchs vnd behabriefs vnd schermebriefs
sag,« Fontes II. 10 P 273 CCLXXXI
: »Icti solt die vorgenanten vrown Maechtilden des vorgenanten weingartens gewaltich machen vnd an die gewer seczen, vnd
solt aucti ir den der Herzog schirmen, als des Landes recht wer in Osterreichj« Fontes
II. 16 p. 574 CCLl. (1365), p. 374 CCCIX. (1368), Fontes II. 18 CCCIL
a
78 ) Rauch SS 1. Chronicon principum Austrie et Stirie, p.
304 Enenkel, vylíčiv,
jak slavnostně přijat byl vévoda Leopold vídeňskými měšťany o vánocích r.1226.,
nechá
prohlásiti, že chce jim ve všem býti nápomocen, co by jim bylo na prospěch.
I radili se mezi sebou, co by od něho žádati měli. Nejmoudřejší z nich řekl:
»Ir suit pitten fleizzikleich
So werdet ir vnmassen reich
Sprecht wel er vns geweren
Das wir gnad an ew geren
So ist daz alle vnser pet
Daz ir in markchtn vnd in stet
Haisset rueffen endeleich
Daz dinstman geleich

Wie si sein genant
Daz sy gel ten zu ha nt
Daz sey meíns herrn will vnd
Daz si den wiennaern ir gůt
Gelten alIe geleich
Vber all Osterreich.«:
Rada tato všem se líbila,

přednesli

můt

ji tedy vévodovi, kterýž na to

»Ir suIt ew alle geleich
Ewer gelter in Osterreich
Pitten daz ist daz peste
Vmb ir hantueste
So ir si dann gewinnet
Vnd si fůr mích pringet
So můgen sy kain wort
Haben weder hie noch dort
Si miissen ir gelub an wider streyt
Leisten an derselben czeit«
Enenkel pak

pokračuje:

»Das daueht sy alle daz pest
Si gewinnen alle die hantuest
Zu hant hiez der tugenhaft man
Die rueffer auf die markeht gan
Die ruefften wer wiennern solt
Phenníng silber oder golt
Das si daz mit guten siten
Gulten dez wolt er sy pitten
Wer des nicht entete
Der solt wissen state
Was díe hantnest sayt
Das wolt er mr die warhait
Haben vnd richten
Nach der hantuest tichten
Als si gemacht were
Daz wart den herren swere
Ez ist der stat ein grozz gewin
Die herrn chomen zu im do hin
Da si vernomen die mere
Wie ez gerueffet were
Sumleich gulten Sl ir gůt
Des warn si fro vnd hoeh gemůt
Vnd lihen in dorffer vnd lehen
Als wir si an irn chindn sehen
Vnd lihen in alda zu hant
Das ist manigen wol peehant
Zehent vnd lepen prait
Daz sey ew fůr war gesait
Wer in da nicht gelten wolt
Phenning silber vnd golt

odpověděl:
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aneb ten, kdo jest na jeho místě, 79) setn anwalt, 80) wem er seinen
gewalt geit, 81) wer seinen gewalt hat, 82) v Rakousích Dolních tedy maršálek,
v Rakousích Horních zemský hejtman. Věřiteli se tu vyhražuje, že škody
své bez přísahy pouhým věrováním 83) dokázati může. 84) Že řízení před

maršálkem je jiné než obecné, to dokazují všechny ty doložky, které od
konce XIII. století v listech přicházejí: »an alle wider rede« 85) »an aHes
fůrpot vnd an alle clag«, 86) »an chlag vnd alle taydinge«87) »an furbot, on
chlag vnd on al1ez reht . . 88) »an allen chrieg vnd an al1e clag«, 89) vyznívajíce
posléze v obecnou stereotypní doložku » on chlag vnd furbot«. 90)
Nicméně neznamenají tyto doložky, že by vůbec žádné řízení díti se
nemělo. Již svrchu uvedené věrování škody, o němž nás městské právo
jasněji poučuje, 91) ukazuje, že nějaké řízení bylo, nikoli hned exekuce. To
aspoň zřejmo jest z listiny ze dne 15. června 1376, kde čteme, že má
rakouský vévoda aneb kdo jeho plnou moc má, beze všeho obeslání a beze
vší žaloby k náhradě škody nutiti. 92)

zeměpán,

Dem antwůrt der marschalich ein phant
Als er iz an der hantuest want
Das tryben sy vil manig Jar -«
Enenkel neboli Jans Jansen Enikel (viz Philipp Strauch, Studien uber Jansen Enikel
p. 35-64 v Zeitschrift fůr deutsches Alterthum und deutsche Literatur 28. sv.) narodil
se asi mezi r. 1230-1240. »Furstenbuch«, z něhož pocházejí hořejší citáty, sepsal asi
v 80. letech století 13., ač jest možno, že rok zrození Enenklova i vzniku Fiirstenbuchu
jsou pozdějšího data (viz 1. c. p. 55 zprávy o míšenském DětřichovÍ). Privilegium,
o němž mluví Enenkel ve shora uvedených verších, nebylo obyvatelům města Vídně
'Jůbec uděleno, poněvadž nejstarší právo města Vídně z r. 1221, čili,
se Tomaschek
»Die Rechte und Freiheiten der Stadt Wien 1. p. V.) domnívá, z r. 1198 ustanovení
o něčem takovém nemá (I e. p. 8 -- 14). Historický fakt udělení městského práva Vídni
vyzdobil Enenkel soudobými ~jevy práva. Můžeme tedy za pravdivé pokládati, co
uvádí o kompetenci maršálkově, pokud se to vztahuje na jeho dobu,
by to bylo
pro dobu předchozí, jak jsme uvedli, dokázaná lež.
7gb) Viz pozn. 55. Srovn.
LuschilZ, Geriehtswesen, p. 85, Wrefschko, Das ost.
Marsehallamt p. 102.
U. o. E. V. p. 75. LXXVI., p. 188 CXCIV. (1317): »so sol im vnser herre
det fůrste in osterreieh mít vnserm gůtem willen fuer den selben schaden phant antwvrten von alle dem, daz wir haben in dem Lande ze osterreich, wie daz genant istj«
p. 383 CCCXCI. (1324), p. 469 CDLXXVI. (1327): ~Ob wier vnz dar an indert vergezzen
vnd des nicht enteten, so sol seu vnsers Landes herre oJer wer an seiner stat 1st,
genezleieh wern Hawptgůtes vnd dez schadens von vnserm gůt mít vnserm gůtlichen
willen an chlag vnd alle taydinge«.
U. o. E. VI. p. 27 XXIII. (1331:) ;>taet wir oder vnser erben des nicht, wie
getan sch~den siv da von nement, daz sullen siv haben auf vns vnd auf alle der hab,
die wir vnd vnser erhen in dem land ze Osterrich hahen fursůcht vnd vnuersucht,
wo wir in des wider wern, des sol in der lalzds/úerst in Osterreich oder .reitt
vor seyn vnd son in allen irn schaden ablegen von vnser habt mit vnserm gutHehem
willen.4:
Sl) Fontes II. 6. p. 208 č. 56 (1345): »Taet wir des nieht, so sehuUn seu des
bechom mít hilf vnsers fuersten in Osterreich oder swem cr .reille11 gewalt geit an furbot
vnd an ehlag von alle dem guet daz wir haben in dem Lant ze Osterreich«.
82) L c. p. 245 č. 93 (1328); Fontes II. 33 p. 298 CCLXV. (1381): »vnd der lantsfursst oder wer seinm gewalt hat, schol in dieselbig vnser hab ingeben vnd in antwurtten,
als vil daz sew hauptgut~ vnd aueh der sehaden gancz vnd gar gericht vnd gewert
werden.4:
83) Viz I. oddíl pozn. 180.
84) U. O. E. V. p. 469 CDLXXVI.: ~ Tet wir dez nicht, swelhen sehaden seu dez
nempt, den ier ainz pei seinen trewn gesagen mag an ayd vnd an aIle ander pewerunge,
den sehullen wier in ablegen an alle chlag, daz lob wier in pei vnsern trewn an aydez
stat.« Viz též U. o. E. V. p. 359 CCCLXIX. (1323), p. 567 DLXX. (1330), U. o. E. VL
p. 97 LXXXVIII. (1333), Fontes II. 18 p. 216 CXCI. (1339), p. 364 CCCIX. (1376),
p. 403 CCCXXXVII. (1385), p. 411 CCCXLI. (1386), Fontes II. 33 p. 218 CIL (1343),
p. 224 CCVII. (1348), p. 253 CCXXXIII. (1370), p. 279 CCLI. (1379), Fontes II. 37
p. 156 LXXXVI (1379).

j

85) U. o. E IV. p. 122 CXXVIII. (1290): »vnd mit sant mier habent gelobt, daz
des selben hofes des vor genanten Chlosters gewer schvllen sein vnd swaz schaden daz
O"otes havse dar vber nimet an dem selben hM mít rehte, den schol ich vnd aveh sev,
;wenne kh niht pin, dem Chloster geozliehen an alle wider rede ab tvn.« U. o. E. VI.
p. 543 DXXXVII. (1346)
86) U. o. E. V. p. 75 LXXVI. (1312): »Ist aber, das dem vorgenannten gotshaws
daran icht abget an dem Scherm, als kh mít guetem willen gelobt han mitsambt meinen
Erben, so pin ich vnnd mein Erben demselben Gotshaws dreissig phund wiener phenning
schuldig beliben vnd sol es die phenning haben auf mir vnd auf meinen Erben vnd
auf alle dew vnd wir haben in dem lannd zu Osterreich, wie so das genant sey, Vnd
sol es der hertzog in osterreich der dreissig phund dauon weren mit vnserm gueten
willen an alles fftrpot vnd an alle chlag;« Fontes II. 6 p. 245 (1328), Fontes II. 18 p. 364
CCCIX. (1376).
87) U. o. E. V. p. 469 CDLXXVI. (1ió*27), p. 582 DLXXXV. (1380).
88) U. O. E. VI. p. 289 CCLXXXVI. (1339), Fontes II. 33 CCllI. p. 220 (1346),
p. 290 CCLIX (1380), p. 323 CCLXXXIII. (1385).
89) U. O. E. VI P 327 CCCXXII. (1340).
90) Fontes II. 6 p. 208 Č. 56 (1345), Fontes II. 33 p. 224 CCVlI. (1348), p. 226
CCVIII. (1348 l p. 229 CCX. (1349), p. 231 CCXI. (1349), p. 232 CCXII. (1350), p. 234
CCXIII. (1354" P 237 CCXIX. (1358), p. 241 CCXXII. (1361), p. 253 CCXXXIIL
(1370), p. 298 CCLXV. (1381), Formelbuch (Geriehtsprotokolle des Wiener Landesarchivs XV. č. 238) fol. 6, 7, 16, 31.
91) Rauch, Scdptores III. práva města Vídně z r. 1435 p. 151: »Sol ain man dem
andern icht gelten Auf ain tag Vnd lobt im das was er schaden nem fur den selben
tag vor piderlewtn den weB er im abthuen gegen iuden oder gegen kristen Vnd gibt
im dar vbcr nicht wann der tag kumbt So sol er nemen zwen piderman vnd ge hin
haim hinez im Vnd voder sein gelt Gibt er 1m icht So hais in mít lm gen hinez den
iuden das er lm pfennig da gewynne oder sein potn mít im dar sende vodert er das
oder das er sein haim nit vindet So sol er gen hinez den iuden Vnd sol sprechen zu
gegenwart piderlewt díe pfennig nym ich hewt auf des pidermans sehd.dn Vnd nenn
aueh den man Vnd pit auch díe piderlewt des zu gedenkhn Vnd piet seinn gelter dar
nach fur Vnd dag aueh des ersten Vmb das haubt guet Vnd meld au ch den sehadn
ze stat Stet er des haubt guets an laugen das nem zu ainem reeht tag laugent er im
des sehadens so piet im dar nach fur Vnd gezeug das das er im gelubt hab Als er
dann das bewert So mues der Jud sagen bey seinen trawen vnd bei seiner er das er die
selben pfennig Auff des mannes sehadn hab gelichn desselben tags Vnnd nennen
aueh den man vnd den tag vnd bewert er das also So sol der gelter dem dager
sein phannt ledigen . . . "
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Dlužník byl tedy dříve vyzyvan, aby zaplatil. Teprvé, když tak neučinil, vedla se exekuce. Již z toho jde na jevo, že před maršálkem a
zemským hejtmanem bylo také místo, kde se věřitel se svým dlužníkem
střetnouti mohl. To dokazují také listy soudu zemského maršálka z první
polovice XV. století.
Jsou sice z doby, kdy
tento soud byl obecným
soudem stavovským v Dolních Rakousích) ale jsou, trváme, rozhodny i pro
dobu předchozí. Neníť mezi zněním listů z této doby a zněním listů formuláře maršálského soudu pražádného rozdílu. Nelze tedy i listům doby před
chozí davati jiný význam, než o jakém nás poučuje tento formulář. V listech,
tuto zapsaných, spatřujeme všechny ty doložky, které již v listech doby
dřívější lze spatřovati. 94) Doložky tyto nemohou míti ani později jiného
smyslu, než jaký měly dříve. V listech těchto klade se důraz na
»des er schaden nem« stává v nich často. Škody ucelují se pak v Rakousích
v
v samostatný ústav
pro ně je
urychlené. Tomu mimo uvedené již
v příčině škod z listů, svědčí
i čL 49. LRll který důkaz škod při
pouhou přísahou poškozeného
připouští. 95) Tomu svědčí i městské
berou tu vzhledem
k úvěrním poměrům v městech formu náhrady za
kterého je potřebí, aby se obdržel úvěr u židů neb u křesťanů.
Forma tato nezůstává
pak i bez vlivu na poměry v právu zemském.
Vraťme se však k formuláři maršálského soudu. Podává nám plný
doložek, že věřiteli se
stane po právu ~on chlag vnd furbot;::
o list zahajuje se před
zemským maršálkem obesláním a končí
tento
rozkaz) aby

dlužník, který se nedostavil, do 14 dnů věřiteli zaplatil. Rozkaz tento zove
se Gebotsbrief. 99) Níže o něm více.
Hlavním typem listů, na které se takto právomoc maršálkova vztahobyly, pokud se jimi škody vymáhaly, listy spravní. I byla stejná právomoc,
jakou měl pražský purkrabí pro listy, hlavní spruhou přechodu práv~ spravního z Čech do Rakous. Pro dobu Otakarovu nemůžeme ovšem v Cech ách
o spravních listech nic bližšího udati, poněvadž pozdější řízení stopy řízení
předchozího, jsouc valně pozměněno, nezanechalo. Všimněme si nyní blíže

92,' Fontes II. 18 p. 366 CCCX.:
»swas si si des denn fÚ.rbas schaden nement,
wie der schad genant ist, den ir ainer bei seinen trewn vngesworn
mag,
denselben schaden suHn wir in allen
vnd widerchern, vnd sulln in dennoch
den egenanten zehent mít der rechten lehenherren hannden
als vO r!llesc:hriet)ell
stet, wenn si des nicht
enpem wellent. Tet wir des ouch nicht, so soll VIZS dell1z VlZser
herr der
in Osterreich oder wer seinelZ gewalt hat, an alles fiirbot vnd an alle
chlag dartzu JUYtten vnd dem egenanten
dem
vnd seinen Erben von allem
vnserm
wo si darouf zaigent, phant antwú.rtten, so uerr, daz in alles das von vns
wideruar vnd volfůrt werd, . . . vlld daz in ouch alle die schaeden abgelegt werden,
die sie des nement.«
93) Gerichtsprotokoll XV. č. 238 zemského archivu v Dolních Rakousích
jako Formelbuch).
94) Formelbuch foL 16; »dauon In der lanndesfiirst Sein lanntmarschalkch oder
wer Iren gewalt hat, an furpodt vnd an klag phant antwurtten sullen wo sy darauff
tzaigent.«
95) Hasenohrl p. 254: » • • . er tú.e dem dager ee allen seinen schaden ab, den
er von seinem gewalt genomen hat, den er mit seinem aid bestetten mag.«
Viz pozn. 91 a Rauch III. p. 221.
97) U. o, E. V. p. 515 DXVIII. (1328): »TAten wier des nicht, swaz si dez schaden
fú.r denselben tag an juden oder an Christen genemen mochten, den scholten wier in
gantzleich ab legen.« Fontes II. 18 p. 403 CCCXXXVII. (1385), p 471 CCCLXXXV.
(1399). Srvn. s tím z pramenů českých »Formae literarum apud tabulas;:: (c. j. b. II.
Č. 62, 68, 69, kniha Tovačovská p. 97, 132.
2 p.
98) Formelbl'ch faL 16, 19, viz pozn. 94.
i

samé.
Formálním dokladem jejího přechodu jsou již častěji vyskytující se
případy správy v listinách doby Otakarovy. 100) Pozvolné vnikání cizího
zdají se potvrzovati i listy, kde o správě dosavad není žádné řeči.
Símě jednou zaseté bují však
v zrůst bohatý, když již Otakara v Rakousích není.
99) I. c. fol. 118 soudní list, který obraz celého řízení před zemským maršálkem
podává: »Ich hans . . . Bekenn als Jorg hager auff zwen Geltbriff na ch lanndesrechten
her .lUl' mich oder mei/zeJt anwalt zekomen geiadeli hab sich gegen Ottakeren wolfstain
oder seinen anwalt zuuerantwurten also kam hewt zu recht [Ur mích peter von Anlabíng des benanten wolfstain diener mít ganntzen gewalt vnd clagt, wie derselb sein
herr zwen Geltbrieff vnd Geltschuld von dem egenanten hager lnnehilt . . . die er
lm zubetzalen vertzug, des er schadell Item vnd Hess da horen abschrifft der ladung
díe egemelten geltbrieff vnd ain Schubbrief vnd ruejft mich daraujf alt vmb Recht vnd
wann aber der obgenant hager noch nymant von sein wegen zu aztsgaJZg der ladung
nicht furkomen sey, So hab der vorgnant peter sein anclag nach lawt der ladnng anstat
seins benanten herren hintz demselben hager erlangt vnd behabt vnd ich sulllm schreiben
das er delt egJtalzten woif.rtein darumb VOlt dato des briejfs Imz XIIII tagelZ schirist
kunfftig ausricld vnd betzal anuertzichen. Tett er aber das also nicht wo nur dann
der egenant wolfstain auff desselben
Gutter vnd hab lm tzaigt, So sull ich lm
der soui! schaffen Intzuantwurten vnd
zemachen, damit er nach lnnehaldt
der eberurten ladung Geltbrieff gantz
vnd
gemacht werd . . . «
100) U. o. li. III. p. 243 CCLV. (1257): »si aliquis for:e nos in eodem, quod absit,
in posterum offendere proposuerit, superstites eiusdem generatíonis nobis in prenominato
semper coram judicio uel principe defensóres debeant fieri ac tutores,« p. 266
CCLXXXI.
p. 274 CCXCI (cca 1260), p.320 CCCXLIII. (1264), p. ;{30 CCCLV.
(1264), p. 342 CCCLXIV, (1265), p. 402 CDXL. (1274), Fontes II. 10 p. 20 XXVI. (1275),
Fontes II. 31 p. 337 Č. 314 (1276).
101) U. O. E. III. p. 212 CCXVIl. (1254), p. 213 CCXVIlI.
p. 223 CCXXX.
(1255), p. 340 CCCLX. (1265). p. 343 CCCLXV.
p. 352 CCCLXXV. (1267),
p. 353 CCCLXXVI. (1267\ p. 359 CCCLXXXII. (1268), p. 360 CCCLXXXIIl (1269),
p. 384
p. 364 CCCLXXXIX. (1269), p. 366 CCCXCI. (1269), p. 369 CCCXCV.
CDXVII.
p. 391 CDXXlV.
p. 392 CDXXV.
p. 393 CDXXVI. (1272),
p. 399 CDXXXV.
p. 404 CDXLI. (1274), p. 414 CDLIV.
p. 420 CDLIX.
(1275), p. 422 CDLXIL (1275).
102) U. O. E. III. p. 466 DVL
p. 490 DXXX. (1278), p. 495 DXXXVII.
(1279), p. 516 DLV. (1280), p. 523 DLXV. (1280), p. 526 DLXX (1280), p. 529 DLXXIV.
(1281), P 530 DLXXV. (1281), p. 559 DCXI. (1282); U, o. E. IV. p. 13 XIV. (1283), p.15 XVII.
(1283), p. 34 XXXVIII (1285), p. 35 XXXIX. (1285), p. 36 XL. (1285), p. 52 LIX. (1286),
p. 53 LXI. (1287), p. 60 LXVII. (1287), p. 63 LXXI. (1287), p. 122 CXXVIII. (1390),
p. 126 CXXXII. (1290), p. 127 ex XXIII. (1290), p. 132 CXXXIX. (1290), p. 139
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Ze správy bylo ovšem i v Čechách mnoho německého, a tak můžeme
shledati i na správě v Rakousích ty rysy německé, které jsme na ní
v Čechách shlédli.
V Rakousích zvala se správa jako v právu německém gewere, dále
také gewerschaft 103) a scherm. 104) Spravce zval se gewer, 105) scherm, 106)
fuerstand, 107) wer,
ausrichter,l°9) versprecher, 110) auspurger, 111) latinsky
defensor, 11~) tutor 1
auctor. 114) Spravovati zvalo se pak schermen, 115)

schermen mít gewerschaft,116) vertreten,117) verantwurten, 118) aigenschaft
bestetten,119) versprechen,120) schaden abtun,l21) ablegen,122) ausrichten, 123)
auspringen,
widercheren, 125) widerlegen~
latinsky tueri,127) abso128) disbrigare,129) satisfactionem exhibere, 130) defensare et autorizzare,131) defendere,132} dampna restaurare, 133! resarcire,l34) restituere,135)
refundere,136) expedire,137) reficere. 138)

CXLVI. (1290), p. 140 CXLVIIL (1290), p. 151 CLXII. (1291), p. 152 CLXIII. (1291),
p. 152 CLXIV. (1291), p. 153 CLXV. (1291), p. 154 CLXVII. (1291), p. 161 CLXXIV.
(1291), p. 164 CLXXVII. (1291), p. 165 CLXXVIII. (1291), p. 169 CLXXXIU. (1292)}
p. 172 CLXXXVIT. (1292), p. 173 CLXXXIX. (1292), p. 195 CCXIII. (1293), p. 197
CCXV. (1292), p. 212 CCXXXII. (1294), p. 221 CCXLIII. (1295), p. 222 CCXLV. (1295)}
P 231 CCLV (1295), p. 236 CCLXII. (1296), p, 242 CCLXVIII. (1296), p. 250 CCLXXVIII.
(1297), p. 253 CCLXXXI. (1297), p. 267 CCXCI. (1297), p. 270 CCXClII. (1297), p. 272
CCÁCVI. (1298), p. 273 CCXCVII. (1298), p. 276 CCXCIX. (1298), p. 282 CCCIV. (1298),
p. 283 CCCV. l1298), p. 284 CCCVI. (1298\, p. 289 CCCXL (1298), p. 310 CCCXXXlII.
(1299), p. 319 CCCXLI. (1299), p. 322 CCCXLIV. (1299), p. 324 CCCXLVI. (1299),
p. 338 CCCLXIV. (1300), p. 341 CCCLXVII. (1300) atp. Příklady toho druhu přicházejí
odtud v nes četných případech ve sbírkách rakouských listin.
103) Fontes II. 31 p. 128 č. 129 (1229): et huius feodi idem episcopus debet esse
auctor contra omnem hominem ipsius ducis secundum iusticiam, quodgewernuncupatuf c ;
U. o. E. IV. p. 195 CCXIII. (1293): »daz wier in daz selbe guet schermen suln mít
gwerschaft vor recht, als recht ist,« p. 393 CDXXIV. (1301).
104) U. O. E. V. p. 75 LXXVI. (1312): »lst aber, das dem vorgenannten gotshaws
daran icht abget an dem Scherm, als ich mit guetem wi1len gelobt han.«
105) U. O. E. III. p. 266 CCLXXXL (1260): »tamquam auctor
eorum, qui uulgo
Gwer dicitur,« p. 439 CDLXXIX. (1276); U. o. E. IV. P 15 XVII. (1283), p. 27 XXX.
(1284), p. 52 LIX. (1286), p. 53 LXI. (1287), p. 60 LXVII. (1287), p. 63 LXXI. (1287).
106) U. o. E. IV. p. 151 CLXII. (1291): >vnd wil des hie benannten gvtes mines
herren scherme sin, also landes reht ist;« p. 153 CLXV. (1291); gewer a scherm při
cházejí obyčejně pospolu, viz 1. c. p. 27 XXX.
: »Wir setzen vns ouch in der
egenanten g~t ze rechtem scherm vnd gewent fvr alle an sprach;« p. 270 CCXCIII.
(1297), p. 338 CCCLXIV. (1300).
107) Fontes II. 33 p. 292 CCLXI. (1380):
»da schull wir ir fuerstand se in nach
dem Landesrecht in Osterreich,« p. 306 CCLXXIL (1383), p. 308 CCLXXIII. (1383),
p. 334 CCXCI. (1386), p. 338 CCXCv. (13S7), p. 345 ccxcrx. (1390), p. 347 CCc.
(1391), p. 354 CLCVII. (1394).
U. o. E. IV. p. 169 CLXXXIIL (1292): >der vorgenanten wisen wH ich
Herman von Chrannberch wer vnd scherm sein vor aller ansprache, als aigens recht ÍSt.<
109) 1. c. p. 282 CCCIV.
(1298): »des sol ich sein gewere vnd ovzrihter sein
an allen sinem schaden.«
110) 1. c. p. 375 CDVI. (1301).
111) U. o, E. V. p. 50 LIL (1311).
U. o. E. III. p. 496 DXXXVIIL (1279), U. o. E. IV. p. 126 CXXXII. (1290)~
p. 140 CXLVIIl. (1290), U. o. E. V. p. 4 IV. 11308" Fontes II. 10 p. 20 XXVI. i 1275),
p. 31 XXXVIII. (1283), p. 32 XXXIX. (1~85).
113) U. O. E. III. p. 243 CCLV. (1257), p. 466 DVL (1277), U. o. E. IV. p. 140
CXL VIII. (1290).
114) U. O. E
III. p. 496 DXXXVIII. í1279), U. o. E. IV. p. 15 XVII. (1283), p. 34
XXXVIII. (1285), p. 52 LlX. [1286), p. 53 LXI. (1287), p. 60 LXVII. (1287), p. 63
LXXI. (1287).

Doba, do které se má spravovati, propadla vlivu římskoprávnímu.
v Rakousích pravidelně 30 let. Přece však tu a tam přivěšuje se
německoprávní lhůta »roku a dne« i k těmto 30 letům. Teprvé po uplynutí
této lhi'tty nabývá se rechte gewere. 139) Toliko pro léna platí kratší lhůta
Obnášíť

U. o. E. III. p. 490 DXXX. (12S8), U. o. E. IV. p. 35 XXXIX. (1285), p. 172
CLXXXVII. (1292), p. 222 CCXL V.
p. 322 CCCXLlV. (12"9)
U. o. E. IV. p. 195 CCXIII. t1293i, viz pozn. 103.
U. c. E. V. p. 558 DLX. (1329).
118) U O. E. IV. p. 501 DXXXVII. (1306;.
U. o. E. VI. p. 547 DLII.
120) U. o. E. VI. p, 161 CL XXIV. ~1291), p. 165 CLXXVIII. (1291).
Ul) 1. c. p. 36 XL (1285), p. 122 CXXVIII. (1290), U. o. E. VI. 258 CCLIlI. (1338),
Fontes ll. 33 p. 121 CIV. (1298).
U. o. E. V. p. 60 LXI. (1311 l, U. o. E. VI. p. 209 CCVI. (1336), Fontes II
10 p. 44 L. (1293), Fontes II. 33 p. 253 CCXXXIII. (1370), p. 277 CCL. (13j9), p. 298
ceLXV. (1381).
u. o. E. VI. p. 89 LXXX.
p. 274 CCLXX. (1338), Fontes II. 33 p. 298
CCLXV. (1381 \.
H4) U. o E. VI. p. 89 LXXX. (1333 \.
12.,;) U. O. E. VI. p. 123 CXV. (1334); Niederosterreichisches Urkundenbuch 1.
p. 714 Č. 576.
126) U. o. E. VI. p. 543 DXXXVII. (1346), p. 596 XXVII. (1300).
127) U. O. E. II.
p. 307 CCVII. (1160), U. o. E. III. p. 462 Dll.
p. 530
DLXXV. (1281).
128) U. O. E
III. p. 274 CCXCI. (1260), p. 320 CCCXLIII. (1264), p. 330 CCCLV.
(1264), p. 462 Dll. (1277).
129/ F ontes II. 6 p. 200 Č. 48 l1281).
130) U. O. E. III. p. 330 CCCL V. (1264).
U. o. E. III. p. 402 CDXL. (1274), p. 462 Dll.
p. 523 DLXV. (1280),
p. 529 DLXXIV. (1381), U. o. E. IV. p. 63 LXXI. (1287), p. 311 CCCXXXV. (1299).
132) U. o. E. III. p. 516 DLV. (1280). U. o. E. IV. p. 23 XXVI. (1284), p. 590
XVIII.
Fontes n. 31 p 337 Č. 314 (1276), p. 372 Č. 352 (1277), p. 373 Č. 353
(1277).

E. III. p. 516 DLV. (1280), U o. E. IV. p. 23 XXVI. (1284).
E. III p. 529 DLXXIV.
135)
E. IV. p. 15 XVII. (1283), Fontes II. 6. p. 200 Č. 48 (1281).
E IV. p. 53 LXI. (1287).
137)
O. E. V. p. 364 CCCLXXII1. (1323).
Fontes II. 6 p. 200 Č. 48 (1281).
LR 2 § 18: Wer ain aigen in nucz vnd in gewer hat vnuersprochen dreissig
Jar vnd tag das er es erczeugen mag mit zwain vnuersprochen manen die des h.ausgenosse
sind der das aigell hat der sol flirbas \.vol berůbt beleiben.« LRl čl. 27.
U.
U
U.
U.
U.

o.
o.
o
o.
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12 let a jednoho dne, 140) Mimo to však přichází také jako spravovací lhůta
roku a dne.
Poněvadž v Rakousích platila rechte gewere l platila tu také zásada t
že spravovati se musí do té
pokud se rechte gewere nenabude.
Spravovati třeba proto při všech převodech nemovitostí, ať
jednání úplatné neb bezúplatné. 142)
se cizích nároků
Mělať
v rechte gewere, která taktéž jen proti cizím nárokům právním směřovala.
Jako v Čechách, nemohli se i v Rakousích nezletilci spravou zavázati.
Jako v Čechách.
1 v Rakousích
základem 145') nebo také ležením. 146)
O správě
se
i zvláštní spravní
Jako v českém právu, měla správa v Rakousích svou dvojí stránku t
positivní a
Lícem
spravce,
předaný
Rubem

povinnosť l aby ubránil svého smluvce na soudě před cizími
Této positivní stránce odpovídají názvy >gewer, Cof'lno,,..nn
tutor, auctor« pro spravce, a názvy l'schermen, vertreten, verdefensare, autorizzare, defendere« pro jeho činnosť. Negastránka směřovala k náhradě způsobené škody pro nespravu. Jí odslova
auspurger« pro spravce, a slova l< schaden
satisfactionem exdampna restaurare, resarcire, refundere, re.stituere, reficer e, expedire 4':
pro Jeho jednání. Obojí stránku zahrnovalo »disbrigare«, i v Rakousku,
v Čechách přicházející, a též slovo »ausrichten<!:, ve svém významu
českým »spraviti« se kryjící.
se jednalo o nároky spravedlivé, vyPositivní stránce
hovělo se všemi těmi způsoby, kterými práva zanikala.
Jednalo-li se
o nároky
na soudě. Spravce
sliboval
že
hoff vnd ze
an
aller stetten, wo si des bedurffen «.
žalovaného následona
kde se spor vedl. Soud
i pro spravce,
třeba
to nebyl jeho soud osobní.
spravce buď sám
na soud,
aneb se naň na
což se obyčejně
odvolával
Sloužilo tomu»
den Gewere1i«. 153)
odpíral odpověd',
se na svého spravce. Na svého spravce mohl se však i žalobce
ubránil
svého
Na spravce
možno se odvolávati
v řízení
dokud lhůta ku
což ovšem
A~~''''H'n.,_U~ zabavené věci.

obyčejná německoprávní lhůta

140) LR
§ 28: »Es sei man oder weib der ain recht lehen hat vnd hat er das
2
in stiller gewer vnuersprocheus zwelif Jar uud tag mag er das be\véru mít zwain vnuersprochen mannen die sein hausgenossen slnd das sol fiirbas berůbt haben an alle
ansprach.«
141) U. O. E. IV. p. 319 CCCXLI. (1299): »und han seu des gesatz in nutz vnd
in Gwer vnd bin seln aueh
vnd Tag ir Gwer, als kh ze reeht (sol); Fontes II.
37 p. 93 XL VIL
142) Tak při koupi U. o. E. IV. p. 363 CCCXCI.
CDXV. (1301), při zástavě 1. c. p. 405 CDXXXVL
V. p. 226 CCXXXIV.
při darování 1. c. p. 434
se práva L c. p. 397 CDIII.
při odškodňování
c. VI. p. 119
daru
Fontes II. 18 p. 268 CCXXXVIII.
a ovšem také
lénech.
143 U. O. E. III. p. 496 DXXXVlf1.
: »exhibentes nos memorate curie et
aree in Clendorf auetores, qui
Gwer dkuntur, ae defensores perpetuos contra
impetitiones et querimoniarum insultus heredum siue amicorum nostrorum aut aliorum
quorumlibet síbi jus
feodale in eisdem videlicet curia et area
vsurpancium,« p. 523 DLXV.
p. 529 DLXXIV.
U. o. E. IV. p. 53 LXI.
p. 63 LXXI. (1287), p. 161 CLXXIV.
: »vnd han auch Abpt Chunraten
mít mein triwen daz
ob iemen wer, der daz selb
an spreche, daz kh
daz verspreehen schol an allen steten verre oder nohen,« U. o. E. V. p. 347 CCCLIX.
(1323), p. 422 CDXXVIII.
U. o. E.
p. 89 LXXX.
Fontes II. 6 p. 285
Č. 129 (1341).
144) Hasenohrl p. 114, Rauch III. práva města Vídně z r. 1435 p. 155: »Habet
weder fur si ch noeh fur ir freundt kainen scherm noch kain ewentewrung vmb kainer
slacht saehe díe weil sy wirtes nicht enhat Es sey dann das sy vber zwelif iar sey.«
U. o. E. IV. p. 289 CCCXI.
U. o. E.
p. 69 LXXI.
p. 75

U. o. E. IV. p. 506 DXLIIL
p. 518 DLV.
U. o. E. V. p. 413
U. o. E. VI. p. 224 CCXX.
p. 225 CCXXI.
U. o. E. IV. p. 324 CCCXL VL, U. o. E. V. p. 291 CCCv.
p. 445
CDL.
p. 493 CDLXLIX.
p. 572 DLXXV. (1330). U. o. E. VI. 476 CDLXXL
(1344), Fontes II. 18 p. 414 CCCXLIlI.
p. 435 CCCLXI.
148)
čl. 33,
§ 29
U. o. E. III. p. n LXV. (1239), viz pozn. 8,
p. 274 CCXCI.
: »Si sepe dictas curias penitus absoluere non valuero, pecuniam

librarum Wiennensis monete per collacionem meam ad domum in
pro comparacione alterius possessionis cognoscatur absolute 'et libere pertinere j< p. 320
CCCXLIIL (1264), p. 462 Dll.
Fontes II. 18
361 CCCII.
: »vnd weugert darvmb auf seinen gewern,
heru Micheln von
vnd vordert auch den in die
daz er im denselben akcher ausrichteJz solt.«
Rauch III. p. 227: »so sol er sein guet behaltn vncz im der hingel)er das
mach.«
U.
p. 36 XL. (1285), p. 310 CCCXXXIII.
p. 547 DLXXXIV.
U. o. E.
p. 179
p. 222 CCXVIIL
; Fontes II. 33 p.
o tom jsme v rakouských listinách nenašli, ale nelze o tom nr'\t'h"Th,,_
vab, viz Planck 1. p 541 a násl.
Viz pozn. 149 a 159, pak Fontes II. 18 p. 362 CCCVIIL
Planck 1.
p. 402 a násL
Fontes II.
Schw. Sp. LR čl. 207.
Fronbuch fol. 19: »ein
antwrter der do gechlagt wirt vnd sich
sel ber darvmb auz der fronn nympt da mít er auf sein antwrt chvmpt sich vmb den
gewalt selb dritter mag aws
ob er wil oder rr ..-",,,,;,.,.,',-,,,,
seiner antwrt vmb lehen fur seinen lehen herren die nich
lehen sind
purkchrecht fur den purchherren, vmb perkrecht fur den perchherren,
seinen abpt vmb grunt fur seinen gruntherren ... «
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byI jemu položen a soudním sluhou oznámen.
Dostavil-li se spravce 1
mohlo se státi, že popíral svou povinnosť, aby dal správu. Rozvinul se
protož mezi spravcem a tím, kdož jej do sporu volal, spor o tom, zda
jest spravce spravou povinen. K usvědčení spravce sloužily listiny, při
lénech stačila i přísaha odpůrce. 157) Dostavil-li se spravce a převzal-li vedení
sporu, vstoupil tím na místo sporné strany, která jej k správě byla při
volala. Strana tato ze sporu vyšla. 158) Nedostavil-li se spravce, ač byl vyzván,
nemohl žalovaný více své právo brániti, ztrácel spor i právo. 159) Zastoupil-li
spravce svého smluvce, a nemělo-li toto zastoupení žádného příznivého
účinku pro zastoupeného, musel jemu nahraditi všechnu škodu tak, jakoby
jej byl vůbec nezastoupil. Týž účinek ovšem také nastupoval, když spravce

Fontes II. 18 p. 361 CCCVII.
: »vnd sagt aueh do der Amptman von
lnczesdorff darvmb sein ehuntschafft vor offem gerícht, als er ze reeht solt, dar, er in
: »vnd ehlagt hintz
in die gewersehaft geuordert hiet;« U. o. E. VIL p. 72 LXXIII.
im darvmb als verre, datz abt Vlreích von Liligenweld seinen gavern den erbern herrren
abt Herman von
fur sich pat auf das nechst hoftaiding.«
LR 1 čl. 31: »Wer ainen anspricht umb ain lehen, des er seinen herren hat
vnd seinen gewer, wil im der herre des nicht gelauben, daz er sein herre und se in
gewer nicht suIl sein, so sol im es der man bestetigen mít seinem aid, und sol der
herre dann sein gewer sein; »viz též čl. 32 Rauch, III. práva města Vídně z r. 1435
p. 219: »... vnd piet dan seinen gewern als recht ist. 1st das er den hat vnd das der
nicht gwer wiI werdn den sol er da gepietn in das gericht vnd sol in da er monen
mít czwain erbern mannen Als recht ist das er im den weingartn da er in vmb an
sprieht hab zu kauffen geben redlieh vnd recht V nd hab im aueh ge!obt zu sehermen
AIs pergkrechts recht ist. Vnd also als er ims an behat So mues er gewer werdn
oder er mues im aHen den schadn abthuen den er des weingartn
157)

U. o. E. vn. p. 72 LXXIII.
Rauch III. L e. p. 220: »Als dann das
negst eetaiding kumpt So sol der anntwurtter seinem gewern pietn Vnd sol auch der
gwer mit seinem guetlichen willen da sten in díe anntwurt zu stett. V nd als er da im
díe anntwurt gestett allain der schadn den der da nymbt der in zu gwer hat gepotn
vmb den weingartn den mues er im abthuen,« Planck L p, 404, 541 a násl; Schwaben·
spiegel, Landrecht ed. Lassberg čl. 207: :oso rehten die gewern mít ein ander vnd
sweders gewern da behebet der in da lobete ze bringenne vnd der ander hat verlorn,«
159) Fontes II. 10 p. 304 CCCXI.: »Ieh Weychart von Topel, Hofrichter in osterreich Tuen chunt - Daz Vlreich der Redeprunner von mir in rechtem Hoftaiding chIagt
hinez dem erbem hern herren Brobst Růdwein ze Newnburch vmb einen hof, des ein
ganczes lehen ist ze Stoyzendorf, vnd swas darzu gehoret, als verre. Daz der egenant
Brobst RůdweÍn auf sein antwurt cham mít vorsprechen, vnd waigert au:f den Brobst
VOll Waltlzousen, den wolt er stellen :fur sicJt ze eine!! gewen! auf daz náchst Hoftayding,
vnd darnach auf daz selb Hoflayding chom der egenant Brobst von Newnburch nicht,
noeh der egenant Brobst von \Valthousen, daz si den egenanten hof verantwurt
hieten, als sie ze reeht hieten, vnd als si si ch verpunden hieten vnd vermezzen Do
chom der egenant Vlreieh der Redeprunner, vnd pat mít vorspreehen vragen, was
recht wer, do ward im von den lantherren ertailt mit vrag vnd mít vrtail, vnd aueh
vervolget. Seid dem egenanteJt Brobst Rudwei1Z an seiJzem gewern 'ZVer ab gegange1Z, 'l'1zd
den Jzicht gestalt lziet, als er sich vermezze1Z het, Ich solt den egenanten VIrich den
Redeprunner dez egenanten hofes vnd s\vas darzu gehoret an die gwer seezen vnd
gewaltich machen . . . «
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vůbec

se nedostavil. Toliko

svého vasala

ta-

kové

v
německém.
širší základ ústavu rechte gewere a dle toho
náhradu
sice na
zvláštnosti. V českém
všech statků spravce
zvláštnosti českého

1J"V'-'U.LvU

o

škodách

v
váme se

ní v

době

se
v znění
Otakarově v listinách

aber der herre fur, und verantwurt das
mít seínem
man, wirt im das
anbehabt, so ist der herre dem man niehts gepunden,
wann alsvil so es an seinen genaden steet;«
tento článek nenL Viz též Rauch
III. L c. p, 219: »hat aber er des
seinen gewern den sol er bíttn Ee er
ebentewr vodert So hat er seins gewern
tag auf das nagst ee
Er sol aueh
da zu sUit seinen gewern nemen Vodert er aber ebentewr das er den gewern piet
So hat er den gewern
... «
Planck
p. 246,
rechtli~hen

1869 p. 286.

viz pozn 179.
vnd Reehtens ermanen das er lm sein schade?z abtue
den
von lm oder von den seinen genommen hat oder
wo der herr
des nieht entue wo dann der man des zehannd mag kamen das er seťnen schaden
]()Z'der tůt daran prieht er nicht sein trew noch sein aid den ergeswarn hat . , .«
Srvn.
čl. 3) 40, 49: »er tůe ce dem
allen seinell schaden ab, den er beweren mag,,: čl. 67
§ 86).
U. o E. III. p, 439 CDLXXrx.
»wier schullen auch vnd weln řeh,
mein erben ier vnd ierer erben recht hern vnd
sein an aller der stat, vnd in
dez not vnd tuerft gesehiecht. waer aber, das in darinne icht
wie
daz
was sydes schaden naemen, den schullen wíer in ausrichten an als geuer«,
sľvn. p. 330 CCCL V.
: »8i qui proeessu temporis memoratam domum
lmpenenr:lC pro supradicta possessione, prefatus Heinricus
uel heredes ipsius
prenominati tenentur ab801uere as eisdem, quod si secus fecerint, si quid dispendii
rerum uel grauaminis ex eo reeeperit, de possessionibus ipsorum debet ipsi plena
satisfactio exhiberi;« p. 402 CDXL
»sub pena expensarum et refectione dampnorum extra litem et in lite sub
bonoľum monasterÍÍ nostri.«
165) U. O. E. III. p. 214 CCXIX.
p. 360 CCCLXXXIII. (1269), Fontes II.
31 p. 191 Č. 186
Fontes II. 18 p, 44 XXXVII. (1254), p. 98 LXXXII.
162)

163)

32

§ 35: »vnd sol

5
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odtud
v
jeden z nich:

případech

převodů
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nemovitostí 166). A vezmeme-li

»qui super dieta C112czone
legiHme tutores omnium
que in posterum ex actione sev quesHone
domino Dyetrico possent
presdteruni
legitime
spOnSi011,Cln «

a k tomu z nejstarších půhonů Brněnských:
» ...

bona emit
mzne
feci~

toru111«

qu-inquagz'72ta marcz's gross. prage12. ex eo, quod
Bonussehz'um Lhotam et z'dem,
ab 071'l11,Í hclitera s dare) quod 7'lO'll
ad L marcas gross.

168)

pro
účz'n/ka«. 169)

Záleží buď v hoddána, aneb, bylo-ti jednání bezúplatné; v hodnotě
Záleží však také ve všech ostatních
nesprava,
166) U
o. E III. p. 466 DVL (1277), p, 516 DLV. (1280), p. 526 DLXX. (1280),
p. 526 DLXXL
p. 529 DLXXIV. (1281), p. 559 DCXI
U. o. li. IV. p. 13
XIV. (1?83). p. 15 XVII.
p. 23 XXVI. (1284), p. 34 XXXVIII. (1285), p. 36
XL. (1285 1, p, 153 LXI. (1287, p, 63 LXXI. (1287), p. 153 CLXV.
p, 154 CLXVII.
p. 161 CLXXIV.
p. 273 CCXCVrI.
p. 28~ CCCIV. (1298), p. 289
CCCXI. (1298), p. 338 CCCLXIV.
p. 341 CCCLXVIL (1300), p. 354 CCCLXXX.
p. 393 CDXXIV.
!, p. 410 CDXLn. \ 1302), p. 428 CDLXIII. (1303). U. o.
li. V. p. 347 CCCLIX. (1323), p. 441 CDXLV.
p. 515 DXVlII, (1328), p. 558
DLX. (1329), U. o. E. VI. p. 27 XXIII.
p. 89 LXXX.
p. 96 LXXXVII.
p. 209 CCVI.
p. 274 CCLXX.
Fontes II. 33 p. 121 CIV. (1298),
p. 218 CIL (1343), p. 219 CClIL
p. 220 CeIV. (1346), p. 224 CCVII.
p. 226 CCVIII. (1348), p. 227 CCIX.
p. 229 CCX. (1349), p. 247 CCXXVIL
p. 2."\3 CCXXXIII.
p. 298 CCLXV. (1381), p. 309 CCLXXIV. (1284).
167) U. O. E. III. p. 466 DVL
Libri cit. 1. p. 46 Č. 230.
169) C. j, b.
Ondřej z Dubé p. 367 § 26: » Takto jest žaloba z účinka : »Radún
z Týnce žaluje na Petra z Brusóv, že jemu učinil škodu svú mocí bezpravně na jeho
dědině v Brusiech, když se tu přJhodil, měl jemu dáti penieze jmenovité podle úmluvy
přátelské, i nedal, a proto jest škodu vzal na rozličných nákladech, na hotových peniezech, na rozličných střieberných klenotiech, za sto hřiven střiebra. Po
škodě
ze Ptice, Petr ze Smrdova, aneb sám i mluví-li co proti tomu, proši práva«,
viz též § 27, C. j. b.
p. 8 Č. 5 a Libri cit. 1. p. 123 Č. 84
U. o. li. III. p. 402 CDXL (1274): ». . . promittentes . . . ipsam (mediam
partem curiae) ... ab omni homine et uniuersitate Iegitime defensare et autorizzare ...
sub pena expensarum et nfectione damp7torum extra litem et i7Z lite . . . «, viz též
U, o. E. IV. p. 341 CCCLXVIL (1300), U. o. li. VI. p. 96 LXXXVII (1333): »allen den
Schadenn, den Sy dauon nemend mít Raisen, mít taidingen oder wie der genant istj«
p :298 CCXCV. (1339): »mít taiding, mít raisen gegen hof oder anderswo«; Fontes II.

se takové škody vymáhaly, toho jsme se již dříve dotkli. Pro
osobu stavu šlechtického
pro ně příslušný v Dolních Rakousích marv Rakousích Horních zemský hejtman, pro osobu stavu městského
soudce 171), pro osobu stavu
ještě stejného fora
šlechtou neměla
landrichter.
těchto nesahala ovšem
hranice okresu
působnosti
nepatrnou
širokou
maršálka neb zemského
která se vztahovala na všechen
majetek, který dlužník měl . . in dem Lant ze Ostereich«
Řízení
maršálkem zahajovalo se
v
pro škody jen
obesláním
Dával k němu podnět spravní list a dále také asi
list onoho soudu, kde se správa státi měla, ale nestala
Končilo tím, že
maršálek
osvědčenou škodu do 14 dnů nahradil - Gebotsbrief.
Soud
později
zemského maršálka pro
z nespravy
a
dlužní
mostem, po němž
veškeré stavovské
soudnictví. Hoftaiding zanikl a soud ,zemského maršálka stal se rakouské
šlechtě
soudem
až do
kterou v rakouském soudnictví
Terezie 178).
6 p. 200 Č. 48 (1281): »Item reficere et restituere síbi et suis heredibus omnia et singula
dampna et expensas ac interesse litis et extra.« Srvn. s tím Libri cit. I. p. l79 Č. 335.
Haseno!zrl p. 187, Dopsch p. 84.
To bylo již v druhé polovici 14. století, Luschin p. 81, Fronbuch fol. 19:
»erber herren, Ritter vnd chneeht«.
U. o. li.
p. 289 CCCXI. (1298): »Vnd sein aueh desselben Lehenns des
vorgenannten Got<;hawss gwer naeh lannds Recht in ósterreich. Vnd verjehn mer ich Boekh
vnd die vorgenant fraw
mein hausfraw vnd vnnser baider Erben, ist, das jem auf
das
lehn vor Recht
das sull wir veranntwurten, so vns das kundt wirt
getan, als recht Í:::;t. Wo wir das nicht tuen, ze hannt sey wir demselben Gotshaws
beliben
wienner mlinss vnd sol der lanndtrichter,
jn des gericht wir mit haws sein gesesse7z, an aU dag vnd an alles Recht mít vnnserm
willen von vns phandt geantt wurten tlir dreissig phund wiener phenning
dem vorgenanten Gotshaws« Viz též U. o. li. V. p. 60 LXI.
: »vnd swo
wh oder vnser nachchomen des nicht entaeten, Daz sol Probst. Gervneh vnd
sein Conuent ze walthavsen haben av.f alle dev vnd wir haben in dem lI/achlant,
swie daz haizze, vnd iz sei versveht oder vnversucht vnd so vil mer, swer ;'Je derselben zeit Lantriclzter isl in dem Machlant, der sol dazselbe gvte Probst Gervngen vnd seinem Conuent ingeantwurten«; Fontes II 33 p. 308 CCLXXIII.
"in welicher
vnd gericht daz ist, schol der herre vnd auch der Richter vnsers
guts in als vil geben vnd inantwurtten, daz sew hauptguts vnd auch der schaden gancz
vnd gar gericht vnd gwert werden.:; viz též p. 323 CCLXXXlfI. (1385).
Fontes II. 6 p. 208 Č. 56
: »Taet wir des nicht, so schvllen sev des
bechom miť hilf vnsers .fuersten in Osterreich oder swem er seinen gewaZt geit an
furbot vnd an chlag von alle dem guet, daz wir haben in dem Lant ze Ostereich«.
175) Srovn. z formuláře soudní list v pozn. 99.
Ve Fontes II. 18 p. 361 CCCVII. (1376) jest uveden vzor tohoto listu,
177) Luschin p. 88, Wretschko p. 110 a násl., srovn. u téhož o stváření se úřadu
maršálkova v zemský úhd p. 57 až 79.
178) Luschil'l p. 88 až 95
5*
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z

živel
specificky
zavazozJání všech statkz':t spravce
Zásadu tuto stanoví čl. 32
do Rakous

69

Rakous

v listech

v

variantech

dodatek asi tohoto

znění:
» Taet wťr des
waz denn der egenant
geistlžeh
herr der Abbt vrzd der ersa'J72e Gonue1zt . .. des schaedn nemment)
di derselbe Abbt und ainer auz dem Conuent pe)! inz trewn vnd
vngeswarn,.
vnd bestetn mugn) di sull wir Úl. alf
widerchenz vnd ablegn an aZZe
vnd sew suBu
di se1bn schaedn habu auf vns, vnd auf
vnser
di wir
wazzer oder au!
in vnsers herrn des
cze
Oesterreich lant vnd
... « 188).

vati

J

doucí

z nespravy
et habenda

p. 151 CLXII. (12n), p, 153 CLXV. (1291), p. 154
p, 273 CCXCVII.
p. 322 CCCXLIV. (1299), p. 338 CCCLXIV. (1300) i Fontes II. 18 p. 76 LX.
Fontes II. 33 p. 121 CIV. (1298), p. 122 CV. (1298).

za
otevřenou cestou do
nezaniká zásada zavazování nemovitostí spravce pro
z nespravy}
tato vláda zaniká
trvá
a tak stává se
století do století
čl. 32: »Wenn der herre den man bestettet, daz er in
mít
seiriem aíd, daz er sein gewer sul! sein, und von seinen
darumb sein gewer
nicht sein wil, wie getanen sclzaden der man des Jzimpt auf seinen lehen, das sol im
der herre erstatten.« ČL 40: »vnd sol
vnd rechtens manen,
lm
seinen schaden
den er von im oder von seinen schulden genomen hat oder
em ph.anQe!1. \Vo der herre des nicht
wo demz der lna!l des i3U
daz
schaden
daran pricht er nicht seinen
noch
Boče,k, III. p, 373
: »predictus
Rapoto
Valchenberch et
eiusdem
pro iPsú stando,
ac defendere teneantur secundum ius terre Austrie generale,«
I. p, 174 č. 385
]ireček J Slovanské právo II. p.
die
Studie
des Vereines fůr Landeskunde von Niederosterreich. Wien
885 XIX,) p. 371.
183) 1.
p, 349,
D, o, E. III. p. 3:::0 CCCL V.
1. c, p, 388 CDXXL
Kromě
J1.Z
u. o, E III. p. 402
(1274) :
v pozn. 164, Fontes II 10
»Promittimus, statuímus et
eiusdem vinee nos et bona nostra esse perpetuos deffensores tam ipsius
Chvnradi,
uxoris sue ac heredum
quam eciam illius, cui eam dederint vel vendiderint
de sua propria voluntate.«
D. o. E.
p. 52ó DLXXI. (cca
: »vnd swaz dem vor genanten hern
vlreich von weidenholtz an dem egenanten gut
daz sol er haben mít meiner
hausfrowen
willen vf allev dev vnd ich han«; p. 559 DCXL (cca 1282):
»vnd schullen der ir gewer sein an aller stat, da si sein bedurffen. Vnd ist, daz in
dar an icht ab
daz schullen si haben auf allew dew vnd wier haben;« U. o, E.
IV. p. 13 XIV. (1283), p. 15 XVII. (1
p. 23 XXVI.
p. 140 CXLVIII.
VUll';LUH'C<;:)

Fontes
33 p. 253 CCXXXIII.
; viz též p. 162 CL. (1318), p. 183
p. 187 CLXXIV.
p. 201 CL XXXV.
p. 205 CLXXXVIII,
p. 206 CLXXXIX,
P 216 CLXXXXIX. (1342), p. 218 CIL (1342), p. 219
CCHL
p. 220 CCIV. (1346), p. 224 CCVIL
p. 226 CCVIIL (1348), p. 227
CClX.
p, 229 CCX. (1349), p. 231 CCXI.
p. 232 CCXIL (1350), p. 234
p. 237 CCXIX. (1358), p. 241 CCXXII. (1361), p, 247 CCXXV!I.
(1366), p. 255 CCXXXIV. (1370), p. 261 CCXXXIX.
267 CCXLIII. 1375),
277 CCL. (1379), p. 279 CCLL
p. 283 CCLIV.
p. 288 CCLVIII. (1380),
p. 291 CCLX
p. 292 CCLXI. (1380), p. 297 CCLXIV.
291 CCLIX,
p. 298 CCLXV.
p. 306 CCLXXII,
p. 308 CCLXXIII. (1383),
p. 309 CCLXXXIII.
p. 332 CCxc.
p. 338 CCXCV. (1387), p. 345
CCXCIX. (1390), p, 347 Ccc. ~1391), p. 354 CCCVII. (1394), p. 356 CCCVIIL
p. 358 CCCIX. (1397). Fontes II. 6 p. 224 Č. 73 (1344), p. 225 Č.
(1345), p. 226 Č. 'i5
(1346 ,
236 Č. 85 (1347), p. 267 Č.
p. 270 Č. 114
p. 303 Č. 149
p. 198 CLXXV. (1334),
(1356), p. 306 č.152 (1357), Fontes JL 18 p. 179 CLVII
p, 202 CLXXVIII.
p. 206 CLXXXII.
p.
CLXXXIX.
p, 216
CXCI.
p. 227 Ce.
p 230 CCIIL (1341), p. 231 CCIV.
p. 236
CCIX.
p. 237 CCX. (1342), p. 242 CCXIV. (1343), p. 243 CCXV. (1343), p. 244
CCXVI.
p, 245 CCXVII. (1344), p. 250 CCXXII.
p. 259 CCXXIX. (13~8),
260 CCXXx. (1349), P 267 CCXXXVII.
I, p. 272
CCXLI.
P 273
CCXLIII.
p. 280 CCXLIX (1353), p. 283 CCLL (1354), p. 284 CCLIl. (1355),
p. 287 CCL V.
p. 293 CCLIX. (1358), p. 299 CCLXV. ,1359), p. 303 CCLXVIII.
p. 324 CCLXXXII. (1366), p. 326 CCLXXXIV. (1368), p. 333 CCLXXXIX.
(1369), p. 337 CCXCI.
p. 345 CCXCVII (1372), p. 351 CCCL
p. 369
CCCXIL (1377), p. 379 CCCXVIiI. (1379), p. 380 CCCXIX. (1380), p. 383 CCCXXII.
(Li81), p. 390 CCCXXVI. (1382 1, p. 395 CCCXXIX.
p. 398 CCCXXXII.
p. 414 CCCXLIII.
p. 417 CCCXLVI. (13881, p. 440 CCCLXV.
p. 454
CCCLXXIV.
P 471 CCCLXXXV. (1399), p. 497 CCCCVII.
p. 508
CCCCXIII. (1409), p. 517 CCCCXIX.
p. 528 CCCCXXVIII.
p. 540
CCCCXXXVIII.
p.548 CCCCXLIV.
p.556 CCCCL (1417) Fontes II. 21
p. 360 CDLIL (1496) j Formelbuch faL 6, 7, 31 a tak v sterých jiných případech
v listářích J;'akouských.
189) Emler, Reg. II. p. 951 Č. 2189 (1309), viz 1. oddíl pozn. 107.
CLXX.
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habebunt 190)). I v Rakousích přítomný i budoucí majetek spravcův (bon~
nostra tam habita quem habenda 191), aller vnser hab~ wo wir di ha bn oder
gewinnen 192)) tímto zavazením postihován.
Pokud o nároky z nespravy musilo v Čechách
žalováno
pro
jiné škody, a nebyla dosud v užívání spravní třetina, určovala se výše zavazení nemovitostí spravcových ekvivalentem způsobené
193). V Rakousích vešel pro tento ekvivalent v
život
»ebentwr«
a podle něho znamenalo také nahraditi stejný obnos »ebentwrn« 195), konečně zván pak
sám předmět zástavy »Ebenteuer«

Zavazování nemovitostí spravcc pro nároky z nespravy stalo se tak
obecným požadavkem) že ten, kdo nemovitostí neměl, musil postaviti rujichž
pro
zastaveny 197).
Jako přichází při spravních doložkách dodatek ~jak země za právo
má« 198), přichází
nich i v Rakousích dodatek stejného obsahu. Již v době
Otakarově přichází v listině Ludmily z Říše ze dne 25. května 1265
»secundum jus terre Austrie generale«. Ojedinělý
pokud nám známo,
20
dodatek v listině z r. 1285 °) »nach gemeinem rechte.« Řídký je dodatek,
který k r. 1287 201 ) čteme: »quemadmodum cornmunis consuetudo terre et
ordo juris postulat,« kdež by »ordo
« na soudní řád Otakarův poukazovati mohlo 2(2). Z dodatků takto přicházejících
vyhraňuje se pak
dodatek spravních závazků :»a15 landes reht Íst« 204), který béře

190) C. j. b.
Formae literarum apud tabulas p. 292 Č. 30, 31, p. 294 Č. 34,
37, p. 295 Č. 38, 39, Všehrd, IV. hL 11 odst. 8: »Opět někdo zpravuje některým dě
dictviem napřed jmenovitě a potom jiným zbožiem svým vším, kteréž má nebo mieti
bude«.

Fontes n. 6 p. 200 Č. 48
: » . . . item reficere et restituere síbi et
suis heredibus omnia et singula dampna et expensas ae interesse litis et extra, pro
quibus omnibus et singulis firmiter observandis obligamus omnia bona nostra tam
habz'ta quam habenda«.
Fontes II. 33 p. 298 CCLXV.
: »vnd sew sehulln aueh daz alles habn auf
vns vnd vnsern trewn vnd dar czu auf aller vnsrer hab, wo wir di Itabn oder gwimzt1z
inner lants oder auzzer lants, auf wazzer oder auf lant, versuecht oder vnuersueeht. «:
Viz též p. 247 CCXXVII. (1366), p. 277 CCL (1379), p. 308 CCLXXIII.
p. 323
CCLXXXIII. (1385), Fontes II. 6 p. 270 Č. 114 (1350), p. 307 Č. 153 (1356).
193) Emler, Reg
II. p. 262 Č. 673 (1269), viz oddíl 1. pozn. 243: »7Z0S ilt bonis
1Zostris equipollellfes redditus ad vsus earzmdeJJl restitueJJlt/s«)' viz též oddíl I. pozn. 68
listina ze dne 1. února 1259.
.
194) U. O.
E. IV. p. 505 DXLII. (1306): »Ad quem sane contractum valland1:1m
eiusdem curie Auctorem, quod vulgo gwer dicitur eisdem videlicet Abbati et Conuentuj me simplicitér seeundum jus terre constituj et contra quamlibet impetencium
calumniarn defensorem.
predictis Abbati et conuentui pro maiori firmitate
contractibus eiusdem Caucionem, que
Ebentewr appellatur, feci et prestiti
super Vinea mea, que vnius est
et sita
monte, qui
dicitur, et super
alijs rebus meis, quas nunc habeo uel quas iustis modis sum in posterum habiturus,
que ad minus valori predicte curie equipolleant et que secundum terre consuetudinem
ad premissam videantur suffieere caucionem.« Ebentewr = Ebenteuer = stejná hodnota,
stejně tolik.
princip vidíme v listině ze dne 27. října 1291
o. E. IV. p. 161
CLXXIV.: »der schol im antwihten als vil gult avz vnserm rechten
als vil der
ist, di si datz vns
habent.« Viz též p. 354 CCCLXXX.
»vnd des
uůrgenanten aigens an allen steten ir gwer seín ze allem reht. vVer daz dar uber, daz
iemand chem, der daz selbe aigen datz Oberndorf ansprech, des die uuorgenanten
Hern Her vlreich vnd Her Rliger schadhaft mochten werden, da uůr tůe wir jn pizaig
vnd sezzen in zebeJZtiwer alles vnser aigen ze Hezelsperg vnd alles, daz wier in Oesterreich habn; nemen si des dehain schaden, den schullen si auf dem aigen haben, als
hie benent ist.:; U. o. E. V. p. 68 LXX. (1312), U. o. E. VL p. 341, CCCXXXV.
Fontes II. 21 p. 102 XCI.
191)

9;) U. o. E. IV. p. 390 CDXXL (1301): »Ob im daz allez niht gelaistet wurde,
so haben wir gelubt den selben wingarten ebmtwrn vnd di selben ebmtwl' sol er Her
Hainrich, seín housfrowe Vid seiniv Chint haben min vnserm gueten willen auf allen
vnserm erbtai1 in dem lande, der vns angeuellet vnd ze reht angeuallen ist«.
196) U. O. E. V. p. 6 VIL (1308)1 p. 119 CXXII. (1314), p. 133 CXXXVII. (1314) ;
)} Vnd darvber hat Liebhart den vorgenanten herren gesatzt ze Ebentewr fůr den win-

garten sein Havs vnd seinen wingarten in dem weintal vnd habent darzů den herren
.swaz an der vorgenanten Ebmtwr abge, daz sullen di herren auf allem dem
haben, vnd díe baid habent« i p. 395 CD!. (1324): »vnd setzen dar vmb dem
selben Gotshaus ze phand vnd ze Ebel1tiver allez, daz wÍr haben in der Wachawe« ;
p. 457 CDLXIV. (1326), U. o. E. VI. p. 439 CDXXXIV.
Fontes II. 6 p. 186
Č. 33
p. 244 Č. 92
P 245 Č. 93
; Fontes II. 16 p. 149 CXLIV.
(1332): »ze rechter aebentevr vnd auch ze rechtem gewern vnd scherm fur alle ansprache, als Lehens recht, aygens recht vnd aebentevr satzunge recht ist vnd des
Landes recht in Osterreich,« Fontes II. 18 p. 176 CLIV.
Fontes II. 21 p. 51
L.
p. 81 LXXUI. (1295).
197) U. O. E. III. p. 526 DLXXI.
(cca 1280): »Ich Chvnrad van líchtenwinchel
vergih offenbar an disem brief allen den, díe di sen bdef sehent vnd horent Jesen,
daz ieh porge bin vmb acht pfunt wiener alter pfenning fůr Otaehern den furtaer
hintz hern vlreich von weidenholtz, dem hat Otacher der furtaer eín gut fůr div acht
pfunt gesatzt, leit ze vreiling vnd swaz dem vor genanten hern vlreich von weidenholtz
an dem egenanten gut abget, daz sol er haben mít meiner hausfrowen
willen vf allerr dev vnd ich han.«
198) Viz I. oddíl pozn. 40-63.
193) Boček III. p. 373 CCCLXXI.
U. o. E. IV. XXXIX. (1285): »vnd suln auch iez den vorgenanten scherm,en
nach gemeinem rechte.«
201) 1. c. p.
53 LXI.
: »promisimus et promittimus sub tenore prt;senti,
quod omnis et quilibet nostrum, qui requisitus fuerit, super prefatas possessiones
exhibere se debeat auctorem, quod uulgo dicitur Guuer, et contra insultus et impetitiones quaslibet,
comJJZU1ZZ:S COllst/etudo terre et ordo juris postulal, defensare in communi placito et priuato« ; Fontes II. 18 P 76 LX.
LRl čL 31, 32.
208) U. O. E. IV. p. 139 CXLVI.
: »vnd pin oveh mines tailes sin gewer als
ich ze recltte sol«, p. 195 CeXIl!.
»daz wier in daz selbe guet schermen suln
mít gwerschaft vor recht, ah reclzt ist)· p. 221 CCXLIII. (1295), Fontes II. 18 p. 77
LXI.
: :osecundum communem terre consuetudinem«, p. 79 LXIII. (1298):
»secundum terre Avstralis corlsuetudinem generalem«, p. 113 XCIV. (1303): secundum
terre consuetudine:n approbatam«.
U. o. E. IV. p. 151 CLXII. (1291): »vnd wii des hie benannten gvtes mines
herren seherme sin, also lan des reht ist, vnd swaz minem herren dar an ab ge, daz
sol ef haben ovf vnd ovf allev dev vnd ich han . . . «, p. 382 CDXV. (1301), p. 508
DXLV. (1306), U .. 0. E. V. p. 44 XLV. (1311), p. 210 CCXVII. (1318, U. o. E. VI.
p. 179 CLXXII. (1335).
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»nach lants reht«
»nah des Landes'
reht ist vnd des lan des
ID
ist ze
»als Purchrehts

ist
V
jí
to
spravy

země

den sol er haben auf dev, daz wir baben in dem
211)] jak
za
má (als des landes reclzt ist) ,
slovo »landscJzadeJz-

bund«

reformace dvorského a zemského
není však nic
než
ku
arciť
landschadenbundu

zemskou.
I v Rakousích

Korutanech a
škod z nespravy
zemská. Definoval
spravce, dále že to
že
to
U. o. E. IV. p. 212 CCXXXII.
CCCLXVII. (1300), p.
506
p. 547 DLXXXIV,
(1310), p. 64
p. 469

p. 76 LXXVII.

nemovitosti
má »2JZ dem,
schadeJz er da von

p. 572 DLXXV.

Zvod
vy-

p. 505
p, 526

p. 27 XXVIII,
p, 345 CCCL VI.

U. o.
p,
p. 511 DXLIX
U. o. E.
p, 590 XVIII.
Fontes II. 10 p. 81 LXXXVI.
207 J U. o.
p. 431
p, 496 DXXXII.
U. o. E. V.
p. 67 LXIX.
p. 118
L~hens reht ist«; Fontes II. 37
LXXII. (1363); »alz gl'untrechtz vnd
recht ist in dem
ze

o. E.

zavazeno všechno
se
Došlo

p. 114

209) U. o. E. VL
13 XII.
: »alz
purchrechtz scherm recht ist und
Osterreich und payder
stet recht ze Chrems und ze Stain« ; p. 157
p. 315 CXXVIII.
»als
und chaufsschermbs recht Íst in
p. 423 CLXXIX.
o. E. VI. p. 179 CLXXII.
: ,>vnd schullen aueh der selben gut ir
gewer sein ze hof, ze
an aller stat, vnd in des not gesehicht, als des Lantz
l'echt ist ob der ens vnd swaz in dar an ab get, daz schullen si haben auf vns vod
auf allel' vnsel' hab, wo
di haben
paiern oder in
versueht oder
vnuersucht. ez sol aueh, swer vogt ze wels ist, anders mít den vorgenanten guten
nicht ,veder vil no ch weních zeschaffen haben nur als vil, ob di gut mít dehaine
ansprach
wurden, von swem daz wer, so sol denn der vogt ze wels der
selben gut vnd des gruntz denn ein gemainer richter vnd ein verhorer an als geuer
sein, a/Zders si12t im di gut niehiz gepunten«. Fontes II. 6 p. 245 Č. 93
»Waer awer daz in daz selb gvt oder ein taH anbehabt wurd mit einem reehten,
dar vvber seez ieh in ze ebeJZtwr meins getaílten aygens gvts alIe di akcher pei
der chloster mavr vnd meinen
mit so getanelt pvndelz, ab man in icht
anbehabt den vor genanten vrowen dacz sant Bernhart der e genanten gvlte, 80
der lantzfverst in ósterrich oder wer seinen ~ewalt hat sev gewaltich machen mít
meinem gvten willen an alle chlag vnd alle furbot der vorgenanten ebentewr vnd
schulen si di so lanch innehaben, vncz daz ich in ledich mach daz vorgeschriben gvt
von allem chrieg an ieren schaden.«

211) U. o. E. IV. p. 338 CCCLXIV. (1300), p. 363 CCCXCI.
p. 512 DL.
p. 518 DL V. (1307), U. o. E. VI. P 27 XXIII.
Fontes II. 33 P 218 Cll.
viz vůbec
v pozn. 188.

Název tento
hlavně
Korutanech a
Ersamen Landschaft des loblichen Furstenthumbs
des Landts vnd Hofrechts daselbst, lm l\'.I.JLJL,Ll..L"-l.LU·
Art. XXXVI., xxxvn" Reformation vom 7. Nov. 1618 Art. 27, 28, Reformation vom
30. Marz 1622 Art. 26, 27, Des
Kharndten, New
Landtlm ain tausend fUnff hundert vnd
Gratz
ands·chJrarln(;n()r(inlln~des
vnd
Crain, In
Exemplarien vnd auff
langen viler Hoch vnd Nidern Stands Personen von Neuem
Alten Exemplar gantz
1688, odst. IX., Dimitz, Geschichte Krains von der a1testen Zeit bis auf das Jahr 1813. L Laibach 1874 p. 323,
taktéž však v Rakousích, jak níže bude uvedeno.
»Thi:iten aber ich oder meine Erben solliches nicht, des
N. oder
seine Erben sehaden ná,men, wie derselb
mocht werden, kainen auszgenommen,
darumben
oder jren
gwalt, vnd Beuelchhaber schiechten worten,
one alles Rechtliches
vnberechtent
werden soBe. Dell3elben alkn
vnd
sampt der Hauptsumma vnd Interesse, sollen sie haben, suchen oder bealle71 Vllsenz Erb, Hab v/zd Guelenz;
vnd farzmdeJZ; wíe die genendt vnd wo sie
oder ausser Lands
sein, nichts
danon
sie der Landsfiirst oder desselben nachgesetzte
Herr Landshauptman, Herr
Landsverweser, vnd sonst ein yedes Gericht, darunder solch vnser Giiter gelegen vnd.
betretten werden, auff jr erstes
one alles berechtnen, zu jren
benůgen
zall:, hab: vnd vnklaghafft machen, dawider vnd uurchausz níchts
schutzen, schirmen,
na ch fUrtragen solI, kain Gaystlich nach Weitlich Recht,
Priuilegien, begnadungen, Landsgebreuch noch anders, wie das alles jmmer erdacht
werden mocht. Dann ich mích [Ur mích vnd all mein Erben, derer aUer vnd yeder
hiemit wissentlich in krafft disz Brieffs vertzigen vnd begeben habe, alles Trewlich,
Erben vnd one gefarde. Doch solcher schadenpundt mehrers nit, als von alter, herkomen, wurcken.«
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hověno věřiteli

po dobrém. Díti se tak mělo na čtvrtém soudním roku
když k třem prvním rokům žalovaný se nedostavil, a žalobce na třetím
roce proti němu právo ustál. Tak tomu by 10 při sporech o statky
a při
peněžitých pohledávkách
Fróna nezbavovala dlužníka držby
Záležela v tom, že věřitel dlužníku oznámil, co mu ve frónu béře. Zvalo se
se to »zewissel'z tUt?n« 218). Fróna zapisována
do soudní
jak
spravuje nás o tom fronbuch z konce 14. století, ve vídeňském dvorním
archivu chovaný. Žalobce nebyl u výběru věcí pro frónu nijak obmezen)
214) LR
§ 13: »Es sol auch nieman kain aigen verantwurten wann an den
2
virden taidingen.«
čl. 18. Od toho třeba lišiti ustanovení mestského práva (Jura
municipalia ab Alberto U. Vrbi Vienncnsi datl ze dne 23. července 1340, Rauch, HI.
p. 37): ». . . sol in fůrladen ze driu tagen, nach dem alten recht der Stat, so daz er
ze dem virden tayding endlich antwurt,« poněvadž tuto se jedná o podání odpovědi
na čtvrtém roce,
se na třech předchozích rocích za před voláni žalovaného žádalo. Čtvrtý den je zde teprvé třetím dnem pro žalovaného.
215) § 13 LR
citovaný v pozn. 214 pokračuje dále: » Kumpt der verantwurter
2
nicht fůr so sol es der Richter ziehen in vron gc\valt.«
Fontes II. 10 p. 343 CCCLIII. (soudní list sice městského soudce v Klosterneuburgu ze dne 3. března 1353, rozhodný však, jak ze srovnání s pozdějšími listinam
formelbuchu plyne, i pro zemské právo): »lch Jacob, des alten Slůzzler sun, ze den
zeíten Stat riehter
. Daz fůr mich chom in offner schrann, da lch an dem
rechten saz, der Erber Ortolf der Tuez, slůzzler ze den zaíten vnd ch!agt mít vorspreehen hincz Leupolten vnd hincz seiner Swester Agnesen, Ortolfs des Slůzzler
chinden, dem got genad, vmb achthalb phunt wienner phenning, dev im jr vater gclten
solt, vnd chlagt daz aIz lang vnd als verr, daz díe chint fůr reeht chomen vdd stůnden
im des selben gelts an
do ward gevrogt, waz recht waer, da
mit vrog
vnd mít vrtail, seyd die chint im des geltes an
stůnden, vnd doch auch wol
ze im iarn chomen wem, vnd seid der
naechster erib wer, wo der egenant
Ortolf der Tucz auf der chint
phant zaygen vnd chomen mócht furbaz, da
solt er von gewert werden seines egenanten
vnd daz der egenant Ortolf der
Tq.cz daz egenant
vor mír den vorgenanten chinden mít
vnd mít
rechtem recht in der schrann an behabt hab, Des
ieh in disen behabbrief ..
p. 366 CCCLXXV. soudní list ze dne 14. prosince 1355, Fontes II. 18 p. 192 CLXVIII.
soudní list ze dne 7 prosince 1330, p. 197 CLXXIV. soudní list ze dne 30. března
1332, U. o. E IV. p. 289 CCCXI. (1298), U. o. E. V. p. 359 CCCLXIX.
217) Fronbuch fol. 19:
»Ich perchtolt von pergaw der zeit hofrichter in osterreich
offenleich an dem fronn puech, alzo daz ich saz an dem Rechten in
dem hofftaiding zewien an gotzleichnam abent do man zalt von christes gepurd drew
zehen hundert iar dar nach an dem newn vnd sechtzigisten iar, díe zeyt díe Lantherren mít verainten Rat vnd auch von in von mir verfolget wart, daz furbas mer
ewigchleichen in allen hoftaydingen einen igleichen chlager dem fronn ertailt wirt, daz
sich der ymmer vier wachen \vol bedenkchen mag, waz er dem a7Ztwurter .!r01t11 well
vnd schol auch er von dem tag vnd dem tag vnd dem chlager di fronn ertailt jst,
yrnner den selben vier wochen ze haws vnd ze hoJ! oder seÍl'zeJl a7ZbeltteJl da hin zewisseH hieJZ da der antwrter mít aygen Rukk gesessen ist, vnd nicht dar vber . . .
218) 1. c. fol. 164: ~Nota. Gilig der Wolfstain ist gefront zdem nahsten hoftaiding
von hern Albern von zelking vom weinperg. vnd díe selbn fron ist nicht verschribn
warn in datz fron puch, noch ze rechter zeit dem Wolfstain ze wizzen tan vnd díe
gern hiet ausgenomen, Vnd chund nicht gewissen, waz er im in dem fron puch gefront hiet, vnd des hat er gesucht an sand Luczeintag.«

mohl ve frónu vzíti i žalovaného veškeré jmění 219). Z toho všeho vidno,
že má rakouská fróna všechny charakteristické známky českého ZVOdlI.
Zapisuje se do soudní knihy, exekvent má tu na
. co ze }mění dlužníkova do
vzíti chce [chlager dem fronn ertailt Wlrt, daz Sl ch der ynner
vier wachen wol
mag, was er dem antwurter fronn well 22°)1,
neodnímá mu však
disposice a držbu a provádí se pouze tím, že
exekvent dlužníku za
soudu věděti dává, co mu do fróny
béře (vnd schol auch er von dem tag vnd dem chlager di .fronn ertailt
ist, ynner den selben vier wochen ze haws vnd ze hoff oder sel~env anbel;en
da hin zewissen tuen 221)), toto dávání věděti děje se tedy na mIste samem,
na dědinách, které se ve frónu béřou. Tyto všechny zvláštnosti charakterisují

a

právě zvod
Fróna nezůstala však obmezena toliko na Rakousy. Po pádu
žezlo Habsburků.
kteří
vedle záležitostí zemí
to

po

1. e. fol 15: »Es fronnt her Heinreich von Dachspe1'kch hern chvnraden
von meyssow vnd seín paid sun vlreich vnd den irr igleichen díe vest z~ pekstal i alle den vnd darzue gehórt Grafenberg díe vest mít aller zuegehorung :vemperkch dle
vest mít irer zugehorung vnd darzue aller irr manschaft díe si selb lelch~nt :~d selb
habent von den herzogen oder von swem si díe habent, vnd darzue al! 11'r Satz von
wem si die habent, vnd aIl irr Gotsgab vnd chirchenlehen die si leichent,. vnd darzue
al! irr hab díe si habmt im Lamzd ,se osterreich, es sey erbgueter, algen, lehen,
purkchrecht oder perkchrecht, vnd al/es daz, daz llie llicht geJZaJzt ist 7ziclzts a2t~ge710me1Z
irer hab, es sey auf wazzer oder auf lannd wo er darauf clzomen vnd gezazgen mag
wie da;3 genant ist oder wo so daz gelegen ist il7Z- lamzd ;3e osterreiclz vnd auch. dar~ue
daz obrist marschalich ampt vnd au ch alle die hab der sein vorgenant pald sunn
vlreích vnd ott nach irrs vater tod hern chunraden von meyssow, vnd auch ir~er
mueter tod wartund sind vnd auf irr how s gelegen ze wienn vnd wo er mer auf lrr
hab chomen vnd gezaigen mag, \Ňie die genant ist vnd auch díe wartung vnd ansprach
die all von meissow habent von meins weibs wegen auf waidhofen die statt«.
220) Viz pozn, 217.
22t) Viz pozn. 217_
.
,.
222) A je to skoro jen jako český formulář svrchu v pOZil. 219 uvedeneho zapls,u
fróny, když u Všehrda IV. hl. 14 odst. 3 čteme: »A jest zvodu forma a zpó:ob takovy:
Já Jan z Plané, na miestě najvyššieho písaře, mocí úřadu svého s komormkem ~ar~vartem zvodím Petra
z Mikovic na dědictvie
Mrázovo z Radmovlc
z Křivévsi na tz1rz, na dvór
na z'es celú, na dvory kmetcie s platem,
s dědinami lukami, lesy, potoky, rybníky i se vší zvolí, což k tomu phs/ušie, l1a to na
vše což tu' Ni Jan ll/ráz má, pro nezpravu dědin v Patokryjiech, a přiekazy, kteréž
'sú
od Hrdibora z Sedmipan, kterýž jest té
v Patokryjiech obdržal ná~ezem panským, a to v tisíci kopách groší českých summy jistinné, a ve tře~h stech ~řidciet~
a třech kopách a d vadcieti grošiech, též českých, třetinú
pravem.« Cteme-h
pak ve fronbuchu ohledně způsobu, jak se fróna dělá, jak už jsme výše uvedli: :>v~d
schol au ch er von dem tag vnd dem chlager di fronn ertailt ist, ynner den selben vler
wochen ze haws vlzd ze hoJ! oder seinen anbelten da hin zewisseJt tueJZ da der aJztwrte r ,
mit aygen Rukk gesessen ist,« čteme ohledně způsobu, jak se zvod dělá, u Vš~hrda
(1. c. odst. 4) toto: 1> Ten zvod a jiný každý má ~čině~ býti na dvoře, v. hrade mbo
v
1zebo v dZloře toho, na kohož se vede, pakh neme hradu, tvrze am dvoru po-

n:

plužnieho, než ves toliko, te'ldy na vsi.«
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čas

na

i

říšském soudě

německé

že exekventa v držbu neuvádí a tudíž mu žádné držby neZ říšského soudu dvorského
anlaite do
takže
v zákoně Ferdinandově ze
nalezáme ji arciť ve formě
228),
dne 2.
1562 kodifikovánu z temného
exekuce německého
Tento
od
a toliko v českém
Německá
exekuce začínala

dvorském

IJ'-"H_L>..'UU.

ze
v

dále

říšskému

dvorskému

německému

názvem

neznámo

Ctn-

též
aneb

kříže.

13. a ze začátku ston~.,c,r,l1r ovšenl
v
zvod a [rónu cha-

Dr. Otto Franklin, Das
im Mittelalter 1. p. 185 a ná:il.
p. 63. Srvn. také Vancsa, Das erste Auftreten der deutschen
in den Urkunden p. t>0, 61.

Franklin 1.
p. 63
násL, p. 88 a nás1., Vancsa
p. 62.
Zeitsehrift flir die Gesehichte des Oberrheins N. F. IV. p. 70 Č, 2 (1299
Nov,
})Dem edelin man, grauen Herman von
des
hofriehter, enbeut
kh VIrích der amman von
minen
dinst. leh dunt aueh kunt, daz
ich den edelen man, hern Heinrieh, den marsehalch von Bappenhein geanleit han,
mír gebotin ist von hof, vf grauen Gebeharden von
zů Blive!t vnd zu der
waz her da hat. Des ist me dan dri
vnd seehs woehin Daz saue
eit.« Č 3 (1300 FebL 3): })leh Cůnrat von Bvssenank saz ze
;n
mins herren stat des Romischen
Albrehtes vnde enbvte Cůnrat dem schultheissen von
minen
vnde
des
daz ir hern Heinrich, den marschalk von
setzent in sine nvtzeliche ge\ver
vf rehte vnde
schirment nach rehte vf grauen
von Hirzberch,
vf díe
ze Blienvelt vn de z
waz er da hat, darvf in der amman von
Wissenburk vormales hat lrean1eitet vmbe
hvndert
er von
im mit vnrehte ze schaden ist komen, wan er hat erzvgot mít sines anleiters offenen
brieue, alse reht ist, daz er sine anleiti besessen hat, me denne drie tage vnde sehs viochen,
Tůnt ir des niht, man rihtet von IV nah rehte;« Č.
; »aJ?leitelzt nach rehte,
swa er vch wiset} vf Wirntes
, , , vmbe hundert phunt HaUer vnde vmbe den schaden
der darvf gangen ist vnde noch gan mag . . . ;« Č. 2
Č. 16 (1309) Mon. Genu.
II. mír Albrechtův p. 483 Č, 35: »vVir setzen vnd gepieten,
sein
mít recht
vollfiirt, das im aulaite erteilet wirt auff díe mwt oder auf díe gut, darauf er
hat, das der richter einen aJ?leiter geb, den er vordert, und sol im der anleiter die
aldeite geben mít des nachsten richters poten.«
které Franklin k letům 1255,
1281 a 1293 ve svém spise II. p. 293 uvádí, jsou nikoli aníaitebriefe, nýbrž
které
při exekuci podle vzoru církevních listin v užívání
Viz slova
z roku
1255 1. c.: })quatinus ducas eos in possessionem eandem et nomine regie celsitudinis
conserves inductos,« k tomu Boček III. p. 48 LXIII. listina papeže Innocence IV.
z r, 1245: »in possessionem HIOl'um inducatis et defendatis inductos; ({ 1I1eibom, Das
deutsche Pfandrecht p. 113 a násl. Zbp/l, Deutsche Rechtsgeschichte III. Aufl.
1858 p. 892.
226) Fontes II. 21 p. 81 LXXIII. (1295): »vnd ze mzlait fumfzehen vnd ze ablad
fumfzehen phenninge swenne mam verchoufte,« Fontes II. 10 p. 3S4 CCCXCIII.
Fontes II. 18 p, 174 CLIL (1325).

Záleželo v tom, že se

statkem zapovídalo
mlS-

statek
jsouce ve

aus der

ústav »ausnahmen
Nedo-

p. 296
dobu uvádí, že totiž
Franklin II. p, 297. Co
koncem 13. století anlaite
exekutovi
věcí, na nichž byla provedena,
v pozu. 225,
v poznámce té citované,
je
tím, co uvedeno
žádné anlaitebriefe,
exekuci a
držbu; anlaite však
anl:iite viz v pozn, 225) a dále Fran~lin p 293,
302, 303, 305, 1I1eiboJJl, Das deutsche Pfandrecht p. 114 se domnívá, že statek,
se anlaite stala, byl exekventovi na šest neděl a tři dny v detenci předáván.
to z listin o anlaite, ku př, z listu z
1375: »ihr salt ihn auch anleiten auf denselben
guten mít den rechten
tag und sechs wochen denselben guten one schaden,« ale
slova »drei tag und sechs wochen«
do které se odpor proti
anleite může podati, viz Anlaitebrief z r. 1408
ll. p.
: »doch unschedlich
daran allen den,
das
verantwvrten meynen, sechs wochen und
tage, die
nach dem tage, als du soIche anleite getan hast, an ainander kummen werden;« dále
je to pak
po kterou se anlaite sama
stupeň exekuce držeti má,
se ku
dalšímu stupni exekuce
mohlo; viz v pozn. 228) cit, zákon p. 81: »seitemaIn Er N: díe
drey offen
laut der
Vrkhundt besessen
hatte, .«
vnnd
Kaiserlichen
in Obern vnd Nidern Schwaben
MDCXVIlI. p. 76 II. Theil XII: Von Anlaitinen vnd
Prozessen, dardurch aines Aachters Guet
vnd
werden mag, au ch derselben Formen,«
1I1e ib OJ/Z , Das deutsche Pfandrecht p. 103,
230) l11eibom 1 e. p, 204.
2:'1) Tato »ausnahme aus der fron«,
»exemtio« zapisovala se
[róně
do fronbuchu; viz fronbuch foL 71: »Item her Hanns der wartenuelser fronnt hern
OUen den
alles sein
datz er hat ze Vechental vnd ze Mernhartzdorff wie datz genant ist ze veld vad zů d'Jrff vnd wo er mer auf sein hab chomen
mag varund vnd
»Item herr Ott von
ex-emit contra herr
Hansen den wartenbelsz quarta in placitu;« též foL 25, 29, 30, 39, 44, 45, 49, 50, 54,
55, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 84, 88, 89, 90, 95, 96, 101, 102, 108-;110,
114-·116, 120-122, 125-127, 133, 134, 138-140, 142-144, 149-151, 156-158, 163,
164, 168-170.
232) Meibom p, 80, 105, 246.
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stávaJť dlužník držby, vyňav statek z
držbu tuto měl stále, ale zbavoval toliko statek pohany, která v missio in bannum lpěla na statku jako
nějaká soudní kletba.
I pro pozdější stadium exekuce nevykazuje ně-

mecké právo
takové pravidelnosti jako české odhá.dá.tlÍ neboli vděďo
váni
a souhlasné s ním rakouské »gewaltig machen vnd an dz:e gwer
setzen . . . als verr vntz das er . . . sezner schaden gancz mzd gar gericlzt
vnd gewerd werd«
jako další stupeň
kterýž připojuje se
k anleite na říšském dvorském soudě
I zde chrání pak nabytou
držbu jako v Rakousích list obranní schirmbrief«
Tento
exekuce zval se též »a71satz«)
měl za obsah »ansetzen an nutz und
gwer«
Také čteme v pramenech »inzeantwurteJ'z« 240), Z čehož vytvařuje
se pozdější pojmenování tohoto úkonu exekuce, »Einantwortung« 241), dnes
v »Einantwortung des Nachlasses« uchovalě.
se tato exekuce
mohla provésti, musil se najíti poměr mezi statkem, který se do vlastnictví
měl, a
pro niž se
vedlo. I
se poměr
tento jako v Čechách, tak i v Rakousích odhade71z zabaveného statku za
soudu
Pak
následovalo
machen und

233) Vzíti věc z fróny mohl žalobce i žalovaný. Žalovaný mohl tak učiniti jednak
proto, aby statek dobrovolně žalobci odevzdal, chtěje nálezu
jednak z té pří
činy, že fróně z důvodů právních odporoval. V tomto posledním smyslu bylo tedy
»ausnehmen aus der fron« tolik jako
odpor, s nímž vůbec i v tom souhlasilo
že se při fróně zapisovalo. Odporovati fróně
možno pro cízÍ právo pána lenního,
purkrechtního a p. O vynětí z fróny za účelem odevzdání zabaveného statku jedná
§ 13
; »vnd wenn es der antwurter wH ausnemen in XlIII tagen, so sol es lm
der Richter ausgeben das ers verantwurt nach des landes gewonhait.« O vynětí z fróny
k odporu
fronbuch fol. 19: »ein
antv.-rter der do
wirt vnd
sich selber darvmb auz der fronn nympt da mít er auf sein antwvrt chvmpt sich vmb
den
selb dritter mag aws gereden ob er wil oder
mag mít dem auz·
nemen seiner antwrt vmb lehen fur seinen lehen herren die nich
lehen
siol! vmb purkchrecht fur den purchherren, vmb perkrecht fur den perchherren, ein
monich fur seinen abpt, vmb grunt fur seinen gruntherren vnd also vmb ander sach
díe nicht einen redlichen Gewalt merent, wlh aber daz díe vorgenanten sach nicht
vnd von einem
als vor
stet vor dem nachsten chum[ftigen
vnd sich des furtas in der hoffschrann chlagt den mag man furbas
dar inn vnd daroben awsgerichten daz yedermann recht widerwar, Denn vmb anrecht
mag yederman gegen seinen chlager a\\Tsreden mít sein ains hand vmb lehen, grunnt,
purchrecht vmb varunde hab ob er der nicht verrer wayg~rn wil in al1er der mazze
vor geschriben stet. .« Pro první druh
z fróny srvn. ještě Fontes II. 10 p.
273 CCLXXXI. list dvorského soudce Weicharda z Toppeln ze dne 28. května 1339,
Fontes II. 18 p. 210 CLXXXV. list této~ soudce ze dne 12. března 1337, Pro druhý
druh srvn. Frmzkli1Z II. p. 299,
in Obern vnd Nidern Schwaben
p. 79; Fontes II. 10 p. 352 CCCLXn., u. o. E. III. p. 532 DLXXIX
Rauch Hr.
Die Rechte der Stadt Wien z r. 1435 p. 147.
věc z
mohl ale také žaplniti chtěl dobrovolně a za
lobce. Právo jeho odpovídalo tu
tím účelem statek z fróny bral.
statek h
aby si k tomuto plnění
sám
aby totiž následovaly
exekuce, které bud' přímo neb nepřímo ku jeho
Viz Fontes II. 18 p. 352 CCCII. soudní list ze dne
30. května i,374: »Ich Vlreich von
Hofrichter in Osterreich,
daz fur
mích chom, do ich sazz an dem Rechten in dem
z Wienn, der erber man
Hans der amptman vnd
an seins herren stat hern Donatten des Abptz vnser
vra\X;n Goszhaus zu den Schotten ze Wienn, der im die chlag het aufgegeben ze flust
vml ze
mit vorsprechen hintz hern Albem dem Stuchssen von Trautmansdorf ...
vml chlagt daz als lang hintz im, vntz das er im front allev seíne gueter, die er doselbs hat ze Enczesdorff auf der Wischa, es sein holden, perchrecht, purchrecht oder
zehcnt, wíe daz genant \ver. V nd daz al1es nam der vorgenant Hans an hem Donates
des Abpcz stat selb aus der fron ze den
vnd er ze recht sol. Darnach in dem
nasten hoftayding chom der vorgenant Hans an des Abpcs stat awer ft'ir recht vnd
pat vragen JJ.ach der fron, dře er selb hiet awsgenomen, waz recht waer. Do ertei1ten
díe Lantherren vnd geuiel aueh in do mít vrag vnd mit vrtail, seit er die obgenanten
fron hiet awsgenomen zu den H'tgen, vnd er ze reeht solt, vnd der Schreiber nach
des fronpuch sag sein chvntschaft darvmb gesagt hiet, so solt auch man den egenanten
hern Donaten den Abpt der obgenanten gueter,die er gefront hiet vnd auch selb
aus der fron genomen hiet, gwaltig machen vnd an die gwer seczczen, inne ze haben,
nyzzen vnd nuczczen vnd allen seinen frum domit ze sehaffen, als verr, vntz das er
·der vorgenanten hundert phunt wienner phenning seiner schaden gancz vnd gar ge-

richt vnd
werd, vnd sol auch in mein herr der herczog, oder swer an seÍ:ner
stat
hat im lant ze Osterreich, darauf schirm vnd frein vor allem
vnd
vnrecht . . . « Fontes II. 16 p. 274 CCLl.
p. 374 CCCXIX. (1368), Fontes II.
28 p. 92
(1397), Fronbuch fol. 19.
234) 1I1eibom p. 108.
e. j. b.
Carolina p. 181 CIV. § 5: »aetori praedicte vel suis
hereclibus debet heredibas dieta taxari per vice:ame arium eum bedello . . . usque
ad C,)11currentem quantitatem aestimati damni . . . «,
práva zemského p 227 Č. 48,
Ondřej z Dubé p. 374 § 53, 54, Všehrd IV. hl. 16.
236) Viz Fontes v pozn.
23::>. U- o. E. IV. p. 405 CDXXXVI.
U. o. E.
V. p. 406 CDXIII.
Ch. m el, Materialien zur 6sterreichischen Geschichte. Linz.
1832 I. p. 192 LXXI. CI 446), Fontes II. 34 p. 143 CCCXIV. (1278).
lvlon. Zollerana 1. Č. DLXXIU.
VI. č. CCChXXXVII.
Franklúl
II. I'. 306 příklady k letům 1407, 1409, p. 307 k roku 1417.
Franklin II. p. 302. O schirmbriefu viz Monumenta Zollerana V. Č. 144
VI č. 384
Franklin II. p. 315, Landgerichtsordnung in Schwaben:
»Schurmbrief«.
Formelbuch fol. 62: nadpis »ansatz«, Omzel, Materialien II. p. 79 LXVII.
; »auf sein gerichtsbehabung des benanten
tails an der vest Zierberg
pawhof tafern phiestermiel vnder dem haus Zierberg ains zehnts
der Enns vnd
stukch und gueter von haubtmanschaft wegen in nutz vnd gwer a1Zgesaczt in demselben ansacz vnd gwer . . . «
Formelbuch fol. 62: »dem egnanten Newnhawser des selben weitracher guts
soui! intzeantwurtten vnd gewer zesetzenn, wo er darauff tzaig, damit er seiner geltschuldt nach seins geltbrifs lawt avsricht vnd darumben vnclaghafft gemacht werde;"
fol. 118, 119.
241) Gerichts-Process
vnd Ordnung des Lands-Rechtens disz Hochl6bl. Ertzhertzogthumbs Osterreich vnnder der Enns. \Víen 1579: »Von Vrlaub«, Suttinger,
Observationes praeticae, Observatio CXXI. dále §§ 325, 347 jos. s. ř. adv. dekrét ze
dne 11. srpna 1827 Č. 2300 sb. z s.
242) LRl čl. 40: »Wo der herre des nicht tůt, wo denn der man des zu ph.alzde
kůmpt, daz er seinen schaden widertůt . . . « (LR 2 § 35); LR 2 § 90: »seim waltpoten .
ob der yemant pfant geantwurtet oder guts gewaltig maehet;« Fontes II. 10 p. 343
CCCLIII. (1353): »wo der egenant Ortolf der Tucz auf der chint ledigen phant zaygen
vnd chomen mocht furbaz, da sol er VOlt gewerd werden seiner egenanten geltes«;
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an die gwer setzen«, české
frónou a odhadem také
dosavad z
Landrechtens« ze dne 1O. září

Zdali mezi

Fontes II. 18 p. 157 CXXXVI.
: »chom fvr vnser
vnd
hintz
einer hofstat . . . vmb vier phvnt an sechzich
versezzens Grvntrehtes als
lange, vntz daz er av.f derselben ho.fstat behapt, Drez) :::wispil vber den rechten Ci7zs.
Do pat der vorgenant maister Chvnrat darvmb
vvie er mit der vorgenanten
hofstat varen sol, wand si niht tevraer waer, denne drev z\vispil ... ,« p. 192 CLXVIII.
p. 197 CLXXIV.
p. 218 cxcm:. (1340), p. 501 CCCCX. (1407), Fontes
II. 16 p. 353 CCXXXVI.
p. 387 CCCXXIX (139 1 ), p. 388 CCCXXX. (1394);
U. o. E. III. p. 537 DLXXXII.
(Viz oddíl fV. po zn. 21.) U. o. E. IV. p. 161
CL XXIV. (1291): »der schol ím antwurten als 'Dil gult avz vnserm rechten aigen, als
vil der ist, di si dutz vns gechauffet habent, p. 289 CCCXL (1298), p. 431 CDLXV.
U. o. E. V. p. 359 CCCLXIX.
p. 4t56 CDLXIII. (1326), p. 580 DLXXXIU.
(1330): »vbertiwr«; U.
E. VI. p. 91
(1333), Rauch
z r. 1340 p. 52: >~foJZ des gelter erbgut, nach der vier manne rat,
derselben \."eise
werden gewert, « p. 229: ,,50 sol man des
So vil anntwurtten das
wol als tewr sey als das pfannt«
240, fol. 118, 119.
Víz prameny v pozn. 242. uvedené,
také
pozn. 240.
244) C. j. b.
Carolina p. 181 CIV. § 5,
práva zemského p. 226.
Č. 47:
si non fecerit: tune elapsis duabus septimanis praedictis, praefatus
aetor cum bedallo eodem, qui fuit in inductione, vel cum aHo bedallo sibi a benefício
dato, in eadem inducta hereditate poterit licite dominari, equos, pecora, pecudes tan'
tvmmodo recipiendo pro cul tis et censibus expensis et impensis; et ho rum sic receptorum
medietas ad ipsum aetorem pertinebit«. 5rvn. též 1. c.
z Dubé p. 372 § 47.
des Landrechtens des
Osterreich ob der Enns
vom J. 1535: »Wo aber derselb
erseheint, und der
vrtl, oder
soli man von
vnd Gerichts wegen, den
seiner gerichtlkhen
behebnus auff sein
ergangen vrtl oder
ist, hab vnd
andern
begert vnd anza ygt
werden, mít Span vnd
ansetzen,
derhalben
so angesetzten guetter mít aller nutzung.
vnd der anndere
na ch verder vrtl anbeut, solche guetter mít
dem, so
worden,
mag, doch sollen
díe nutzungen so der
angesetzten giiettern einnimbt,
zu
straff des
nachuolgen vnd beleiben, 50 aber der verbsstig
Tail. in obbestimbter zeyt den Ansatz, mít
der vrtl oder
nit
so11 vmb solh seín vngehorsamb auff des
anriieffen, des
so jme hieuor mít Recht erkhandt worden, wo des in den Acta vrtl oder p,..1 PEi
n rc·
nit lautter benent ist, sambt den Cosst Vi111d schaden, die auch vor der abtrettung
p"emt~SS:H:rt werden sollen, treutích Estimirt, vnd vmb so uíl! éds
durch das Gericht
wmb seín behabte spriic h auch Cosst vnd schaden erkhent vnd
wirt,
den aJzgesetztoz Citettenz a)lgenthumbliche1z versichenz, mzd jme die eiJ1geben, vnd dabey
schutzen vod handthaben, vnd die andern angesetzten
die dem obsigunden
TayIl obberuerter massen nit zuegetailt werden, sDllen dem
w,derumben
zuesteen«. O dálšÍm
se exekuce v nemovitosti srn. Pick, Die Immobiliarschatzung im Rahme des Executionsmittelsystems (Griinhuts Zeitschrift XXIII.
p. 335 a násl.)
"rTl1

Jako tedy v Čechách, »vděďuje« se i v Rakousích při exekuci pro
penežité pohledávky čásť statku, jejíž odhadní cena dluhu a
se
rovná. Tento princip, pů"Todně i v národních právech germánských platný
a primitivním hospodářským poměrům odpovídající, je v čase, kdy země
české s rakouskými za vlády Otakarovy ve styk přišly, od soudobového
německého práva úplně odlišný. Do vlastnictví dává se v něm věřiteli celý
zabavený statek,
se pak jen hyperocha z něho platí
Ve větší
části oblasti německého práva se zatím půda mobilisuje a místo vděďování
nastupiJje prodej nemovitosti, a teprvé podpůrně, když statek prodati nelze,
vděďování
V právu českém jako v právu rakouském trvá však odhádání nemovitostí do výše vymáhané pohledávky a jejích útrat až do konce
minulého století neztenčeně dále.
Vraťme se nyní ku spravnímu zavazování. Půhonu s účinkem, jaký
mělo české
nemovitostí pohnaného, rakouské
to
které se
zá vazcích
nýbrž teprvé účinky zvodu, fróny. Věc je však přirozena, uváží-li se, že
vliv českých
na rakouské nebyl tak
aby se procítily ve
všech svých důsledcích. Účinkoval proto spíše zevní formou než svým
jádrem. Účinky fróny jsou to tedy, které vidíme anticipovány ve spravních
listech, a účinky tyto jsou tytéž, jaké měl zvod v právu českém, ač sám
je již jen přesně vytýkal, poněvadž dříve založil je již půhon.

246) Planck, Das deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter nach dem Sachsenspiegel und den verwandten Rechtsquellen. Braunschweig 1879 II. p. 253-258. Viz
též lIfaurer, Geschichte des altgermanischen und namentHch altbairischen oeffentlichmundlichen Gerichtsverfahrens. Heidelberg 1824 p. 245 a násl.
Hevmamz, Opuscula, quibus vada juris germanici itemque historica et philologica argumenta explicantur. Norimbergae MDCCXXXXVII p. 116, Codex juris
Bauarici antiqui z. r. 1346: »Vmb pfant antwurttn daz aygen ist. Antwurt man ainem
gut mít gericht ze pfant daz aigen ist, daz sol er behalten viertzehen tag, vnd sol!
es dan jenen anpietn, lost er seín dann, so sol! er danne verkauffen on alles geuerd,
ob er mag, mag er chainen chaufman dartzu vinden, so sol im der Richter daSlselb
aigcn antwurttn mít seínem brief ledig vnd los, vnd sol er das gut inne haben mit
rvvn, als ander gut, das seín aygen ist, 1st abe daz gut pesser dann das gelt, daz sol
er i,m vvidergebn, hiet er des nicht stat daz er es getan mocht, so sol man im als vil
aus dem gut geben als vil des ubrigen geltz ist<:. Srn. též LcYning, Der Vertragsbruch"
ím deutschen Recht, 5trassburg 1876 p. 188, 238, il..feibom, Das deutsche Pfandreeht
p. 102 a násL, Fontes II. 34: Urkundenbuch des Augustiner Chorherrenstiftes Neustift
in Tirol p. 339 DLXXXVl, (1380), p. 377 DCXIV. (1384), p. 465 DCXCI. (1410).
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Ale snaha ta zůstává marna. Brzy rostou zmatky samému soudu
hlavu, takže se o nápravu zase soudní řád ze dne 18. února 1557
pokouší. 5)
Horní Rakousy ušetřeny byly těchto výhod nového soudního řádu
až do r. 1535. Tohoto roku zavedl totiž Ferdinand 1. »na přání stavů«
Horních Rakouskh nový řád soudní, který zásady římsko kanonického
procesu obsahuje, jakkoli v příčině exekuce domácích zvyků šetří. 6)

Oddíl

,

Další osudy rakouské spravy.

1.

Doba

zemí

Recepce římského
v Německu nedala na sebe čekati ani v Rakousích. Na rozkaz císaře MaximiIiana 1. přichází r. 1493 Hieronymus
Balbus do Vídně a počíná r. 1493 na vídeňské universitě přednášky o římském
právě. Odkojenci římského práva
se z italských universit, aby doma
o rozšíření římského
pečovalV) a za přísedící 'soudu zemského
maršálka dosazují se duchovní a cizozemci. 2) S cizím vzděláním
cizí právo, a v soudu zemského maršálka jako v soudech německých uvelebuje se římskokanonický proces. Novosť prakse vede tu
zápolení
právního vědomí lidu s cizoprávní učeností k
nesrovnalostem. 3)
snaží se zjednati soudní řád ze dne 12. dubna
stanově
formou zákona předpisy římskokanonického procesu pro Dolní
Rakousy.4)
1) O tom LuschiJZ p. 274, HaJte!: O
i
historie práva rakouského,
Právník XIX. 1880 p. 290,
Der osterreichische Executiv-Process, Wien 1879
p. 16, Kink: Die Rechtslehre an der Wiener Universit~it, Wien 1853 p. 20.
2) Luschil1 p. 92.
3) Viz úvod ke »Gerichts-Ordnung des Landsrechten des hochloblichen Ertzhertzogthumbs Osterreich under der Enns 1540«: »Nachdem nun etlich jar heer disem
loblichen Gedcht. des Landssrechten vnd Extraordinarien sachen, Auch volfiierung
derselben Appellation, Supplicationen, vnd Schrifften vill treffentlich Missbrauch vnd
Vnordnung dermassen befunden dardurch nit allein die Partheyen in
sachen vnnotdurfftiger weiss angehenngt vnd aufgezogen, Sonnder aueh das Gericht in fUrbringung
der Acta mít versehwendung vergebner zeit beschwarliehen behellígt vnd daneben vilI
schmachlicher anthasstung in schrifftliehem vnd Mundlichen fUrbringen wider wenig
fertig Ernnstlich verpot zuuerclainung des Gericht gebraueht ..
4) V po zn. 3 citovaný úvod soudního řádu z r. 1540 pokračuje dále: »Derhalben
Lanndmarschalh vnd Beysitzer obberiierts Landssrechten, allen Partheyen zu Nutz
vnd guetem, auch zum vorderisten zu merer befuederung des Rechtens vnd kiinfftiger
abschneidung obsteend beschwerlicher vnordnung Auch hayung gebuerunder Zucht
vnd Erberkhait, so sich der orten billichen zugebrauchen gebiiert, verursacht wordenn,

dise nachuolgunde Gerichts Ordnung, wie es mit GerichtHcher verfarung dessgleichen
der taalichen fUrfallenden Extraordinarien sachen, mít Einlegung der schrifften
Ordentllcher aufriehtung der Appellation mít Collationierung vnd Supplication aueh
vnderschreibung derselben, Vnnd sonst in vili annder veeg, durch díe Partheien vnd
derselben Procuratorn, Gwalttrager, Sollicitatorn vnd Supplication schreibern gehallten
vod gehanndlt, Auch welliehermassen gegen den vngehorsamen mít Straff naeh gel"'~:C;UHv.l~ yedes Articls vbertrettung verharen, vnd angezogener Ordnung díe wiircklich
voltziehung gethann werden solI. Welliche Gerichts Ordnung dann durch Romischer
Auch zu Hungern vnnd Behaim Khii. Majestat, Ertzhertzogen Ferdinanden, vnnsers
AlIergnedigisten Herrn vnnd LanndsfUrsten, Hoehloblich Stathallterambts Verwallter-,
Canntzler vnd
der Niderosterreichischen Lannde, anstat derselben, biss auf
Ir Khii. Maiestat etc. weitter selbst wolgefallen vnd viderriieffen, dermassen wie die
Articln zu Articln begriffen, bewilligt vnd bekrefftigt.«
5) Gerichts Process vnd Ordnung des Lands-Rechtens des Hochloblichen Ertzhertzogthumbs Osterreich vnder der Enns. Wien 1579: »Wíe wol \:vir vnserm Lands<
rechten, in ermeltem vnserm Ertzhertzogthumb des verschinen Funffzehnhundert vnd
viertziggisten jar, durch vnser Regiment der Niderosterreichischen Lande ain Ordnung
geben auffriehten lassen, wie vnd wellicher massen die Partheyen, aueh derselben
Aduocaten vnd Procuratores vor beriiertem Landsreehten in den ordentlichen RechtsfUhrungen, desgleichen in den Extraordinari vnnd verhorsachen, verfaren vnd handlen
sollen, der
zuuersicht, es solte durch soJche
das Recht gefUrdert
vnd den Partheien zu desto
erorterung vnd austrag jrer jrrungen vnd
Rechtssachen geholffen werden. So khompt vns do ch jetzo fUr wie sich seydher au ffrichtung bemelter Ordnung, die Ordinari vnd Extraordinaríen handlungen vor angeregtem vnserm Lansrechten vnd Landmarschalhamt dermassen vberhauffen, vnd in
grosser meng fUrfallen sollen, das man mít angezaigter Ordnung, wie díe gestellt ist,
mít der zeit, darinnen díe Landsrechten im jar besessen vnd gehalten
werden, weder mít erledigung der beschlossnen Acta vnnd handlungen, noch auch
mít der verfarung vnd einlag der Partheyen Schrifften vnd gerechtigkhaiten, nit mehr
vnd geuolgen mag, das sieh sampt dem auch die Partheyen vnd jre Procuratore s, sonst fUr sich selbs zu
vnd auffschub der Hauptsachen, allerley
vnniitzer disputationen vn eintrag gebrauchen sollen. Wann vns aber, vnserm
obligundem ampt na ch darein zusehen, so\che mangl, jrrung vnd hindernus des Rechtens
abzustellen in allweeg gebiiren wille Vnd wir auch fUr vns selbs mit gnaden genaigt
vnd begirig sein, unsere getrewe Landleut vnd vnterthanen souiI miiglich, vor langwirigem Rechten, beschwarlichem vberigem vncosten, versaumnus vnd nachtail zuuerhiiten. So haben wir beriierte Ordnung von newem vbersehen, berhatschlagen, vnd
dermassen auffweeg vnd míttel stellen vnd zesammen tragen lassen, dardureh beriierte
mangl, jrrung vnd verhinderung des Rechtens, versehenlichen abgethon, vnd dem
Rechten ain richtiger, khurtzer, schleiniger weeg gemacht vnd geoffnet sein solle«,
G) Ordnung des Landrechtens des Ertzhertzogthumb Osterreich ob der Enns
» Wir Ferdinand von Gottesgnaden Romischer Kiinig etc. Bekhennen, Als ain Ersame
vnser Landtschafft vnnsers Fiirstenthumbs Osterreyeh ob der Enns, hieuor mit vnnsern
6*
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Nás poutají osudy správy při záplavě nového práva, Věnujme jim
tedy svou pozornosť. Začněme s zákonodárstvím.
Oba dva jmenované dolnorakouské soudní řády mají ustanovení o tom,
jak se správce do sporu volá. Soudní řád ze dne 12. dubna 1540 7)
o tom stanoví:

»Gleicher weis welliclze Parthey vmb aiJz sachen gelade71
wierdet) v71d aine1z verschriebenen Schermb vnd derhalbe71 trejflz"ch
vrkhunde71 jurzzdrage'JZ hat) Soli dzeselbe Parthey solches vor Gericht zwische71 doz Rechte71, auch zeitlichen anzaig-en v71d jrem
Schermb zuuerkhu71de71 begeni) derselbelz Parthey soll die verkhllndulzg
bey der Camztzley au! begern gejertti'gt werden Aber mit solchen
verkhuJidu7zg dem Gegentaill sei71e Rechtliche 71otdu'J1t nit benomen
sei7Z. «
J

j

J

Ustanovení toto
nestačilo, šla dále. Povolila domácímu právu
a nechavši je v celé jeho vnitřní podstatě, dala mu toliko oděv, stkaný
z f,)rem
Nicméně oděv tento
přece, že
dostala se leckde v koleje, které neznámy byly jak procesu římskokano
nickému, tak právu domácímu.
V starém domácím právu odpíral
odpověď, když měl svého
spravce (Weigerung auf den Geweren). Spravce byl pak soudním sluhou
vyzván, aby dal svému smluvci zastoupení na příštím roku. Mohl mlčeti
a se nedostaviti. Mohl prijíti a zastoupiti. Mohl ale také přijíti a popírati,
že zavázán jest k správě. O odporu jeho rozhodlo se na soudě jako
o každém jiném sporu. Prakse římskoprávních theoretiků, připínajíc cizí
k domácímu generalisovala tento poslední případ. Spravci
již svrchu uvedené místo soudního řádu z r. 1540 stanoví,
oznámen
»mezÍ
dříve
než došlo k novému soudu. Toto
oznámení mělo však dle soudního řádu z roku 1.557 povahu obeslání
(Ladung) :
~ Dťe
so den Gevern Vlid Scherme7Z beschehelZ}
sei7Zd an statt ainer Ladung, derhalben wann dem Besitzer der
ein
vnnd er
Gevenl oder Scherm
hatte} sol er in dem gesetzten Termi7Z der sechs Wochen von Gericht demselbe71 Scherm) v7zuerzogenlich verkhunde7Z vnd die Copi
derselbe7Z verkhu1idung sampt der Ezecutio7Z in das Gerichtsbuech
j

J

gencdigisten \\7ilien vnd vorwissen ain Newe Ordnung oder Gerichtsprocess, wie se
hinfiiro in den gerichtlichen sachen vnnd hanndlungen des Lanndsrechtens in demselben
vnnserm Fiirstenthumb Osterreych ob der Enns gehallten werden soHe, fiirgenomen,
beratschl.agt, verfasst vnd jiingstlich durch jre Gesanndte Vnns dieselb fiirbringen
lassen . 1t vndert~anige~ bitt, in solche Lanndsrechtens Ordnung oder Gerichtsprocess
zubewllhgen vnd Jnen dleselb gnadiglich zubestatten.« O exekuci jedná se v odstavci:
»Von Appellationen.«

rr:

7) Fol. V. nadpis: »Dem Schermb zwischen den Rechten verkhiinden lassen.«

einJchreiben lassen! welliclze verkhundung gleicher gestalt, wže kieuor
bey den Ladungen begriffen, m# der Clausel der dreyvierzehen tag
gestellt verde7Z solle« 8)
I měla býti tomuto oznámeni tatáž doložka připojena, která obesláním
na žalobu bývala připojována. Doložka tato měla toto znění:

»vo
aber das nit schuldig
vnnd begriindte Einred
danin zehaben vermaineten} als da71n von vberantwortung} vber sechs
wochen in vellichen Buch 'l/ierzehen tag jur den ersten vierzehe7Z
tag .tur den andern, v71d vierzehen jur de1z dritten, Letzten vnd e71tlíchen Peremptori Rechts Termín gegeben Ewr notdurtft in toplter
gleichlauttunder Schrifft; zu der Cantzley erleget; vund volgu7Zds zu
baiden, thailen, bisz zu Beschlus der Ordnung nach ve'Jjáret.« 9)
J

J

Tímto ustanovením soudního řádu z roku 1557 dán základ pro příští
povahu vyzvání spravce, že případ správy nastaL Stalo se žalobou) o níž
vydáván byl nález soudní, stanovící, zdali je spravce k správě povinen čili
nic. K žalobě této došlo však jen tehdy, když spravce dobrovolně zastoupiti
nechtěl, ač k tomu žalovaným mimosoudně byl vyzván. 10) Žaloba zvala se
»Schennbs -Verkundung«. 11) Původně žalováno jenom v řádném řízení, lil
8) Fol. XXV. nadpis: »Von verkhiindungen den Gewern vnd Schermen.«
9) FoL XIX. nadpis: »Von Ladungen.«
10) Viz osnovu zemského zřízení pro Dolní Rakousy z n. polovice 17. století
(BJ}tm: Handschriften des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs No. 383, Bd. 19)
X VI. hlava, fol. 74: »Welcher vmb dass aigenthumb Ligender Giietter, Rechten oder
auch alter auf dem guette haften der Schulden vnd gerechtigkeiten halber Beclagt wirdt
vnd hat derent wegen einen verschriebenen Schermb, Vertretung oder Schadlosshaltung,
so solI Er alss bald seinen Schermer dem Gericht nahmhaft machen, denselben, wamz
er sich in der guete hierzue nich! verstehe;z will, gleicher gestalt becJagen vnd Ihn
durch die gerichtliche Execution zur Schermung treiben . . . ;« osnovu tuto popsal
Chorinsky: Executiv-Process p. 43 a násl. K textu srovn. též slova »auff blosse ExtraJudicial- Denunciation der erregten oder besorgenden Strittigkeiten zu vertretten«
z formuláře v pozn. 50.
ll) Suttinger: Observationes practicae: Observ. XIV. n. 1, 2 (vyd. vídeňské 1650,
norimberské 1678); totéž místo opsáno v Thasserových: Progymnasmata actionum forensium. Viennae 1708 p. 84. Týž uvádí i p. 82 vzor pro Schermbs-Verkundung: »Denunciatio hoc modo formatur, juri & consuetudini fori Austriaci in regimine congrua:
Wir von Gottes Gnaden erwahlter R6mÍscher Kayser etc. entbiethen N. Weyl. Ludwig.en
von N. Freyherrn nachgelassener Wittiben und Erben unser Gnad und alles Gutes, und geben
euch hiemit gnadiglich zuvernehmen, dass unser getreue Liebe N. Weylannd Petrn N.
zu N. hinterlassener gesogter Kinder geordnete Gerhaben wider euch Schrifftlich angebracht haben, welcher mas sen kurtz verwichener Zeit der Edl unser lieber getreuer Dietrich von N. Freyherr ermeldte Gerhaben vor unserer N. O. Regierung in
Hoffrechten wegen Abtrettung dess Schloss N. samt des sen Zugeh6rungen. demr;ach
dassselb ein Stammen-Lehen, Feudum antiquum oder ex pacto & providentia verlyhen ware, Innhalt ,derowegen an sie aussgefertigten Ladung fiirgenommen. Wann
aber mehr gerneldter Peter N. solches Schloss, GUlt und Giiter belehnet und
frej eigen verschiner Zeit von Eurem Vatter, gedachten Ludwigen von N. Innhalt
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ordinario, a zahájené procesy, jak Suttinger sděluje, táhly se do nekonečna. 12) Spravce musil na ustanoveném roce svou odpověď ve dvou stejnopisech založiti, jeden pro soud, jeden pro odpůrce. Protistraně nebo jejímu
advokátu byl jeden stejnopis hned odevzdán. Stejně dělo se to s ostatními
spornými spisy. Bylo jich celkem šest: replika, duplika, konečná řeč a konečná odpověď
mimo žalobu a odpověď. Na to následoval rozsudek.
Nedostavil-li se
spravce, šel
němu nález in contumadam. 15)
Řádné řízení pro dohánění spravce ku zastoupení byla zdlouhavá
cesta. Právní život byl ještě u vědomí daleko jednodušší formy starého
práva. I vynalezla si prakse v řízení mimořádném, in extra-ordinarÍo novou
formu, která se pak stala pravidlem pro volání spravce do sporu.
Podmínkou tohoto řízení bylo, aby žalobce přiložil k žalobě prvopis spravního
listu (Schermbs- Verschreibung) a průkaz, že někdo
statek právem
naříká.
zde tyto
o žalobě na spravce
» Gebotsbrief«. 18) O povaze tohoto listu se tuto vyslovovati nebudeme,
odložíme věc tu, až budeme
o exekučních listinách rakouského
práva. Neměla-li žaloba svrchu uvedených
na spravce šel pouze »ein
rnA'.llInu
spravoval,
okolností
mu žaloba
odpověď
povaha této »gemeine
bude nám
rrp"Vlap'1140

habenden Kauff-Brieffs, davon sie euch hiemit Abschrifften iibersltnden, und dessen
Original in Rechten Furbringen wolten, mít gutem TítI ká.ufflich
sich gebracht,
und euer Vatter sich gegen dem Vertrett- und Schirmung aussfiihrlichen verschrieben,
derowegen dann sie Gerhaben Krafft solcher eures Vattern Verschreibung gegen gemeldten Dietrichen von N. im Rechten zu vertretten schuldig seyn sollet so haben sie
uns demnach hierauff angelangt und gebetten, euch GerichtHcher
nach zum
Rechten verkunden lassen. Welches ihr
wir ihnen der Billichkeit wegen nicht
verzeyhen sollen. Und ist demnach unser Befehl an euch und wollen, dass ihr nach
Reminiscere den 5. MartU,
160 und 2.
umb 7 Uhr fruhe, darauff die
Hoffrechten widerumb gehalten werden sollen, vor unsern Stadtha1ter, Cantzler,
Regenten und Rathen, dess Regiments unser N. Oesterreichischen Lande, oder wo sie aut
demselbigen Tag nicht Rath halten, den nachsten
darnach, daran sie zu
Gericht sitzen werden, selbst oder durch euren vollmachtigen Gewalttrager ge\visslichen
erscheinet und daselbst Euer Nothturfft handlet, wie sich dess nach Ordnung gebuhret:
darnach wisset euch zu richten, und es beschieht hieran unser gnadiger \7Vill und
Meynung geben in unserer Stadt Wienn den zwey und zwt:inzigisten Tag Novembris
in Ein tausendt, Sechshundert und Ersten,«
12) Suttinger 1. c. Observatio II. n. 3,
'::'Uittmf!"er 1. c. Obs. II. n. 8, Obs. XLVIII.
Obs. LXXIIX. n. 1, Finsferwalder: Practicarum observationum
ad consuetudines Archíducatus Austriae Superioris accomodatarum Libri duo. Anno
MDCLXXXVII. Salisburgi, lib. 1. obs. LXXII. n. 2.
15) Suttinger: Obs. II. n. 9.
16) SuttiJzger: Obs. II. n. 3.
17) SuttiJzger: Obs. XIV. n. 3.
18) 1. c.
19) 1. c. Thasser: Progymnasmata p. 84.

kučních

listinách znatelna. Ani Gebotsbrief«, ani »Afflage« neodpíraly
žalovanému spravd práva obrany. Mohl proti nim podati své námitky
a přivésti takto věc spornou k nálezu soudu. 20)
Spravce mohl však ve všech těchto případech jen tehdy o zastoupení
býti žádán, když se byl žalovaný dosavad do sporu nepustil. 21) Odpíral
odpověď, odvolávaje se na svého spravce. Zůstala tu
v platnosti stará forma rakouská »Waigerung auí den Geweren«, a ještě
u Thassera v roce 1708 přichází pro ni pojmenování »5cherm-Waz'gern«.22)
Žalovaný
odpověď tím způsobem, že se na svého spravce odvolával, kdykoli žalobce proti němu volal o právo. Bylo to možno třikrát
vždy na soudním
Nezastoupil-li do této doby spravce žalovan ého
musil tento
dáti a brániti se sám.
Prohrál-li však spor, bylo mu
v rozsudku vyhražováno,
průchodu svým nárokům proti spravci
)I)

místě.

kterému žalovaný podléhal,
Toliko když se jednalo o správu
odstoupen spor »regimentu«, aby
dříve
tamže komorní prokurátor zastoupení dával.
za zastoupení žádati. 28)
Každý spravce mohl zase svého
spravce do sporu, kde
zastoupení bylo potřebí, musil
s ním žalobce jednati. 29) Rozdíl od starého práva zde byl ten, že původně
to vliv
cizích názorů.
od držitele pustiti, poněvadž prý
rozsudek nebyl nic
jej měl proti auktorovi
proti držiteli. 30) Na staré právo domácí ještě upomíná, co Suttinger
musil dáti

nemoha se

spisovatelích jsme to sice nikde nenašli, ale jde to jak z po»Gebotsbriefu«, tak ~Auftage«, jak níže ukázáno bude.
21)
Obs. XXXI. n. 1.,
Consuetudines austriacae Lipsiae
1716 p. 684; osnova zemského zřízení z II. polovice 17. století XIX. Titel § 3. (fol. 35).
22) Thasser l. c. p. 38, též
Obs. XXXIV. n. 5 a Beckmamz: Idea
Statutarii et Consuetl1dinarii Stiriaci et Austriaci cum
Romano collati.
Graccii 1688. p. 431.
2;) Thasser p. 85, Beckma?zJt p. 431.
24) Suttinger: Obs. XXXIV. n. 4., Thasser p. 85, BeckmaJz1l p. 431, osnova zemského zř. XVI. hlava fol. 74.
25) Thasser p. 85, Beckmamz p. 431, Suttinger: Obs. XXXIV. n. 5., Consuetudines,
norimb. p. 761, lipské p. 683.
26) SuttiJzger: Consuet. p. 684 »Ein jedweder Schirmer muss vor dem Gericht
antworten, welchem der Beklagte unterworfen Íst« ; rozhodnutí ze dne 8. března 1583,
Sutt. Observ. XXXVI. n. 2 a dále 3 praktické případy; osnova z. zř. XVI. hlava
fol. 74.
Thasser p. 38 a 85.
28) Sutt.: Obs. XXXI. n. 4., Beckmamz p. 432.
Sutt.: Obs. XXXV. n. 1, Sutt.: Consuetudines p. 761 \ vyd. nov.), p. 683
(vyd. lipské).
30) Suttt.: Obs. XXXIV. n. 2., 3: ,Doch ist dieses darbey wol in acht zu
nehmen, dass man sich von dem Possessore nicht las se, sondern alle Schrifftenund
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ve svých Consuetudines jako prastarý zvyk uvádí: ,wann der Schirm in
den Haubt-Sachen nichts einhringt, au ch die Haubt-Beklagten nichts
handeln, dass der Klager wider denselben ergehen mag.« 81) Na staré
právo upomíná také rozhodnutí ze dne 8. března 1583, Suttingrem citované,
že žalovaný je prost, když spravce sám věc spornou na sebe vezme.
V pozdějším právu se tyto názory neuchovaly, jak svědčí Suttingrovy Observationes practicae a spisy Thasserovy a Finsterwaldovy.
Doba, do kdy se spravovati má, nezpůsobila římskoprávním praktikům
mnoho starostí. Třicetiletá spravovací doba tu již byla, když do Rakous
přišlí. Měla sice přívěšek jednoho roku a dne, ale ten se odhodil velice
snadno. Rozhodnutí ze dne 24. ledna 1615 proto hlásalo:

že se správa ve spisech praktiků jenom ke
i v římském právu byla koupě
důvodem správy.37) Tak je to u Suttingra,38) Beckmanna 39) a Thassra. 40 )
Praktikové, zasedajíce pak na soudních stolicích, posuzovali všechno po
»římsku«, takže domácímu právu vůčihledě odnímána půda.
I stávalo se,
že vycházely rozsudky, že prodavač je kupci spravou povinen, třeba by
se k ní nezavázal, byla-li kupní cena vyplacena. Prodavač prý je v takovém
případě »in mora rei tradendac«.41) Důsledkem toho pak ani litis denunciace k založení nároku na náhradu škody se nežádala, ač byla podmínkou starého rakouského práva, a ač i právo řimské ji vyhledávalo.
I rozumuje se v rozhodnutí ze dne 2. března 1655 takto:

»lliemand ist in i1ijinitum zu sckirmen schuldig, und das
dieweilen alle Actiones de
com'lJtuni & muníciPali
ZJl 30 oder 40 JalzrelZ, in spede auch die Schirmung verycihrt
werden.« 33)

»Ob aber propter omissam Denunciati01tem der Kautfer den
](auff-Schilling zu begehren befugt seye oder nicht? Et responsum
fuit afirmative quia evictam rem esse, non intellz'gitur, ut aliquis
amittat pretium, sed tantum. quanti interest rem non evictam esse.
Dnzn sonst wiirde sz'ch einer mit Fremden bereichern, dahero !zat
der
seinen Regress wider den Verkauffer zu suchen, cum
sz't contractus bonae fidei. Ja es klinne auch der Lands-Brauch díe
Einred, 1U quis aliquid lua-efur cum damno tertiz~ nicht auffheben.« 43)

Doba před
římského
v Rakousích
nám sice,
pokud nám známo, nikde zřejmě zásadu} že jen ten má právo správy, kdo
má správu zapsánu. Ale stálé a stálé opakování se zápisů o správě v listech
o převodu majetku musilo dáti vzejíti pravidlu, že tam, kde zápisů takových
není, není také správy
Názor tento vešel i v Čechách v platnosf 84)
V Rakousích podávají nám o něm svědectví listy, které výhradně jen
o správě byly sepisovány, 35) svědčí nám o něm ústav exekučních listin,
o nichž se níže zmíníme, a také landschadenbund. Snad vešel tehdy
v platnosť, když pojem rechte gewere již byl vybledl, a důvod,
se
spravovalo, dokud se nenabývá, nebyl více vědomý. Římské právo při svém
vpádu do Rakous tento názor v Rakousích
našlo, a
přijala
správy jako její matedelní důvod. Kde tedy byla
zapsána, tam
ať se jednalo o jakékoli právo. Kde toho nebylo,
správy.36) Názory
petita, einen als den andern gegen ihn stelle, dann wann man vom Possessore gantz
und gar faUt, lsts leicht zu erachten, was es dem Actori .in casum victoriae ratíone
Executionis vor ein praejudicium zufiigt, dann man begibt sich hierdurch des Vorthls,
welchen einer de consuetudine hat, dass er nemlich die Execution nach erhaltenen
Obsieg nicht contra Amthorem sed contra reum conventum fiihren kann, Wie ich dann
se lb sten erfahren hab, dass bey der Hocblobl. N, O. Regierung von einem Advocaten
ein solcher Fahler fiiruber gangen ist, welchen ihm der Gegentheil fleissig auffgemerkt
und sich dessen contrOl. Executionem bedient hat.<i:
31) Sutt.: Consuet. p. 7ó1 (n.), p. 683 (1.).
32) Sutt. I. c.
33) SutL l. c. p. 684 (1.).
34) Všehrd IV. hl. 5, V. hl. 1.
:l5) Viz druhý oddíl pozn. 147.
Sll) SutL: Obs. XXXI. n. ].: »Wann man jemanden ein Gut anspruchig macht,
hat er al~;obalden nachzusehen, ob er derentwegen einen verschriebenen Schermb hat~
und auf solchen Fal! muss er sich nicht im geringsten mit dem Klager in einige VerfangHchkeit einlassen, sonsten vergibt er seinen Schermb« i obs. XXXIII. n. 1., Con-

římskoprávní

však

působily,

připojovala, poněvadž

J

suet. p. 759 (n), p. 68 t (1.); Reuter ve svých: Differentiae juris civilis et austriaci ad
tab. 19, 18 a seqq dle svědectvl Finsterwaldra: Practicarum obs. L. II. obs. LXXXVIII.
p. 48:'::: »sl illa (cautio & promissio a venditore expressa: Schermbs- Verschreibung)
venditionis instrumentis inserta non est, évicta re, emptorem adversus venditorem, nec
agcre nec legitime & efficaciter denunciare posse dicit;« osnova z. zř XVI titul
foL 74.

37) L. 11. § 2 D. 19. 1., L. 60, 70. D. 21. 2, HaseniYhrl: Das osterreichische Obli-

lI. Wien 1886 p. 439, Keller: Pandekten, Leípzig 1861 p. 625.
Obs. XXXIII. n. 1 . : »dann welcher ihm díe Schermbung bey dem KaujJ
hatte ausnehmen konnen, solches aber nicht gethan, der hat derselben tacite renuncirt«.
Obs. XXXIV. nadpis: »Wann der Author oder Verkau/fer nicht gehorsamt«; Consuetudines p. 759 (nov.), p. 681
: »Die Schirmung, wann so1che nicht ausdrucklich
verschrieben, h,t der Vel1ditor oder Cedens den El1tptorem oder Cessionarium zu
schirmen nicht
;« viz též p. 760, (noL), p. 682 (1.).
39) Idea juris styriaci 431: »Der Scherm vocatur latine evictio, die Schadlosshaltung eines erkaujftelz oder ererbten Gutes<.
40) Progymnasmata, 1. III. P 75 nadpis: »Das gekaufte Gut zu gewehren,<i: p. 79.
»quod veJZditor velít st are et credere simplici assertíoni emptoris super interesse,
damnis et expensis«
Sutt.: Consuetudines (nov.) p. 760, (I.) p. 682: »Es ist Lands-brauchig und
vorhin mít Recht erkennt, wo in Ubergaben oder dergleichen Vorschreibungen gar
keine ausdruckliche Schirmung verbunden wird . . . Venditor tenetur Emptorem
servare indemnem, si pretium sit solutum, & ille sit in mora rei tradendae« i Dle neho
.pznster1ťJalder L. II. obs. LXXXVIII.
42) Keller L c. p. 621, Denzburg: Lehrbuch des preuff. Privatrechts II. Halle
1882 p. 387; otázka je však sporná.
43) Sutt.: Consuetudines p. 684 (1.).
38)
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Z názorů těchto vykvašuje se pak ustanovení § 1 XIX. tito osnovy
zemského zřízení pro Rakousy z II. polovice 17. století: 41)

pouští se při jednáních úplatných. 48) Než to byl jen náhled romanisty,
právní život však šel svou cestou dále.
Otázka, jak se nárokům pro škody z nespravy zjednával průchod,
souvisí již s
listinami. Zmíníme se proto o ní, až o těchto
listinách jednati budeme. Tuto třeba jen podotknouti, že přislibování náhrady škody potrvalo i nadále. Poučuje nás o tom Thasser ve
Proactionum forensium
v roce 1708. a
také běžné formuláře kupních listin, formy delší 50) a kratší, 51) v nichž přislibuje se

»:Jeder Verkautfer i#ist verpflichtet, zu schermen, ausser hatte
sich der Kauffer solcher Schermbultg ausdruckliclt begeben.«
Než osnova tato nestala se nikdy zákonem, a Suttinger, jeden z těch,
na ní pracovali, snaží se vysvětliti zásadu starého domácího práva,
že správy nemá, kdo jí zapsané nemá, předpokladem, že jí nechce, poněvadž
chce býti spravcem sám sobě. 45 )
Vlivem římského práva zavedena správa také tam, kde jí dříve ani
nebylo, majíť i dědicové, kteří o zděděný statek se rozdělili, sobě vzájemně
býti
I obestírá takto římské právo poznenáhlu materielní důvod, jaký
iJ!h1ěla
domácím
a nám zdá se,
tento důvod zplna
z rakouského
čteme u Grenecka
v
» Theatrum
jurisdictionis austdacae« jako pravidlo pro rakouské právo, že správa přikteří

náhrada škody výslovně.
již z těchto formulářů vidíme, platilo i po recepci římského práva
v Rakousích domácí právo dále, že pro škody z nespravy všechen majetek
i budouCÍ,
zavazen. Právní život domácí šel svou
podařilo se
římským právníkům mistrovati. Právní
pro
škody
z
nespravy
pojištěn
musí,
tak vševědomí, že
že
i
po
recepci
římského
práva
v
Rakousích
musil
ten,
obecně
buď
kdo nemovitého majetku v zemi neměl, náhradu škody buď
ručními

fol. 35.
Sutt.: Obs. XXXIII. n. 2 3: »Zu dem so seyn bey Kauffung der Giiter in
diesem Land
Versicherungen gebrauchlich: Eine: dass der Kauffer die
Original-Instrumenta uber ein Gut ubernimmt, und sich damit selbst schermbt, qui
modus tum est optimus, cum aut nullus aut difficilis regressus sperari potest. Die
Andere: Wann man den Schermb gegen den Schermb austrucklich ausdingt und
ihme Verkauffern zu dem End die Original-Instrumenta, quo iis in defensione uti
possit,
in Handen last: Wo JZUlZ keill solclzes Pac!um vorhandelz, und
keÍJz Schennb austri2cklich verscJtriebeJz, ist zu erachtelz, dasz malt den ersten Weg,
ltemlich sich mit den Instrumelztelt selbsten zu scherJlZen ehgirt hat.« Náhled jeho
také do svrchu uvedené osnovy, a
§ 2, ovšem
souvislosti se základním
v § 1, stanoví toto: )} Wann aber der Kauffer die Schermung uber sich
eimmt, so ist
der Verkauffer verpflichtet, alle nothigen Instrumenta ihm
auszuhandigen«, Thasser p. 8l.
46) Sutt.: Consuetudines p. 977
»Ein Erb ist den
andern um sein angefallenen Theil zu schirmen
Wann ein Gut zwischen
den Erben getheilt wird und dass herna ch einer aus ihnen, um sein Theil mít Recht
angesprochen wird, so
dře andern, seine Mít-Erben, schuldig, ihn um seinen
TheiJ zu schirmen, es ware dann, dasz sich die Erben in
der
Theilung oder sonst austrucklich dahin entschlossen hatten, dasz sich ein jeder Erb
um seinen Thei! selbst schirrnen soBe. VVann aber ein Vatter zwischen seinen Kindem
in seinem Testament die Theilung der Guter selbst macht, so 1st dn Kind das ander
zu schirmen nicht schuldig. Es ware dann, dass er einen Theil einem Kind fůr seine
Legitirnam geschafft und werordnet hiitte, in so1chem Fall waren die Erben um solch
Legitimam einander zu schirmen schuldigj« Beckmamz p. 431. Srovn. s tím L. 10 D. 10:
3: »In communi dividundo iudicio iusto pretio rem aestimare debebit iudex et de
evictione quoque cavendum erit.«
Theatrum jurisdictionis austriacae oder neu yrOffneter Schauplatz oesterreichischer Gerichtsbarkeit von Franciscus Gre1zeck, Wien, 1752, p. 323: »Die evictio
findet statt in allen Contracten, dadurch man eine Sach nicht umsonst, sondem um
etwas anderes zu geben, oder zu thun uberkommet, welche dann Contractus Onreosi
genannt werden.«

zástavami

zaručiti.

Qui tendur de evicti01te & 1'lOn habet bona 'immobilia zn provincia hac; debet
»

48) Haseno'ltrl II. p. 439, Keller p. 625.
49) 1. C. p. 79. »Et notandum hoc casu etiam valere talel11 conventionem & promissionem, quod venditor velit stare & credere
assertioni super i71teresse, danzJ1is G~ expensis (dass er seinen blossen Worten und
ohne Aydliche Betheuerung Glauben geben wolle) sicut hodie commu1titer instrume'lzta cantant . . . aber
wo der Creditor so unmassige und
Schaden und Expens angeben wurde .. recurritur ad arbtirium boni vid & judex ex offício poterit se inter

ponere & moderari.«
50) L c. p. 87 -91: »Anderten thut alle seine obangezogene Guter Verkauffer
bey seinen Adelichen Ehren und Glauben, auch
aller seiner Haab und
Guter,
und kunfftigen, dem Kauffer, des sen Lehens-Folgern und Erben, zu
dn rechten wahren Unter-Pfand cum clausula constituti possessorii & paratissime executíonis, Krafft dieses verschreiben und ein sicheres Gewehr inner und ausserhalb
Gerichts seyn will,
dass er Kauffern, wider
es sey
mít Recht oder ohne Recht auff seine eigene Unkosten, auff blosse Extra-]udicial-Denunciation der erregten oder besorgenden Strittigkeiten zu vertretten, lVoth zmd schadlosz zu halte1l, bey gedoppelter Erstattu1zg desz darausz dem Kaujfer zltwachseJZde1l
Schadols und verursachten U1Zkoste11, es geschehe auch, wie es wolle, daruber dass
Kauffers blosser Consignation geglaubt werden solI, sich hiemit in bester Form rechtens
verbundet. «
51) 1. c. p. 92: 93. »Sechsten, versprechen die Hernm und Frau Verkauffer vor
sich und ihre Erben gegen dem Herm Kauffer und des sen Erben wegen diser ihm
verkafften zwey Hauser umb alle etwo wider Verhoffen ins kunfftig sich ereigneten
Strittigkeiten und Anspruch wie dieselbe immer genennt werden mochten, hiemit in
bester Form und Rechtens bey Verpfandung aller ihrer Haab und Guter, nichts darvon aussgenommen, in allweg Landsbrauchig zu schutzen, zu schurmen und schadloss
zu halte7t,' auch da es die Nothdurft erfordern wurde«.
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vypravuje r. 1674 Weingartler ve své »Discordantia Juris consuetudinarii
Austriaci supra Anasum cum jure communi« 52) a Finsterwalder ve svých
»Practicarum observationum ad consuetudines Archiducatus Austriae Superioris accomodatarum libri dUO«,53) r. 1687 o tom praví:

Význam slova toho však i obecně klesal, ochromíloť římské právo
vývoj práva domácího, stavilo jeho běh a vývoj. Tak lze si
že
v Korutanech mohlo povstati mínění, že slovo »landschadenbund« od jména
jednoho vrchu pochází. Dle báje, která se tam vypravovala, doháněli vě
řitelé liknavé dlužníky násilím, zbraní v ruce a tresty tělesnými, aby závazkům svým
V évoda Albrecht II. odstranil prý tento zlořád.
K jeho podnětu uzavíraly prý strany mezi sebou zvláštní smlouvy (Biindnisse), že své spory soudcem rozhodnouti dají. První takové smlouvy byly
prý uzavřeny u hradu Freudenbergu, a proto byl vrch u hradu toho nazván
»landschadcnbund« .
Za takových okolností nemohlo býti ani jinak, že cizí právo 7asazovalo domácímu právu ránu za ranou. Dělo se to jak ze soudních stolic: 56)
tak z trůnu zákonodárce. Snad i právem. Soukromé generální hypotheky,
nijak v patrnosti nevedené, vedly k veliké právní nejistotě.
V Čechách takovýmto nesnázím z generálních hypothek
korrektiv zemské desky a lhúta 3 let 18 neděl, která právo do té doby
neprovedené ničila. Ústav desk zemských nepřešel s recepcí českých obyčejů do Rakous, poněvadž tehdá ještě neexistoval. S obyčeji těmito přišla
do Rakous pouze kniha zaplSU soudních, toho času také v Čechách
obvyklá,57) ale zde byl to základní kámen velebné gothiky desk zemských,
v Rakousich krněl však tento základ ve svých počátcích, jak nám jeho
jednotlivé zjevy: Fronbuch, Gerichtsbuch,58) Land-Cantzley Gedachtsniis'ibuech,59) Landtpuech 60) nebo Landgedenckbuch
ukazují. Rakouští

»Aliud de consuetud'ine Austriae observatur; ubi si 'lJenditor vel
quicunque alius de evictione obstrictus, si bona immobilia zn hac
provz1zcia Jzon habeat)
non attenta vel
vel
fideJussoribus evictionis nomine ~satisdatiOJzem adhuc praestare tene!ur.«
Uvedli jsme na svém místě, že právní život vytvořil Sl pro pojem
zavazeni všech nemovitostí spravce pro škody z nespravy slovo })Iandschadenbund«. Takovému slovu ovšem odchovanci římského práva porozuměti nedovedli. Suttinger z nálezů prakse dohaduje se o něm. že znamená právo okamžité exekuce, což prý »aus gemeiner Verbindung der
Lander« ku škodě jest dlužníka, že ale dále pod nim žádné zavazení, n~rbrž'
toliko škoda s příslušenstvím se rozumí. 54)
52) p. 196.
53) p. 483 Lib II. obs. LXXXIX.
54) Sutt.: Consuetudines p. 430 (nor', p. 383 (1.): »Es ist in diesem Land der
Gebrauch, dass fast in allen Schuld Verschreibungan die Clausula bey Verbindung
des gemeinen Land-Schaden-Bunds in Oesterreich eingeriickt wird, und wissen wenigste,
was diese Clausul wiircke. So viel ich anhero in Erfahrung bringen konnen, wiircke
die Clausul des Land-Schaden-Bunds erstlichen so viel, dass gleichwie in Steyer (in
we1chem Land man auf diese Clausul ein sonderbares Absehen hat), also aueh in
diesem Land auf eine Privat- Verschreibung wider die Ordnung der gemeinen Reehten,
gleich alsobald die Execution ertheilt wird, und dieses aus gemeimr VerbiJZdttJ1g der
LiÍJzder propter fidem publicam, ungehindert solehe Execution einem oder dem andern
privato debitori zu Schaden gereichen machte; Zum andern, haJt diese Clausula anch
die Expeuse1z, IJZteresse tmd Sclzdden in sieh, wie zu sehen in der Hoch16bl. Regierung
l\1otiven-Buch Uber einen zwischen Herrn ]acoben von Dorr, Erben, contra Herrn
Adam von Lindeck den 13. Oetobr. An 1571 ergangenen Abschied in fine. Sonsten
aber wird unter Land Schaden-Bund tacité keim Verpfdndzmg, sondern al1ein der
Schaden mit seinem Anhang und Accessoriis begriffen. Also haben Herr L. M. und
Herr L. U. M. und die Herrn Beysitzer der N. O. Lands-Rechten vor hundert Jahren
berichtet, welcher Bericht in der HoehJ6bl. Regierung altesten Consuetudinario pag 3
zu finden dieses Inhalts: Darauf wir Euer Gunst und Gutachten dieses beriehten
thun; dass l~nser keinem bey diesem Gericht der Zeit verwandt, nicht eingedenk noch
wissend ist, dass solcher Artieul und Quaestion jemals mit genugsamer Disposition
und Ausfiihrung bey diesem Gericht fiirkommen, disputirt, viel weniger mít Erwegung
vnd Erkanntnuss vor Gericht entschieden ware, dass wir also Euer Gunst und Gnad mít
beschliesslicher und wohl resolvirter Antwort, nicht wohI gewissen Bericht thun mogen,
Aus Ursachen, dass die Partheyen alle Ausfiihrung, Beweisung und stattliche n( thwendige Disputation fiirbringen, das Gericht auf das was fiirkommt, bewegen und
anweisen; So viel aber anjetzo fiir uns selbst bedacht, unvergriffen eines jeden Gerechtigkeit und bessern Verstand, aehten wir, es werde unter dem blossen SchadenBund, ohne ausdriicklich einiger .verpfandung nicht verstanden oder stillschweigend
subintelligirt, sondern allein der Schaden mít seínen Anhangen und Accessoriis«. Viz
též Weillgdrtler: Con- et Discordantia p. 185 titulus XXII.: ~In omnibus fere obli.,

gacíonibus hujus provinciae inseritur haee clausula, bey Verbindung des gemeioen
Landschaden-BunJs, tamen, ut inquit Suttinger in suis manuscriptís lit. L pauci si nt,
qui sciant,
per hanc clausulam intelligatur, pro notitia autem addit, hunc habere
effectum, quod ad productionem alicujus scripturae privatae, etiam expensae, interesse
& damna
parti, ita exeelsum Regimen, zwischen
de Dorrs Erben
& Dominum Adamum de Lindegg, inde per hanc clausulam nullum Jus pignoris aut
tacitl hypotheca datur, sed tantum, ut dixi, damnum cum sul s accessoriis.«
Carintlzia, Ein Wochenblatt fiir Vaterlandskunde, Belehrung und Unterhaltung,
XXIII. ]ahrg. 1833 Klagenfurt: Uber die Clausel des alJgemeinen Landschadenbundes
in Karnten von G. B. v. A. p. 65.
56) Sutt : CO.nsuet. p. 16 (n. a 1.): »Der Ansatz gehet einer privatae conventionali
hypothecae vor & hypotheca conventionalis tertio non praejudieat« (Deklarace ze dne
13. srpna 1641).
57) Randa: Přehled vzniku a
desk p. 7, Emler: Reliquiae p. X VII, Codex
j. b. II. 2 p. 10-15.
li8) Ordnung des Landrechtens des Ertzhertzogthumb Osterreich ob der Enns
; nadpis: Ordnung wie díe Partheyen im Reehten nacheinander sollen gehort
weruen: '>Es sollen auch aH Ladungen, so auf der Partheyen anlangen aufgeen in GerichtspuecJlel registriert vnd in producierung derselben di se Ordnung gehallten werden, das
Gericht allmallen die ellter Ladung vnd Rechtsaehen, in dem Gerichtz puech fiirnemen ... <
59) Gerichts Ordnung des Landsrechten des hochloblichen Ertzhertzogthumbs
Osterreich under der Enns (1540) fol. V.: »dieselben gwallt bey der Cantzley mít benennung der Personen anzaigen, vnd in das Land Ca1ltzle)l geddchtmtsbueclz einschreiben
lassen.«

94

95

zákonodárcové,
léčiti nejistotu generálních hypothek) chovali se
jako homoeopati. Léčili
stejným, české léčili zase českým. První
pokus učinil tak zvaný Schermungs-Edict ze dne 17. srpna 1635. Byl vydán
na přání dolnorakouských stavLl,
na nesnáze kupců, když
koupí statek zadlužený, který pak úplně neznámí jim věřitelé exekvují, zaplacení od nich žádajíce, a na nejistotu samých věřitelů v příčině priority
práva. 62 )
Schermungs-Edikt hleděl těmto stížnostem odpomoci tím způsobem~
že mlčecí lhůtu českého práva 3 let 18 neděl, která se v Čechách od
každého zápisu deskového datovala, připojil k zvlá~tním veřejným
kterými na žádost nabyvatelů určitých statků byli vyzýváni, aby nároky své
,-, . . ' .... .ca«, kdo táhli se z
důvodu ku těmto statkům. Kdo mlčel po
tato 3 léta 18 neděl, pozbýval svého práva. Ohled brán byl toliko na lenní pány
v
dávek
na
kdo z řádného důvodu a z
a na duchovní. Lhůta 3 let
18 neděl platila však také pro ty, jimž nemovitosti v cestě exekuce byly
odevzdány, běžíc ode dne odevzdání.

Schermungsedikt byl však jen začátek. Dokonalá reforma provedla
se teprve deskovými patenty, které po vzoru českých desk zemských zazemské desky v Dolních a Hqrních Rakousích. 64) Bezprostřední
podnět k nim daly patenty toho druhu, vydané nejdříve pro Štýrsko (patent
ze dne 15. března 1730 65» a pak pro Korutany (patent ze dne 25. června
1746
Pro Horní Rakousy byl vydán deskový patent, t. zv. Landtafel
im Erzherzogthume Oesterreich ob der Enns ze dne 3. října 1754 67), pro
Rakousy Dolní deskový patent t. zv. Landtafel fiir das Erzherzogthum
Oestereich unter der Enns ze dne 24. listopadu 1758 68). Oba stěžují si na
nepřístojnosti, které povstávají z rozmanitosti hypothek soukromých. V Dolnich Rakousích zaveden byl sice soudním řádem z roku 1557 69) dle vzoru
říšském komorním soudě
zvláštní Pottomtaister-Ampt nebo později
Weisspottenampt, kterým za dozoru zvláštního starosty (Pottenmeister) výměry
soudní stranám
a exekuce prováděny. Při tomto úřadě
vedla se zvláštní kniha (Pottenbuch), do které zapisovaly se všechny pří
kazy soudním sluhům, jakož i relace o výkonu těchto příkazů, tedy i relace o exekucích 72). Průběhem času vešlo pak v obyčej, že se do této

60) Gerichts Process vnd Ordnung des Lands-Rechtens des Hochloblichen Ertzhertzogthumbs Osterreich vnnder der Enns (1557) fol. vn.: »Item, So ainer Brieff, vertrag,
oder anders in das LaJldtpueclz einzeschreiben begert ... «
Suttinger: Obs. CXL.: ,>Es wird
dem Lobl. Landmarschl: Gericht ein
grosses saubers Buch gehalten, welches man das Land Gede7tck-Buch nennet.«
62) Codex austriacus II. p. 280: »leithero unterschiedliche Lehen- und FreyEigen·Guter: als Frey-Hauser, Haf, Muhlen und dergleichen hin und wider im Land
verkaufft wurden, dabey si ch aber allerley Unordnungen und Confusionen, wie auch
schadliche
wegen der etwa darauff haften den
erin deme die Creditom oder andere Praetendenten nach beschehenen Kauff
sich anmelden, und auff nicht
mít der ausserist~n
Execution auff solche ihre
Dieweilen aber solches sowohl denen
Kauffern, so auss Unwissenheit mit was fUr Schulden und Oneribus dick besagte Guter
beladen, sich in derley Kauff einlassen, sehr
als auch anderen Rypothecariis, beforderist aber Wittiben und Waisen, so manehesmahl ihr gantze Substantz,
davon aU ihr
und
dependirte, auff solche Guter hergelihen,
hochst beschwarlich fallen thate, auch dergestalt keiner
dergleichen Kauffen beversiehert ware.«
63) Příslušné, pro toto čerpání z českého práva a pro význam v
soukromých
hypothek důležité místo tohoto ediktu zní: »wann sich mít denen Land-:-Gutern (sie
seyen Freys-Eigen oder Lehen) auch mít
RMen, Muhlen und dergleichen
Kauff, oder in ander Weeg, ex quocunque capite Veranderung begaben, solche ZUl'
Abstellung al1er hierbey versirenden Ungelegenheiten (zum Fal! es anders der Kauffer
oder Interessirte also
und destwegen
ihrer Instantz einkommen wolten,
welches einem jeden, so noch hievor durch Kauff oder in ander weeg au sich gebracht,
oder kunfftig an sich bringen mochte, frey gelassen wurde) per Edícta publica jedesmahls notificirt, aueh allen und jeden, so entweder in possessorio vel petitorio, aut aHo
quovis titulo, bey solchen Gutem interes si ret und darzu Sprueh zu haben vermeinten.
aufferlegt werden solle: dass sie nach angesehlagenen, obverstandenen Edict inner
nachsten dreyen Jahren und achtzehen Wochen peremptorie mít ih-ren liquidirten Anforderungen an gebuhrenden Orthen anmelden und dieselbe der Ordnung nach produ-

ciren, im \vidrigen, da solches inner diesem praefigirten Termín nicht beschehen wurde,
sie weiter llicht gehoret, sondern mít ihren Praetensionen gantzlich abgewisen werden :
doch dergleichen Edicta denen Lehens-Herren an ihren Lehens-Gerechtigk:eiten, denen
unvergerhabten Pupillen: Item denen so Justa & neeessaria causa abwesend seyen,
insonderheit aueh denen Geistlichen an ihren Spruchen allerdings unpraejudicirlich)
und die jenigen, welche doch gerichtliche Urlaub und Einantwortung ein Gut in Possess
bekommen, und an sich
zu ihrer mehreren Sicherheit dergleichen Edicta zu
begehren nicht verbunden, sondern naeh Verstreichung der drey Jahren vnd achtzehen
Wochen, niemanden, wer der auch seye (ausser den
aussgenommenen Parferner Red oder Antwort
nicht schuldig seyn sollen.«
64) Randa: Přehled vzniku a
desk p. 26.
Geschichte und Reform der Pfandreehtspranotation p. 219.
66) Johamzy 1. c. p. 231.
67) Codex austriacus V. p. 897.
G8) Codex austr. V. p. 1282.
FoL IX. »Vom Pottenmaister Ampt.«
70) Neue und vollstandigere Sammlung II. Reichsabschied zu Freiburg (1498)
1500 § V, VI, p. 184
p. 44 II. Th. § 26, p. 69 Cammergerichtsordnung zu
C. G. O. zu Wormbs
II. Th. XVIII. § 3, C. G.-Reformation zu Speyer (1531)
p. 352 § 52, 1. c. III. C. G. O. zu Augspurg (1555) p. 67 XXXV. § 3, XXXVII. §§ 6,
7, 12, p. 84 LXXXIV.
71) »Weispotenamt« mohli
překládati »zvodní úřad«, poněvadž »weispot«
byl soudní sluha, který zváděl exekventa na pozemky exekuta (wies in die Grunde ein).
72) Gerichts Process z r. 1557 foL IX.: »Vnd wann nun hinfUro ain Partheyoder
derselben Procurator, so vor diesem Gerieht zehandlen hat, aines Pottens notdurfftig,
SoU sie nit fur sich selbs (wie bissheer beschehen) denselben bestellen, dingen oder
besolden, Sondern die Brieff oder Schrifften, so si€ weckzeschicken vnd vberantworten
zelassen willens, dem Furpietter als verordnetem Pottenmaister sampt der dauon geburunden besoldung, von einer jeden meilwegs, zubríngen vnd vbergcben. Darauff der
Pottenmaister vnuerzogenlich aínen Potten, aueh ohne gefehr oder vortheil, einen fUr
den andern zubefUrdern, mít soBichem brieff vnd Potschafft, jme den halbthail der be·
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do kterého

knihy zapisovaly také rozkazy, které PottenmeÍster od zemského maršálka
dostával, aby na některý statek více žádného zvodu (Ansatz) 73) nedopustil,
poněvadž statek tento někomu byl zastaven. 74) Tyto t. zv. inhibiční rozkazy byly jakýms takýms prostředkem, aby se soukromá práva zástavní
soudní exekucí nerušila. Z těchto zápisů stal se pak lnhibiti01'zs-Protocoll}
kde bylo lze výši obtížení jednotliv)lch statků seznati. 75) Ale ani tento
prostředek nehověl svému účelu, jakkoli mu theorie i prakse pomáhala. Hi)
I naříká si proto úvod k deskovému patentu pro Dolní Rakousy do nesoldung zustellen vnd vleissige fiirderliche aussrichtung beuelhen. Vnd sollíche des Poter.s
abfertigung in das PottelZbuch (welliches ain jeder Pottenmaister sonderlich darzu
auffrichten vnnd in guetter ordnung halten solle) sampt benennung der tags, stunds,
orths, vnd mass der abfertigung vorzaichnen. Vnd so nun der Pot die Pottschafft auss
gericht hat, sol er sích widerummen zum Pottenmaister verfiiegen vnd stollen; den
andem halb thail seiner bestimpten
besoldung empfahen, ynd entgegen sein
aussrichtung, mít allem vmbstanden, wann, wo, vnd \Vie Er die Potschafft aussgerieht
vnnd was jme darauff zu besehaidt oder antwort eruolgt seye, dem Pottenmaister mehlengs, vleissig, ordentlich, aueh varhafftiglieh, wie es an jme selbs ist, anzaigen, welliche
aussrichtung der Pottenmaister in obbemeltes PoltelZbueclt
wie die amssch!ckung, mit vleis vermercken vnnd beschreiben solle, damit Er als dann derselben
Parthey, in deren namen der Pott aussgeschickt worden, aller sachen richtige, guete
Execution vnd k undtschafft geben moge.«
73) Ansatz je fróna dřívějšího práva, viz Gerichts-Process vnd Ordnung z r. 1557
fol. XXXV!., Sutringer: Obs. eXIl., rVeiJzgiirtler: p. 267, Finsterwalder: p. 249.
74) Suttillger: Obs. eXL: »Es wird bey dem Lobl. Landmarsch: Gericht ein
grosses saubers Buch gehalten, vclches man das Land-Gedenck-Buch nennet, in dasselbe
werden auf der Partheyen Begehren, die Schuld-Obligationen: Contract:
Abtheilungs und andere lnstrumenta, \-vie auch díe Protestationen eingetragen von dem
Landschreiber collationirt, und sowol im Land-Gedenck-Buch als auch auf das Instrument, so man wieder zuruck
mít seiner Hand geschrieben, dasz es prothocollirt
sey. Der Nutzen dieser Prothocollirung in das Land-Gedenck-Buch bestehet in deme: 1
durch Feuer, Feinds-Gefahr, oder in andern
dasz, wann
Weg verlohren ist, man dasselbe in dem Land Gedenck-Buch finden und solches
~ieraus vollig und genugsam probiren kan. 2. So wird au ch durch die Einverleibung
lil das Land-Gedenck-Buch aus einer Scriptura privata ein Instrumentum publicum
.'
Man kan auch solcher Gesta!t bey dem Land-Gedenck·Buch und denen darinnen
prothocollirten Obligationen sehen, ob einer vřel schuldig ist, und ob man einem
hieriiber sicherlich leihen kan. Wie dann dieser Zeit die Obligationen gemeiniglich in
das Land Gedenck-Buch eingetragen und prothocollirt werden 1 benebenst auch die
Amtsfertigung vnd ein Inhibitions-BefeJch an den Weisspotten, dasz er keinen Ansatz
auf das verhypothecirte Gut fiihren so!le, begehrt, und von dem lobl. Gericht mit
nachfolgendem Bescheid verwilligt wird: Fiat die Amtsfertig: und Prothocollirung in
das Land-Gedenck-Buch, wie aueh einen gewohnHchen lnhibitions-Beselch an dl:n
Weisspotten auszufertigen, do ch denen, die altere
und hypothecas haben, \vře
auch der Ubermass unpraejudicirlich.«
75) Johamzy p. 33 a násl.
76) Greneck p. 340 § xxnr: »Die in einer Obligation oder Instrument verschriebene Satz hingegen haben dem Oesterreichischen Landes-Brauch nach, wofem díe Vormerkung bey dem \Veisz-Bothen-Amt oder Grund1>uch nicht beschiehet, keine Kraft,
welche Gewonheit durch verschiedene Resolutionen erkennet und gut geheisscn
worden ist.«

důvěřiví věřitelé

lhůta

Mlčením

po tuto
kteří dali

roku a šesti
pozbývaly

lhůtu

ve Vídni a

listů

městech

1.

a

pro dnešní
ABC

se statek
dendi
tatem

níž
níž se titulus
níž všechna onera realia secundum
listinami zanášena
genedesk v
článku.
uvedeme v

II.

nemůže

Osterreich ob der
mC'2'eJldE;n SchuldU nterschied
so genannte
lnstrumenta
so vor
Gesetzes errichtet
der Landtafel einverleibt werden magen,
derselben
einverleibet zu kannen, erforderlich sey, dass erstens das Grundstuck, Giilten oder
Gut, worauf die
haften solI, nebst der Ursache, w0her díe Schuld entden Anspruch
: zweytens díe
sprungen, deutlich benennet und
und endlich drittens die Urkunde
fiirmerken zu lassen, ausdrucklich
zwey
werde« ; Landtafel fiir das li:rzhen:oQth"l1m Oesterreich
der Enns 1. c. p. 1284: Zehentens.
78) Landtafel unter der Enns p. 1284: sechstens.
79) Codex austr. VI. p. 748 a násl.
7
77) Codex au str.

Enns:

p. 899 Landtafel im

98

99

nám pak pro naši otázku zajímavý
v rakouském
ta místa,
odvedlo.
se to arci cestou
A tak stanoví
článek 200 v kap.
rakouském
že žalovaný ze sporu vyna sebe vezme. 80a )
ovšem
které v Rakousích
Tak

do tereziánského zákonníka
domovem nebyly a v \. -". . '-1Jlo.'-'
z obnoveného zřízení zemského
obdržení
do které spravce
Komise však ji
v článku 192
vzata z českého
třetina. Zencker sni0,le
komisi dokonce až na osminu. 85)
se také
lhůta 3
ze
e

Harras. Codex Theresianus III. Bnd, Wien 1884 p. 160, Obnovené d. z. pro
K. XX!., p. Moravu LXVI. Č. 300: »A
předešle v tomto Našem Království

80)

za příčinou smluv
tak se zachovávalo, že držitel,
se statek se spravou prodal,
statek právem sáhnouti chtěl,
s odesláním
spravce svého dotazovati se dal, chtěl-li ho v této při před právem
zastoupiti, a
k tomu svolil,
potřebí,
v soud
se vydávati .... «
níže v textu citované pokračování tohoto
místa
tuto zásadu práva českého odstranilo.
soa) Harras L c. p. 164:, »Sobald aber, al3 der Gewahrsm:lnn die
auf sich genommen,
si ch auf die
ist der Bevon aller weíteren
enthoben; und der Verkaufer allein :)CJl!UIUjl~
und auf seíne Unkosten den Rechtsstritt auszuflihren «
81) Viz níže
82) L c. p. 160, viz

zř.

z. pro

IT

textu

lOl.

: Geschichte der Codification des osterreichische n

Civilrechts. Wien 1868 p.
83) Codex Ther. čl. 192: }}Damit aber der Gewahrsmann zu
Einen, wie des Anderen mít
angegangen werden moge, mussen
Erfordemussen hinzutreten, als
dass
Kaufer die wegen des verkauften
Guts von einem Dritten erhabene
biJZlZen vier;?;ehelZ TágelZ von der ihme zugedem Ende auswirke, damit er ihn bei Gericht wider
moge auf das
auf den Besitz
tím níže v textu znění K XXI. obn. zř. z. pro
str. 101.

84) Harras)' Codex

p. 160.

85) Codex Theresianus čl. 213: »Diese
bestehet so ein als anderen Falls nicht allein in
des Werths, sondem noch daruber Íí'z dem
acltte1l Theil dessen, was díe verlorene Sache zur Zeit des Contracts gegolten hat,
nebst
aller durch den Rechtsstritt verursachten erweislichen Gerichtsschaden
und Unkosten.«
86) Cod. Th. čL 221.

stránku positivní a negativní. Vidíť účinky správy v povinnosti spravce,
svého smluvce
a nezastoupí-li s úspěchem, dal náhradu.
V tom
také kladen důraz na domácí
nespravy
nároku na náhradu
v čl. 171:
»nz'chts A1zderes ist) als eine
zur
welchen der Besit.r::er dnes von JelnaJzden aus t?M Ur.'" Itl 11: lU'1'
Ursache mt sich
Guts daher
dass ihnze solches
wegen dE'S eúze'm dritten daran zustehenden Rechts durclt richterlz'chen
ganz oder zum Thezl erdzohCl'l wird.
Zásadu starého
sadu
že
uvádí Codex TheresÍanus v
obě.

kdo ji má zapsánu, a záčl.

172 v

připouštěje

ku

88)

článek 191 stanoví: »Die Gewahrsverbindiichkeit hat zweierlei
als erste1lS, dass der Gewahrsmann den Besitzer wider díe Anspruche eines Dritten bei
Gericht auf
Unkosten vertrete1Z, schirme1Z und
musse, und zweitens,
dass derse be, wann ohnerachtet seiner
Behelfen die angestrittene Sache
einem Dritten
wurde, den Besitzer sclzadlos zu ltaZtm schuldig sein «
Na tuto
172, 176, 179-181, 184, 185, 187, 191, 192, 195, 202,206,
dokázána, pokud se ceny statku týkala i čL 214 v té
příčině stanovil: »Der Werth, wann solcher nicht, wie bei Kaufen, schon an sich gewiss
und bestimmet ist, solle bei anderen
allemal in Rucksícht
auf díe Zeit des Contracts ausgemessen, und entweder
oder da díe Gestalt der Sachen sich von Zeit des Contracts also
ha.tte, dass
der
Werth durch den
der
nicht verlasslich erforschet werden
konnte, mittelst des Eides die \,vahrheit erwíesen werden.«
díl ceny příslušel
však beze všeho dokazování i čl. 215 stanovil: ,}Der achte Theil aber, welchen der Ge~
wahrsmann uber
des Werths mít allen Gerichtsschaden und Unkosten zu entrichten
ist,
zur
des durch Verlust der Sache dem Besitzer entgangenen Nutzens und entstandenen Schadens
dass daruber
keine weitere
noch eine mehrere Forderung deshalben
werden soHe, sondem
Besitzer sich darmit Zll begnugen hat, wann
der Gewahr auf einen hoheren
worden ware; do ch ist denen
Contrahenten unverwehret, díe Gewahrsschuldigkeit auf eine min dere Summe herabzusetzen.«
88)
172 zní: »Die
zur Leistung der Ge\vahr entstehet entweder
aus ei7'Zel1Z besonders ei7zgegaJZgenell Beding oder
vv-cdurch
sich darzu
verbunden, oder wann auch
ausdrucklich nichts
gewis ser HaJZdlzmgeJZ, worinnen
erworbenen Sache ohne
erforderet,
wird, von dem Anderen
seiner Schuld aus einer vorheq~ellerlG~~n .U''-''-''a..I.'"'-U.'~
obdarovaný míti správu,
mu
derohalben schadlos
hat díe
der Gewahr
allen
und Vermochtnissen ;,~c,~c,~"",.,
statt; es seie dann, dass die Schankung aus einer vorhergegangenen,
ausbedungenen Gegenvergeltung
Ursache einer von dem Schenkenden sich
oder die Gewahrleistun."
oder die
Sache zum Heirathgut

7*
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100

že volání spravce
Z domácího
vzal Codex Theresianus
z nespravy,89) a že toto
do sporu je podmínkou nároku na náhradu
může. 90)

nárok na náhradu škod z nespravy. I v soudním řádě
ním řádě
má tato
: § 58 soudního řádu josefinského
cItované větě dále:

Codex

»der so11 es sogleic!z .
zu leisten 1úcht J1tehr

Bereť

§ 49 soudního

vetě

sťZn.

«

pokračujeť

však

řádu

svrchu citované

der Dritte die
.)(..,f{..utU,~k.

ve

takto:

z:hm den Stnit sogleiclz gericlzdich bekamzt machen
lassen , . .
hatte er weder in der
Betreff der Processunkosteo, noch sonst eine
mehr

zu

o

také

následcích opomenutí toho
se § 418 s.
» Der

Beklagte ltat

§ 317 s.

ř.

rovnéljící

die Richtigkeit der eingeatltworteten
worden
die

/H/',rfOq"'~FI/.I() zu ha/ten, ausgerzo1JZJnen wemz sze

»Wer

von

zu sezn

ezne71ť

ware und der

Dritte7z dÚ!

J

zu
začíná

známe
haličského

soudního
náhrada
soudního řádu
ho

řádu.

svého spravce za
sporu za
spravce,
v tereziánském
k obnovenému
Příslušné místo z K XXI obnoveného zřízení

důvod

nespravu, ale

této žádosti
§ 49

dati
zřízení

zemskému
zernského pro

er
fordern ... «

»Protož nařizovati a tomu milostivě chtíti
aby hned
obeslání od druhého,
b)/ ten statek
b)/l, .po
žalob)! v osmi dl1ech takovou žalobu
aby OlZ mu ve vedení té celé
za pif.ítele se
a toho
statku
zastávat-i 1J():m()~ll()~L.

spravce za
o
von dem Schenkenden ausdn1cklich versprochen, oder aueh \vissentlich eine fremde
Saehe geschenket und der A"dere, deme
Besehaffenheit
bekannt waxe,
andurch in Sehaden
Unkosten ,'~rN~>'c"a'
SS)
192 viz pozn. 83.
90)
nemovitostech,

stanovHť čl.

185:
unkorperlichen
Jemand
mít guten Glauben auf
solchen Falls kann er derowegen nicht mehr
werden,
er weiss dieselbe fremd zu seín, und
konnte aueh dieser Wissenschaft halber
und in diesem Fall hat·
Gefahr in díe ...... a.Hulul.~ eínl2~eJ,lssen, woferne der Gewahrsmann
verpflichtet hatte.«
VII. § XL

čl.

114-121.

zní:

spravce do
Tato lhůta

určité

není sice osmidenní ani
ale
to
lhůta
o způsobu vedení sporu, schází sice § 59 s. ř
jaksi s ustanovení
čL 200 tereziánského zákonníka, taktéž z práva českého čerpaného, ale
se ku svrchu citovanému odstavci K XXI obnoveného zřízení
zemského:

»FaZls der angegangene Fertnter sz'ch ZUl" Vertretun!; gutwillz'g
einwerstiinde, ha1'zgt es von der rVilZkur des Vert

103

102

ob er mit demselben einverstandlich und zuglez"ch de'fl Process
oder aber dessen
dem Vn"treter allein oltne seme Einschreitung uberlassen wolle ... « 93)
I spory o zastoupení
z domácího
do josefinského a zásoudního řádu. § 60 s. ř.
o nich
toto:

padohaličského

»Den alljalligen Streit uber die Frage: ob die Vertretung statthabe oder ?u'cht? sollen der Vertretul'lgswerber und der vorgeschutzte
Vertreter besonders
Spory o zastoupení

měly ještě

ř.

záp. kvalifikován,
Sporem o
v této příčině

řádě

exekučním řízením

dle jos. s.

ř.

hlavní spor zastaven.

DadurcJz aber solI der
a/s der fTertretulzgswerber
dan:uthun verma~ dass er die
eingeleitet habe, und gehc/rig jortsetze.«

§ 60

»

96)
svévolné
č. 864 s. z. S., a § 51 s.
hlavní nestaví.

ř.

Poněvadž

záp.

nového
a novota tato měla
však ustanovení § 60 umožňovalo
je dv. dekrét a dne 7.
1801
spor
že se sporem o
soudní

z

z domácího

rakouského

náhradu
bylo pro to
zřízení

naclz

něco

To bylo pro dosavádní rakouské

západohaličský

II Wenn die
eingeantwortete Forderung
g emacht
oder wenn der
erha/tener Pjandung bez' seuum neue'Jz
Schuld11.e'r nz'cht
Guter zu setner
und
steht ihm
andere Giiter setnes ersten
Schuldners zu

i záp. svůj význam.
tomu mohlo se na základě
dle § 298 s. ř.
dotýčně § 397

v soudním

Kdo
s.

náhrady
98) přišla k výrazu v
317 a 318
a
odpovídajících
418 a 419 záp. s. ř. ve slovu »haften«, obzvláště však
ve slovech § 49 s. ř. záp.: »,auf den
dass er sachfallig
eine
von einem Dritten zu
4'
a dále »
hatte
Betreff der Processunkosten, noch
sonst eine
§ 51 ve slovu »Entschas. ř. řadí se zcela 10záp. s. ř.:

pramen, z
později častou

řád

tak
že nároku na
Snad
v obnoveném

něhož

se rakouská
z které
své

Tento § bude nám
exekučních listin rakouských
jich urychlené řízení. Zde podotýkáme však
zásadě
exekuce pro
z nespravy,
kučním titulům věřitele, jemuž
pohledávka,
exekučně odevzdána. Opětné sáhnutí k statkům
modifikovaná stará exekuce na základě
420 dává
317 a 318,
příčině
slova »haften« stanově,
nosti dohání.
V rámci těchto ustanovení zůstalo
nezměněno. Také
zákonníkem.
římské

ustanovení. Co ze starého
kodifikátorům občanského zákonníka
aneb že se sami z toho
nemohli.
zá-

osvěžení.

93) § 50 záp. s. ř.: »Es
zwar von dem EinverstandLÍsse des
werbers und des angegangenen Vertreters ab, welcher von ihnen den Proces s mhren
solI, oder ob síe ihn einverstandlich und
als
mhren wollen;
waren síe aber daruber nicht einig, so hatte ihn der
zu tiihren«
94) § 51 záp. s. ř.: »Es steht auch in ihrer Wmkur, zu welcher Zeit síe den
allfalligen Streit uber die
oder Entschadigung austragen wollen. Nur soli
dieser in keinem Falle den Hauptprocess hemmen.«
Ob serv. XXXIV. n. 4.) Beckmamz p. 431. Thasser p. 85, Codex
Theres. caput IX. § XII. čl. 199.
Harras: Codification p. 117, Teige: Úmluva p. 189 (rozepře o zastoupení).
7
9 ) K XXI:
kupující žalobu, kterouž dostal, zprav ci svému neoznámil,
ale bez něho v soud se dal, tedy se náhrady na svém zpravci zbavuje ..:

novením o
Prá vo římské
98) Srovn. Codex. Ther. pozn. 87. V římském právu nastupovalo sice také v těchto
odškodnění, náhrada interesse (viz 1. 8, 60, 67, 70 D. 21. 2., L 8. C. 7. 45,
L 17, 23, 25, 29 C. 8. 45. Keller § 330, Hasenó'hrl p. 454, Denzburg p. 385), ale
nám je souvislost s domácím právem
právo nemohlo tu ;lic
nového zavésti, ale
se k domácímu
99) Of12er: Der Ur-Entwurf und die
des. osterr.allg. burgerlichen Gesetzbuches Wien 1889 1. p. ClIL, CIV.
100) L
1l.§ 2 D. 19. 1, 1. 60, 70, D. 21. 2, 1. 10. D. 10. 3, 1. 2. D. 18. 4, l. 2.
D. 19. 4, L. 1. C. 4. 64, L. 24. pr. D. 13. 7, 1. 46 pr. D. 46. 3, L 8. C. 7. 45, L 29.
C. 8. 45.

104

hlásil
universit a
13. května 1785

102)

která
komisí za
jako ,.AtA,.,::.nt"

10.5

n€má místa pouze
se
dělení

ústa v desk zemských až do
vnitrorakouského
§
tento do·
někomu něco

dědictví
zněni

znění

§

a po§ 153 ny-

9~~2:

»Wemz
Andenz uberlasst ..

eine Sache

Art eznem,

«

o všeobecných ustarechte gewere, aby ten, kdo
tomto
ani řeči. Než ani
starého
že
na náhradu škody
pro nespra vu má
kdo spravce svého za
žádal, neo bstála
Landrechtem.
o § 162
soudním
opomene:
ani přirozené
tedy Zeiller
dnešní znění § 931 :
v

»Wemz der Besitzer eines von einem Drittrn
die Sadu gemachte1z
von der
Gebraueh machen will;
so muss er seinaz Vormamz davon
und nacll Vorder
die
begehren. Durch die Untertaj:SUnf!' dieses AJzsuchens verliert er zwar noch nicht das Recht der
Vonnann kamz i/lm alZe wider den Dritten
und sich
dadurdt von
als erkannt
dass diese
wemz vml ihneli der
Gebraueh gemacllt worden wan, eine a1'ldere
gegni den
Dritten veranlasst haben
kteréž také

oder
J'lociz kein
den Sclzuldner zur Bestellung eines bestimnzten Pfandes anzuhaZten
falZs der Sehuldner ein unbewegliches Gut oder eÍli anderes dun/z
Grundbuclzer versiclzertes Reeht
die
setner
su begehren.«
»Die

Komise radila se o § 233 a o tomto dodatku

i »Landschadenbund«
radící se o občanském zákonníku.
došla dobrozdání

Dělo

1803. Zeiller
tím spemovitou
učinil. Kdo
nydlužníka zaznamenati

na
se tak cestou ze
které zemské statuty

občanského

jiné pnr)OIIlinala k II.

Ausdrucke » Lal1.dsehadelieznes
zuzugebeli
weil dieses
eine sehr alte Sitte sich grul1de und
weil dadurch ein mehreres 'szcherheitsm,ittel
díe Glaubiger erhalten werde.«
Dvorská komise
ského

komise

I. díl
titul § 317: l>Auch die ..... v.'0~CLUl;::.
gehort zur
eines
j« § 318: »Bei allen
wo nicht
besondere Gesetze oder ausdruckliche
ein Anderes mit sich bringen,
muss ein Theil dem Andern dafii.r haften, dass sich derselbe der gegebenem Sache
nach der Natur und dem Inhalte des
bediel1en konne;« §§ 319, 320, 11. titul

§ 152.
Ofmr II. p. 73.
1. c. p. 76.
Landrecht I. díl 11 titul § 145: »Wird :die Aufforderung werabsaumt,
so geht zwar das Recht des Kaufers, Gewahrleistung von dem Verkaufer zu fordern,
noch nicht verloren.« § 146: »Der Kaufer muss aber alle Grunde und Beweismittel,

Referent této zemské komise
se
1.

úvěr

ne-

welche der Verkaufer gegen den Dritten hatte an die Hand geben konnen, und wovon
er selbst in dem Prozesse mít diesem keinel1 Gebrauch gemacht hat, nach naherer
Bestimmung der Prozessordnung wider sich gel ten lassen.«
105) Ofner I. p. 292.
0
1 6)
II. p. 597.
167)
to dvorní rada Pitreich, viz Ofner II. p. 594.

106

107

ale spíše
2. poněvadž» Landschadenbund« svého významu v pří~
čině generálního zastavení deskovým patentem pozbyl a 3. poněvadž se
tím nejsnáze komsim a antedatování zabrání.
tomu mínili ostatní
zemské
1. že v aerariální a domestikální dluhopisy nepojata žádná jiná hypotheka než generální jejím odvrženÍm byl
úvěr otřesen, 2. Landschadenbund neškodí
pro něž
dříve
zvláštní
zřízena aneb které
nemůže
proto přijiti k žádnému sporu mezi pohledávkami intabulovanými
bulovanými; 3. i směnkami se
musilo
se jich vydávání
i při nich mohou
a generální
navrhovali toto textováni:

»Die
Verbi11du11g
in der zweiten
verse/zoznz
Referent

'!11/'P7!?'7J7'7(r

alles Hab und Cuts, wze die
gzebt
und m-it

s
komise
že se
a s ním i ostatní členové komise dvorské.
zákonník a v § 10

domácí rakouské minulosti do občantheorie
nové
dnes
cestě.

dorasa, a tak

státi
mimoděk

ku

§ 1337 o. z. o.} dle něhož
dem
108)

haftet«

11

Of7Zer II. p. 597.

výkladu vytkl správně KleiJZ,
liber díe Praxis
p. L
110) Tomuto §u odpovídající § 461 prvotního návrhu
zněl takto: »Die wegen eines Verschuldens erwirkte Strafe trifft nur den
und nicht auch seinen Erben: AlIein der vollstandige Schadenersatz musz auch von
den Erben geleistet werden.« V sezení dne 9. června 1806
Ofner, II. p.
na109)

des

Tento

toto ustanovení ve
§ 450 o. z. o. zákonné právo zástavní stanerozumí mu ovšem pozdější
občanského
před ním
dovršenou recepci římského práva jen ještě
dokonává a
od zbytků domácího práva dále odvádí, a tak
se stává zákonné zástavní právo pro škody dle § 1337 o. z. o. mrtvou
literou. Tato mrtvá litera vrací se nám
několikráte v občanském zákonníku.
to dle § 549 o. z. O. »die auf einer Erbschaft haftenden
Lasten« přiměřeného pohřbu, oživující dle § 43 Č. 1. konk. ř. v privilegovaném
v konkursu. Jsou to dle § 686 o. z. o. »alle auf dem Legate haftende Lasten«, dle § 785 o. z. o. »Schulden und andere Lasten,
welche . , . auf dem Vermogen hafteten«) dle § 815 o. z. O. so haftet er
ihnen . , . mít seinem ganzen
c
Tato mrtvá litera hlásí se nám
v § 42 tf. z., souhlasném s § 35 trestního zákona »flir Verbrechen und
posk,oz:erlernu náhradu »aus
schwere
že vinník
že vinník
«, V § 59 tr. Z'l souhlasném s § 53
škodu »mit seinem ganzen
Zde již
Duch však
kde prakse
a theorie uznává zákonné
zástavní, zejména pro
daně,
Než to
leží mimo naši cestu, a vraťme se proto ku
v občanském zákonní ku.
zákonník zahrnul
Landrechtu
Dle římského
a
Ač

)l

vrhoval dak referent § 39 se zněním: »Die Verbindlichkeit zum Ersatze des Schadens
und des entgangenen Gewinnes oder zur
des
bétrages haftet auf dem
und gehet also auf die Erben liber.« Proti tomuto
§ namítal vicepresident Haan, že
§u 12, kdež
závazek ku náhradě
ku osobním vlastnostem a schopnostem
zde však na jmění rozšířen. Pod tímto
»ručením ze
myslil si však Haau takové ručení, kde i šílení a děti ku náhradě
škody jsou povinní,
to soudce za dobré uzná, Ku mínění tomu
se
i ostatní členové komise, ač s ním dříve nesouhlasili, a referent poukázán, aby pří§, v kterém tyto zásady by
skoncipovaJ. Je to dnešní § 1310. Při
shora uvedeném návrltu referentově však zůstalo. Pfaff, Commentar z. ost. allg. b. Gb.
p. 47 vidí ve slOvech § 1337: »haftet auf dem Vermogen« německé rčenL které prý
náhradu
s
dluhy v
znamená. Náš, z dotrváme, je bližší věci. Tomu
Codex There1. § V' VlIL,
běžnou theorii
příčině reminiscencí domácího práva zplna prost.
zásadu ovsem uznávanou, stanoví § 150 o. z. o.: »so haften die
doch immer fůr den standesmassigen Unterhalt des Kindes«, a § 1101 o. z.
o.: > Der Aftermiether haftet aber nach Mass seines Miethzinses, «
112) Viz
zákon ze dne 9. února 1850 č. 50 ř. z. § 72: llhaftet auf
der Sache«, »auf dem . . . dinglichen Rechte« a příslušné, při § 450 o. z. o. u Manze
uvedené " ... <,rlr",,,,,,
HasClZohrl II. p. 461, Keller p 626 § 332, DerJZburg II. p. 374.
114) Pruský Landrecht 1. díl V. titul §§ 325-328.
j
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108

actione
žádati pro
žádati
mohlo se actione
vad
aneb
spravce měl vinu. Edilové kurulští
větší ručení spravce jdoucí
actiones redhibitoriae a actiones aestimatoriae neb
minoris. První
mohlo se žádati zrušení
druhou zmenšení
ceny pro
které spravci
Nárok z těchto žalob nešel na náhradu další
nárok z actio
nárok z actio
na ceně menší.
které ručení z civilObě
ního
že při zana
obecné
vinění
na straně spravce
Landrechtu jak pro
jest
Tato
ni
Landrecht
tak pro
žalobu redhibiční a quanti
bez ohledu na římské

V

římském

době

L. 8J 60, 67. D. 21, 2, l. 17, 23, 25, 29. C 8, 45, Hasem/her! p. 439, 45<),
: Instituce p. 280,
p. 370, Keller p. 620 § 331, p. 627.
Hasem/ltrl p. 461, Ketler p. 626; náhrada
mohla se však žádati
in retentione, ne in petitione. Denzburg p. 370.
Landrecht L díl 11. titul § 153: »So weit die Parteien uber das,
was der Verkaufer dem Kaufer als
fUr den Anspruch des Dritten
solle sich besonders
haben, hat es dabei
sein Bewenden« ;
§ 154: »Ist nichts verabredet worden, und erhalt der Kaufer, als redlicher Besitzer
fUr die ihm ganzlich entzogene Sache von dem Dritten Ersatz des dafUr
und die auf die Sache verwendeten Kosten, so kann er dieserhalb an
den Verkaufer keinen Anspruch machen«; § 155: » Vielmehr
der Verkaufer
tmr nach VerJzdltniss seiner obwaltendelZ Verscltuldzmg, dem Kaufer fi2r den etwa
noch ausserdem beim
erlittenen wirklichen Sdzadelz«; § 156: »Zu
diesem Schaden gehoren auch die auf den Kauf verwendeten
die bei dem
Prozesse mit dem Dritten
Kosten;«
p: 389.
118)
Landrecht 1. dí! V. titul § 320:
an ďem Geber die Sclmld,
der gegebenen Sache, nach der natur und dem Inhalte des
Vertrages, nicht bedienen kann, 50 muss er den
halteJ1 (§§285 - 291)« ;
Denzburg p. 370.
9
11 )
Landrecht 1. díl V. titul § 325: "Fehlen der Sache ausdrucklich
vOlrbedun:ge:ne
so ist der
auf die
derselben anzutragen
; § 326: »Kann der Geber die fehlende
nicht gewahren,
so kann der Ůbernehmer von dem Kontrakt wieder abgehen; § 327: »Er muss alsdann
die Sache in dem Stande, in welchem er sie empfangen hat, zuruckgeben«; § 328:
»Kann oder will er dies nicht, so hat es beim Kontrakte seín Bewenden und der
Empfanger kann von dem Geber nur so viel an Vergiiturlg fordern, als die Sache
wegen der fehlenden Eigenschaft
werth ist;« Denzburg p. 370, 374. Na témže
stanovisku,
stojí v příčině nároku ze
pruský Landrecht, stojí i nový
občanský zákonník německé říše. Zná zvržení koupe
a snížení kupní

správu z elementů římského práva
zůstal při jejích účÍ1zcic!? na d0171ácí
a
kterou smluvce
seinen
šla
na
domácího
na začátku století 18. vytrewen gesagen mag« aj
pravuje Thasser:
»Et notaJZdzmz hoc casu etiam valere talem conventionem &
111isúonel11 , quod 7.Jenditor velit stare & credere
assertzOJzi
emptoris
damnis &' expens.zs ... «

se po vině
Landrechtu pouze pro náhlavních

a

hradu

slovu »Gewahrmu dával reda-

115)

škody pro

(§ 493),
a
121)

při vmě

však

vlastnosti v čas
zamlčel kupec
Ustanovení tato
všech
zamlčí se
vada

koupě

smlouvách
523,

(§
§§ 930, 931, 932,
též níže v textu
škodě,
§ 932: »Ín beiden Fallen aber au ch den Ersatz des weitern Schadens,«
§ 932: »und, dafem der andere Theil unredlich
hal, auch den

entgangenen Nutzen fordern.«
Liší
od náhrady
Vůči

něvadž

kterou

30. hlava
správě,

obč.

zák, pok histodes allg.

nehledě

Dritten
der Gewaltrlástzmg
so
seinen Vormann da von
richtigen, und nach Vorschrift der Gerichtsordnung
Vertretung
Durch
die Unterlassung dieses Ansuchens
er zvar noch nicht das Recht der Schad-

loshaLtung . . . «
125)

Kaufer die Sache
besitzen, nutzen
gegen al1e
§ 319: Er muss
ausdriicklich vo,rbedutllge:nem
117.-119.

titul § 135: "Der Verkaufer ist
dem
diesel' bedungenermassen als sein Eigentlwrn
kanne;« § 136: »Er muss also auch den Kaufer
auf die verkaufte Sache vertreten;« 1. díl, V. titul
vorausgesetzten und die im Contrakte
vertreten,« viz dále
citované v pozn.

111

110
ktorům občanského

zákonníka
Greneck,
a který našel
v tereziánském zákonníku, tak v
a záp. soudním řádě.
dále § 923 (dafiir zu haften), § 930
daran entdeckten
§ 1119 (eine angeGenugthuung), § 1121
§ 1157
den
mr allen

již
občanského

49 a 418 s. ř.
sešla stilisace § 931 s
zákonníka. Stará forma
věta § 931
»SO

nach
ale v druhé

muss er Sf?Znen
der

větě

tohoto §, která vzhledem ku sti!isaci

na

sobě

odňat.

Kdo

Theatrum
austriacae p. 323. a): »Evictio oder díe Gewahrwird
Verstand genommen ... Drittens: In
welchem díe Sach genommen ist, zu deren Besitz er sich
zu
seyn glaubet und
die
oder wiirkliche Gewahrerfordert. «
musí býti podána ve formě
o tom svědčí doba n1"~r1ro",,",~,
viz
StubeJlrauclz: Commentar II. 6. Auf!. 1894
pozn.
a rozhodnuti G.-U.
11416, 9301, 4221 a 831. Prakse to ovšem nebere s touto žalobou
dojde
když se odpor podá, takže se ani tato žaloba jako
žaloba
proto Ullmamz:
osterreichische
p.
p. 60, rozh. G.-U.
FitgerGerichtliches Verfahren in Streítsachen
126)

4229,
128) Není-li účinek opomenutí jako
právu, je »muss« V
větě
vzhledem ku znění
druhé úplně bez HÚ~"'~~'"
Theorie, viz Ullmamz II. Aufl. p. 309, Fitger- Wessel)': Gerichtliches Verfahren p. 59, Stube1zrauch VI. Aufl. 1894 p. 689, a prakse, viz G-U. 2960, 6175, 8161,
9103, 96:::0, 10110, 10377, 11348,
za to, že jest e:x;ekuční odevzdání rovno cessi

se spravce za zastoupení žádal, bylo tím méně potřebí, aby se na toto
žaloval. Ustanovení § 60 jos. s. ř. stalo se tím mrtvou literou.
a tudíž ustanovením občanského zákonníka o cessi podrobeno. Nelze ovšem popírati,
že exe ,učnÍ odevzdání poh1edávky (§ 314 jos. s. ř.: »an
je nucená cesse
její a že tedy postupem pohledávka exekventova zaniká, ale toho si
i autCJři
soudního řádu vědomi.
to lidé v římskám právu vyškolení. Než oni přes to
v §§ 317-319 jos. s. ř., resp,
418-4:::0 záp. s. ř
exekuční
exekventa
chránící ustanovenÍ. Theorie prakse,
historický podklad těchto §§ú,
totiž exekuci pro škody z nespravy,
pro exekuční odevzdání
novení občanského zákona jako
platná. Nárok pro náhradu škod z nespravy
v §§ 317, 318 jos. a 418, 419 záp. s. ř.) je pak II § 319 resp. 420
exekučním titulům věřitele, takže,
je slušno a spravedlivo, není více potřebí nového
procesu,
exekvent z důvodů, v §§ 317, 318 resp 418 a 419
zaplacení. Theorie, dadouc se zaslepovati ustanovením občanského zákonníka, vedla
k tomu, že se mělo za to, že ustaClovenÍ §§ 317-319 resp. 418-:-420
neúplná,
jak se má exekuční odevzdání
již definitivní,
navrhovala osnova civilního procesu
v budoucnosti zase zvrhnouti. Z té
z
1881 (čís. 331
poslanecké
IX zasedání
p. 174: v § 837
Executionsfiihrer
macht, dass díe ihm
uberwiesene
ist, so ist er innerhalb
eines Jahres
dass díe
noch
poznámky
der
Civil processge s
dem
die Richtigkeit und
der in Execution
gezogenen
werden im vorliegenden Entwurfe dadurch ersetzt,
dass die
Cession
wird. Ncuer Bestimmungen bedarf es
um
Anordnung der bestehenden
welche
dem
gestattet, falls díe
der abgetretenen Forderung gegen den
Drittschuldner scheitert, díe Execution gegen
Hauptschuldner fortzusetzen, ausscheiterte
fuhrbal' zu machen (§ 319
G. O.) Die
als durch
bishel' daran,
und dass
der
bewirken zu konnen. Die in dieser
bestehende Lucke
suchen die §§ 837-839 auszufiillen, Indem sie die RiickUeberweisung eíner
ermoglichen;«
ovšem také
se v exekučním odevzdání
v rámec občanského zákonníka
1886 p. 191 pravÍ, že exekuční odevzdání následkem zvláštního zákonného ustanovení
cessÍ na místě placení, nýbrž cessÍ za účelem placení, a
exekvovaný dlužník
ručí
a
odevzdané pohledávky,
že zůstává svému
věřiteli
z
důvodu zavazen. O dosahu soudního odevzdání jedná prý
§ 319 s. ř. Toto odevzdání je proto soudním aktem, o němž rozhodují zákony procesní, na který
však ustanoveni o, z. o. vztahovati nemohou, Pick
1893: ZUl' Lehre von der executiven Einantwortung der Forderungen p. 233)
že exekuční odevzdání není žádnou cessÍ,
z oněch veřejnoprávních aktů,
které sice
ne však právní
sám, ke kterému ony
- Caltstei1t (Lehrbuch des osterreichischerr Civilprocessrechts II. Aufl.
Berlín 1893 II. p. 643-645) má za to, že exekuční odevzdání může býti assignace za
účelem placení aneb cesse na místě placení. V prvním
nabude věřitel práva
na pohledávce, v druhém
vlastnictvL Děje-Ii se exekuční odevzdání za účelem
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Ale i positivní stránka správy našla v občanském zákonníku
Je to, nehledě k §§ 928 a 932, z pruského Landrechtu
mimo
§ 931 (die
zu
§ 1137:

III.
řád

»dť7'

Oberez:p;e1lthiimer zst verpjlichtet, den
thumer in RucksicJzt des ummittelbar von ih71Z erhaltenen
eigenthumes Zl{ vertreten.«
To jest
co ze staré domácí rakouské
v občanském zákonníku spatřujeme. Je to
ale
to
něco. A tak stará
v tom i v přítomnosti 1
placení assignad, nabude věřitel zástavního práva
zástavního práva na příštím předmětu plnění zastavené
této
jen
prokurátor in rem suam
zástavního práva se
poněvadž prý je však
může prý této sumy ku zaphcení své
a 415 záp. s. ř. stojí prý, že exekvent
odevzdati dáti. Dle toho prý se zdá, že exekuční odevzdání »za účelem placení«
rakouskému soudnímu řádu cizÍ. Z §§ 319 jos. a 420 záp . s. ř.
prý však
odevzdáním »na místě placení« zákon vlastně odevzdání »za účelem placení míní«, Done'iTac1í
se tam stanoví, že exekvent,
pohledávka odevzdaná do sporu
aneb
přes
všechnu péči při jejím
žádného uspokojení z ní nedosáhne, na
exekutovo sáhn~uti může. Z těchto důvodů má Canstein za to, že exekuční odevzdání dle jos.
a záp. s. ř. není žádnou cessÍ, nýbrž jen odevzdání »za účelem
se jeví
býti nucenou
(§ 1400). Cansteinovi tanul při tom na
pohlek
německého soudního řádu (§ 736
nového
exekučního řádu (§§ 303-315 viz o tom níže). Exekuční odevzdání
dle
a záp. s. ř. není však žádná assignace,
pravá cesse,
škod z nespravy bere na sebe formu § 319
čenou povahu §§ 317--319
a §§
Theres.
caput
§ IV. čl. 69: »Die
hat in Absicht auf den A btretenden díe
eben so
fiir díe
Einmoge ;«
worzu er nicht
Verkauf § XII. von Gesondern auch, da die
des Schuldners ersolche zuruckzunehmen und das
mít allen davon
vertagten Zinsen, Schaden und Unkosten zurlickzustellen, und uber das, wo ihm díe
ZeÍt der
wohl bekannt géwesen ware,
achten Theil
fJl"'Hl::!:vl1Cl1 Werths zur Strafe zu erlegen schuldig 1St.«
možno cessi do roka zvrhnouti
71 a
Tato roční lhůta vzata
práva
Hm-ras: Cod. Ther. p. 394 pozn.
a Buchholtz: Tractatus
FF 8,
redhibitorni žalobě
Na lhůtu
§ 318 resp. 419,
pohledávka bez váhání
oder
čL 70: »Hieraus
allein in der Mass, wie

V prvotním návrhu odpovídal
§
Sache offenbar schlecht beschaffen, oder fallen díe

§ 157: »Ist díe
derselben

díe

a

exekuční.

Zbývá nám ještě uvésti,
se ku správě zachoval nový civilní řád
procesní a exekuční. Půjdeme po stopách, které k nim od hannoverského
návrhu všeobecného německého civilního řádu procesního vedou.
Hannoverský návrh, přimknuv se ke stilisaci západohaličského soudního
řádu,
přijal v § 65 132) rakouský pojem správy ve svůj text:
» Welzn eine Partú, weZche im Falle ihres Unterliegens in dem
oder Schadlosha1tung
Rechtsstreite Anspruclz
gegel1, ezneJz DrziteJ1, erheben zu Icii'Jmen glaubt,«

odvrhl však starou rakouskou formu, aby se spravce za zastoupení žádal,
pokračuje:

»diesem den Streit gerichtlich verkunden wil~ 50 hat sľe
demselben mit einem Schriftsatze die bisherigen Verhandlungen so
weit sie ihren Anspruch betrejJf!n, in Abschrift behiiJ1,digen zu laSSe1'l« 1
J

žádaje tedy pouze,

se spor spravci oznámil [Streitverkundigung].

so findet keine Gewahrleistung statt: ausser sie ware fůr alle Fehler uberhaupt zugesagt
worden.« Zeiller chtě!
tohoto
i na břemena a služebnosti rozšířiti, které
v pozemkových knihách váznou, poněvadž prý z té příčiny často spory povstávají,
Navrhl tedy dnešni znění § 92-2, které bylo také přijato. (OJ11er II. p. 75) »Vertreten«
znamená tu zastupování správcovo na soudě,
z
a ze srovnání s §§ 136,
175, 182-184 1. díl 11. titul pruského Landrechtu zřejmo; než i
význam slova
»vertreten« je tomuto znám, viz L díl 5. titul § 319. - Positivní stránka stránka správy
v § 032 (doplnění toho, co se nedostává) čerpána jest z §§ 325 a 326 I. díl 5. titul
pruského Landtechtu. Směšena tu je se stránkou negativní: »in beiden Fallen aber
auch den Ersatz des weitern Schadens.'l
131) Srovn. § 49: »Wenn jemand berechtigt zu sein glaubt, auf den Fal!, dass
er sachfallig wiirde, eine Entschadigung von e,nem Dritten zu fordern ... " Zcela jinak
zní ustanovení, které má »Codex Fridericianus« ze dne 14. dubna 1780 I Corpus Juris
Fridericianum. Erstes Buch von der Process-Ordnung. Berlin 1781) v § 7 (I. díl 17. titul):
»Will hingegen eine Partey, sie sey
oder Beklagter, auf den Fall, wenn sie in
dem Prozesne uber díe streitige Sache,
oder Befugnis unterliegen sollte,
sich ail' jhren Auctorem regressiren, so ist sie schuldig, demselben ordentlich Litem
zu denunciren, und auf seine Adcitation anzutragen.«
132) Entwurf einer allgemeinen deutschen Civil-Process-Ordming nach den bei
der ersten Lesung gefassten Beschli.issen. 1. Buch. II. Titel.
Velké debatty vedly se při poradách komise (víz Protokolle der Commission
zm Berathung einer allgemeinen Civil-Process-Ordnung fiir díe deutschen Bundesstaaten LL-LXIII. Hannover 1863 p. 803-847) o tom, zda s oznámením sporu garanční žalob1 proti spravci spojena býti má, jak tomu bylo ve francouzském civilním
procesu. Návrh na to však padl. Přes to odpovídá tento garanční proces více původním
názorům německého práva, než co v této příčině hannoverský návrh a po něm něm.
civilní řád procesní stanovily. Svědčí o tom tyto ukázky: Co de de procédure civile
praví v čl. 182: »En garantie formelle, pour les matieres reelles ou hypothécaires, le
8
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toho odmítá pak kontumační účinky, které vůči spravci, když
nezastoupil, s žádostí dle § 58 jos. a § 49 záp. s. ř. spojovány býti mohly:

Osnova civilního řádu procesního z r. 1870 138) zůstala až na ne;patrné změny 139) tomuto svému předchůdci věrna.
Pro ostatní osnovy rakouského civilního řadu procesního jsou v naSl
otázce rozhodny návrhy jednotného civilního řádu pro Německo a koruna
jích výsledku, dne 30. ledna 1877 v německém říšském zákonníku publikovaný, ci víl ní řád procesní německé říše. Stopy, které nás vedou k našemu
velí nám při něm spočinouti déle.
Německý civilní řád procesní má ustanovení o zastoupení, pokud se
na naši otázku vztahuje, na dvou místech. V třetím titulu druhého oddílu
první knihy, nadepsaném »Betheiligung Dritter am Rechtsstreite« v §§ 69
.až 71 a pak v třetím titulu druhého oddílu osmé knihy, nadepsaném
.,. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen« v § 740. 140)
Rakouský pojem správy »Schadloshaltungc:, do § 65 hannoverského
návrhu přijatý, zbyl z tohoto návrhu i v § 69 německého civilního řádu
procesního:

Důsledkem

»Tritt der Aufgeforderte dem Rechtsstreite báj so wird sein
Verhiiltniss zu den Parteien nach den Gruudsiitzen uber die Nebenintervention beurtheilt; e1ldiirt er 1zicht beitreten zu wollen, oder
unterliisst er, eine Erkliinl1zg abzugeben) 50 wird der Rechtsstreit
fortgesetzt) ohne dasz ein Versaumungsverfahren gegen den
Aufgeforderten stattfindet.«
Referentenentwurf z r. 1866, stýskaje si, že smutné události z r. 1866
nedovolily, aby se krásného cíle společného procesního řádu pro všechny
německé státy dosáhlo, má za to, že po nich jest se obírati pouze myšlénkou, aby dostalo svůj procesní řád Rakousko. 134) Přizpůsobuje tedy
hannoverský procesní řád rakouským poměrům, uvádí do § 72, jednajícího
o skytání zastou penL slova »clíe V ertretungsleistung bege hren«, poněvadž
prý § 931 o. z. o. o žádosti za zastoupení mluví. Než slova ta jsou již
v občanském zákonníku mrtvou literou a mrtvou literou jsou ještě více ve
zmíněném návrhu, poněvadž se dle jeho § 72 za zastoupení tím způsobem
žádati mělo, že se spor spravci oznamoval. 135) Nelze mu proto činiti výtku,
že účinky kontumační proti spravci, když nezastoupí, po vzoru hannoverského návrhu v § 73 odmítá. 136)
Referentenentwurf ignoroval vůbec ustanovení §§ 317 až 319 jos.
a §§ 418 až 420 záp. s. ř., stanově v § 937 ve smyslu panující theorie,
že exekučním odevzdáním pohledávky nárok exekventův zaniká. 187)
garant pourra toujours prendre le fait et la cause du garanti, qui sera mis hors de
cause, s'il le requiert avant le premier jugement. Cependant Je garanti, quoique mis hors
de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation de siens«; v čl. 185:
Les jugemens rendus cOJZtre les garaJZs .formels seront exécutoires C01ztre les gara1ztis.
II suffira de signifier le jugement aux garamis, soit qU,ils aient été mis hors de cause,
ou 'qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin ďautre demande ni procédure. A l'égard
des dépens, dommages et interets, la liquidation et l'exécution ne pourront en étre faites
que contre les garans. Néanmoins, en cas ďinsolvabilité du garant, le garanti sera
passible des dépens, a moins qu'il n'ait été mis horsi de cause il le sera aussi des
dommage, et intéréts, si le tribunal juge qu'il y a lieu.«
134) ErHiuternde Bemerkungen zu dem Referenten-Entwurfe einer Civilprocessordnung Wien 1866 p. 3.
1:l5) Referenten-Entwurf einer Civilprocess· Ordnung. Wien 1866 § 72: Die Partei,
welche von einem Dritten díe Vertretungsleistung begehren will, hat demselben den
Streit zu verkiindigen und zu diesem Ende einen die Griinde der Streitverkiindigung
enthaltenden schriftlichen Antrag zustellen zu lassen ... « ErHiuternde Bemerkungen p. 31.
186) Druhý odstavec § 73:
»Erklart derselbe, dem Rechtstreite nicht beitreten
zu wollen, oder unterlasst er eine Erklarung abzugeben, so wird der Rechtsstreit
forgesetzt, ohne dass ein Versaumungsverfahren gegen ihn stattfindet.«
137) § 937: >Durch die Einantwortung wird an der Forderung des Vollstreckungswerbers ein dem eingeantworteten Betrage gleicher Betrag getilgt. Dieselbe hat díe
Wirkung einer entgeltlichen Cession; c: ErIauternde Bemerkungen p. 133.

»Eine Partez~ welche fur den }rall des ihr ungunstigen Ausganges des Rechtsstreits einen A1lspruch auf Gewiihrleistung oder
Schadlosha1tung gegen einen Dritten erheben zu kii1lnen glaubt oder
den Anspruclz eines Dritten besorg-t)«
~itis

denunciace se však straně nepřikazuje, ale v správnější stilisací
ustanovením materielního práva 141) dává se straně toliko na vůli: 142)

VUCl

»kann bis zur rechtskriiftigen Entschez"dung des Rechtsstréits
dem Driltnt gerichtlich den Streit verkiinden.«
Oznámení sporu děje se doručením sporného spisu, v němž důvod
'oznámení a stav Sportl uveden býti musí, a jehož opis i odpůrci dodati
třeba (§
Hlavní spor se tímto oznámením zastavuje, a teprvé, když
.-se spravce v určené jemu lhůtě neprohlásí nebo zastupování odmítne, pokračuje se v něm dále (§
Zastupování samo řídí se dle zásad vedlejší
intervence (§ 71).
Pro srovnávací studium práva je zajímavo, že i německý civilní řád
procesní obsahuje ustanovení která věřitele při exekuci na pohledávky
stejným způsobem chrání jako
317-319 jos. a 418-420 záp. s. ř. Je
l

138) Entwurf einer Civilprocessordnung, LXXXV. Beil. zu den stenographischen
Protokollen des Abgeordneten-Hauses, V. Session.
§ 72: »Die Partei, welche von einem Dritten die Vertretungsleistung be.
;gehren will oder demselben wegen eines andern im biirgerlichen Rechte begriindeten
Anspruches den Streit verkiinden will, hat ihm zu diesem Ende eine die Grunde der
Streitverkiindigung enthaltende Erklarung zuzustelellen.«
140) Mimo to též v § 462. Otázku postavení správce ve sporu necháváme stranou j
bylať již od jos. soudního řádu vsunuta definitivně v jiné koleje, než v jakých se poihybovala ve starém právě.
141) Pruský Landrecht 1. díl 11. titul §§ 145 a 146.
142) V § 65 hannoverského návrhu byla v této příčině volena forma příkazní (hat).
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to ústav přikázání pohledávky k vybrání. Pro srovnávací studium práva je
tento zjev zajímavý, poněvadž oba dva ústavy jednomu účelu sloužÍ, různou
cestou k němu jdouce. Jako však §§ 317 - 319 resp. 418-420
na
domácí půdě, má i ústav přikázání pohledávky k vybrání svůj základ
domácí.
sice jen v jediné části nynějšího soustátí německého,
ale
to ta jeho čásť, která založila toto soustátí a stále mu v čele stojí,
to
První útvary jeho zárodků zpodobňuje nám již t. zv. Codex Fridericíanus ze dne 14. dubna 1780. Nevyjdeme však z něho, nýbrž až z urči
tějšíhojeho nástupce, všeobecného soudního řádu pro pruské státy ze dne
6.
1793.
Tento soudní řád jedná o základech našeho ústavu
v
104 a 105. 146)
Allgemeine Gerichtsordnung mr díe preussischen Staaten. Berlin 1795.
I. díl. 24 titul: »Wenn bt'i der veranlassten Auspfandung kein Mobiliarvermogen, aus welehem der
werden kann,
\vird;
oder auch wenn der Glaubiger, ehe er zur Auspfandung greifen will, die etwa vorhandenen ausstehenden Schulden des Exequendi zum Objekt seiner Befriedh~ung vorso mu ss an díe Schuldner entweder unmlttelbar oder durch Requisition díe
Verordnung erlassen werden: vom Tage der lnsinuation an, ihrem GIaubiger weiter
keine Zahlung zu leisten; mít dem Bedeuten, dass, wenn sie díesem Verbote zuwíder
handelten, díe Gelder ihnen auf ihre Schuld, als gultige Zahlung, nicht angerechnet
werden wurden. Zuglekh muss ihnen aufgegeben werden: sích uber die etwa schon
vorhin geleisteten Zahlungen durch Quittung auszuweisen, und Ca pital sowohl als
Interessen, soweit es zur Befriedigung erforderlich ist, in den gewahnIichen oder
stipulirten Terminen, nach Beschaffenheit der Umstande und dem Ermessen des
Gerichts an den Executionssucher unmittelbar oder in das gericht!iehe depositum
abzufUhren. Von dieser Verordnung muss sogleich dem Exequendo Nachricht
und demselben anbefohlen werden, sích aller Cession, Verpfandung, oder
np.lrwc,:itio-c'n,
Disposition uber die in
genommenen CapitaIien, bey Vermeidung der in den
peinlichen Recllten verordneten Strafen des Betrugs, schlechterdings zu enthalten ..
Ubrigens muss der
allenfalls durch Zwangsmíttel angehalten werden, die
Instrumente uber dergleic;hen Activforderungen in das gerichtliche Depositum abzuliefem;« viz též Codex Fridericianus 1. díl 24 titul § 89.
145) »Wenn díe angeblichen Schuldner auf díe an sie ergangenen lnhibitionen
und Zahlungsbefehle dem Gerichte anzeigen: dass sie dem Exequendo entweder gar
nichts oder nicht so viel, oder nicht zu der angegebenen Zeh, sondern spater zu bezahlen
gind; so muss daruber zwischen ihnen und dem Executionssucher
kein Process zugelassen werden; sondern der
muss mit ihnelZ die Sache
ausmacheJZ, wobey jenu sich allenfalls als .bzterve?zielzt melden, und seíne Gerechtsame
wahmehmen kann.« S tím srvn. Codex Frid. § 91.
§ 104: »Wenn der Exequendus nicht klagen will, so muss der Executionssucher díe ubrigen Grade der Execution ergreifen und kann allenfalls nach den unten
íol:Q'erlCé:n Vorschriften auf Personalarre~t gegen den Schuldner antragen«; § 105: »\V'enn
ein dringender Verdacht der Collusion zwischen dem Exequendo und denjenigen, díe
als Schuldner der íhm zustehenden Activcapitalien angegeben worden, vorhanden ist,
so kannder Richter dem Executionssucher ein solches Activum, auf seín Verlangen,
alZ Zahlungs Statt anweism, und alsdann ist der ,Executionssucher dasse!be au ch ohne
Cession des Exequendi einzuklagen berechtigt.« § 104 zák. ze dne 6. července 1793se ve fridericianském zákonní ku nevyskytá; předchůdce §u 105 je pak § 92 frid. zák.,..
s textem však poněkud zúženým.
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V

těchto

začátky

pruské
na
se \i~;eliké disposice zabavenou pohledávkou zdržel, a zároveň rozkazem na jeho dlužníka,
bud' do rukou

Začínala rozkazem na

a mohl se
intervenient
pro neplaceni žalovati
scházelo s tohoto
a exekvent musel sáhnouti k prostředkům jiným.
kolluse mezi exekutem a
odevzdával
soudce
o to
pohledávku exekutovu na místě
tesá dnešní
dne 4.

počervence

ústav
ku
do německého
civilního ľádu procesního. Zabavení
Codex FriJericianus v § 89
titulL
a
soudní řád z r. 1793 v § 101
titul L dílu) stanoví, povstává dle § 730 něm. civ. ř. pr., když soud
aby exekutovi
Zabavená pohledávka múže
dle
to
1 a 6
zákona ze dne 4. července
věřiteli
přikázána bud' ku vybrání aneb dle své nominelní
na
místě placení. Jak to pak
§ 6 citov. zákona ze dne 4. července 1822
musí dle § 740 něm. civ. ř. pr.
jemuž pohledávka
ku vybrání přikázána, když ji zažaluje, exekutu spor
To je tedy
ústavu,
účinky
a
418 až 420
s. ř. se rovná. I
V obou
Název: »Gesetz betreffend den Verkauf ausstehender Forderungen und Kurs
habender Schuldpapiere im Wege der Execution {{ (Gesetze und Verordnungen fUr
preussischen Staat von
Ustanovujet toto: § 1: »Mit Aufhebung der ent·gcgenstehenden Vorschriften der allgemeinen Gerichtsordnung Th. L Tit. 24 § 103 wird
dem ExecutioJlssucher gesta/tet alle UJzd jede Aktivsforderungol des zu Exequirenden,
welche eine bestimmte Geldsumme, sei es in Kapital oder in Renten, zum Gegenstan de haben, aus welehem Tite! z. B. Vermachtnissen, Kaufkontrakten u. s. W' sie
aueh entspringen magen, selbst ánzuk!agen zmd bú Zlt1Jl Betrage seiner rc,,-t-tf-0h1'~r;1'-fÚY041
Forderung áJZzuzie/ze1t«; § 2: »Er soli dazu auf besondern Antrag durch eine Ver
fUgung des Gerichts ermachtigt und so!ches sowohl dem zu exequirenden als dessen
Schuldner bekannt gemacht werden«; § 3: »Diese gerichtliche VerfUgung vertritt die
Stelle ámr AnweisuJZg, und der Executionssucher erlangt dadurch an der in Beschlag
genommenen Forderung díe Rechte eines Assignatars zur Einklagung der angewiesenen Forderung«; § 4: »Jedoch ist derselbe allemal verpjlichtet, Zll dem gegen den
Schuldner zu fzthreJ1den Prozesse den zu ExequirendeJt vorladen zu lasseJZ. Spadají
sem ještě § 5 tohoto zákona o tom, že exekvent nesmí ke škodě exekuta o své
újmě žádný smír uzavříti, a dále § 6 o tom, že může býti exekventu i na místě
placení pohledávka exekutova odevzdána.
148) Povinnosť tato však nenastupuje, když se dlužník nalézá v cizině aneb když
"Jcřej né doručení je potřebno.
j
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padech předepsáno je oznámení sporu, resp. žádosť za zastoupení (§ 317
jos. a § 418 záp. s. ř. ve srovnání s § 740 něm. civ. ř. pr.). V obou přípa
dech tresce se škoda, která povstane, když spor se protáhne (§§ 318 jos.
a 419 záp. s. ř. ve srovnání s § 741 něm. civ. ř. pr.). Povaha obou ústavů jeovšem jiná. V soudních řádech rakouských je odevzdání pohledávky definitivní. Pánem pohledávky stává se exekvent. Škoda proto, která povstane,
když svého dlužníka za zastoupení nežádá aneb s vymáháním jejím prodlévá, může se přihoditi jenom v jeho jmění. Nemá tedy tenkráte nárok
na náhradu škody proti svému dlužníku- spravci. Jinak je při přikázání
pohledávky k vybrání. Pohledávka zůstává ve jmění dlužníkově. Věřitel
jest jenom nuceným zástupcem, který pohledávky jeho dobývá, tak jako
sekvestor, který spravuje statek. 149) Stane-li se tedy jaké opomenutí při
vymáhání této pohledávky, stihne z toho škoda jen dlužníka. Věřitel mus!,
mu proto býti práv, když opomenutí to zavinil. Mohlo se tak státi, kdyžsvému dlužníku spor neoznámil 150) aneb ve vymáhání pohledávky zbytečně
prodléval.
Od těchto ustanovení něm. civ. řádu procesního vedla by nás
rovná cesta k novým rakouským zákonům o civilním řádu procesním
a exekučním. Nám však jest učiniti ještě malou zastávku při osnovách
civilních řádů z r. 1876 resp. 1881,151) poněvadž i civilní procesní řád rakouský na své cestě od civilního procesního řádu německého při nich se
zastavil. Osnovy tyto zůstaly při stilisaci § 95\ který o »Streitverkilndigung«'
jedná, v příčině ohledů na § 931 (»die Vertretung begehren «) při svých
předchůdcích. Kladly »Streitverkundigung« a »Aufforderung zur Leistung
der Vertretung« vedle sebe. Podle vzoru návrhu resp. zákona o německém
civilnim procesu neukládaly však více oznámení sporu jako povinnosť, nýbrž
dávaly
do vůle toho, kdo po ztrátě sporu
svému spravci vystouhodlaL
I přizpůsobovaly tak procesuální
důsledkům druhé149) Povaha jeho jako nuceného zástupce je tu kombinovára s povahou assignakterý se může do výše své pohledávkv z vybrané pohledávky učiniti zaplacena.
V civilním procesním řádu něm. nejsou účinky tyto stanoveny, ale vyplývají z analogie § 741, který věřitele k náhradě škody zavazuje, když vybírání pohleobmešká, a dále z povahy věci samy sebou.
15i) Osnova procesního řádu z r. 1881 bylo jen opravené vydání (sno y z r. 1876,
viz Erla-uternde Bemerkungen zum Entwurfe der Civilprocessordnung (Zu 331 der
Beilagen zu den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhauses IX. Session) p. 1.
152) § 95:
» Wer einen Dritten von einem 1\ echtsstreite zur Begrundung civilrechtlicher Wirkungen zu benachrichtigen hat, kaml. diese Benachrichtigung vor oder
auch Beginn des Rechtsstreites und bis zu dessen rechtskra-ftiger Entscheidung durch
die Streitverkundigung bewirken. Mít einer solchen Benachrichtigung kann eíne in den
Bestimmungen des burgerlichen Rechtes begrundete Aufforderung 2ur Leistung der
Vertretung im Rechtsstreite verbunden werden. Die Streitverkundigung erfolgt durch
Zustellung eines Schriftsatzes, in welchem der Grund der Benachrichtigung und der
gestellten Aufforderung zur Vertretungsleistung, sowie díe Lage des Rechtsstreites,
falls díeser bereits anha-ngig wurde, anzugeben ist; « srovn. též § 15 zákona ze dne
12. července 1872 č. 112 ř. z.

táře,

věty

§ 931 o. z. o., která slovo »muss« v první větě bezvýznamným čínila
Následky, kterými se v této druhé větě hrozí, vedly asi také ke stmsaci,
která svůj německý, ale z rakouského práva čerpaný vzor 153) takto pře
měnila: »Wer einen Dritten von einem Rechtsstreite zur Begriázdung civilrechtlicher Wirkungen zu benachrichtigen hat ... ~
Vše ostatní bylo jak v německém civilním procesním řádě. Spor zastavoval se až do prohlášení se spravce, dotýčně do uplynutí doby, v které
se měl prohlásiti. Jeho přistoupení ke sporu řídilo se dle zásad vedlejší
intervence. 154)
V příčině zájmu peněžitých pohledávek držela se osnova z r. 1881
sice německého civilního řádu procesního, ale nepřijala ústav přikázání pohledávky k vybrání, nýbrž zavedla na místě něho ústav jiný. Úředník, exekuci vykonávající, měl, když o to bylo žádáno, dlužníka vyzvati, aby ze
zabavené pohledávky věřiteli takový obnos odvedl, kolik bylo ku zapravení
jeho pohledávky potřebí.
Mimo to však bylo i možno exekuční odevzdání pohledávky.
Osnova zůstala tu pak na domácí půdě. zamýšlejíc
domnělou mezeru v jos. soudním řádě, ježto prý dosavad ustanovení § 319
s. ř. provésti nebylo lze, vyplniti ústavem zvržení exekučního odevzdání
(Ruckgangigrnachung der Uberweisung). 157) Věřitel, který prokázal, že pohledávka jemu odevzdaná, není pravá neb dobytná, mohl žádati, aby odevzdání pohledávky, pokud dosavad nezanikla, bylo prohlášeno za zvržené.
Mohl tak učiniti do roka od výkonu exekučního odevzdání, takže setkáváme se tu se lhůtou, kterou podle vzoru českého práva stanovil již tereziánský zákonník. 158) O žádosti této rozhodnouti měl pak exekuční soudce,
vyslyšev obě strany. Zanechme však tento poslední pokus, aby se stavělo
na domácím základě,
osudu a spějme dále. Na okamžik zdržuje
nás ještě uherský článek zákona čís. LIX. z roku 1881, jehož
9 a 10
nesou na sobě stopy svého vzoru, německého civ. řádu procesního, 159)
a pak článek zákona čís. LX. z roku 1881, jehož § 124 přivádí v ústav
přikázání
ku vybrání zvláštního opatrovníka ad actum, 160) aie
tu jsme
procesních a exekučních zákonech rakouských.
Civilní procesní řád rakouský přimkl se při textování § 21, který
slovem »Streitverkundigung«
nadepsán, ku § 95 osnovy z r. 1881. 161)
Srvn. Zdění § 69 něm, civ. ř. pL: »Eine Partei, welche mr den Fall des
ihr ungunstigen Ausganges des Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewa-hrleistung oder
Schadloshaltung gegen einen Drittť:n erheben zu konnen giaubt . . . « a pozn. 131.
154) § 96 osnovy z r. 1881
155) § 828, Erla-uternde Bemerkungen p. 216.
§ 830, Erla-uternde Bemerkungen p. 217,
§§ 837--839, Erla-uternde Bemerkungen p. 217, viz též pozn. 129,
158) Viz pozn. 129.
159) Civilprozessordnung und Executions-Verfahren
Budapest 1882 p. 24, 25,
160) 1. c. p. 197, viz též §§ 125 a 126.
161) § 21:
» Wer behufs Begrundllng civilrechtlicher Wirkungen einen Dritten
von einem Rechtsstreite zu benachrichtigen hat (Streitverkundigung), kann dies durch
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Leccos však odvrhl a leccos
vyřknul. Odvrhl odročení hlavního
sporu, dokud se spravce
loží se k tomu. Ten, kdo svému
spor
nemá
spor se odročil.
Řekli jsme
že slova § 931 o. z. o.: »und
nach Vorschrift der Gerichtsordnung die Vertretung begehren« odpovídají
domácímu právu po
mohlo býti
že

303-313)
z německého civilního řádu
740-742l. Přidal však k tomuto ústavu z uherskéh()
z r. 1881

tato žádost nic
K účinkům dle druhé
se spor
oznámil.
civ.
z r. 1881 stanoví sice v druhém

»iVlit einer solchen
schrijtnz des
stUlig der
Rechtsstreite

kamz euze zn den Vol'ZUl' Lei-·
begrúJzdete
anhii1igigen oder erst einzuleitenden
verbzmdnz
«

opouští však toto stanovisko v čl. XXXI. svého zákona
se za zastoupení
spravci oznámil:

hraž~lje

nase spor

»Die nadz dnn biirgerlichen Rechte eúzer
díe von der
GebraucJz machen will) obliegende VerpflicJltung, dú
Vertretungsleistung zu begehren ist als VerpjlicJztung zur Stl'eitverkiindigung alizusehen. Die Unterlassung diesel'
út mit dem
Rechte mz das
verbundnl. «
J

Druhý odstavec § 21

přišel

tedy na

svět

(§§
zákona

č.

LX.

současně

zákoně

měla

svého spravce za zastoupeni
aby měla
jako
§ 931 musilo
procesní řád rakouský
odstavci § 21:

článku

ji
kovo
svému

neznámo aneb v

věřitelům

která

ze dne 4. července 1822
(§ 340) musí
svému spravci dáti
prost, když
dlužníto, ručí nejen
na tuto
exekuci vedoucím
také,
toho vzejde. Za škodu tuto ručí
přičítati
této

může.

stará historická půda rakoustará fróna rakouského
mu mostem
zásad
V zal a se pro
a exekuční řád
stanoví tak v
zabavení
totéž (§ 294),
co stanovil
v roce 1780
Codex Fridericianus (§ 89). Z Pruska
1 až 4 zákona ze dne 4. července
za
317 až 319
a 418 až 420
starého
Tak pro

opuštěna

českého,

kázání
za to
schránka
vedle vadia

ex. ř. zapomenutá,
relicitaci ručí za schodek

mrtvý.

Rakouský řád exekuční převzal způsob, jak se pohledávky penezne
zabavují (§ 294\ a s ním i celý ústav přikázání pohledávky k vybrání

ZusteHung eines Schriftsatzes bewirken, in welchem auch der Grund der Benachrichtigung anzugeben und die
des Rechtsstreites, falls derselbe bereits begonnen
hat, kurz Zll bezeichnen ist.« Druhý odstavec níže v textu, viz k tomu Erlauternde
Bemerkungen (688 der Beilagen za den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhaases-XL
Session 189.3) p. 197.
162)
Třetí odstavec § 21. Odročení může ovšem z důvodu § 134 ad 3 žádáno
a povoleno býti. Poznamenávajíť k tomu motivy (p. 198): »Der Einftuss der Streitverkundigung muss nach allgemeinen Grundsatzen beurtheilt werden. Um daruber keine
Zweifel ubrig zu lassen, wird im Absatz 3 ausdrucklich ausgesprochen, dass die
Streitverkundigung an sich veder den anhangigen Process unterbreche, no ch einen
Grund zur Fristverlangerung oder Tagsatzungserstreckung bil de. Keine der Parteien
soli die Moglichkeit haben,. mít Hilfe einer Streitverkundigung den sonst ihr unerreichbaren Processaufschub za bewirken.«

163) Viz k tomu Erlauternde Bemerkungen (689 der Beil. zu den stenogr. Proto
des Abgeordneten-Hauses XI. Session 1893) p. 222-224.
164) § 310, viz k tomu Erlaat. Bem. p. 223.
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vzdání se práva, 9) ale také při zástavách, poněvadž i při nich se nemovitosti převáděly,10) a proto také při výplatách zástav, když se zástavy
vracely. 11) Zástava byla totiž převáděna na věřitele, aby mu její užitky
byly náhradou za úroky ze zapůjčených peněz. Odpovídá to nevyvinutým
hospodářským poměrům, kde toliko židům bylo dovolováno, aby úroky
brali. 12)
Jako vzor převodu zástavy s ručením za správu stůjž zde listina
z roku 1280:

Oddíl IV. Význam správy pro rakouský
exekuční

1.
Rakouské

exekuční

listiny

před

příchodem

živlů.

při každém převodu nemovitosti. Při každém
teprvé nabytí rechte gewere její držbu, poněv~dž pak
s výsledkem mohla odraziti cizí nároky, když se s nimi rok a den, dotýčně 30 let a rok a den, mlčelo. 1) Kdo tedy rechte gewere neměl, měl
potřebí spravce. I by to nutno spravovati nejen
koupi,2) směně,3) darovánf,4) daru jitřním,5) odkazech ad pia s causas,6) při lénech,7) smíru,8)

Správy bylo

potřebí

převodu zajišťovalo

1) Planck I. p. 641 a násl.
2) Urk. o. E. III p. 330 CCCLV. (1264), p. 466 DVL (1277), p. 495 DXXXVIL
p. 516 DLV. (1280), U. o. E IV. p. 50 LVI. (12861, p. 122 CXXVIII. (1290),
p. 126 CXXII. (1290), p. 140 CXLVIII. (1290), p. 161 CLXXIV. (1291), p. 169 CLXXXIII.
(1292), p. 172 CLXXXVIL (1292).
3) U. o E. III. p. 266 CCL XXXI. (1260), p. 320 CCCLXLIII. (1264), p. 523
DLXV. (1280), p. E55 DCVL
U. o. E. IV. p. 53 LXI. 11287), p. 165 CLXXVIII.
p. 534 DLXXV. (1307), U. o. E V. p. 11 XIII. (1309), p. 129 CXXXIV. (13141,
p. 175 CLXXXI. (1317), P 218 CCXXVI. (1318), p. 239 CeL. (1319).
4) U. o. E. III. p. 402 CDXL. (1274), p. 462 Dll. (1277), p. 496 DXXXVIII. (1279),
p. 538 DLXXXIII 11281), p. 559 DCXI. (1282), U. o. E. IV. p. 34 XXXVIII. (1285),
p. 52 LIX. (1286), p. 60 LXVII. (1287), p. 63 LXXI.
p. 152 CLXIV. (1291),
p. 501 DXXXVII. (13061, p. 523 DLXH.
5) U. o. E. V p. 328 CCCXLII. (1322).
6) U. o. E. III. p. 274 CCXCI. (1260), U. o. E. IV. p. 15 XVII. (1283), p. 36
XL. (1285), p. 195 CCXIIr.
p. 221 CCXLIII. 11295), p. 242 CCLXVIlI. (1296),
p. 250 CCLXXVIII. (1297), p. 319 CCCXLI. (1299), p. 489 DXXIV. (1365), p. 491
DXXVI. (1305), p. 510 DXLVII. (1306), p. 526 CLXVII. (1307).
7) U. o. E. UL p. 439 CDLXXIX. (1276), U. o. E. IV. p. 23 XXVI. (1284), p. 35
XXXIX. (1285), p. 173 CL XXXIX. (1292), p. 289 CCCXI. (1298), p. 310 CCCXXXIII.
(1299), p. 324 CCCXLVI. (1299), p. 423 CDLVI!. (1302), p. 426 CDLX (1303), p. 518
DLV. (1307).
8
U o. E. V. P 108 CXI. (1313), p. 538 DXUlI. (1329), U. o. E. VI p. 119
CXIl. (1334), p. 338 CCCXXXIU. (1340).

»lch Ortolf von waldekke tuen chunt allen den, die diessen
brief a nsellellt, daz iclz hent vlnic/ten von weidenholtz meinen hoj
datz linde Izan gesatz vmb viertzehe1t phunt aiter wÍťmier also, ob
zciz im vor sant Jorgen tag widergib die vor genanten plznzning,
so schol der hof wider ledich sein als é,' ist des nit, so schol er
denselben voq;enante7t hoj .zn rehter satzung gewer haben vnd
woz im daran abget, da lobt im 71zein veter vmb lzer Meillgoz von
.
13
waldek der chorherre ze pazzaw zve Sal11,t mzr.«
)
Zástava rakouského práva jeví se ve svých základních rysech ve
dvojí podobě. Předně jako držba statku s výhradou výplaty. Právo věřitele
se tu vyčerpává v pouhém užívání zastaveného statku. Výplata mohla se
díti bud' kdykoli aneb jen v určitém čase. 14) Za druhé jako držba zasta9) U. o. E. III. p. 243 CCLV.
U. o. E. IV. p. 139 CXLVI. (1290), p. 283
CCCV (1298), p. 284 CCCVI. (1298), p. 371 CDI. (1300), p. 497 DXXXUI. (1306),
U. o. E. V. p. 50 LIL (13111, p. 397 CDIU. (1324), p. 524 DXXVII. (1328).
10) U. o. E. III. p. 526 DLXX. (1280), DLXXI. (1280), p. 530 DL XXV. (1281),
p. 270 CCXCIII. (1297),
p. 529 DLXXIV. (1281). U. o. E. IV. p. 27 XXX.
p. 276 CCXClX. (1298), p. 405 CDXXXVL
p. 410 CDXLII. (1302), p. 428
CDLXIII (1303), p. 512 DL. (1306), p. 546 DLXXXIII.
U. o. E. V. p. 47 XLIX.
(1311), p. 180 CL XXXVI.
p. 223 CCXXX. (1318), p. 224 CCXXXI. (1318,
p. 260 CCLXXIlI. (1320), p. 261 CCLXXIV. (1320), p. 281 CCXCV.
P 413
CDXIX.
P 469 CDLXXVI.
p. 489 CDLXL V. (1327), p. 519 DXXn.
(1328), p. 563 DLXV. (1330), p. 581 DLXXXIV. (1330), p. 586 DLXXXVIII.
U. o. E. VI. p. 89 LXXX. (l333), p. 105 XCV. (1333), p. 222 CCXVIII. (1336), p. 2~4
CCXX (1336), p. 265 CCLXI.
p. 278 CCLXXV. (1338), p. 291 CCLXXXVIlr.
p. 319 CCCXIV. (1340), p. 337 CCCXXXII. (1340), p. 468 CDLXIIL (1344),
p. 532 DXXVn. (1345), p. 615 LIV. (1312).
ll) U. O. E. \ 1. p. 548 DXL. (1346).
12) Codex jurís boh. 1. Statuta Judaeorum p. 135 § 6, p. 139 § 23.
13) U. O. E. :m. p. 526 DLXX.
14) U. o. E. III. p. 529 DLXXIV. (1281): » • • • liberaliter obligamus obtinenda

cum omni fructu tam diu, quousque ipsi vlrieo, vxori sue et heredibus prenotatis
plene data fuerit pecunia memorata«; p. 530 DLXXV. (1281), U. o. l i IV. p. 391
CDXXlII. (1301), p. 414 CDXLVI. (1302), p. 472 DIX. (1305), p. 474 DX. (1305), p.512
DL. (1306), p. 525 DLXV. (1307): » . • • mít allem dienst vnd niezze, der von dem
selben hof ch1impt, haben versetzet ... wir sullen aueh alain den selben hof lÓsen zwischen weinahten vnd vastnaht . . . ;« U. o. E. V. p. 3 III. (1308), p. 43 XLIV. (1311),
p. 98 XCIX. (1313), p. 99 C. (1313), p. 155 CL XI. : 1316), p. 261 CCLXXIV. (1320),
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buď vůbec

zástavou
měl

byla. věřiteli do
Od cvzdání toto
bez ohledu na

aneb
ne-

pojištěná,

v

řadě

zástava
v čas.
objekt
tak stalo
do

p. 393 CD. (. :324), p. 428 CDXXXIII. (1325), p. 546 DL. (1329), U. o E. VL p. 222
CCXVIII. (1336), p. 278 CCLXXV. (1338), p. 303 CCXCIX. (1339), p. 337 CCCXXXI
15) U. o. E. IV. p. 405 CDXXXVL
: » • • • han gesatzzt . . . tín lehen
vnd ein Můl bey dem
. . . die wci! ich oder dhainer meiner erben demselben
Gotshaus die vorgenanten
an sand Merteins tag nieht wider
so schol
der probst vnd die Samnung dez selben Chloster daz vorgenant aigen haben in
rechteJ~ aige71s gewer Geschach aber daz, daz dem selben Chloster an der aigenschaft
oder an dem satz mit reeht ieht ab gieng, so schol ich oder mcin erben, sey ich
nicht, demselben gotshaus fUr di selben
ein andcr gut antwurten, auf swelches
si danne zaigent, vnd sehullen daz selb so lang inne haben, vntzt daz man in wider
maeh daz selb aygen oder daz man in
phunt
widergeb« ;
U. o. E. V. p. 293 CCCVliI (1321): »gib ieh im sein silber ze weinahten, di nv schierist
choment, so ist mein gvet ledich, tven ieh des niht, so schol iz im sten von weioahteo,
di mj schierist chOment vber einiar, giv aver ich im sein silber dannoch niht so schol
cr sein bechómen von dem vorgenaJZten sacz, swie er mag mít verseczen oder mit verchauffen, waer aver daz, daz er des cgenanten silbers a1so niht bechómen moht von
denselben gveten, so schol ich im das avz rihten ... « ; p. 296 CCCXI. (1321), p. 412
CDXVIII. (1325).
16) U. O. E. VI. p. 499 CDXCV.
: ». . . wider versatzt hat . . . Alb::rn
von Atzenprukke vnd seioer Hausurowen Vron vrseln vnd ir n Erben Also, daz si daz
selbe gůt úz mdz mzd in gewer jnne haben suln, alz
reeht vnd des Landes
recht ze Osterreich« ; U. o E. V. p. 261 CCLXXIV. (1320).
17) U. o. E. V. P 3 III. (1308): ». . . setzen wir ím vnd sinen erben den vorgenanten marchte datz
mít
mít vrbar vnd s\vaz darzu gehoret versueJt
vnd unuersueht, swie ez genannt ist, ze rechten
so lange inne ze haben
vnd ze niessen, vntz daz er oder sin erben von vns oder von vnsern nachchomen
des selben guetes gentzlich gewert vnd verrichtet werden« i p. 43 XLrV. (1311), p.471
CDLXXVIII (1327).
18) U. O. E. V. p. 359 CCCLXIX. (1323): ». . . losen wlr aber nicht den selben
Hof an dem vor
taeh ieh oder mein Erben, wi daz chumt, so ist der selb
Hof mít allem dem Reht v~id dar zů gehórt veruallen ze rehtem aigen dem vorgenanten hern Chunrathen von Humbretsried vnd allen seinen Erben oder wem er den
selben Haf schafft oder gibL leh verpind mích auch dar zil mít samt meiner Housvrowen vnd aller vnser Erben vnd auch Albrecht von Vidorf mein Steufsun vnd Růger
der Wolfstain, daz wir des vor geschriben Hofs ir Gwer vnd ir seherm sehullen vnd
wellen sein an aller stat nach landes reht. Geschaech aber in daz vber dehain schad
mit ehrieg oder mít ansprach von vnsern Erben, den si gesagen mohten pei irn trewen,

výše

pojištěné

rovná se vůbec každému jinému
do vlastnictví.
muze
složitější.
totiž
vceňování zastaveného
pojištěné pohledávky.19) r tu je
potřebínáhrady jako
pohledávka činí více než cena zastaveného statku, a té se také jako při správě věřiteli dostává. 20) Ale
pohledávka tato může činiti také méně. Zde musí přebytek, hyperocha,
dlužníku
r toto odevzdávání zástavy do vlastnictví má jako
každý převod
svou správu. Objevovaly se proto při všech
dlužních úpisech, o převodu zástavy sepsaných, klausule spravní, které
přiřknuti

vůbec při převodech statků přicházely.

Byla-li lhůta mezi
zástava

udělením zápůjčky

a jejím splacením krátká, nebyla
zastavení určitých objektů pro
ten případ přislibováno , že v čas platnosti nebude pohledávka opět zaPak
následoval
druh
a trval tak
dokud
nenadešlo. 23)
den selben sehaden sehullen wir in wider chern gaentzleich vnd ab legen an alle
widerred vnd sehuUen si daz haben aut ailer vn ser hab, wo deu gele gen ist,«
19) U. O. E. VL p.98 LXXXVIII. (1333): » •.• also beschaidenleieh, Daz wir di
vorgenant vn ser Oehaim der vorgesehriben Sehs Hvndert phvnt pfenning verrichten vnd
wern sů!len an alle savmichait auf aller manne Vaschanch tag der schirst chvmt.
wir des niht, wi daz ehvmt, so
wir zwen Schidman nemen vnd vnser
Oehaim zwen, di paident halben vnser gemain vrevnt sein, vnd nah der víer manne
rat s~llen wir den vorgenanten vnsern Oehaim(;~l den vorgeschriben vnsern tail an
dem Havs ze Oert mit alle dev, vnd darzv gehort, als vor auzgenomen vnd verschriben
ist, ze ehauffen
vod ander niemen, ob wir ez von vnser sel ber wegen niht
verzÍehen
vod svllen si vns dan~e her zv geben nah der selben víer manne
rat vnd mít vns wanden vmb den chauf, daz zwischen vns paidenthalben vrevntleich
vnd zeitieieh gesein mag, vnd verpinden vns auch, swenne der tag fůr ehvmt, daran
dle Losvog sein solt vnd wir niht
hieten, so
wir uehainen
fůrbaz ze
losen haben vnd sol anders daran niht geschehen, danne daz der Chauf slehtleich fur
sieh gen scl, als vor geschriben ist,<, p. 175 CLXVIII. :1335).
~O) U. o. V. p. 293 CCCVIlI.
t); viz pOZll. 15.
1) U. o. E. III. p. 537 DLXXXIL
: »Nouerint vniuersi presentem paginam
inspecturi, quod ego Otto de offenhůsen
vlrieo fratrique suo Dietlino de waidenholtz vocatis medium mansum meum jn pevrbach prope forum locatam manu domini
mei seníoris wichardi de
pro Vlo talento et pro duplici semine bis in anno
seminando frumenti vide!icet et avene tali laudamento subiecto, quod, si a festo natiuitatis dominí huius anni per tres annos peeuniam ipsis non persoluero prenarratam,
eorum erit hůba pretacta, superaddent quoque mihi tantUJ7Z, quantum preciosior vide~
I?itur Chunrado de ymperdorf nominato, qui si non fuerit, seeundum consilium alterius
amicoľum suorum superaddere mihi debent, si plus valuerit, quam ipsi desuper prestiterunt;« p. 539 DLXXXV.
U. o. E. IV. p. 431 CDLXVI (1303), p. 458 CDXCIII.
22) U. O. E. IV. p. 405 CDXXXVI. (1302), víz též p. 27 XXX. (1284), p. 270
CCXCIII. (1297), p. 276 CCXCIX. (1298), p. 428 CDLIII.
p. 469 DV. (1304),
U. o. E. V. p. 223 CCXXX. (1318), p. 224 CCXXXI. (1318), p. 261 CCLXXLV. (1320),
p. 281 CCXCV. (J321).
23) U. O. E. V. p. 406 CDXIII. (1324): »Ich wernhart von Mezzenbaeh vergich
vnd tvn chvnt allen den, di disen brif sehent oder hornt lesen, Daz ich den erbern
Herren abpt Pernolten vnd der Sampnvng ze wilhering sol geben Saeehs phvnt alter-

126

Při tomto způsobu zástavy mohla věřitele stihnouti škoda, když

zástava byla mu oderčena. I byla mu náhrada škody přislibována, a to jest
obyčejný případ přislibování náhrady škody pro nespravu. Toto přislibování

škod z nespravy bylo pak i analogií pro přislibování náhrady škody
i v těch dlužních listech, v kterých se zástava nepřeváděla. Škoda způ
sobena tu byla tím, že se v určený čas neplnilo. Byla to škoda z účinka,
jak ji zve v českém právě Ondřej z Dubé. Škoda tato mohla povstati
zejména tím, že věřitel musil úvěr bráti u třetích osob, u židů neb li kře
sťanů,24) jak nám právo města Vídně celý toho postup svrchu vy ličuje. 25)
byly

Pro tyto oba dva druhy škod vešly pak v užívání klausule, které
vůbec při správě obvyklé:

)} Tet wier des nicht} swelichen sdtaden er dar vber nem j~r
deti vorgenanten tag an juden oder an Ciiristen) den sul! wier im
ab legeli vnd sol daz lzaben ouj vns vnd
aller vnser ha b, die
wier }laben in dem Lant ze Osterreich.« 26)
Jsou protož jako pro nároky z nespravy nemovitosti dlužníkovy pro
pro tyto nároky zastaveny.
Nárok věřitele záleží předně v náhradě zapůjčené sumy. Tato zvala
se havptgvt. Dále bylo však dlužníku nahrazovati všechny škody, které
věřiteli vzešly: 27)

»waz si datm jiirbaz der egenanteJz geltseJ/uZd vnd purglsclzalft scheden nement ze Kristen oder Juden, mz't nachra'z's oder
mit potenlon oder WJ' sich der schad fiiget oder w.y er genant ist.« 28)
J

winner phenning vmb einen Dreyling weins auf den vaschanch tach, der nv naechst
chvmt, vnd lob kh im di selben Saech3 phunt
verrichten vnd ze geben des
selben tags gaentzlichen vnd gar an allen chrieg vnd an alle wider red. Geschech des
nicht also, daz ich di selben Saechs pfvnt phenning an dem vorgnanten tach dem
naechsten nicht engaebe. so geantwurt lch in ze diser zeit mít meiner Housvrowen
vron Gedruten vnd aller meiner erben guetem willen mein gůt pei Piberstain, daz da
haizzet auf dem Chnogel mit alle dem recht, vnd ích ez han, vnd svIn daz selbe gut
inne haben in nutz vnd gewer vntz an di zeit, daz kh sev der Saeehs
phenning
verricht vnd gewer ... « ; p. 471 CDLXXVlII.
Fontes II. 18. p. 411 CCCXLI. (1386).
24) U. o. E. V p. 537 DXLI (1329), Lo"lzing p. 306, 111eibom p. 92, Schwabenspiegel 81: »So sol man ez versetzen oder verkouffen. wen sol en hein phant vnder
ivden setzen. wan mít seines mannes w1llen.<
25) Viz pozn. 91. oddíl II.
U. o. E. V. p. 537 DXLI. (1329), p. 535 DXL.
p. 441 CDXLV.,
(1326), p. 515 DXVIII. (1328}, p. 580 DLXXXIII. (1330), U. o. E. VI. p. 455 CDLL
(1343), p. 543 DXXXVII. (1346), Fontes II. 18. p. 403 CCCXXXVII. (1385), p. 411
CCCXLL (1386).
U. o. E. V. p. 441 CDXLV. (1326): »Si svIn paide havptgvt vnd schaden
haben avf vns vod avf allem vnserm gut, daz wir haben in dem lande ze Osterreich« ;
Fontes II. 18 p. 383 CCCXXII. (1381), p. 403 a 411; viz pozn. 26.
28) Fontes n. 18 p 471 CCCLXXXV (1399).
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Jako při škodách s nespravy pojišťován i tu nárok věřitele ležením. 29)
Nároky z n~spravy jsou stejné jako nároky z dlužních listů. Oboje
mají stej ný důvod: přislíbet1,Í náhrady škody, když se úmluvě nedostojí.
Oboje stejnou formu: zápis listem. Oboje stejný obsah: škody. Tato pří
buznosť sjednotila je také na jednom soudě, soudu zemského maršálka.
I soudí tento o listech dlužních, ať jsou to nároky spravní v příčině pře
vedených zástav 30) aneb prosté nároky z dluhopisů, kde ještě pro ně nic
zabaveno nebylo.31) Oboje nároky jsou škody, ani jeden ani druhý z nich
netřeba dokazovati, stačí jen věrování. 32)
Pod všeobecným pojmem škod splývají na soudě zemského maršálka
nároky z listin spravních a dlužních v jedno. I spatřujeme je na poli
práva materielního splynulé tak, že k oběma pojí se generální hypotheka
všech statků dlužníkových: ,.landschadenbund«. 33)
29) U. o. E. V. p. 413 CDXIX (1325), p. 535 DXL. (1329), Fontes II. 10 p. 299
CCCVI. (1344), Fontes II. 18 p. 395 CCCXXIX. (1383).
30) U. o. E. V. P 469 CDLXXVI. (1327): »'" czu scherm vnd czu verantburten
vor aller ansprach nach Landes recht.Tet wir dez nicht, swelhen schaden seu dez
nempt, den ier ainz pei seinen trewen gesagen mag an ayd vnd an alle ander pewerunge, den schullen wler in ablegen an alle chlag, daz lob wier in pei vnsern trewn
an aydez stat, vnd schullen seu daz haben auf vns vnd auf alle deu, vnd wier haben
vnuerschaidenleich von ainem hinez dem andrem. Ob wier vnz dar an indert vergezzen
vnd des nicht enteten, so sol seu vnsers La7Zdes herre oder wer au seiner stat ist,
genczleich wern Hawptgutes vnd des schedens von vnserm gůt mit vnserm gůtlichem
willen an chlag vnd alle ta ydinge.«
31) Fontes II. 18 P 411 CCCXLI. (1386) zápis rukojemství: » • • • Tun wir dez
nicht, swaz si sein denn fiirbaz schaden nement ze christen oder ze Judcn, ez sey mít
czerung, laistung, potscheften, nachraisen oder mit gerichten oder welherlay schaden
si sein nement, den der vorgenant Pernhart mein veter oder sein e: ben, oder wer
vns mít dem brief an seiner stat mant, ir ains vngesworn pey seinen Trewn gesprechen
mag an ayd vnd alIew ander bewaerung, denselben sehaden, swie so der genant ist,
den sullen si in allen ausrichten vnd widerchern zusampt dem vorgenannten gelt an
alle widerred vnd an allen iren schaden, vnd sullen auch si daz haben vnuerscheidenleích vnd auf alIem vnserm guet, daz ich naeh meinem tod hinder mein Jazz,
daz wir in dem lande ze Osterreich haben oder wo wir ez haben, wir sein lebentig
oder tod, dauon in denne der laJzdesfitrst, oder wer den gewalt an seiner stat hat,
an allez fiirbot vnd an allew chlag phant von vns antwurten sol, wann si nach meines
des vorgenannten Hannsens dez \Veydner Tod hinder der gewerschafft nicht lenger
sten wollent, swo si auf vnser hab zaigent, als verre, daz si sich selber damit ledigen
vnd lasen von dem vorgenanten Hannsen dem Gueller vnd von seinen erben vmb
hauptguet vnd vmb schaden gantz vnd gar, vnd daz si au ch selben douon gericht,
werden allez dez schadens, den si sein nement, aIs vorgeschriben stet.«
32) Fontes U. 18 p. 403 CCCXXXVII. (1385): »waz sev dann desselben fůr die
egenanten teg schaden nement hintz Christen oder hintz iuden oder swie der schaden
genant wer, den sev an chlag vnd an fůrbot vnd aueh vngeswarn ir ainer pei seinen
trewn gesprechen mag, denselben schaden mít samt dem houbtgůt schul wir in allen
abtragen vnd widerchern an allen irn schaden vnd an alle ir mii,« p. 411 CCCXLL
(1386), Fontes II. 33 p. 267 CCXLUI. (1375), p. 323 CCLXXXIII. (1385).
33) O souvislosti jeho s listinami správními byl dle sdělení Chorinského pře
svědčen i Luschin, viz Chorinsky: Der ast. Executiv-Process p. 21.
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Hlavní rysy řízení, které na
spravní neb dlužní následovalo,.
uvedli jsme již při listinách spravních. Zde je ještě z uvedené již sbh ky
formulářů soudu zemského maršálka ze začátku 15. století doplníme.
Zemský maršálek nebo podmaršálek,
jim věřitel na základě
svého listu svůj nárok
přednesl, nařizoval dlužníku, aby věřiteli zaplatil aneb; má li nějakých námitek, s nimi na soud
jinak že věřiteli
bude dáno
Tento rozkaz nalézal se ve zvláštním
zvaném
»Ladung«.35)
Lhůta, do které dlužník měl zaplatiti, nebyla udána. Byl to nejbližší
rok na maršálkově soudě, na němž dlužník své námitky činiti mohl. 36)

34)

Příklady listů správních a dlužních z tehdejší doby jsou uvedeny fol. 6, 7,

16, 17, 19, 31.

35) L. c. fol. 112. Vzor jeho je tento: »mewerlein wolfstain mein dinst, mir hat
furbracht ott alker wolf::;tain wie du lm na ch law~ aines Geltbriefs lm von dir gegeben
ain Summ phening schuldig beleibest, sunder so sey lm auch weilent Thoman mowrlein
dein brueder
ain summ phenning nach inhal1t ettleicher
so er darumb von lm hab díe lm noch ausstee vnd nicht betzalt sey, wann aber du desselben
deines brueder gut geerbet vnd In gewer genomen hahest vnd wollest In vmb sollich
deins bn'l.der vnd deiner geltschult nicht ausrichten des schaden nem ... Empphilhe
ich dir .. , das du dem egnanten wofstein vmb obgnanten summ phening nach au sweisung der egmelten brieff ausrichtest vnd vnclaghafftt machest anuertzichen. hettest
dU"1aber dar [nn das dí ch gegen dem obgnanten wolfstain oder seínem anwalt vcranttwurttest . . . vnd kemest aber du also nicht, so wur~e man deinem henanten
widertai! dannoch Recht darumb wideruaren lassenn . . . j« viz též fol. 63, 104. Na
rozdíl od "furbot«, jako půhonu před soud, užíváno slova ),Ladung«. I v
činil
se rozdíl mezi
a obesláním, viz Všehrd VIII. hl 13. a násl. Ladung ovšem
pohltil furbot, když do kompetence soudu zemského maršálka přešly všechny soudy
(sbírka formulář'u fol. 45, "dritte

36) Souhlasí s tím
po recepci římského práva uchované řízení v
viz ,)Des loblichen Furstenthum Steyr bestattung der Newen Reformation des Lannds
rechtens dase!bst« z r. 1533 fo1. II.: »Dieweil in den Geltschulldbriefen gemainklich
der gewondlich schadenpund begríffen Íst, vnd sich mít Ir selbst gerichten dahin
verpínden thuen, So mag ain yegklicher, so dergleichen schulldbrieff haben, fUr den
herrn Lanndsshaubtman oder Verweser khomen, sich seiner schullden mit fUrbringen
des schulldbrieff beclagen. Alssdann solle jm die Oberkhait zlteJ"chreiben Vlld beltelcheJZ,
j7Ze zwische1Z derselbigen zeit zmd deS" 11dcJttskhome1Zdul rechten nach vernu'J'g seiJZS gegeben schztlldbriels zltbezallen. Wo er das nicht thuet, das alssdann der glaubiger zum
nachsten Rechten nach vermogen des anlechen zu friden gestellt, Also dass jme in
seine gueter griffen vnd nach Rat der Herrn vnd Lanndle\vt, nach vermog seínes
schul!dbriefs vergnuegt werde. Wo aber ainer gegrihtdt einrede hette, wider seínen
schulldbrieff, so mage Er solchs alssdann Zlt dem voraJtgezaiglen LamzdsrechleJz, fUr den
hern Lanndsshauptman vnd díe herrn vnd Lanndtlewt fUrbringen, darauff solIt allweg
verrer bescheen, \~ras pil1ich vnd zu fUrderlicher hanndlung dinstlich, aller na ch ,'ermogen aines yeden verschreybung,« viz též reformaci zemského a dvorského práva
z r. 1574 fol. 17 a čL 27 reformace ze dne 7. listopadu 1618, pak »Des Ertzhertzogthumb Kharndten New aufgerichte Landssrechts ordnung, lm ain tausend fUnff hundert
vnd Sibenvndsibentzigisten Jar« fol. 17, a »Landschrannenordnung de~s HochlobL vnd
Preisswurdigen Hertzogthumbs Crain« ze dne 15. ledna 1571 čl. IX.
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Nepřišel-li dlužník na nejbližším maršálkově roce, bylo věřiteli »nach
1awtt der ladung vnd geltbriff« dáno právo stané, a vydán list,
se
~dlužníku nařizovalo, aby do 14 dnů zaplatil, nechce-li, aby naň vedeno
bylo právo (Gebotsbrief).37)
Pak následovala další exekuce. 38)
Celému tomuto řízení předcházel však pokus o shodu, »gutliche
Ersuchen.,39) v které se uchovala stará idea smíru ~ minne« ve formě,
z českého práva přešlé, jak jinde ukážeme.
~1) Formulář fol. 52: »Darauff habent herren Ritter vnd knecht So datzmaI bey
dem egnanten meinem vndermarschalk sassen nach seiner frag zurecht erkannt vnd
gesprochen Seind der egnant mavrbekch auff ain geltbrjff nach lanndesrechten geladen
-vnd er aber zu ausgang derselben ladung auff Recht nicht [Ur komenn wer, sey noch
nymant von seinen \vegen, So hat de obgenannt waltpurg Irr clag nach lawtt der Egenanten
vnd
hintz dem benanten mawrbekchen
vnd behabt hat ' ..
Vnd ich sull lm brieffleich verkunden daz er sy darumben Inner XnII tageri nagstkommen ausricht vnd vnklaghafft maehe. Tett es aber des also nicht, wo sy mír dann
nach innchalt des vorgenanten geltbrieffs aufftzaigt, So sulle leh oder Iren anwalt
nach desselben
lawt sehaffen
zetún damit Sy vnclaghafft gemacht werde,«
. 38) 1. e. foI. 62: »Bekennen . .. AIs vns vn ser genediger herr der hertzog geschnben vnd emphollen hat pangretzen Newnhawser von der geltschuldt wegen; so
lm mert weitracher schuldig ist, als er des sein geltbrieff hat desselben weitracher
'guet souil Inzuantwurten, wo er darauff
damit er der selben seiner geltschult
Gewert werde \i\Tann aber wir dem benanten weitracher dannoch eu sambt dem verschreiben SO im der egnant vnser
herr vormallen dar vmb hat getan von
wegen geschriben haben dieselben
anstzurichten, des nicht
beschechen ist, daz wir dem
vnsern dienner weyser des brieffs emphollen
vnd
geben haben wis3entleich mit dem brieff, dem egnanten Newnhawser dej"
,j'elben weilracher guls sOliÍI i1Zlzeanlwiirlte1Z vnd gewer zeselzemz, wo er darauff tzaig,
damit er seiner
nach seins geltbrifs lawt avsricht vmb darumben
werde, Dauon so gepieten wir von des vorgnanten vnsers herren des hochgepornen [Ursten hertzog Albrechts . . . "
..
39) P~-eve1Zhlteber Valentin: Historia Austriae superioris et cat~logus supremorum
lbldem Capltaneorum.
1740 p. 443 »Gerichts-Urkund«: »Ieh Wolffgang, Herr
zu Polhaim, Obrister Hauptmann der Nieder-Oesterreichischen Landen, entbeut dem
EdIen Tiburtz
mein Dinst. Mích hat der Ehrbar
GnJss, Burger
zu
als
Peter Peurls
zu Wien anbracht, wie du denselben
Peurl nach laut eines unvermailigen Geld-Brieffs
woraen ;:,..5yest ains und
Pfund
derenselben Summa Gelds er, als
von dir
iiber sein mdmzig
Ersltclzen olm Recitl nichl bekommen móge, und des Schade
nehm: Gebeut ieh dir von unsers
Herrn des Romischen
wegen,
dass du bemelten Grossen seiner obgemelten Zuspruch benugig und
ma che st
ohn verzieher:t; Hattest du aber darinn Widerred, so kann von heuct vierzehen Ta
her fúr mích, oder meinen Anwaldt und dích darum gegen ihm oder seinen
verantwortest, so wurdet man díe Sachen horen und jedem Thei! ergehen lassen, was
recht ist. Kommst du aber auf benannten Tag also nicht, was dann dem andern Theil
zurecht erkennt wird, dabey wird er gehalten: Geben zu Lintz am Montag vor St.
Leopolds-Tag Anno Domini secundo. Auf Verlesung des Schuld-Brieffs und des Gewalttra~ers emsig anruffen, ward eintrachtigiich zurecht erkennt, weise Gewalttrager,
dasz Tlburtzen
die Ladung zu rechter Wei! und Zeit geantv,70rtet seye
'Worden Hab er auf desselben Miil!wangers Ausbleiben und Ungehorsam, dass er, noch

Anwald~
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Stejným během šlo řízení pro dlužné listy před zemským hejtmanstvím nad EnžÍ, jak nás o tom spravuje soudní list správce tohoto hejtmanství, Reinprechta z Polheimů ze dne 17. března 1455. 4 °)
Řízení, které o dlužních listech se zavádělo, podobalo se v pozdější
době řízení, které následovalo také po rozsudcích. Rozsudkem nebylo
hned plnění nařizováno. Nařizoval je teprvé po vynesení rozsudku »Gebotsbrief«, jemuž dlužník vyhověti musil, nechtěl-li, aby šlo naň právo. Tak
tomu bylo v Dolních
a Horních
Rakousích; a tak tomu bylo také

na německém královském soudě dvorském, poněvadž, jak jsme již byli
uvedli, prakse tohoto byla s rakouským soudnictvím souvislá. 43)
Spatřujeme tedy i při dlužních listech rakouských české živly spravních
listin: zavazení všeclz Jtemovitostí dlužnz'ka a urychlené řz'zenz' pro obsah
lútů: škody. O osudech zavazení a škodách pojednali jsme již dříve. Zbývá
promluviti o osudech urychleného řízení. Charakterisují je dva rozkazní
listy, první, který platí jako »Ladung«) když je proti němu nějakých námitek, a druhy »Gebotsbrt'cf«j přikazující dlužníku, aby do 14 dnů zaplatil,
nechce-li, aby se naň vedlo právo. Listiny uvedené nazvali jsme exekučními,
poněvadž urychlené řízení zve se později procesem exekučním. Při líčení
osudů tohoto řízení vyjdeme nejprvé ze živlů cizích a pak teprvé vypodobníme jich zápas s živly domácími.

jemands ander von seinen wegen an gestem noch heut mít Gewalt oder Gericht
erschien, seill Spruclz i11 der
begriffe1Z belzabt und erlangt. Nach Verlesung:
dieser gesprochnen Urtheil hat sieh Gewalttrager ver./angm der Beni2ge1Z zu thun und
demnach seinen Botten, genannt Michael, der dieselb Ladung getra~ren, filrgestellt, der
hat seinen Aydt, den er vor Gericht offentHch nachgethan, gesagt, er hab dieselbe
Ladung Tiburtzen Mullwanger im Sitz zu Grub unten im Hof am Freytag nach St.
Leopolds-Tag nech st verschienen in sein selbst Hand geantwortet; Nach solcher des
Bottens Sag redet Gewalttrager des Klager ferer: Er getrauet, er hatt dem gesprochenen
Urtheil Benugen gethan und VilaS er zu Vollziehung derselben Urtheil nothdurfftig seyll
wurde, gegeben, dass ihme dann also zu geben erkannt ist, darauf kh ihme diesen
Gerichts-Brieff zu Urkund hiemit gib, mít meinen ausgedruckten Pettschafft verfertiget,
geben und geschehen zu Lintz, am Erchtag nach St. Dorotheen Tag der heiligen
Jungfrauen nach Christi Gebmt im funffzehen hundert und dritten lahL« Citovali jsme
celý list, poněvadž je z něho také zřejmo, jak se půhony (Ladung) vysvědčovaly.
40) Chmel: Materialien zm osterrekhischen Geschichte, Linz 1832 II. p. 79. LXVII."
viz též pozn. 39.
41) Formu!ář fol. 45.: » • . • zu Recht erkannt vnd gesprochen Seind daz der
Egenant peter den vorgenanten antw'Órttern dye drey Ladung zu Rechter zeyt zusant
hab darauff aber dieselben antwůrtter nicht furkomen sein noh nyemant von Iren wegcn,
So hab der selb peter sein anklag nach jnnchalt der Ladung vnd des egemelten brieffs
hintz Inn erlanngt vnd behabt vnd ieh sc1tol 1m b;ri~fleic1t 'l'erkZÚldetl daz
ln darumb
I7l1zer XlIII tageJl von datum des briefs ausriclztm v11klaglzaft maclten sol. .. Teten sy
aber des also nicht wo er mír dann auff Ir gueter vnd hab im lannd zu Osterreich
gelegen zaigt, so schulle kh lm der Souil schaffen Intzantwůrten vnd gewaltig zemachen,
damit er darumben ausgericht vnd vnklaghaft gemacht werde ... «
42) Chmel: Materialien II. p. 79 LXVII.: » • . • in demselben ansacz vnd gwer
er im ingriff vnd irrung tue mít dew das sich derselb Pirhinger desselben tails der
bemelten vest der !ewt vnd gueter oben gemelt wider vnderwundn dinst vnd andre
dauon ingenomen hab das im alles von dem Pi'hinger wider solh behabt
gericht vnd ansacz mít gewalt beschech des er schaden nem sechs hundert phunt
mer
oder mynner liess horn abgeschrifft der ladung und redt mít wortn darauf er híet sich au
dem nagsuergangnen freytag auf endung der drittn enthaftn ladung auf den gwalt so er
von dem Lewfaringer hiet als klagbot zu recht anpotn, da aber ich als verweser die
sachen vnczt auf heut verschoben vnd sích hiet der benant Pirhinger an dem vergangn
freytag Zll recht nicht anpotn vnd wer nicht in antburt komen noch nymand mít gwalt
von sein wegn, desgleichen anheut auf den mundlichen schub vnd hat auf das alles
angeruft vmb recht also hab ich auf anrueffn des rechtns gefragt an die edeln vestn
ritter vnd Knecht vnd ander erber leut daczumal bey mír gesessn, díe haben auf
furbringen abgeschrift der ladung vnd des klagpotn vermeldung mít wortn zu recht
erkannt vnd gesprochn seid Thaman Pirhinger nach lands der haubtmanschaft rechm
zu dreinmaln geladn vnd sich auf den mundlichen schub sich nicht anpotn hat zurecht
vnd nicht in antburt komen ist noch nymand mit gwalt von sein wegn der in eehaft

II.

Recepce římského práva v Německu šla ruku v ruce s italskou praksi.
Kde k výkladu německoprávních ústavů nedostačovalo právo římské a
kanonické, tam skytala pomocnou ruku ještě italská prakse.
.
Souvislosť německé říše s císařstvím římským doby středověké razila
recepci cestu. Dědičnou držbou římských CÍsařů v době recepce byly pak
země rakouské, kde na Dunaji tito sídlili, shromažďujíce kolem sebe zástup učenCl'l, s nimiž ve svých záležitostech radu brali. V pracích zákonodárných zříme tu činnou ruku těchto v právu římském
pr2,vnÍků již v 16. století. Do prakse
nalézání práva zasahovala snad tato
ruka činně již dříve, V Rakousích potk.al tyto právníky »landschadenbund«,
a
tito nalezli proň římskoprávní výraz ve zvyklostech italských
měst a pojednáních italských theoretiků a praktiků, do Německa za řím
ským právem dovezených.
V Italii, jak známo z Briegleba,
splynulo po pádu západní nse
římské obyvatelstvo germánské s římským obyvatelstvem v jedno. Přinesené
n~t hiet beredt so ha.b der bemelt Erhart Leutfaringer durch sein obgemelten klagpotn
sem zuspruch nach mnhalt der ladung hincz Thaman Pirhinger erlangt und behabt
vnd ielt sulle dem belZalzten
1Zach gewOJzlzait der ltaubtmanseha./t sehreibn das
er den obgenanten Leutfaringer noch im1er de7Z 1Zagsto1 virezehe1Z tage11 vmb sein
zuspruch nach laut der ladung u1zklaghaft mach, tatt er aber des nicht, wo dann der
iczg:melt Leutfaringer oder seín anwald auf des berurtn Thaman Pirhinger hab vnd
gut m der haubtmanschaft ob der Enns gelegn zaigt des sol in mein obgenannter
herr von Walse oder seín anwald an seiner stat auf sein verrer anrueffn geweltign
anseczn vnd nach der haubtmanschaft rechtn dapey halten vnd schermen . . . «
43) Chmel: Materialien I. p. 144. XLV. (1444), p. 145. XLVI. (1444).
Briegleb: Geschichte des Executiv-Processes II. Auft. Stuttgart. 1845. p. 10.
a násl.
9*
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cizorodé právní elementy, smísivše se s názory římskoprávními, vytvořily
tu pak jisté ovzduší obyčejů, které v psaných zákonech nikde zaznamenány
nebyly, které však nicméně lid znal a podle nich se řídil. Jedním z těch
obyčejů byla také parata executio soukromých listin. Kdežto však německé
právo znalo ji volnou, svobodnou, k mz spolupůsobení soudu potřebí ne·
bylo, shledáváme ji v ItalU odvislou od spolupůsobení soudu. Glossátoři
snažili se ji
z pramenů. 45)
zásada: »confessus pro judicato
habetur« měla je k tomu,
pro soukromé
s nimiž bezodkladná
exekuce spojena
měla, simulovali proces. Confessus obdržel hned od
aby ve
která pro odsouzené bývala stanovena,
dalším krokem theorie a prakse, která z hrubé směsi
rozsudkem nelze vésti exekuci, a německo
listin vždy určitější a určitější
které mělo po konfessi
ná-

tato
již i tím
listinám
stran.
které
má
exekuce.
tento
vedl
již rovnou cestou k tomu, že
se bezodkladná exekuce všem těm
které dle vůle stran tuto exekuci míti
ku listinám soug doložkami exekučními.
století. I nalézáme
století tomto v Italii
listin
vedle

obrany svou historii. Nejstarší statuty 52) odpíraly žalovanému všelikou
obranu. Ale j~ko se sáhlo do arsenálu římského práva, aby se vyzbrojila
pa:-ata executlO soukromých listin, sáhlo se tam i tehdy, když se vyzbrojiti
mela obrana žalovaného proti této exekuci. Připuštěny protož předně nám~tkYl 53) které konfessi in jure v její podstatě popíraly, a za druhé námItky, které i proti právoplatnému rozhodnutí činěny býti mohly. Ale čím
t~1' exeKucnlC
více ,se přimknu
1 v , h 1"lstm o d
,
confessÍo in jure odpoutava[o, t1m vice uvolňovalo se i přísné obmezení námitek proti těmto
~x~kučním listinám.
Zůstalo se sice při zásadě, že obsah exekučních
~lstm tvoří .formální pravdu, a že proto non potest
exceptio, quae
lmpugnat Vlres contractus contenti in instrumento, 55) ale v rámci této zás.ad~ připuštěny všechny námitky, které byly likvidní. Jako se tedy posit1vm stránka exekučních listin zastavila na likvidním jich základě stanula
~a n~m i jich stránka negativní: »Exceptiones, quae requirunt' altiorem
mdagmem, respuuntur; sed
quae possunt in continenti expediri ad56) ZV a 1ovaný byl však oprávněn, aby to, co v exekučním ' proml'Uun t ur.« ..
cesu zaplatitI musil, zvláštní
condictione indebiti nebo sine causa
požadoval.
V zor pro řízení pn exekučních listinách dala summaria cogmtlO
tehdejšího řízení exekučního. 58)
potřebí
stačilo pouhé imploratio judicis, aby soudce na základě předložené exekuční listiny exekuci povolil.
Za nejstarších časů pak, pokud na simulovanou konfessi
in jure následovalo hned praeceptum de sol vendo, nevydával soudce žádný
příkaz, ale přikročoval k exekučním prostředkům bez slyšení exekuta.
Bylo to v souhlase s onou přísností exekuce těchto exekučních
která ani žádných obran žalovaného
se však
této obraně otevřela cesta, musila se tato cesta vsunouti v řízení o těchto
listinách. Třeba by proto listina exekuční praeceptum de solvendo obsahovala,
vydával soudce praeceptum nové. 62) Proti praeceptu, takto vy-

stránka L. 1., 3., 6. D de confessis, 1. 30., 56 de re
25. § 2. D ad L.
I. uno C. de confessis; Briegleb 1. c p. 54 a násl., Briegleb: Chrestornathie von Belegstellen zur Geschichte des Executiv-Processes II. AufL
1845 p. 2.
: Summa
ad L. un C. num. 2 a nurn. 4; p. 7 a 8 Roffredus: De libellis et ordine J udiciorum;
p. 10., 11 Glossa ad 1. uno C. de confessis.
Briegleb, Executiv·Process p. 61.
47) 1. C. p. 66 .
1. c. p. 68.
49) 1. c. p. 74., Chrestomathie p. 97 Bartolus in l. 22. D. 12, 1., idem in 1. 25.
9. 2., p. 101, idern in 1. 1 D 43, 44, p. 113. Badus in 1. 2 C de exec,
D ad 1.
rei jud. 7, 53, pak ostatní v pozn. 2) p. 74
uvedené prameny chrestomathie.
50) Executiv-Process p. 77.
51) 1. e. p. 81, Chrestornathie p. 227: Statut von Genua.

52) Executiv-Process p. 94.
53) 1 C. p. 95.
54) 1. C. p. 96.
55) J. C. p. 99, Chrestom. p. 102 Bartolus in L. 1 D quod vi aut clam 43 24
'
(num. 4'.
56) Executiv-Process p. 101, Chrestom. p. 105 Bartollls in L. 4 D de re iudicata
42, 1 (num. 3).
.
Executiv-Process p. ! 03, Chrestorn. p. 100 Bartolus in L 2 C. de his, quae
Vl metusve causa
20; p. 103, 104 idern in L. 1. D. quod vi aut clam 43, 24 (num. 9)
p. 166, 167 Antomus de Canario num. 93, pak p. 105 (Executiv-Process) v poznámce
7, 8 a 9 uvedené prameny.
58) Briegleb: Joannis Faxioli et Bartoli de Saxoferrato de surnmaria cognitione
cornmentarÍÍ p. 15, 60, Executiv-Process p. 107.
1i9) Executiv-Process p. 108.
GO) 1. c. p. 110.
61) 1. c. p. 111.

.z,
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danému, mohly podány býti námitky, o nichž se pak sumárně jednalo.
Vedle toho však začínala i citace před tím, než vydáno bylo praeceptum,
přicházeti v obyčej.63) Dávalo k tomu podnět řízení exekuční na základě
právoplatných nálezů, kde se citace zejména tehdy žádala, když jiný soudce,
než který vynesl rozsudek, exekuci povoloval.
Citace tato stala se během
XIV. a XV. století
Forma její byla však dvojí. Buď bylo totiž
dlužníku hned
aneb
se ku stání před soudce
dostavil. 65) Bylo to pozdější tak nazvané mandatum cum dausula. Aneb
byl dlužník prostou citací (citatio simplex) před soud předvolán. Citace
tato stala se
pravidlem při listinách
které musily býti
dříve rekognoskovány. než nějaký mandát vydán býti mohl. 66) Řízení
ovšem bylo pak v obou případech,
mandátu cum clausula,

tak při jednoduché citaci rozdílné. Při vydání mandátu cum clausula byla
buď stanovena lhůta ku podání námitek aneb stanoveno bylo stání.
Nepodal-li dlužník v této lhůtě žádných námitek aneb podal-li námitky pouze
které se
byl po uplynutí stanovené lhůty výkon exekuce, kterouž bylo
dekretem nařizován. Námitky podané
musil však dlužník in continenti dokázati. 68) Bylo-li ustanoveno stání, aby
něm
své
69) začínalo jednáni tím, že žalobce
produkoval svou listinu, načež se žalovaný o její pravosti vyslovil a své
námitky podal. Dle mnohých statutů bylo i tu při soukromých listinách
zvláštní rekogniční řízení předepsáno, při němž žalovaný svou výpověď pří
'sežně stvrditi musil. 70) Při pouhé citaci pak rozeznáváno, zdali byl obeslaný vyzván, aby
své při ustanoveném stání podal,
aneb zda
šla na něho citace beze všeho podobného příkazu. V prvním případě musil
všechny námitky
ustanoveném stání podati, v druhém sloužilo stání ku
produkci
a lhůta ad
se pak zvláště
stanovila. 72) Toto nzení platilo specificky pro soukromé listiny exekuční. U nich předcházela všemu
rekognice. Žalovaný musil se
o listině produkované přísežně vysloviti. Když žalovaný popíral, mohl producent provésti důkaz pravosti svědky, srovnáním písma a vůbec jakýmkoli možným způsobem. 73) V příčině appellace nebylo v doktríně shody.
Někteří ji připouštěli, někteří vylučovali. Pokud se však připouštěla, neměla žádného suspensivního účinku.
Charakteristickou známkou exekučního řízení italského, na kterou
však Briegleb neupozornil, bylo, že nebylo připouštěno pouze pro nároky
s plněním peněžným, nýbrž i tehdy, když nárok směřoval na plnění nějaké

62) Chrestom. p. 53
de Suzaria num. 47: »Postea iudex in exequendo
praeeeptum guarentigiae praecepit dieto Arrigo, quod deberet dare
di.::ti
Alderiei CXIl! ftorenos auri illinc ad X dies, reservatis síbi olim exeeptionibus, si
quas vellet opponere.«
63) Executiv-Proeess p. 11l.
64) 1. c. p. 112 pozn 7, Chrest. p. 160: Ant. de Canario num. 81, 82.
65) Exeeutiv-Proeess p. 113, Chrest. p. 193; 1. Padua: "Quicunque voluerit agere
ex instrumento aliquo stipulato vallato ex sententia vel praecepto iuditiali contra debitorem suum vel contra eius heredem aut contra aliquam personam, quae síbi ad
dandum solvendum vel fatiendum aliquid obligata sít, possit si voluerit, hoc modo
proeedere, videlicet per haee vel similia verba primo fatíat admonen aut citari personaliter ilIum, quem velit convenire, si eommode possit inveniri in padua vel paduano
districtu, quod usque ad tertíam diem debeat síbi solvisse, dedisse vel fecisse Id, quod
debet vigore instrumenti sententiae aut praeceptorum, ut erit aut debeat comparere
usque ad dictum terminum coram tali iudice ad videndum et audiendum talem creditorem suum producere iura sua tt procedere contra eum secundum formam statutorum.«
66) Chrest. p. 134 Ludovicus Pontanus: »Et in hoc brevíter dicendum,
esse,
ut is, qui dicitur privatam confecisse scripturam, citari possit, ut veniat ad recognoscendum
eam, an sít sua manu conscripta i« p. 213 statut ankonský z r. 1450: »Addendo extendimus et constitutionem ipsam quoad ordinem procedendi et paratam executionem
síbi vendicare volumus in scriptis síve apodíssis privatis, quae manu debitoris scriptae
dicentur, seu manu alterius dummodo bino teste descripta, faeta tamen recognitione
prius de dieta scripta per ipsum debitorem, si viveret, ac etiam per ipsos teste s seu
eorum heredes, si non viverent, seu perlitterarum comparationes, seu modos a iure
traditos super litterarum comparationes, ita, quod veritati locus aperiatur i« p. 222
statut tivolijský: »Et idem dicimus observandum in apodissis debitorum propria manu
scriptis, dummodo fuerit prius debitor citatus ad recognitionem apodissae, si scripta
vel subseripta fuerit manu sua, de qua iudicí liqueat, vel per confessionem debitoris
vel comparationem literarum vel aliis probationibus de eis summarie cognoscendo,
quibus terminis nulli liceat appellare;« p. 331 statut janovský: »... quae scripturae
privatae verificentur vel per ľeeognitionem auctoris vel peľ testes infra tempus praedictum;« p. 245 statut římský, p. 287 statut terstský. To platilo také před církevními
soudy (Exeeutiv-Process p. 147), žalovaný býval obeslán »ad comparendum videndumque
jurare testes super recognitione apochae et videndum mandari extendi et publicari
instrumentum obligationis iuxta formam camerae.« To platilo také v praksi španělské
(Ex.-Pr. p. 178) a francouzské (1. c. p. 193, 207).

určité věci.

67) Ex, Pr. p. 116, Chrest. p. 64, 65 Rolandinus, p. 195 statut paduanský.
Ex. Pr. p. 117, Chľest. p. 149 Antonius de Canario: »Nam in executione

68)

sententiae adhibetur cognitio summaria, sed 'in summariis cugnitionibus admittuntur
exceptiones, quae possunt probati in continenti, non illae, quae requirunt altioľem
-indaginem. Et quando dieatuľ exceptio probari in continenti vide infra quaest. IX. Et
hoc habes praeticam, quando formas exceptionem cOntra executionem sententiae, quia
debes dicere: quam paratus sum in continenti probare, quia, si non posset probari in
·continenti, judex posset eam respuere ... « p. 151 ~Nono quaero ... ,« pak Ex. Pr.
p. 117 v pozn. 2. uvedené prameny. Byly-li takto námitky prokázány, následoval nález
soudce: »pronunciatio s. sententia utrum post exceptionem procedendum sit an non
contra reum, sententia de exequendo vel non exequendo; Ex. Pr. p. 117 a prameny,
pozn. 3. uvedené.
69) Ex. Pr. p. 120.
70) 1. c. pozn. 13.
71) 1. C.
1. C. p. 121.
~3) 1. c. p. 122.
74) I. c. p. 123.
7&) Chrest. p. 56 Quido de Suzaria: Alíquis agit contra me ex instrumento guarentigiae, ego non possum aliquam dictarum exceptionum opponere, quia non habeo
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Ú stav exekučních listin rozšířil se po církevních soudech, 76) ve Španělích, 77) ve Francii 78) a taktéž i v Německu. První stanicí jeho, takřka
zákopníkem, cestou, kterou se v Německu v praksi uváděl, byl říšský komorní soud, zřízený r. 1495. Zavedeno proň řízení písemní, a poněvadt
rozhodoval jako soud appellační, nakázáno také hned soudům nižším, aby
písemné řízení zavedly. 79) Tím stal se pak tento říšský soud komorní mokterým se řinulo římské
v obecnou praksi v Německu. Toto římské právo přicházelo v té formě, jak mu učila italská
theorie a prakse. Tato prakse znala však také italské obyčeje ohledně
exekučních listin. Mohlo by se proto za to
že stejně s římským právem i tyto domácí italské obyčeje do Německa přešly. Než náhledu toho
nebyli aní ti, kdož té doby
kdy exekuční proces na říšském komor~
ním soudě se praktikoval. Friderus 80) a Cole rus 81) zmiňují se o těchto
zvycích jako o partikulárním, toliko v Italii piatném právu. 82) Fakt však
jest, že v soudruží římskokanonického procesu nalézáme v Německu
exekúční proces, materiálem, který skytala partikulární italská prakse, vy·-

zdobený. Colerus,83) Gaillius 84) a Friderus 85) upozornup sice na jisté ně
mecké domácí obyčeje ohledně exekučních listin, ale o důkaz souvislosti
jich s exekučním procesem své doby se nepokoušejí. Vedou si tu jako
italská theorie a prakse, když z římského a kanonického práva odůvod
nění italského exekučního procesu formulovala. Sahají také do římského
práva, než činí tak samostatně, s důmyslem, který hravě obešel klopotnou
cestu theoretického
italských exekučních listin. Strany mohou prý se
vzdáti řádného pořadu práva, takže hned místo procesu exekuce povolena
býti může. 86) Prakse se podle těchto náhledů řídila a Abraham Saur podává ve své sbírce formuláře z r. 1592 vzor dlužního listu, v kterém stojí:
»mit Renuncijrunge vnnd Absagunge alles gerichtl chen Rechtganges, Exception, Eynsage, Behelff, .Appellation, Begnadunge vnnd Frey heiten, Geistlichs und Weltlichs Rechten ... « 87)
Roztroušené zprávy v
Colerovi a Friderovi, které na domácí
exekuční německé listiny
musily vésti k tomu, aby základ
exekučního procesu německého byl prozkoumán. Pokus Ortloffův v této
příčině minul se však cíle. Považovalť exekuční řízení německé za pokračování starého práva germánského, které dovolovalo věřiteli bez pomoci
soudní majetek dlužníka zabavovati. Starogermánské právo soukromého
zajímání nabylo prý nejprvé v Sasku oné tvářnosti exekučního řízení, jak
nám ji Colerus vyličuje. 88) Ortloff opomenul však dokázati tento přechod
starodávné volné exekuce v exekuci soudní. Zemské míry zapovídaly sice
tuto volnou exekuci, poněvadž obecný pořádek a právní bezpečnosť rušila,
ale starý tento zvyk nedal se tak zlehka vykořeniti. Spisy německých právníků hemží se proto zmínkami o porušeném míru, a Gaillius napsal dok0ncecelý traktát: :t De pace publica. « Kdyby proto podmínky přechodu
staré volné exekuce v exekuci soudní v Sasku bývaly, byly by snad také
jinde
a přeměna volné exekuce v exekuční řízení byla by se uskutečnila po celých Němcích. Trvalo-li však toto exekuční řízení vedle této

aliquam earum, sed possum excipere, rem, quam dare promísi, rlesiisse in na tura sine
culpa mei, promissoris;« p. 64 Rolandinus: »Contra reum confessum proceditur hoc
modo: quia index praecipit reo confesso, ut ad certum terminum solvat z:el de! ereditori'
id, in quo confitetur, se esse debitorem suum;« p. 210 statut ankonský: »et coram
ipso iudice ab eodem sna debitore petierit aliquam pecuniae quantitatem vel rem
eertam ex quacunque causa legítima et pro ipso debito contra ipsum debitorem produxerit publicum instrumentum ... quod instrumentum contineat possesionem vel
obligationem ipsius quantitatis vel rei petitae.«
76) Ex. Pro p. 124-150.
77) 1. c .. p. 151-180.
78) 1. c. p. 181-208.
79) Schulte: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, Stuttgart 1861 p. 351,.
Cammer-Geriehts-Ordnung 1555 Th. II. tito 31 § 2
lil. Theil).
80) Petri Frideri Mindani J. U D. De mandatis et monitorils judieialibus sine
clausula tractatus, 1596 Franeofurti p. 730 II.: »Quarto si alias ex statuto vel consuetudine instrumentis & chirographis priuatis parata executio tribuatur: Quemadmodum
est Florentinae ... ,« p. 745 § VII.: »Et hane nostram de tribuenda priuatis etiam
instrumentis debitum liquidum habentibus parata executione sententiam pro obseruatione iuris eommunis etiam sequuntur plurimae passim laudatissimae prouinciae,
potestates, vniuersitates, ciuitates, ita fit Florentiae, Genuae, P aduae, Venetijs & in
tota ni fallor Italia.«
81) Colerus: De proeessibus exeeutivis. Francofurti MDCLI. p. 63, pars I. cap. III.
num 14: »Ex hoc fundamento introducta sunt statuta locorum, in quibus disponitur,.
ut instrumenta confessionata habeant paratam executionem, quemadmodum sententiae,
prout sunt in Tuscia & ltaHa instrumenta guarentigiata;
propter jussum Notarij
habentis jurisdictionem & potestatem mandandi ex forma statuti ei, qui eoram ipso
confitetur debitum.«
ri2) Colerus (I. C. num 20.) pak výslovně ještě praví: »tamen, quia illa statuta
vel consuetudines, ut videlieet instrumenta guarentigiata mereantur paratam executionem, ut sententiae, regulariter non nisi apud Tuscos & Italos sunt usitata, ac cum
disposicione iuris communis pugnant; sequitur, non esse trahenda ista statuta iJZ COIZsequentiam ad aZia loea, in quibus tale jztS provinciale non obtiJlet.«

83) 1. c. num. 57, o tom níže.
84) Gaiil: Practicarum observationum tam ad processum judiciarium praesertim
imperia1is camerae, quam causarum decisiones pertinentium Libri duo, Coloniae Agrippinae 1640 p. 251 num. 18
85) Friderus p. 745 § VI!., viz pozn. 99.
116) Gaill, De pace publica lib. II. op. 2. num. 25-28: )} Valet autem pactum vel
conventio debitoris, ut mora solvendi commissa, immediate, ommisso media judice, in
Camera conveniri possit Ratio, quia renuntiatio fori regulariter cuilibet permissa
est . . . Imo amplius valet pactum, ut post moram debitoris, Camera imperialis ab
executione, nuHo praevio ordinario processu, incipere & executoriales petenti ereditori,
sub poena pecuniaria decernere possit. Ratio quia pacto juris ordini renuntiari potest« ;
.Friederus p. 753 § II.
87) Formular und volkomlich Notariatbuch oder Spiegel allerley Instrumenten,
Schrifften, Brieffen und Akten von M. Abraham Saurn. Frankfurt MDXCII. p. 451.
88) Ortlo.if: De proeessus executivi origine et natura. Jenae. 1854 p. 32 a násl.,
týž: Uber den Ursprung und die Natur des heutigen Executionsprozesses (Zeitschrift.
fiir Civilrecht und Process. Giessen 1857. Neue Folge 14 Bd. p. 444.)
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zapovídané, ale přece zas a zas se opětující volné exekuce, nemohlo jedno
ve svém vývoji pocházeti z druhého, ale obé bylo samostatné.
Než vývoj tento nedá se odvoditi ani ze zemského práva ani ze samého Colera, jehož poctivosť spisovatelská jest Ortloffovi největší důkaz. 89)
Saské právo znalo sice také jakési stručné řízení, při kterém se neuváděl
celý aparát soudní v pohyb, ale kde soudce jednal bez soudu sám.
to
se jednalo o žalobu o
a
dostaviv se s žalobcem znal se k dluhu. Nebylo tu potřebí žádného nalézání práva se
strany soudu, nýbrž dostačil pouhý příkaz soudce žalovanému, aby ve
lhůtě ustanovené dluh zaplatil. 90) Mimo to znalo saské pravo ještě jiný
platební příkaz. Když se totiž jednalo o žalobu na dluh, a žalovaný nebyl
v soudu usedlý, vydáván soudem
aby
zaplatil aneb své
námitky podal. Než v obou dvou případech nejedná se o žádné exekuční
listiny a vůbec žádné listiny, rozkaz se tu vydá beze všeho listinného pod
kladu. 91)
exekučních listin ně
Ale ani z Colera samotného
síce saský Landmeckého práva v Sasku něco
existoval
příkaz, aby
v
saském
recht 1. 70 § 2,92) aby dokázal, že
89) ()rtloff: Ursprung p. 444.)
90) Planck II. p. 403 a násl. Tam, kde se jedná o nepochybné, nepopřené právo,
muze so'udee i bez šefů vydati rozkaz, poručiti, aby se stalo to, co právu
(p. 403). Předpokládá se 1. žaloba o dluh, ne o statek, ať již jde na peníze nebo na
nějaké jiné jednoduché l?lnění, 2. schlichteKlage, totiž žaloba nikoli z horkého účinku,
aniž žaloba se svědky. Předpokládá se, že se věc jednoduchým příkazem
dá.
Obě strany musí tedy
před soudcem přítomny: »dat mut díe richtere wol richten
over den man, díe dar to antwerde is« (S. Ldr. II. 10 §
Stane se to bud' tím
sobem, že žalovaný jde dobrovolně se žalobcem před soudce, anebo že jej žalobce
před soudce předvede, aneh, jak bylo obyčejem ve Freybergu, že se soudce s žalobcem k žalovanému dostavuje (p. 405 a násl,). Jsou-li žalovaný a žalobce přítomní,
vydá soudce rozkaz,
žalovaný odpověděl. Nechce-li odpověděti, musí se věc odkázati na soud. Zná-li se k dluhu, rozkazuje mu soudce, aby do 14 nocí zaplatil.
Popírá-li, musí přísahati a to bud' bned anebo m. ustanoveném roce.
91) PlaJzck II. p.270, S. Ldr. L 70 § 2.: »Klaget man aver umme scult over den
díe dar nicht dingplichtig n'is noch da to antworde nicht n'is . . . (so soll) . . . man,
ime gebieden over virteinn2.cht, oder die scult mít rechte untrede«.
92) Colerus Partis 1. Caput lL num. 268: »Cujus decisionis habemus etiam iIlustre
exemplum in jure Saxonico Landrecht lib. 1. art. 70 § Klaget man aber, ubi reo,
etiamsi, & qui non degit sub territorio vel jurisdietione judicis citantis, absque aHo
processu vel causae congnitione, fit praeceptum executivum, eum clausula tamen
justificatoria, puta, q uod vel satisfaciat creditori infra quindenam, vel saltem compareat
ad proponendum suas defensiones vel exceptiones, quas suffieere putabit ad impetrandam absolutoriam ab impetitione actoris cum comminatione, si istud facere negligat, quod extunc videat, quo pacto ad executionem, quae in pignorum captione
constitit, adversus ipsum procedatur. Quod tamen diximus, forensem citari posse, id
n est generaJe, sed procedit in eo casu speciali, quo de loquitur d. art. 70 duobus
ni mirum occurentibus: primo, quod forensis ad locum citantis judicis solutionem
destinarit, & deinde, quod citatus in territorio citantis habeat bona, in quae possit
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zaplatil aneb se na soud dostavil. Pověděli jsme však již výše, že
se tento případ na exekuční proces nevztahuje, poněvadž se tu o žádné
listiny nejedná. Na ostatních pak místech, kdekoli se Colerus v příčině
exekučního procesu na saské právo odvolává! je to vždy jen konstituce
ze dne 1. října 1555, která již jen pro saské soudy recipovala právo říš
ského soudu komordho. 93 ) V Colerovi se ovšem nacházejí také místa,
která by
čtení mohla vésti k
domněnce, že Sasko
bylo kolébkou německého exekučního procesu.
Než z Colera samého
jde na jevo, že nemyslí na Sasko, kde exekuční proces platí jako obyčej,
nýbrž na jiné sousední země, které se saským, totiž německým právem
řídí, a že v Sasku ne obyčej, ale zákonodárství exekuční proces zavedlo. 95) Také současník
samým Ortloffem 96) citovaný Petrus
Heigius potvrzuje zřejmě, že v Sasku zavedly exekuční proces konstituce, nikoli obyceJové
Výslovně pak připomíná, že v jiných
zemích zavedl exekuci soukromých listin dlouholetý obyčej. 97) Které
to však země jsou, kde dle Colera »ex inveterata quadam consuetuusu longissimo «, dle
}) consuetudine longaeva« exekuční
executio institui« ; na tento případ platebního rozkazu vztahuje se místo p. 414 c. VlH
n. 12: »itcm consuetudini horum locorum consentanea sít«.
9;;) Colerus Partis III. c. 1. n. 1, 64, 98, partis I. cap. III. n. 57, 225, viz pozn 94.
94) Tak na př. I c. Partis 1. cap. III. n. 57: »Ex hoc fundamento . . . procedit
·ec sustinetur constitutio ilIustrissimi Saxoniae Ducis & Electoris Augu. & quam ab
antecessoribus ipsius Clementiae acceptam renovavit, auno 1555 disponendo, quod
instrumenta publica vel pri vato roborata sigillo debitoris & recognita, hoc est, non
negata, sed confessata per debitorem, qUá tenus in jis non continetur aliqua reprobata
vel turpis promissio habeant executionem paratam non obstantibus quibuscunque
exceptionibus, ni si reus paratus sít, quod jam dudum satisfecerit: ita tamen, ut eidem
debitori liberum sít, post factam exeeutionem, condicere, quod indebite prius exolvit,
prout innuit rubrum & nigrum, von versatzten Brieff vnd Siegeln, in Ducatu Saxoniae,
quam Thuríngiae oram vel partem vocant, sicut et 1m vicÍ1zis provinciis, quae iure
Saxo71ico regzmtur, ex ilzveterata quadam c07Zsuetudi1ze hactelZus semper obti?zuit«.
S tím souhlasí i jiné místo v sIJise Colerově (I. c. num. 225): »Quod notandum est pro constitutione Saxonico in Electoratu in rub. Vber versatzten Brieff vnd
Siegeln ubi traditur, scripturam vel cautionem, etiam privatam, recognitam tamen
a debitore, quatenus nihil turpitudinis conLinet, executandam esse nulla obstante
exceptione, nisi solutionis, quod etíam in aliis curiis, ubi jus Saxonicum observatur,
usu longis simo instrod uctum est«.
96) Petrus .Heigius: Quaestiones juris civilis quam Saxonici anno 1661 Quaestio
VII.: De executione parata ex instrumentis publicis et privatis. n. 24. Ortloff: De
processus executivi origine p. 36. Ortloffem I. c. p. 32 citovaný spis »Ein gruendlicher
ordentlicher Auszug, Begriff und Einhalt der keyserl. und Saechsischen Rechten«
.ohledne saského exekučního procesu nic nedokazuje, poněvadž saským právem může
míniti jednak právo německé, jednak právo, konstitucí z r. 1555 v Sasku zavedené.
97) Viz Ortloff 1. c.: »Alibi per constitutiones speciales introductum vel consuetudine longaeva obtentum est, ut instrumenta publica . . . privatae etiam scripturae
recognitae et liquidae absque judiciorum vulgato strepitu, citato saltem ad videndum
síbi mandari solutionem debitore, executioni properiter mandentur id quod ÍJz hisce
Saxonicis provinciis jam dudum ex constitutionibus obtinuit.«
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pro listiny dlužní platí, sděluje nám Gaill, vypravuje o chvalném
zvyku v Rakousích, kde na vlastnoruční listy dlužníka jde okamžitá exekuce, kterýž zvyk prý i jinde platí. 98) Kde, toho se z Gailla nedovídáme,
a můžeme souditi pouze z Fridera, který Gama opakuje a sám také
stvrzuje, že exekuční proces v Sasku zákonodárství zavedlo, že je to
v Elsasku, Frankfurtě a Ltibeku. 99) Zdali vskutku v uvedených těchto místech exekuční proces ze zvyků vyšel, neměli
příležitosť zkoumati.
Mohlo se tak státi cizím vlivem přechodem z církevních soudů, 100) ale
mohlo se tak státi také z domácích základů, Nebylyť i jinde v Německu
exekuční listiny neznámy. Podnět dal k nim lokální vývoj, který je také
k lokálním poměrům připo~tal, tak že z jich hranic nikdy nevybočily. Vynesl je na světlo ze sporých ustanovení některých německých práv měst
ských výzkum učenců, pátrajících po původu německého exekučního procesu, ladem nechávaje bohatý zdroj exekučních listin rakouských. O místním jich významu svědčí
V některých městech zapisovány byly dluhy buď do knih soudních aneb sepisovány o nich soudní
listy. Tyto knihy a
o nichž zvláštního jednání na soudě, kdež se již jednou o nich jednalo, více potřebí nebylo. Při
pojovala se k nim proto ihned exekuce, proti ni7. byly jen námitky, které
listinami stejné průvodní moci byly doloženy. 101) Význam takových listin
nevypjal se proto nikde přes okršlek místa, v kterém byly zřizovány.
Neslyť se vždy k zdroji svého práva, místní soudní pravomoci, a za jejími hranicemi neměly významu a síly. Ve
exekučního procesu ně
meckého nemohly tedy hráti žádnou roli.
Uvedli jsme již, že italské statuty a italská prakse v příčině exekučních listin nemohly bý6 takovým důvodem, aby exekuční listiny italské
98) De arrestis imperii c. IX. num. 18. Proinde laudabzh' COllsuetudi1ze Austriaca
et aliis in locis receptum est, quod debita confessata Instrumentis & Chirographis

debitorum paratam executionem habere debeant, reservatis post solutionem debitoribus
quibuscunque exceptionibus, idque ne solutionem longis disputationibus & judiciorum
tricis involvant & in infinitum mahtiose extrahant . . . «
99) p. 745 § VII. Ita in sacratissimi nostri imperatoris (cui Deus salutem, incrementum & victoriam contra hostes) arcJziducatu Austriae instrumenta & chirographa
debitorum mandantur executioni, reseruatis post solutionem debitoribus quibuscunque
exceptionibus, idque ne solutionem longis disputationibus & judiciorum tricis inuolvant
& in infinitum malitiose extrahant. »Idem fit in praestantissimis sacri Electoratus &
Ducatuum Saxoniae & Thuringiae provincijs rubric. Constitut von versatzten Brieff
vnd Siegeln, vbi traditur scripturam vel cautionem etiam priuatam, recognitam tamen
a debitore, quatenus nihil turpitudinis continet, executandam esse, nuHa obstante
exceptione n1s1 solutionis . . . Eadem summaria
executio etiam plurimis
alijs Germaniae in locís obseruatur, adeo vt alicubi more laudabili a debito liquido &
confessato contra proprium chirographium appellare non liceat, vt fit in Holsa/ia, item
Francofudi Lubecae & alibi.«
• 100) Heusler: Zur Geschichte des Executivprocesses in Deutschland (Zeitschrift
fůr Rechtsgeschichte VI. Ed. 1867) p. 204.
101) Heuslo
1. c. p. 172, 179, 204, Ló'ning: Vertragsbruch p. 186, 187, 190,
lI,feibom, Deutsches Pfandrecht p. 463 a násl.
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přišly do Německa zároveň s právem římským. To bylo i Colerovi jasno,
jak jsme vytkli. Musilo proto v samém Německu nějakého mocného dů
vodu býti, aby ze statut italských měst byla vyhrabována ustanovení o exekučním procesu, který zásadám procesu římskokanonického se příčil. Tímto
důvodem je po našem soudě rakouský exekuční proces, přecházející za císařů z rodu habsburského z úzkého území rakouských zemí do širší ně
mecké říše, a co se soudu týče, z rakouského soudu zemského maršálka
do říšského dvorského a pak komorního soudu. Svědčí o tom doložky
»mit oder ohn Recht« dlužních listů z říšského komorního soudu, obdobné
rakouským »an chlag, turbot vnd alles recht<,102) způsobující právníkům
doby recepční mnohé hlavy lámání 103) a dočkavší se dokonce authentické
interpretace v
z r. 1600. 104) Svědčí o tom také svrchu
uvedenými místy Gaill a Frider, jež exekuční listiny rakouské na sebe
se z lokální neznámosti v obecnou vědomosť.

102) Chmel: Materialien 1. p. 192 LXXI. (1446) zástavní list markraběte Viléma
ze Stochbergu ve
rakouského domu pro město Curich v
21.000 d.
rýnských: »were aber das inen sólich bezalung nit bescheche so habend \vir als ein
lantuogt vnsers gnedigen herren des kúngs den vorgenannten von Zurich gunen vnd
erlopt, das sy wenn sy wellend den obgenanten vnsern gnedigen herren den kung
sein landlutte vnd alles sin gút, oueh vns vnd alles vnser gút vnd besunder die graf~
schafft
mit aller zugehórt ir
vmb obgeseit guldin angriffen mugent
m-it geistlichelz oder mit we!tlichen gericllte?l an
das zú iren handen zuchen und
nemen so vil vnd als lang vntz das inen die obgenanten
alle vnd aller cost
\Ind schad den damach ze werben
oder enpfangen hettind gentzlich vnd
gar vsgericht bezalt vnd vnsehadhaft gemacht werden . . . ,« viz pom. 103.
103) Frider p. 757 § IV.: »Saepe etiam in cautionibus, in Ha.ULltvler5;chreibunpeu.
haec clausula
dasz der Glaubiger Macht vnnd Gewalt haben soli seines
Geffallens zn procediren vnd an den Pfanden oder vntersetzten Gutem mít oder
-ohn Recht sich bezahlt zu machen . . . Hic similiter quaesitum, quidnam importent
particulae mít oder ohn Recht, cum vel sine via juris: an hic mandata sine c1ausula
decernenda? Et
vtraeque particulae suam habere vím videntur ... Nam verba
mít Recht, cum via iuris, íntelligi possunt de via iuris ordinaria, in eaque verificari:
quemadmodum & ex opposito verba ohn Recht absq ue iuris via, etsi suam merito
vim habere debent, tamen nec ad facti violentiam extendenda, cum verificari possint
in processu summario; tum etiam in dubio pro promissore facienda interpretatio contra
creditorem siue stipulantem
contractui dicere & praescribere potuit aper~
tius. Et contra si ea, qnae supra diximus, consideremus, quod
liquida
paratam executionem habent, videri potest per verba mit Reeht hane summariam
& executiuam procedendi viam intelligi, quae fit officio iudicis
verba vero ohn
Reeht idem importare, ac si dictum in caucione esset, vt propria autoritate creditor
pignus occupare inque solutum accipere possit. Sed quia vti diximus creditor legem
contraetui praeseribere poterat apertius, & verba eum affectu quidel!l inte1ligenda, ita
tamen vt quam minimum iuris ratio laedatur, nihil his particulis, mít oder ohn Recht,
aliud quaesitum, quam quod implorato nobili iudicis officio ad praeceptum & executionem recta properari potest.«

Bt.;ZJ11.Z1Zj-;ft(lUS: Corpus juris germanici tam publici quam privati academicum.
Jena 1844 p. 421 § 32. Dle této interpretace vztahují se slova »mit Recht« na řádný
proces, slova »ohn Recht« na bezpodmínečný mandát.
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Římskokanonická učenosť právníků doby recepční našla tedy v říš
německých rakouský exekuční proces, a snaha její, aby
dostalo se německému právu spásy ze země klasické, ani tu se nezastavila. Poněvadž však římsko kanonický proces ku vypravení rakouského exekučního procesu nic poskytnouti nemohl, sáhlo se ku jeho vyzdobení až
do statut a obyčejů měst italských. Než tuhosť rakouského exekučního
procesu, v starobylém užívání kořenící, nedala se zplna přetvořiti ve formu
italských obyčejů. Forma tato musila jí ustoupiti, a tak se stalo, že exe
kuční proces říšského komorního soudu od exekučního procesu italského
povážlivě se odchýlil. Prak se italská přišla totiž ve vývoji exekučního procesu k tomu, že soukromé exekuční listiny musely býti dříve rekognosko~
vány, 105) než bylo nich mandát vydán. Když pak žalovaný pravosť jích
popíral, přísežně tak činiti musil.
Prakse říšského komorního soudu
toho nežádala.
Na soukromé listiny exekuční vydáváno bylo tak zvané
mandatum purum neboli sine clausula. Dlužníku se prostě nařizovalo, aby
zaplatil. Bylo mu však na vůli ponecháno, aby proti mandátu své námitky
podal. 108) V těchto námitkách mohl se i proti pravosti dlužního listu
sk~Ych soudech

obraceti.

109)

Teprvé později začaly se v právnických traktátech náhledy

ohledně soukromých exekučních listin ve smyslu italské doktriny prohlubo-

vati. Žádala se proto i při nich rekognice, 110) a vydávalo se mandatum
cum clausula neboli justijicatorium, příkaz totiž žalovanému, aby zaplatil,
a zároveú vyzvání,
přišel na soud, kdyby se příkazem tím stíženým
býti pokládal.
Nedostavil-li se, měly se listiny za uznané, a povolena
exekuce. 11~) Náhledy tyto přicházejí brzy také do prakse, 113) a tak se

a

Briegleb: Exeeutiv-Proeess p. 115, viz pozn. 66.
Ex. Process p. 122.
107) OrtZoi!: De processus exeeutivi origine p. 39 sqq.
108) Frider p. 70 cap. X.:
»Mandata sine ciausulis siue pura sunt quae parti,
contra quam diriguntur, reeta paritionem & exeeutionem sub certa poena, sine vIla
c1ausula de allegando si quis id sentiat grauamina, iniungunt;« p, 746 § VIII.: »Multa
quoque & quotidiana in hanc sententiam extant sacrae imperialis camerae praejudicia:
quibus mandata sine c1ausula siue poenalia de soluendo deereta non tantum ad instrumenta publica vel & chirographa priuata, quibus in casum non praestitae justo termino
solutionis, potestas creditoribus faeta absque vilo proeessus sufflamine super debito
confessato non aliter ac super re judieata executoriales & similes processus poenales
impetrandi cum renunciatione omnium beneficiorum iuris: vt in causa Flach cont.
Reingraff 20. Maij. anno 86. & in causa Festen Caesarei fiscalís contra nobilem N. anno
83. mart. 2. & in multis alijs. Sed etiam ad simplieem cautionem. priuatam, 1iquidum
debitum sine vila processus aut aliorum beneficiorum iuris renunciatione habentem,
similia poenalia mandata sine clausula sunt decreta: vt in causa Brandes contra
D. Elector. Col. & in causa Sehraders cont. D. Philip. princ Br. anno 82 31. August.
vtraque supra símilibus fere narratis, quomodo mi pro emptione certarum mercium
pan ni & materiarum in aliquot millia Thalerorum eorumque legitimum interusurium
certi liquidique & confessati debiti, einer rechten, redlichen, beka,nntlichen Schuldt
schuldig worden, supplicantibus siot obligati, idque vigore propriae manus & sigilli:
Et quando quidem non praestita ád dictum tempus solutione, aliquoties ea humiliter
& instanter, sed frustra tamen petita sit: quo casu hujusmodi liq uidis debitis a mandato & praecepto recta incipere liceat, fundataque sít jurisdictio; Ergo petebant mandatum executivum, quod etiam sine clausula decretum: licet Schrader dubitanter
peteret mandatum sine clausula vel in eventum cum clausula. In causa etiam Brandes
petebatur et decernebatur non modo man datum sine c!ausula cum annexa citatione
ad docendum, sed etiam vna & simul eventuales executoriales ad principem Brunsuicensem vel alium ... ,Item quia iniquissimum esset supplicantem in hoc liquido debito
ad austregas remittere, tum quia in huiusmodi debitis notorijs & Iiquidis sufficiat
ipsa instrumenta producere & executionem postulare: alias mandata executiva plane
105)

106)

abolitum iri, wi.irden gar in Vntergang oder Abgang kommen;« p. 755 § III, p. 757
§ IV.; Colerus, Additiones ad p. III. cap. VII. a): )Igitur etiam in Camera omnia mandata, si ve illa justificatoria vel cum clausula, sive pura & sine c1ausula si nt, sem per
citationem conjunctam habent, pro modo mandatorum tamen maxime diversam. In
mandatis enim justifieatoriis vel cum clausula expresse opponitur citatio ad allegandum
causas quare mandato parere non tenearis, si te gravatum senseris: ita ut haec clausula , quantum ad se vím slmplicls citationis prae se ferat, in quam etiam ob íd comparendo resolvi dicitur, non quidem simpJiciter et absolute, sed quoad effectum duntaxat, citatio vero in pares vel sine c1ausula mandatis apposita non est de allcgandis
quare non tenearis parere, sed de docendo obtemperatum mandato esse & te paruisse :
& si minus de videndo audiendoque in poenas contempti mandati te incidisse & declarari. Ad decernendum hujusmodi praecepta sive mandata citatio nequaquam requiritur;« Additiones p. 95 ad p. 1. cap. III. a) i Caill, De pace publica lib II. cap. 2.
num. 27.
109) Frider p. 82~ § III.: »Colerus quidem d. c. 8 n. 12 in forma praecepti executiui,
mentionem facit, ita vt post reproductionem & recognitionem de executione facienda
fiat comminatio. Sed hoc in camera non obseruatur neque edítiam necesse est nam
in exceptionibus, quae contra executionem opponendae permittuntur isthoc tacite inest:
q ui enim sigillum & instrumentum quo pulsatur non agnoscit, exceptionibus loco id
opponere contra solutionem potest: quo casu debitor ad instantiam creditoris manum,
sigil1um & instrumentum recognoscere tenetur data ad id termino, si ipse, qui recognoscere potest & debet in iudicio non sit praesens. .«
110) Caill, De pace publiea lib. L cap. XV. n. 14, 15; Frider p. 668 1. 2. c.
LXVI. § IV., p. 742 § VL, p. 751 § X, p. 819 1. II. cap. LXXV., p. 822 § III. Wurmser
a Hartman7Z: Practieae observationes. Coloniae Agrippinae MDXC VI. lib. I. tit. XX.
num. 3, 4, Co/erus p. III. c. L. n 1, n. 97, 78, p. III. c. VIII. n. 12
111) Frider, I. II. cap. VI. p.
43: »Mandata cum c1ausula, quae & justificatoria
dieuntur, sunt, quae heet fieri aliquid sub poena praecipiunt, parti tamen, contra quam
exeunt, potestatem relinquunt rationes & causas, cur parere necesse non habeat, in
judicio, praefixo ad id termino proponendi, vt rem ablatam restituas} debitum soluas,
captiuum relaxes, amplius non turbes, ardes euacues, possessione decedas etc. Vel, si
senseris te grauatum, venias responsurus seu compareas intra praefixum tempus,.
iustitiae complementum aecepturus vel: Mandamus tíbi, ut hoc aut illud facias, vel in
termino praefixo compareas, allegaturus causas, quare non tenearis mandato parere;«
p. 45 formulář man. cum c1aus.; 1. II. cap. VI. tít. IV. p. 46: »Dictmtur vero hujusmodi cum
clausulis mandata iustificatoria quia judex mandando aliquid sub dicta clausula dicitur
bene iustificare se ipsum, & nihilo partem grauat: talis enim clausula iustum & aequum
reddit mandatum iudicis j" p. 749 § IX., p. 824 § VL; Srvn. na rozdíl Practica von
dess Cammer-Ge.richtsordnung und Process von Noe Meurern. Meyntz MDXCII. fol.
LXXII. (Executoriales) a k tomu Caill lib. I. úbs. CXIlI.
112) Caill p. 61 De pace publica 1. 1. cap. XV. num. 14, 15:
»In causis vero
civihbus sigilla in contumaciam non recognoscentis in termino praefixo, pro recognitis,
acceptantur. Unde si debitor citatus non compareat, neque recognoscat manum & si-
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stává, že na říšském komorním soudě vydává se o exekučních listinách
-obojí mandát, i sine c1ausula, i cum c1ausula. Saská konstituce ze dne
1. října 1555 přijala již požadavek rekognice pro saský exekuční proces.
Do tohcto procesu pak přešla také přísaha difesní. 115)
Proti příkazu platebnímu připouštěly se pou ze námitky likvidní, totiž
takové, které bylo lze hned, tedy listinami dokázati.
Námitkám jiným
mohl žalovaný toliko ve zvláštním sporu
průchod. Dožadoval se
tu condjctione indebiti vrácení toho, co v řízeni exekučním zaplatitilmusiL 117)
O námitkách jednalo se sumárně. Proto také nebylo potřebi, aby na vydání platebního rozkazu podávána byla žaloba, a nebylo také žádné liti s
kontestace. 118)
Nárok
kterého se kdo exekučním procesem domáhal, musil býti
likvidní. 11 9) Co se pod touto likvidností tehdejší doby vyrozumívalo, sdě-

luje nám Colerus. Stanově podmínky exekučního procesu, vytýká z nich
jako první 120) ~liquidatio debiti vel juris, quod petitur per instrumentum«
a praví o ní:

gillum sui chirographi, manus & sigillum ipsius pro recognitis habentur, causaque ex
officio pro conclusa acceptatur & rcus ad absolutionem definitive condemnetur.<:
113) Gaill 1. c. praktický případ tamže
114) Příslušné místo
dle svědectví Ortlojfa: De proe. ex. orig. p. 32 zní:
>,Ueber versatzte Brief und
Weil in allen H:xndlungen, so zwischen denen Leuten
geschehen, billig nichts hoeher denn Treu und Glaube, aueh Brief und
díe ein
jeder von sich giebt, sollen bedacht werden; V nd
vielmals befunden wird,
dass ihrer etz1iche zu ihrtr selbst
und boeser Nachrede, sich ihrer
klaren schriftlichen Bewilligung
; So ordnen 'tár ltiermif: Wo einer seinen
offentlichen u7z1aeugbarm und unverfaelschten Brief nnd
díe keine unehrliche
Zusage in sich halten, vorsetzlich und ohne Ursache nichot: nachkommen, sondem dawider vortheilhafftige
suchen und erst darueber erkennen lassen wollte,
dass ihm solchcs keineswegs gestattet, sondem wir ihn inhalts
Brief und
Siegel
soll verholffen und keine andere Exception oder Ausfiucht dawider
zugelasen werden, dann wo er beweisen wollte, das seinen Brief und
zuvorn
ailbereít genuege geschehenj doch solI dem
unbenommen seyn, was er folgends naeh cr1ittner Huelffe an dem
wiederumb durch Recht zu haben verrneint.« Slovo
se tu jako požadavek
viz Coler
pars III. eap. p. 375: »et quod loq uatur de
patet ex verba
»unleugbaren« posito in dieta constitutione,
dicat illas demum privatas litteras
et
haberi pro exequilibus, quas non neget, sed pro suis agnoscat;» srovn. též
p. III. c. VlIL n 12., p. I. c. III. n. 57, Frider p. 745 § VII.
OrtloJl: De proe. ex.
p. 41,
116) Frider p. 809 § Ul.: »Eam Doctorum sententiam iuri communi consentaneam
existimo, q ua instrumentorum executio impediri non potest, nisi
debitor ex~
ceptionem. qua statím et in continenti vult pro bare vere &
i Coler p. 516
p. IV. c. lIL, OrtloJl 1. c. p. 39.
Frider p. 733 »In Iiqu.idis enim,
& alias summariis causis ordo
iuris est ordinem iuris non seuare: per quod tamen releuantes reo si quas habet
exceptiones non prescinduntur. Variatur enim defendendi modus, sed per hoc non
tollitur defensio ... ," Coler Partis L c. III. n. 57.
11,8) GaiZl p. 201: »In Camera tamen de simplid & pIano, absque líbello & litis
contestatione proceditur, suficit summaria propositio & petitio pro facienda executione:
quia executionis processus summarius est.«
119) Joachimi
a Frondeck iuris consulti clarissimi, siugularum obseruationum Judícii Imperialis Camerae (uti uocant) Centuriae quatuor. Basilee MDLXIII.

»Quod ad primum attinet necesse est, debitu17z vel jus, cujus
executio petitur, esse liquz'dum hz contine7zti . .. Voca'J'12us aute71Z debitum
quod est certum hoc est, de quo appare0 quid,
quale, quantumve sit vel de quo COJzstat ac lz'quet... Dicitur
autem de debito liquere duplicite'}',' vel per cmifessioJzeJ11 partis~ vel
per instrumentum fide dignum.« 121)
y

Friderus pak o této likvidnosti praví:

»5ecus vero jit in chirographis & i7Zstrumentis, quibus debitor
qua ex causa debeat,
manu s anLU()taltic)ne.
oris con:fessimze libera J10toriu11Z lzquzdumque facit,' ita
ut propter expeditarll paratamque iuris praesu1nptimum aliis probationibus opus esse JZ07Z 'lfideatur. Notorium enim
& sententia aequiparantur.« 122)
Exekuční

proces

říšského

soudu komorního, o

exekučních

listinách
soukromých
byl vlastně
části exekučního procesu v širším
smyslu, který zahajován byl, když proti dlužnku se vůbec exekuce vésti
měla. Mohlo se tak totiž státi také na základě listin veřejných. Friderus
věnuje jim obzvláštní pozornosť a ve zvláštních kapitolách je ve svém spise
vyčítá.
Jeden z těchto případú
také res judicata. Starý " Gebotsp. 39 Centuria II. observ. VL, Gaill p. 38 lib. 1. observ. XX. num. 5, p. 84 L L observ.
XLIV. num. 7, p. 306 1. II. obs. XVI! num. 11 Frider p. 663 lib. II. cap. LXVI.,
p. 673 lib. II. cap. LXVII, p. 745 § VIL, p. 746 § VlIL, p. 757 § IV.
Coler pars HL cap. I. n. 1.: »ita post aditionem judicis requiritur: primo
liquidatio debiti vel juris, quod petitur, per instrumentum: secundo, quod ístud instrumentum habeat paratam executionem ex vi juris communis vel municipalis, vel etiam
pactí: tertio quod debitor sít in mora solvendi, quarto, quod creditor coram judice
urgeat paratam exeeutionem: quinto, quod proponatur qualis qualis petitio, ex qua
de intentione creditoris constet, quid síbi dari vel fieri velit: sexto, praeceptum executivum
de solvendo infra certum tempu s, fiendum debitori, quod & comminationem executionis appellamus: in· quo praecepto continetur simul septim um requisitum, puta, citatio rei ad videndum. quo pacto contra ipsum procedatur ad executionem,
si quas habet, exceptione;; impeditivas executionis: octa vum & ultimum requisitum
est ipsa executio, hoc est, manus injectio in bona debitoris, per viam captionis
pignorum aut personae vel aliter, secundum ea, quae in instrumento continentur, de
quibus omnibus & singulis in hoc & sequentibus capitibus specialiter agemus.«
121) l. c.
Frider p. 733, srvn. k tomu p. 641: »Necessarium quoque debiti liquidi
requisitum est expressio causae, debiti & obligationis: sine causa enim nuHa obligatio,
sine obligatione nulla actio, sine actione nemo experitur ... «
128) Lib. II. cap. LXV -LXIX.
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brief« sice nevymizel, 124) ale dostal latinský název » hxecutoriales«, 125) a
názory italské prakse a římský pojem actio judicati. Sporná
otázka, zda ku provedení nároku z rozsudku je potřebí žaloby nebo ~da
stačí pouhé imploratio judicis,126) rozhodla se sice na říšském komorním
soudě pro jednoduchou žádosť na soudce, ale názor zbyl, že je možný sumární proces pro námitky proti exekuci. 127) Executoriales měly proto povahu mandatu sine clausula se lhůtou šesti neděl a tří dnů ku placení a
»annexa citatione ad docendum de paritione, vel videndum se declarari
in poenam executorialium aut allegandum causas, cur talis declaratio fieri
non debeat, e jak Gaillius 128) připomíná. Tím bylo řízení po exekutoriálíích
na roveň postaveno exekučnímu procesu po listinách soukromých, zůstavši
ovšem pro druh námitek, které se v tomto řízeni činiti mohly, samostatným. Poznavše takto přivezené zboží z Italie na jeho skladní stanici, jed'me
nyní do Rakous a vizme,
se tam prodávalo.
přeneseny naň

III.

Zápas

živlů

s domácími a

Sepsání této kapitoly vážně ulehčila práce Chorinského: ;t Der osterreichische Executiv-Proces~,.« Tento však nepřihlíží ani k domácímu právu,
ani k říšskému komornímu exekučnímu procesu. Šlo tedy pouze o to, aby
124) Neue und vollstandige Sammlung der Reichsabschiede II. Cammer-GerichtsOrdnuug zu Wotmbs 1521 p. 189 Tít. XXXI. § 1.
125) Frider p. 653 1. II. cap. LXV.: »Executoriales sci1icet literas decernere dicitur judex, ad quem alias executio pertinet, Hs enim parti, quae TJicta et condemnata
est, mandat, vt judicata faciat, debita soluat, domum, agros aut hereditates victori
restituat, expensas refundat etc.« CadZ p. 202 n. 12, ii1eurer: Practica fol. CCCXI.
126) ]oannis Faxioli et Bartoli de Saxoferrato de summaria
commentarii. Edidit Briegleb. Erlangae 1843 p. 15, Buchka: Die Lehre vom Eínfiuss des Prozesses auf das materielle Rechtsverhaltnis. Rostock und Schwerin, I. 1846, II. 1847,
1. p. 79, II. p. 214.
Caill p. 201: »An autem in puncto Executorialium vel in causa executionis
super propositis exceptionibus novus processus requiratur, hoc est, an opus sít novo
libello & nova liti s contestatione ... Communiter distinguunt, utrum agatur actione
judicati, sive in factum ex re judicata, an vero ex officio judicis, ut primo casu, libello
& litis contestatione opus sít, quia actio libellum requírit, altero vero non, sed per
nudum judicis officium, ut executionem faciat, exceptionibus non obstantibus procedí
possit. In Camera tamen de simplici & pIano, absque Iibello & litis contestatione proceditur, sufficit summaria propositio & petitio: quia executivus processus summarius
esse;« Meurer: Practica fol. CCCX.
128) Caill lib. 1. obs. CXIl!. p. 200.
Tento připojuje k tomu dále: »& sic in
effeetu habent annexam clausulam justificatoriam. Id autem ea ratione fit, quia contra
exeeutionem multa objici possunt, quae eam impediant: veluti exceptio nullitatis
notoriae . . . S~d Executoriale~ legitímae parti insinuatae Ioeo citationis sunt, quibus
parere aut causas, eur hoc facere non teneatur, intra praefíxum tempu s allegare debet.
Regulariter vero omnis exceptio, quae post sententiam, sed non contra sententiam
opponitur, hoc est, quae non repugnat sententiae,· executionem impedire poterit.~

jeho výzkumům dal se základ z práva domácího, dotýčně z práva na
říšském komorním soudě. To ovšem vedlo k různým stanoviskům. Kdežto
je totiž Chorinskému východiskem generale ze dne 4. dubna 1573, po
němž dovozuje ponenáhlý úpadek exekučního procesu, dovozujeme my, že
právě toto generale znamenalo úpadek domácího práva, jaké měly dlužní
listy, a že to bylo právo cizí, jemuž právo domácí na okamžik ustoupiti
musilo, brzy zase v staré své koleje se vracejíc. Než p"istupme k vec!.
Soudní řády ze dne 10. září 1535 pro Horní Rakousy, ze dne 12.
dubna 1540 a ze dne 18. února 1557 pro Rakousy Dolní nechaly exekuční listiny rakouské v plné jich staré platnosti. Soudní řád ze dne
18. února 1557 rozšířil dokonce tuto platnost v příčině palmáru advokátů
na obyčejný advokátský mocný list. 129) Nicméně nalézal se již i v soudních řádech ze dne 10. září 1535 a 18. února 1557 vzor pro příští sformování exekučního procesu. Byl to, jak už jsme uvedli, rakouskému právu
již před recepcí římského práva známý Gebotsbrief, který'm bylo odsouzenému nakazováno, aby rozhodnutí soudu vyhověl. I v soudnictví říšském
našel jej příval římského práva, a odchovanci jeho viděli \' něm mandatum
sine clausula. Stal se tedy i souhlasný s ním Gebotsbrief práva rakouského
mandatum sine clausula a ponechán ze starého práva nezměněně jak v soudním řádu ze dne 10. září 1535 v Rakousfch Horních, 130) tak v soudním
řádě ze dne 18. února 1557 v Rakousích Dolních. 131) Dlužníku, jenž při
129) Gerichts-Process vnd Ordnung d(;os Lands-Rechtens ditz hochloblichen Ertzherzogthumbs Osterreich .vnnder der Enns. VVjen 1579 fol. XVII. ustanovuje, »dass
die Principale die Advokaten sollicher jrer gepfiogener Handlung gentzlich uud allerdings ohn schaden und nachtheil halten sollen, bei verbilldzmg des La/ZdtZeuffigell
Schadenjzmdts dieses LaJZds, Oesterreich untee der Ennss als ob derselb von wort zu
wort in díesem Brieff geschrieben stiinde.«
13~) Ordnung des Landsrechtens des Ertzhertzogthumb Osterreich ob der Enns
odsta vec »Von Appellationen": »Wo nun díe erledigung der Appellierten vrtl eroffend
vod der
so darjnnen behabt, díe Execution vnd volziehung derselben, auch derhalben ain Gepots brieue an den gegentaill in Gericht begeret, Sol jme solch Execution
vnd Gepotsbrieff mit Recht erkhent werd(1ll, Also das dem tayll, darwider behabt
wierdt in obberiirtem gebots brieue auff
werde, der becrefftigten vrtl oder erledigung jnner viertzehen tagen nach vberantwortung des gepots brieffs aín beniiegen
zethain.«
Fol. XXXVI.: »Von den Executionen vnd erstlíchen von Gebottsbriefen.
Nachdern jedes erkhantnus, wo die jrer inhalt nach nit exequiert, volnzogen vnd
handtgehabt wirdet, vergebenlich vnd one frucht ist, derhalben vnd auff das Jen
obsiegunden jres behabten Rechtens wiircklich verholffen vnd dardurch die erkantnussen
bey jren wierden vnd khrefften erhalten, So wírdet nach eroffneter Vrthl oder Abschid,
auff der obsigunden Parthey begern, ain Gepotsbrief von Gericht gefertigt, vnd darinnen dem verlUstigen thaíll der erkhantnus jrer inhalt, jnner vierzehen tagen, den
nagsten, nach vberantwortung des Gepottsbrieffs gehorsame volziehung zethun gepotten,
mit disem Anhang, wo es inn demselben bestimpten Termin nit beschahe, das au ff
des obsigunden thails weiter anriieffen der Ansatz bewilligt vnd gefertigt werde. Doch
ist solches allain auff díe erkhantnussen zu uerstehen, so gewisse bestimpte Termin
der volziehung aussgetruckht, als wann auff vngehorsam vber ainen versaumbten
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svou prohrál) bylo jím nařizováno, aby do 14 dnů zaplatil, jinak že naň
vedeno bude právo, tak jak to bylo i před recepcI římského práva. 132)
Změna v příčině exekučních listin nadešla teprvé patentem ze dne
4. dubna 1573 133) pro Rakousy Dolní a vyhlášením jeho dne 30. záři
1574 134) pro Rakousy Horní. Přicházely jím názory, v příčině exekučního
procesu na říšském komorním soudě platící, do rakouského práva. Nařizovalo se jím na přání stavu, aby se exekuce povolovala

»bey allen Obrigkeiten und Gericlztenz auff die lautern liquidirten Schuld-Brieff.«
Jako nové přichází nám :u tedy rozšíření kompetence na všechny
soudy. Pozbýval tím tedy svého významu landschadenbund, ježto v příčině něho mohl povolovati exekuci
soudce, jehož pravomoc šla
celou zemi. 135) Jako nové
nám dále »lautere liquidirte SchuldBrieff«,136) a naše mysl přivolává si tu v paměť, co o lIkvidnosti exekučních listin
Frider a Gam. 137)

oder Exception /urzuU'endell, dasz er dasselbige stracks auff erste
des s Gerichts
gebuhrlich furzubringen UJzd dam-it nicht
auf die letztere ZZi verziehen schuldig seyn,«
a ze slov těch již hledí na nás sumární proces říšského komorního soudu
a mandatum sine clausula (erste dess Gerichts Verordnung Exception).
Erste dess Gerichts Verordnung je tu Gebotsbrief jako při exekuci
rei judicatae, a
v říšském komorním soudě postavena tu soukromá
likvidní listina na roveň listině soudní, vydané o dobyté při. Gebotsbdef
rei judicatae dle svrchu uvedených soudních řádů stal se Gebotsbdefem
exekučních listin. Slovo toto nepřichází sice v tomto patentu,
ale bylo již slovy »erste dess Gerichts Verordnung« míněno. Prakse ho
již ve svých nálezích používá,
a exekuční řád ze dne 27. července 1655
již
je uvádí.' Forma pak Gebotsbriefu, kterou nám
Beckmann sděluje,
nenechává nás již v pochybnostech, že je to mandatum sine clausula. Beckmann zve proto Gebotsbrief »primum judicis
mandatum executivum», 141) Thasser a Finsterwalder
judicis prae-

V patentu ze dne 4. dubna 1573 čteme dále) že

»mutwillige Aufzug nicht gestattet, sondern dieselben gestrajfi
werden sollen ... kein Appellation gestattoz, sondern dieselbe den verzuglichen Partheyen giintzlichen abgescluzitte1z, aul! das lauter díe
Execution schleunig, doch dem Geric!zts-Brauch geJ7ziiss er/olgt) auch
die richtigen und unrichtigen Actionen nicht ve rmisclzt) u7zd in den
unrichtigen oder unverleuterten Schulden-Sachelz /ijrdedicher Austrag
'(Nrordnet werde: da auch der Beklagte
Einred
Termin erkhent wirdet, vnd in dergleichen Hmen, so ist ainiches Gepottsbrieffs nit
von noten, sonder solle strackhs der Ansatz, auff des obsigunden thails anhalten
geuertigt werden.«
132) Formulář dolnorakouského zemského archivu foL 45, Chmel, Materialien II.
p. 79 LXVn., viz. pozn. 41) a
133) Codex austriacus II. p. 117 pod »Pactum legis Commissoriae«,
Chorinsky,'
Executiv-Process p. 4 a nás1.
134) Suttinger: Observationes practicae Nurnberg 1678 Obs. CIV. p. 194.
135) Ve Vídni ovšem platila také před recepcí římského práva, jak jsme uvedli,.
pro dlužní listy rychlá exekuce, ale landschadenbund dle svého pojmu nemohl se na
ně vztahovati, poněvadž generální hypotheka statků dlužníkových nemohla jíti přes
hranice pravomoci městského soudu.
136) Jiné podobné znění: »in lautern undisputirlichen Schulden·Sachen,« »unverlauterten Schulden-Sachen«, »auf das lauter« v témže patentu. Srovn. Suttiizger:
Consuetudines austriacae ad styl um excelsi regiminis infra Anasum olím accomoda tae
Norimbergae 1718 p. 986 cap. IX.: »von den unliquidirten Schulden. Was von der
Bezahlung der Glaubiger in vorhergehenden Capítel angezeigt ist, dass sol1 von .den
Glaubigern verstanden werden, die ihre Schuld liquidirt zu verstehen, darnn: fOrmhc~e
Schuld-Brief, Urtheil oder Abschied oder anderer genugsame und glaublge Schem
fiirgebracht werden kan . , .«
137) Viz pozn. 120-122.

138) Suttinger:: Observ. CIV. p. 193 senten. publ. 22. Junii 602: »Es bleibe bey
angezogenem lautern Schuldbricf und daruber ausgangenem Gebotsbrief billich, darauf
soll denen KHigern die fernere Gerichtliche Execution erfolgen ... «, obs. LXXIV.
sentent. publ. 4. prosince 1599.
139) Codex austriacus 1., 1. tit. § 1: »Auf bekanntliche mít des Schuldners Hand·schrifft und Pettschafft, wie auch unserer Stadt und Markt, mit ihren Insiglen bekrafftigte
Schuld-Brieff, darinnen die rechte und wahre Ursach, woher solche Schuld eigentlich
ruhret,
und ander lauter
setzen, ordnen und wollen Wir: dass
sowohl bei Unserer N. O.
als Land-Marschallischen Gericht, nach Inhalt
des hievor am fiinfften Decembris abgewichenen Sechzehenhundert drey und dreysigsten
desshalben ausgangenen General-Mandats die schleunige Execution und
zwar alsbalden auff die erste Klag der Gebotts-Brieff hinfiiro solle verwi!liget und
ausgefertiget werden, derselbe alsdann mehr nicht, als von Zeit der Uberantwortung
an, vierzeben Tag begreiffen.< Suttinger, obs. CX. »Von dem Gebotts-Brief.«
140) Beckmamz: Idea
Statutarii et Consuetudinarii Stiriaci et Austriaci cum
jme Romano collati. Graccii 1688 p. 172: }} ... bey Unser N. O~ Regierung hat. N. N.
einen von dir
Schuld-Brieff sub dato N. in authentica forma fůrgebracht
und sich darnebens beclagt, dass er uber Mters Ersuchen die Bezahlung dess dir
paar vorgeliehenen Capitals per N. Gůtden sambt der darvon ausstandigen Interesse
in der Gute nicht erhalten konne, dahero er gehorsamst gebeten, dess wir ihme
wider dich die gerichtliche execution zuertheilen, und zu so1chem Ende den GebotsBrieff gnadigst zuverwilligen geruhen wolten. Wann dann dergleichen Anforderungen
paratam executionem ob sich tragen, als befehlen Wír hiermit gnadigst und wollen,
dass du den Klager seiner Anforderung, in capital und interesse, auch expens, Unkosten und Schaden halber, inner denen nechsten 14 Tagen, von dato der Úberantwortung dieses Unsers Gebots-Brieffes zu reitten, zufrieden stellest . . . «, jiný formulář
viz ThaSJ'er: Progymnasmata p. 28, SuttiJlger, obs. !IX., XL
Beckmann L c.
14~) Thasser I. C., Finsterwalder: Practicarum observationum adconsuetudines
Austriae superioris accomodatarum' libri duo p. 237.

150

S mandátem sine clausula přišel, jak jsme již řekli, i sumární proces.
Jak již z citovaného textu patentu ze dne 4. dubna 1573 zřejmo, neměl
býti v exekučním procesu žádný průtah dovolen, appellace byla vyloučena
a jen řádné námitky připuštěny. Jaké to námitky byly, s tím obeznamuje
nás patent ze dne 5 prosince 1633, nepřipouštěje při

»lautern, bekiinntlicheu ulzbekrdfftigte1z Sclzuldsachen kein einzig verzii;,liche Eúzredt oder ExceptiOJz} die des weitern und langern
Austrags vonnothen« ,143)
tedy exceptiones altiorem indaginem requirentes. Ustanovení to pojato pak
také výslovně do exekučního řádu ze dne 27. července 1655 zároveň
s předpisem, že všechny námitky,
peremptorní, tak dilatorní, podati
musí žalovaný ve lhůtě, kterou Gebotsbrief neb Warnungsrathschlag 144)
stanovÍ, má-li s nimi býti slyšen.
Námitky altiorem indaginem requirentes odkazuje exekuční řád k jinému procesu a zapovídá:

»das Unlautere 11Út dem Lautenz vcrmiscJun, auch einige Appellation nicht zulasscJZ, sondern den Schuldner dahin anhalteJ'l, dass
cr alsobalden baar und wiircklich bezahlc) zmd so dam'! 1i-adz geleister Bez'ahlunff allereJ"st oder aucll i71z wiihrenden Lauff der Execution doch absonderlich und derselben ohne Hindcnmg, sez'ne Exceptiones der Ordmmg nach fiirbringe zmd ausfiiJzre.« 146)
Prakse byla těchto ustanovení pilnou vykonavatelkou, jak nám praktické případy, u Suttingra uvedené, dosvědčují. 147) Suttinger sám dokládá
je výklady z německých právníků,148) a Weingartler
a Finsterwalder 150)
je po něm papouškují.
143)

Sutt. obs. CI V., Chorinsky :p 26.

144) O Warnungs-Rathschlagu se zmíníme níže.
145) Sutt. 1. C., exekuční řád 10. tít. § 2.:
»da au ch der Beklagte einíge rechtmassige Einred oder Exception flirzuwenden hatte, solle derselbe díe Dilatorias in
wehrenden Gebotts-Brieff und Warnungs-Rathschlags- Terminen, vor dem Ansatz, zugleich: díe peremptorias aber, au ch díe jenigen Declinatorias, welehe vím peremptoriae
auff sich haben, mit einander einbringen, und ohne sonderbahr erhebliche Ursachen
weiters damit nicht gehort, viel weniger einige Verfahrung nach erlangten Urlaub
angeordnet werden«.
146) Codex austr. p. 306, 10. tít. § 1., Sutt. L c.

Sutt. obs. CIV. rozhodnutí ze dne 9. ledna 1642, 28. srpna 1613, potvrzené
deklarací ze dne 27. července 1615, ze dne 24. listopadu 1626, potvrzené deklarací
ze dne 18. ledna 1627, ze dne 22. června 1602, potvrzené deklarací ze dne 6. března
1603, deklarace ze dne 6. července 1628, viz též Chorinsky p. 26 pozn. 8.
148) Ob~. CIV:, CUL, LXXXIV.
149) Conet Diseordantia Juris consuetudinarii Austriaci supra Anasum eum
iure communi. Norimbergae MDCLXXIV. p. 292
150) L. II. obs. II. p. 271.

151

Litis kontestace nebylo v exekučním procesu žádné. 151) Appellaci
zapovídal jak patent ze dne 4. dubna 157:-5, tak patenty ze dne 5. prosince 1633 a ze dne 27. července 1655,1(2) ale Suttinger připomíná, že se
při soudě zemského maršálka appellace připouští, když se jedná o exceptiones probatae nebo privilegiatae, quae etiam executioni de consuetudine
opponi possunt. 153) Ovšem byla appellace vyloučena při kontumaci,
revise pak vyloučena vůbec.
Rozvineme-li si proto celý ten exekuční proces před svýma oClma,
máme před sebou exekuční proces říšského komorního soudu. Jeho vliv
jeví se však také po stránce materiebL Uvedli jsme, že již patent ze dne
4. dubna 1573 žádá likvidnost dlužních listů, »das Lautere.« Za ním to
činí patenty ze dne 13. listopad'l 1613,156) 6. prosince 1633,157) 27. čer
vence 1655, 158) 28. března 1681,159) 12. bře'zna 1688,160), 4. května 1700,161)
17. července 1714
a 24. listopadu 1724,
a tak o nich píšou také
Suttinger, 164) Finsterwalder 165) a Thasser. 166)
I narážky na confessio, která prý v ex;:;kučnich listinách je obsažena,
nejsou řídké. Patent ze dne 8. prosince 1633 167) a exekuční řád ze dne
151) Sutt. obs. XXXVII. p
73 n. 3: »Worbey dieses dem Gerichtsbrauch nach
in acht zu nehmen, dass das Gericht in lautern und Executions-Sachen kein Iitis
contestation annimmt, wíe es dann auch nicht anzunehmen ist, weil Handschrifft und
Petschafft die confessian oder die affirmativam, consequenter paratam executionem
mít sich bringt, wiewol sich deren etliche zahlfluchtige debitares ad protrahendam
salutionem & confundendum i1liquidum cum liquido bissweilen gebrauchen wollen
und derentwegen offtermal ein grosses Libel! mít der scheinbaren Intitulation Negativae
litis contestatianis wider eigene Handschrifft und Petschafft & contra rem decisam
eingeben«; viz též Chori11sky p. 26 pozn 4.
152) Suttinger,
obs. CIV., exekuční řád 10. tito § I, Finsterwalder L. L abs.
LXXXIX. p. 218, 219, L. II. obs. II. p. 271, Weingartler p. 292, Thasser IV. de casibus
im quibus non appellatur.
15") Obs LXXXIV. n. 6.
154) Sutt. obs. XXIII. n. 3.
155) Sutt. obs. C. 5, Codex austriacus HL, Neue Revisions-Ordnung in Osterreich
unter der Ennss ze dne 27. července 16fi5 p. 154 § 1. ad 5.
156) Sutt. obs. CIV.: »in lautern liquidirten Schuldsachen«.
157) 1. C.: »lauter; undisputirliche Schuld-Sachen«.
158) Codex austriacus I. p. 306 § 1. tito 10.: »Iautern verbriefften Schuldsachen
und Forderungen«, p. 299 »in liquidirten Schuld-Sachen«.
159) Cad. austr. I. p. 26 § 1.: »in liquidis«.
160) Cod. au str. I. p. 35 § 1.: »in liquidis«.
161) 1. C. p. 46 § 1.: »debita liquida vel de proximo liquidanda«; též § 7, 34.
Cad. austr. II. p. 750 čL 1.: »in andern lautern SchuldforderungerJ«, čl. 20 :
»der halben Liquiden Schulden«.
163) Cad. austr. supI. II. p. 240 § 44: »In liquidis ..
mox liquidandis«.
164) Sutt. obs. LXXXIV., CIV.: l>in lautern liquidirten Schuldsachen«, XIV. auf
ein lautere Verschreibung.
165) L. 1. obs. XXXIX. p. 219: »in lautern Schulden«.
166) IV.: »iD lautern Iiquidirten Schuldsachen«.
167) Sutt. obs. CIV. p. 194.
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27. července 1655 mluví o »bekiúzntliche Schuldbrieff~) 168) taktéž Neue
Revisions-Ordnung téhož data,169) Gerichts- und Tax-Ordnung der Wienerischen Universit~it ze dne 28. listopadu 1724 o 'tIconfessatis«.
Suttinger
vylučuje litis kontestaci při listinách exekučních»weil Handschrift
und Petschafft die confession oder die affírmativam, consequenter paratam executionem mít sích
« 171)
Exekuční řád ze dne 27. července
lichvy, žádá v § 4 titulu 10. pro kontrakty
udání »causae«,
na císařská práva« se v této příčině
že na ně exekuce povolena býti nemá. Čteme-li to ustanovení, zdá se nám, jakobychom
z něho slyšeli Fridera:

procesní novelou ze dne 28, března 1681,
prak se však se jimi již dříve
řídila. 178)
To je zevní, v barvách říšského komorního soudu malovaný obraz
exekučního procesu,
se na původním základě rakouského exekučního
procesu prostřeL
nyní k líčení toho, jaký boj mu bylo pods tímto základem a
ústupky mu učiniti musil.
Patent ze dne 4. dubna 1573,
formu říšského komorního exekučního procesu v Rakousích, hleděl si svého díla se vší rozhodností. Mstil se za ústupky, které doktrína italská musela učiniti rakouskému exekučnímu procesu na říšském komorním soudě, a hleděl komprokterý tuto rakouský a italský exekuční proces uzavřely, rakouské jeho
vlasti vnutiti bezohledně. V starém exekučním procesu rakouském bylo
na ustanoveném roce všechny námitky, které kdo proti
ať byly
a likvidní či nikoliv. Toho
patent ze dne 4. dubna 1573
vědom a
že řízení, které patentem tím
dosavadnímu řízení odporuje, než přik dílu s pevnou
že svévolné průtahy nemají býti
povolovány, ale trestány} a ten, kdo podpisu svému a pečeti své odporUJe,
že má i se
zástupcem,
příslušný spis podepíše, na majetku a těle
trestán. 179) V stejném tóně nese se de :larace arcivévody Arnošta ze
dne 19. listopadu 1591,
přislibujíc těm, kdo
in liquidirten SchuldSachen«
vrchnosti
180) Než třeba
se
tresty
by se i tresty vskutku ukládaly, 181) starý
nedal se tak snadno
Gebotsbrief proměnil se v starý »Ladung«,182)
čemuž vůbec tehdejší, ze starého
vzatá forma obeslání velice na-

'tl

»lVecessarium quoque debiti
requisz'tum, est
causae, debiti & obligationis: sine causa enim nulla obligatio,
obligatione nulla actio ... «

SZ1te

174) a theorie 175)
Z názoru, že causa musí býti udána, odůvodňuje pak
že carta bianca exekuce
Z říšské prakse přicházejí do Rakous také
o
byť
jen obmezené mOCI obchodních knih ve věcech obchodních. Lze ji dovršiti
doplňovací
kllpce. 176) V zákonodárství
tyto
teprvé
I titul § 1.
Cod. austr. II. p 154 § 1 ad 5.
170) Cod. austr. supI. H. p. 240 § 44.
171) Sutt.
obs. XXXVII. n. 3 p. 83, viz pozn. 151., Finslerwalder 1. 1. obs.
LXXXIX. p. 218: »Deinde eigenc Handschrifft vnd Petschafft vím habet propriae
confessionis« .
vnd sicherer
Cod. austr. I. p. 306: »Vnd damit diesem allem desto
fiirkommen werde, als setzen, ordnen und wollen wir, dass hinfiiro in allen Schuldverund Contracten, inmassen solches auch díe gemei1Ze Kdys: RecJtI vermogen,
vorgemeldter massen, die wahre und reehte Ursaclt, voher solche Schuld eigentlich
riichret, begriffen. ({
173) Frider I c
p. 641 1. II. c. LXIV
174) Sutt. obs. LXXI. rozhodnutí ze dne 8. července 1626, deklarace ze dne
10. července 1638, rozhodnutí z roku 1648.
Sutt. obs. LXXL, FiJzsterwalder l. II. obs. III.
176) Observ. LXXIII. Suttinger o těchto knihách plse: »Doch aber gelten die
Kauffmanns-Biicher in Kauffmans·Sachen (nam in aliis rebus pro scribentenon probant)
de consuetudine gleichwol so víel, dass man dieselben pro semiplena probatione halten
thut, und den Kauffmann hieriiber ad Juramentum suppletorium zuHi.st. Ex duplici
ratione: 1. quia in libris mercatorum praesumitur bona fides & aequitas, quae per
apices
non debet
; 2. quod mercatores
mercium suarum
emtoríbus sine chirographo fidem habere soleant, ut tanto aequis sít, ex adverso quoque
plus fidei morum libris adscribi. Doch gehoren drey requisita conjuctim hieľzu: 1. Ut
mercator libros proferens sit bonae famae persona honesta ac fide digna veritatemque
scribere consueverit. 2. Ut causa debiti sít expressa, aus was Ursachen und woher
die Schul den erwachsen. 3 Ut quilibet contineat data & accepta, dass darinnen Ausgaben und Einnahm, Schul den und Gegenforderungen begriffen und einverleibt seyen
cum designatione dierurn.<t
168)

Cod. austr. I. p. 26, Chorinsky p. 67.
Již rozsudkem ze dne 4. prosince 1599
1. c.) bylo vysloveno: »Wann
Pitzenon se in Handelsbuch, daraus der eingelegte Auszug gezogen, fiirbringen, und
dariiber Einen leibiichen Ayd in supplementum leisten wird, solle ihm alsdann der
Gebottsbrief gefert iget werden. ({
179) Cod. au str.
fl. p. 117. Ustanovujeť, že mutwillíge Auffzug nicht gestattet
sondem dieselben gestrafft werden sollen . . . " a dále: »vo einer eine Sachen wider
seine Handschriffc und Pettschafft
und beschwerlich zu disputiren sieh einverstilnde, díe Obrigkeit nicht allein wider denselben als Principalen, sondem au ch
gegen den Procurator selbst, der sieh in Schrifften ullterschriben, Leibs- und Guts
Straff nach Gestalt des Verbrechens fiirnehmen solle«
180)
Consuetudines p. 204 I Norimb vyd.): > Regierung solle vor si ch
selbst bedacht seyn, auch bey allen nachgesetzten Gerichtem verordnen, dass in lautem
Executions-Sachen, sie
nun auf vorgehenden Abschied oder in liquidirten
Schuld-Sachen, der Gerichts-Ordnung nachgangen und weder die Partheyen noch die
Procuratom unnothigen und gefahrlichen Aufzug und Verhinderung nicht gestattet,
darneben die, so díe Obrigkeit wissentlich und unnothig behelligen, gestrafft werden
sollen«. Zmínka Sutt. obs. CIV; »Allegatur ibidern Dcel. Arch. Emesti vom 19. Nov.
590 alibi 16. Nov. 591« vztahuje se asi na tuto deklaraci.
181) Sutt. Consuetudines (Nor. vyd. p. 328, lipské vyd. p. 304).
Formulář dolnor. zem. archivu fol. 63, 104, 112, viz str. 157.
177)

178)

155
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pomáhala. Bylť »Ladung« vlastně mandatum cum clausula. 183) Bylo tedy
snadno přeměniti Gebotsbrief z mandátu .sine clausula v mandát cum clausula. Následovalo po něm tedy stání. Než staré rychlé řízení, které na
roce spor ukončiti mohlo, zde již nebylo. Stávalo se tedy, že těžko
pádnosť nového procesu spory exekuční rozvlékala.
I bylo se zákonodárství opětně a opětně exekučním procesem zab)'lvati a přesné zachovávání patentu ze dne 4. dubna 1573 nakazovati. Deklarace arcivévody Arnošta intimuje se dne 4. února 1612 soudu zemského maršálka a dne
14. června 1613 vychází v příčině exekučního procesu nová resoluc~, která
zachovávání patentu ze dne 4. dubna 1573 přikazuje. Než brzy jde zas
na zemského maršálka dekret ze dne 13. listopadu 1613, dle něhož si
stavové, za nápravu proske stěžují, že dokonce »in lautern liquidirten Schuldsachen« exekuce na škodu celé země, újmu spravedlnosti a 'lIúvěru je zastavena, a komise se nařizují.
se tedy tímto dekretem poznovu,
se předpisů patentu ze dne 4. dubna 1573 šetřilo. Patent ze
dne 14. prosince 1631 pro Dolní Rakousy a ze dne 23. prosince 1631 pro
aby se »in liquidirt lautern SchuldenSachenc právo nezadržovalo a v zdlouhavé a obtížné procesy nezaváj

dělo.

Zákonodárství, vedené snahou, aby v Rakousích zaveden byl exeprocesříšskébo komorního soudu) nemohlo tedy domácí zvyky
zmoci. Ještě exekuční řád ze dne 27. července 1655 nařizoval v § 1 tít.
10. soudům, aby neobtěžovaly věřitele
kuční

»mit Commission} Termín und anderwertígen durch die I(riegsulzd Rechtensbegierigen Schuldner suchende Ausjliicht, verzugige Eznredoz u'lid Exceptionen, die des weitern und liúzgern Austrags vonnblhe1l.« 188)
Ale tento exekuční řád učinil již ústupek domácímu rakouskému
právu. Jak jsme již uvedli, měl domácí rakouský exekuční proces tento
průběh. Dlužníku bylo v obsýlce (Ladung) přikázáno, aby zaplatil aneb,
má-li nějaké námItky, s nimi na soud přišel. Nepřišel-li, byl mu doručen
Soudní řád dolnorak. z r. 1557 fal XIX.
Viz místo cit v pozn. 185.
185) Sutt. abs. CIV. p. 195.: »So hatten sie do ch erfahren mussen, dass erst seyt
sacher ergangenen Resolution in mehr Weg darwider gehandelt, und bey den Gerichtern díe Executiones, so gOlr in lautern líquidirten Schuldsachen wieder-eingestellt
und erst. Commissiones angeordnet worden: ve1ches ein so1che hohe Beschver, dass
durch mcht Abschaffung selbiger dem gantzen Land das Verderben darauf stlinde
der Credit geschwa,cht, díe ]ustitia aufgehebt und anders Unhei! Clusirt werde des~
wegen sie dann im ferner gna,digste Remedirung soIcher hochscha,dlichen Unordnung
gehorsamst bitten«; Chorilzsk)' p 30.
186) Chorinsky p. 30 a pozn. 4 tam že, Cod. austr. 1. p. 637.
187) Chorinsky p. 3l.
188) Cod. au str. I. p. 306.
183}

184)

Gebotsbrief, přikazující mu, aby do 14 dnů zaplatiL Srovnáme-li tento
starý exekuční proces s procesem novým, vidíme z toho celou manipulaci
čarodějů doby recepční. Přeměnili }) Ladung«, který sám již rozkazem na
dlužníka byl, v zdánlivý ,. Gebotsbrief« práva starého, vskutku však
v mandát sine clausula a starý »Gebotsbrief« nechali zmizet. Tak je nám
také jasno, jak se to mohlo státi, že i na spravce, aby spravoval, vycházel
Gebotsbrief. Bylť spravce do sporu obesláním volán. Toto obeslání, jak
jsme již uvedli, mělo tytéž vlastnosti jako Ladung v starém procesu exekučním.
to
stejná ruka, která měnila Ladung exekučního procesu
v Gebotsbrief, která v Gebotsbrief i Ladung, který šel na spravce, přemě
nila. Než čarodějů práce umělá brzy se mstila. Jak jsme uvedli, měnil se
brzy mandát sine clausula v Ladung starého práva, kterému se v řeči
říšského komorního soudu říkalo mandatum cum clausula justificatoria.
Jak z uvedených patentů vidno, vracela se prakse stále a stále v starý
chod rakouského exekučního procesu. Místo aby se stanovila k námitkám
lhůta, ustanovovala se pro ně stání. Činil-li tu dlužník námitky, dávaly snad
někdy podnět k rozvleklosti řízení exekučníko.
Nebyly-li však námitky
podány, nadcházela rychlá kontumace. I tu sáhala prakse do starého
rakouského práva a vydávala na liknavého dlužníka nový mandát, tenkrát
mandát sine clausula, pravý Gebotsbrief starého rakouského práva.
Bylo tedy takto v exekučním řízení rakouském jako . před recepcí
rozkazů dvé.
Poněvadž pak se toto řízeni přes všechny zákazy opět
a opět v staré své koleje vracelo, vžily se tyto dva rozkazy tou měrou
v praksi, že je vydávala i tehdy, když vůbec žádné stání nebylo nařizo
váno, a jen lhůta ku podání námitek byla marně uplynula. I šel na dlužníka
druhý rozkaz proto, poněvadž ve lhůtě prvního žádných námitek nepodal.
Tento druhý rozkaz, Gebotsbrief starého práva, dostal však nové jméno
» Warnungs-Rathschlag«. 189) Suttinger o něm píše:

»Dieser Ratlzschlag, nemlieJI die Vollziehu11g des Gebott-Briefs
imur g Tagen aufzulegen) wofern nichts einkommen, ist zwar
keÍ11 gradus l!.,zecutionis) auch zn der Gerichts-Ordnung nicht begrilfen, doch aber durch altes Herkommen und durchgehenden
Gebrauch ... zu eilzem Grad der Execution gemacht worde11, adeó
potens et efficax est stylus Curiae, ut etiam legis vim habere
credatur.« 190)
----189) Způsob, jak k
tomuto Warnungs-Rathschlagu došlo, nastiňuje nám Chorinskym p. 13 v pozn. 13 citované místo osnovy z r. 1573 ~Landtafel und Landtsordnung des hochloblichen Ertzherzogthumbs Oesterreich unter der Enns«, 31. titul
1. knihy» Von Verfahrungen« fol. 77 a 78: »dass in lautter liquidirten und unvidersprechlichen sachen als schulden oder anderen beschriebenen Handlungen der Landtoder unter- Marschall den Process zu fernerer Verfahrung nicht richten, sondern uber
so1che lautterkeit und vier eiJzkombuzen sclzrijJten, einen entlichen bescheidt nach beschaftenheit der sachen durch eill Decret oder Rathschlag geben, doch dem beschwerten
thei!! díe Appellation mr die Niederosterreichische Regierung vorbehalten seyn solk
190) Sutt. obs. CXI. n. 1. 2.
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V tomto svědectví Suttingrově je doklad toho, co jsme dříve pově
že »W arnungs- Rathschlag« je starý, z exekučního procesu zbylý
»Gebotsbrief« a dále, že byl vydáván jako v starém řízení o exekučních
listinách, jen když žádné námitky podány nebyly, » wofern nichts ein··
kommen.«

jak jsme viděli, dosud neutuchnuvší. Ladung starého řízení o exekučních
listinách obsahoval toto vyzvaní:

děli,

res judicata,
Gebotsbrief vydával se v starém právu
Nová
zůstala starému
věrna.
ského komorního procesu. Gebotsbrief ze starého práva zůstal, a poněvadž
to byl Warnungs-Rathschlag nové prakse
exekučním procesu o listinách soukromých, byl to i Warnungs- Rathschlag nové prakse při exekuci
rei judicatae. 191) Nová, v kolejích starého práva jdoucí prakse byla pak tak
silná, že jí muselo konečně i zákonodárství
Exekuční řád ze dne
27. července 1655 byl první, který činil ústupky starému domácímu právu,
opouštěje stanovisko exekučního procesu říšského komorního soudu. Přijat
jím ve formu zákona již
příčině
listin exekučních, tak v příčině exekuce rei judicatae. 192)

»emplzellze icfl dir) das du dem egnanten l\~ vmb sollie/z sein
zuspruech genueg tust und in unclaghafft machest a1iuertzilzen,
hettest du aber dar inn ieht widerred. das diclz gegen den egna1zten
lV veranttwurtest.« 195)
Když se žalovaný nedostavil, následoval Gebotsbrief. Procesní novela
ze dne 28. března 1681 vzala toto Unklaghaftmachung a Gebotsbrief ze
starého rakouského ř:zení o exekučních listinách pro svrchu uvedené
listiny polovičního důkazu a stanovila v § 2.:

Auff ein Auszugel ez'nes untadelhaffte1i Handel- Buchs) oder
auff ein alzders
welehes kezne 'ZJollstaJzdige Prob bey
Gericht ma Cfíet, sofie ZU11Z ersten Beseheid erfolgen: dem Beklagten
díe Unklaghaffiha1tung aufzulegen. l/Vann lZUli nach verjlossenen
vierzehen
(a die Executionis) wie durchgehend gehaue/zig)
anzurazien) der Klager den vorhero gebettenen Gebotts-Brieff weiter
urgirt, so wird derselbe mzt: Fiat) wofern nichts einkommen, den
Gebotts-Brieff bey der Calltzley auszufertigen) verwilliget und der
Executiolts- Ord1ZuJig gemass weiter verfahre1i.« 196)

Staré
v
druhého rozkazu
tom
že lhůta, v které se mu mělo
není více
nybrž toliko 8denní,
a že i v této 8denní lhůtě mohly podány
námitky. Byl
WarnungsRathschlag jako Gebotsbrief mandatum sine clausula.
Návrh dolnorakouského zemského zřízení z 2. polovice 17. století
nechal exekuční řád ze dne 27. července 1655 nezměněn. 193 ) Na likvidních dlužních listech nezměnila také pranic procesní novela ze dne 28
března 1681 194), vydaná pro dolnorakouský regiment a soud zemského
maršálka.
že pro ústav listin
dů
eines untadelhafften HandelBuchs oder ein anders Instrumentum, welches keine vollstandige Prob
Gericht
starého exekučního
v
Sutt. ob. ex. n. 2. Suttinger o tom píše: »-0 ber einen Abschicd ist nicht
vonnothen um den Gebotts-Brief anzuhalten, wei! der Abschied,welcher der Parthey
ohnedas in den Lands-Rechten bey der Publicirung offentiich intimirl wird, an statt
des Gebotts-Briefs
wird, sonderri man kan nach
der 14 Tag,
so fern der Abschied unélppellirt in rem judicatam erwach.,t,
den Ansatz begehren: darauf legf das Gerichf die VolZziehung des Abschieds imzer eS fagoz auf und
verwil1igt folgends den Ansatz, vmfcrn nichts einkommen.«
192) Cod. austr. 1. p. 300 II. titul § 1: »Wann nun der Schuldner die Bezahlung
innerhalb solch vierzehen Tagen nicht leistet, so11 auf des Glaubigers ferners Anruffen der Warmmgs-Rathscltlag, das ist die Vollziehung des Gebotts-Brieffs innerhalb
acht Tagen, wofern nichts einkummen, erfolgen, und die fernere bisshero erfhez'lte
Wanzung und Erimzerzmg aztJtrsehebt seyn)'« § 2: »1n erkennten Schuld- und andern Personal-Spruchen und Sachen, wo der Abschied in rem judicatam erwachsen, soll die
Vollziehung des ergangenen Abschieds inner 8 Tagen, ohne weitern Anhang, alsdann
wofern nichts einkommen, der Ansatz verwilliget und ausgefertiget werden.«
193) Chorinsky p. 54.
194) Cod. austr. 1. p. 26 § 1.
191)

V řízení tom zachycen jest
obraz starého řízení. Je tu Unklaghaftmachung, možnosť odporu proti listině se strany dlužníka (wofern
nichts einkommen = hettest du aber icht widerred das dich gegen den
egnanten N. veranttwurtest) a je tu konečně i Gebotsbrief. WarnungsRathschlag nenásledoval žádný, bylyť tu již dva mandáty, které prakse
žádala. Stvrzuje nám to § 2 advokátního řádu
vídeňském městském
ze dne 12. březnaíl § 2 zmíněné procesní novely čer
paný. 197)
Kde nebylo
tam nařÍzovala proce::iní novela odpověd, »Bericht<.
Vliv řízení exekučního
řízení urychleného jevil se pak i v tom směru,
že do vůle soudu bylo dáno, zda má býti nařízen »simplicirter Bericht«
v
neb »forderlicher Bericht~ v 8 aneb dokonce
forderlicher Bericht« v 3 dnech (§
Z vylíčeného Je nám tedy jasno, co znamenala vedle Gebotsbdefu
»gemeine Auflag«, kterou spravci spravování bylo nařizováno, a co jeho
odpověd', když ani Gebotsbrief, ani gemeine Auflag nemohly býti vydány.
Přicházíme k advokátnímu řádu při vídeňském městském magistrátu
ze dne 12. března 1688, a nás pozdravuje z něho stará forma urychleného
řízení o škody z dlužních a spravních listů. Cizí vliv nezaléhal v právo

195)

196)

Formulář

zemSkého archivu dolnorakouského fol. 104, 112.
Codex au str. 1. p. 26.
Codex au str. L p. 35.
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městské

tou měrou, aby formu tuto vypudil. Máme tu také »in liquidis«
Unklaghaftmachung do 14 dnů a pak Erinnerung s vyhražením, že se povede právo. 198) Cizím vlivem z procesní novely přechází však do něho
také kvalifikovanosť listin polovičního důkazu jako listin exekučních. Procesní novela je si ovšem vědoma jich neúplné důkaznosti, i nevydává na
ně hned Gebotsbrief. Advokátní řád ze dne 12. března 1688 přiLnává jim
však zrůsobilosť k exekučnímu procesu,
dle něho platí j pro likvidní
iistiny plného důkazu. 199) Ovšem i tu platí již o exekučních listinách
summární proces, poněvadž »Advocaten·Ordnung bey dem Wienerischen
Stadt- und Land-Gericht« ze dne 4. května 1700, tedy 12 let na to, praví
pod nadpisem »Summari-Recht«, že »nach dem alten Herkommen und
Observantz« do tohoto řízení debita liquida vel de proximo liquidanda
náležejí. Tento řád nemění nic na stávající formě. Toliko staré Unklaghaftmachung překládá se tu slovem Contentirung, a Erinnerung zve se
Contentirungs- Aufftage. Lhůta jeho přizpůsobuje se lhůtě, kterou má
Warnungs-Rathschlag. 20o ) Námitky možnoll podati toliko do 14 dnů ode
bylo nařízeno.
v této lhůtě
podány, nebyl s nimi dlužník více slyšen. 201)
se ovšem pravidly summárního procesu. Bylo však rozeznávati, zda se
jedná o žalobu in liquidis aneb proxime liquidandis.
in liquidis
podány námitky, šlo řízení až k replice, a byla po replice exekuce povolena, když námitky nebyly dosti závažné. Jinak provedl se spor až
do konce. 202) In proxime liquidandis mohlo býti jednáno o všech námitkách. 203) I tu musel tedy summární proces ustoupiti způsobu, jak
se jednalo o námitkách ve starém
Ze zákona ze dne 25. května
1693,204) který čerpal zase z dolnorakouské osnovy zemského
205)
vzato ustanovení, že hkvidními jsou také
kramářů a řemeslníků,
které dlužníkem jsou podepsány.
rok a den
likvidní, ztrácejíce P<il uplynutí této lhůty veškeré své průvodní moci. 206)
Codex austr. 1. L C., Chorinsky p. 63 a násl.
Codex austr. I. I. c. §§ 1, 2.
200) Codex austr. 1. 46, Chorinsky p. 65 a násl.
201) 1. C. § 3: »In dem Termin 14 Tagen alle Exceptiones, als selber damit weiters nicht rnehr angehohrt werden solle, díe Execution wird jedoch damit nicht gehemmt, sondern der Stritt vegen diesel' Exceptiones separatim gefUhrt«.
202) 1. c. § 7: »Wann eine Klag in liquidis eingel'eicht, und von dem Beklagten
keine Exception, doch von nicht genugsamer Erheblichkeit erstattet wird: solle auff
die Replic die Execution in ordine ertheilt und der Beklagte mit seiner Exception
ad aliud Judicium verwisen werden j« § 32: »Exceptiones peremtoriae sind ad aliud
judicium zu verveisen, und der Execution vird freier Lauf gelassen: im Fal! aber
eine oder mehrere fUl' relevant erkannt wurden, das weitere, nach Befund der Sachen
.zn schleuniger Ausfindung vorgekehret werden«.
203) §§ 3, 7, 32 v pozn. 201 a 202 ..
204) Cod. austr. I. p. 454.
205) Ch orin sk)! p. 68 v pozn. 14.
206) Cod. austr. I. p. 46 násL § 21.
198)

199)

Ze 17. století sluší ještě uvésti Gerichtsordnung C~nsistorii episcopalis
Viennensis, jehož den vydání však Codex austriacus neudává. 207) Dle něho
ukládá se při nárocích likvidních a plně dokázaných »Contentirung inner
8 Tagen « a na to »Vollziehung inner 3 Tagen« s vyhrožením; že se povede právo. 208)
Obrist Hof-Marschallische Gerichtsordnung ze dne 17. července 1714 209 )
drží se již v obecnou praksi vešlého pojmenování Contentirung«, které se
»in lautern Schuldforderungen« ukládá a jemuž třídenní »VollziehungsAuflage« pod následky exekuce následuje. Nové jest, že se tento způsob
dvou rozkazů i na exekuci rei judicatae rozšiřuje, poněvadž kořen jich již
kryje dlouhá doba zapomněni. 210) V poloUkvidních dluzích bylo již ří
zení jiné, povolivši zase domácímu právu, jak níže uvedeme.
Gerichts- und Tax Ordnung der Wienerischen U niversitat ze dne
~~8. listopadu 1724 připojoval se k procesní novele ze dne 28. března 168l.
Činil, jak tato, rozdíl mezi nároky likvidními a poloEkvidními. Likvidní mu
byly ty, které se opíraly o »bekanntliche Handschrift und Petschaft« žalo~
vaného.
Pololikvidní,
svědčil »Contract, Testament, Codicill oder
Gerichts- und Protokolls-Extract« nebo • ein von dem Debitor unterschriebener Conto oder Auszuglein.«
Při likvidních pohledávkách vydávána jako v citované procesní novele ~ Contentirungsauflage inner vierzehn Tagen«, na to pak druhá osmidenní »Contentirungsauflage« s vyhrožením exekuce.
Při pololikvidních bylo ukládáno» Unklaghafthaltung«
do 4 dnů a na to Contentirungsauflage« do 14 dnů. 214) :Řízení nesb se
ve slohu procesu sumárního, připouštěny pouze námitky likvidní.
V ostatních případech žádán jako v procesní novele »simplícirter) f6rderlicher« nebo »ganz f6rderlicher Bericht«.2
Cod. austr. I. p. 430-436, Ch orúz sk)! p. 71 a násl.
Cod. austr. I. p. 431: »Im Fall aber die erste Klage eine liquidirte und
vollstandig probirte Anforderung in sich halten thate, so solle in der ersten Verbescheidung die Contentirung inner acht Tagen, in der anderten darauff folgenden aber
die Vollziehunginner drey Tagen, sonsten sey die Sperr oder nach Beschaffenheit
der Sachen in dess Klagers Begehren und sodann darauff, vofern nichts einkommen,
die Sperr
seyn«.
209) Cod. austr. III. p. 750, Chorinsky p. 72 a násl.
210) Cod. austr. III. p. 750 čl. 1: »Wird fUrohin uber einen gerichtlichen Vergleich oder Ausspruch, gleich nach Verftiessung 14 Tage dessen Vollziehung inner
3 Tagen, mít der gewohlichen Warnung, sOJíl,sten seye in die Sperr vervilliget & auferlegt j
in andern lauterď Sc.huldforderungen aber, wenn solche venigstens 25 ft. betragen, ist
dem Beklagten vorhero die Contentirung inner 14 Tagen anbefohlen, sodann nach
ergangener erstgemeldt 3 tagiger Vollziehungs-Auftage dle Sperr verwilliget werden.·
Cod. austr. supp\. II. p. 334 § 8.
212) 1. c. § 17 .
213) 1. C. § 8.
214j 1. c. § 17.
215) 1. C. § 44.
216) 1. c. § 18.
207)

208)
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Shrneme-li prtltto jednotlivé zjevy zákonodárství rakouského o exe-

kučním procesu v jeden obraz, vidíme, že starému právu v příčině dvou
rozkazů ustoupeno na celé čáře. V stavovském soudě ovšem uchovala se
dvojakosť nároků likvidních a pololikvidních a přešla později do soudu
~fde~ské univ:rsit'yl než právě tato dvojakosť ukazuje nám oba proudy,
Ktere spolu zapaslly, bezokladnou vykonavatelnosť totiž likvidních nárokll
po způsobu exekučního procesu na říšském komorním soudě a staré
urychlené řízení s dvěma rozkazy (U nklaghaftmachung a GebotsbrieO,
platící ze starých zvyků Dro dlužní listy. Ale i řízení o likvidních nárocích
musilo se podrobiti domácím zvykům a přijati z nich dva rozkazy starého
urychleného řízení pro dlužní listy (Gebotsbrief a Warnung-Rathschlag).
Pro
platí však staré urychlené řízení ve své dřívější
podobě, přizpůsobené toliko písemnosti. Než i toto odpoutává se již
v soudě zemského maršálka, jak níže
od
a bere na
sebe původní formy. V soudu městském vidíme staré řízení nejvíce uchované. Proces exekuční, který v advokátních řádech ze dne] 2. března 1688
a ze dne 4. května 1700
je přímé
starého urychleného řízení. Pokud proto prakse a cizí vliv přiznává rychlou exekuci
i jiným listinám, než které ji měly v starém právě, dostává se jim této
exekuce jen v rámci jednotného exekučního procesu, který ze starého
řízení zbyl v městských soudech. Soudní řád vídeňské university je, pokud
nán: z~ámo, poslední, který formuloval exekuční proces v jeho dvojakosti.
Zat1m Jednak vrácení se k starým formám původního řízení, jednak jiný
domácí· živel připravoval přeměnu této dvojakosti.
Idea smířlivosti, která v zjevech, na české půdě zpodobených, přešla
db rakouského práva, a s níž se pak tu pod různou tváří jako »minne~)
»berednusstag«, »freundlicher tag«,
setkáváme, nevymizela z tohoto
ani
O tomto »giitliche Ersuchung« dovídáme se z doby recepční cosi
bližšího ze štýrské reformace z roku 1574. Můžeme jí
k osvětlení
poměrů rakouských proto, poněvadž
že "Giitliche Ersuchung« bylo
i před recepcí v Rakous!ch v užívání, ,a poněvadž Beckmann 218) o něm
uvádí, že
jak v Stýrsku, tak v Rakousích ode dávna obvyklé,
a poněvadž konečně v rakouském soudnictví později přicházející »Commissíones« s pojmem jeho úplně se srovnávají, byť
svou formou s ním
více nesouhlasily.

Dle čL XX. štýrské reformace
ode dávna
soudu
v Štýrsku obyčej, že každý žalobce se dříve, než žaloval, žalovaného dotazoval, zda by se s ním po dobrotě neshodL Mohlo se tak státi ústně
nebo písemně beze všech obzvláštních formalit. Když tak žalobce neučinil,
mohl si žalovaný na soudě proti jeho vůli roky k smíru vyžádati. Zvalo se
217)

218)

Viz pozn. 39
Beckmamz p. 185.
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to » díe taeg abnehmen«. Ba požadavek tohoto předchozího dohodování se
byl tak nutný, že žalovaný nebyl povinen odpovědíti, když se ho žalobce
nebyl dřív o dobrotu dožadovaL Žalovanému bylo však volno vyhraditi si
rovnání, až bude žaloba na soudě. K rovnání musilo tu pak dojíti dříve,
než se začalo o žalobě jednati, aby žalobce ve svém právu zdržován
nebyl. Jako obzvláštní příklad, kde k něčemu takovému docházÍ, jmenuje
citovaný článek » Brief und Sigill«. 219) Toto »Giitliche Ersuchung« je ještě
za Beckmanna, tedy v druhé polovici 11. století jak v Štýrsku, tak v Rakousích běžné. Tento podává také jeho formulář, 220) a náš podiv zbuzuje, jak v Štýrsku a v Rakousích z mimosoudního umlouvání se před
započetím sporu přišlo se k týmž výsledkům jako v Čechách k řezaným
.cedulím. 221) Tak stejná idea za stejných podmínek vede i na různých
místech k cílům stejným.
2l9) Ainer Ersamen Landschaft des loblichen Furstenthumbs Steyer New verfaste
Reformation des Landts vnd Hofrechts daselbst, lm MDLXXIIlI. Jar auffgericht.
MDLXXV. Augspurg, foL 10: »Dieweil bissher bey dieser Schrannen cin gebrauch
erhalten worden, das cin jeder KHiger den beklagten vor der Klag gutlich ersuchen,
vnnd abtrag der klagten sachen in der gutte bcgern mussen, welches dann an jm
selbst billich ist, damit dardurch díe muthwilligen klagen vnder den Landleuthen,
souil muglich, verhut vnd abgestellt werden. Demnach soll es hinfiiro noch gehalten
werden, Nemlich das ein jeder KHiger den beklagtcn, es sey vmb Erbschafften, Gwalt
.oder ander dergleichen fiirfallenden sachen, vor der klag vmb Abtrag oder vergleichung
der begerten anforderung, oder empfangenen schadens, es sey nun mundlich oder
schrifftlich, kurtzlich vnd ohne sonderer grosser aussfiihrung, Weils vnder andern
fG.rnemlich zu erhaltung gutter einigkait beschicht, ersuche, ausser solcher ersuchung
mag der Antworter dem Kiager díe t~g abnemen oder jne der antwort entprechen.
Das aber ainer solch g1itlích ersuchen, sonderlich was grundt vnd Poden, Brieff vnd
Sigill vnnd dergleichen sachen, so im Lands Rechten zu rechfertigen geburen, wie
dasselb etwo begert vnd gefordert mochte werden, zu laisten mt schuldig zu sein
vermaint, sonder sich dahin gegen dem ersuchenden erpeut vnnd erklert, zwischen den
Rechten mít jene gutlich, doch vnuerpindtlich auss der sachen Reden vnd handlen zulassen, So soll derselb ersuchend thail, solch sein erbieten anzunemen schuldig sein,
doch das dieselb gutlich handlung in einer kurtz bestimpten zeit vnd sonderlich von
angehung desselben Rechten, ins werck gericht werde, damit der ersuchend thail
nicht mutwillig auffgezogen, sonder sein ersten tag in sollichen Rechten, wo díe gMe
nit statt hette, klagen
Wo aber solches von jme nít beschehe, sonder also mít
der Klag fortfahren wurde, So sollen denselben auff des Gegenthails anrMfen gleichermas sen díe
abgenummen ~erden.«
Beckman p. 185.
L c.: »Die Gutliche Ersuchung, seynd in Ertzherzogthum Oesterreich und
Herzogthum
seit jeher gebrauchlich, ad lites temerarias supprimendas; dann so
offt ein Klager dase!bst wider einen andern wegen Erbschafft, liegende Grunde, obligatíones, Geltleihung, Gewalts-Sachen oder in andern Sache 1 gerichtlich za klagen
hat, so muss er ad evitandas lites den Beklagten erst gutlich ersuchen (quod tamen
in excelso Regimine non attenditur), ob er sich nicht will mít ihnen wegen seiner
praetension und Anforderung oder wegen sein erlittenen Schaden und Klag in der
Gute abfinden, ehe er ihn irgend vor Gericht verklaget und ein citation an ihn von
Gericht abgehen last, damit diese bevorstehende Klag konne und moge verhutet werden
nnd sie also beede unter si ch kunfftig in guter Einígkeit leben: Es soli aber Klager
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o giitliche Ersuchung zmiňuje se také osnova zemského zřízení z druhé
polovice 17. století 222) a pak Thasser. 223) V Dolních Rakousích však
giitliche Ersuchung v tom rozsahu, jak nám je štýrská reformace a Beckmann vyličují, neplatilo. Beckmann zachytil asi j když o něm mluvÍ, vedle
štýrského toliko obraz hornorakouské prakse, 224) Prak se dolnorakouská
se takovou v očích Suttingra nejevila. NesdíHť nám ze své bohaté zkušeností ani jediného případu, že by giitliche Ersuchung bylo nutnou podmínkou žaloby, ač fakticky, jak z Thassra a svrchu uvedené osnovy víme,.
žalobě předcházelo.
Nicméně zná Suttinger jiný ústav, který nám ze starého práva ;myšlénku shody a smíru přenáší jako giitliche Ersuchung. Jsou
to commissiones neboli Erforderungen, které soud v některých případech
za účelem shody sporných stran naříditi může, jmenovav k nim zvláštní
úmluvce, "commissarii«. A nám mimoděk vymořují se z dějin rakouského
práva »gude leute, berednusstage a hindergangsbriefe«.

Suttingrovy a také dotčené již osnovy zemského zřízení,226) při níž
Suttinger jako spolupracovník své účastenstvÍ. 227) Vidíme z
že
stará nechuť před ústním jednáním mezi stranami, která se tolik komisí
v exekučním procesu hrozila,228) již pominula. Přispělo k tomu samotné
zákonodárství, zapovídajíc je na straně jedné, v exekučním procesu, a hovíc
jim na straně druhé, ve sporech. Bylyť komise výborným prostředkem, jak
by se spory mezi stranami urovnati mohly. Toho jsouc si vědomo, nutilo
zakonodárství strany i advokáty, aby se k ustanoveným komisím dostavovali.
Tak to činí advokátní řád při soudě zemského maršálka ze dne 27. března
1638, ukládaje advokátům pokutu jednoho dukátu, když závažné příčiny,
proč se ke komisím dostaviti nemohou, komisařům den před tím neoznámí.
Patent ze dne 28. dubna 1638, stěžuje si, že úřad komisaře nikdo nebude
chtíti převzíti, když se na strany marně čekati musÍ, hrozí již advokátům
i stranám pokutou 6 říšských tolarů.
Suttinger sice uvádí, že strany
nemají býti ke komisím nuceny, 231) a také v osnově zemského zřízení čteme:

Dle Suttingra nařizují se commissiones, když se soudí mezi sebou
aneb když je spor nejasný neb svou velikostí hrozivý. 225) To byly

důvody

měl

příbuzní,

dem beklagten Gegentheil, bey dieser Schrifft und gutlichen Ansetzung bey der
La1Zds-Hauptmannschafft einen 8tagigen und bey der Schrannen ein 14tagigen Terrnin,
in welchen ihm díe satisfaction geleistet werden moge, zu seiner information communiciren, und dieser terminus wird Gegentheiln ad deliberandum von Klagern gegeben,
utrum Iitigare vel negotium cortroversum arnice componere veIit; wann aber der
Klager diese schrifft- und gutiiche Ersuchung und communicirung seiner fundamentalKlag contra juris Austriaci & Stiriaci ordinem unterlast, so ist Beklagter regulariter,
excepto excelso Regimine von der angestellten Klag zu absolviren, quod fit ob praesumtum
temerarium litigium etc. Hergegen wann der ersuchte Gegentheil si ch nicht will auf
gutliches Ersuchen mít Klagern gutlich abfinden, so kan er Klager mít seiner
wider Beklagten in den nechsthaltenden Rechten gerichtlich verfahren, vide de his
Gerichtsordnung Diese gutliche
art. 23 in der alten & art 21 in der neuen
Ersuchung mu ss Klager sel ber mít seiner eigen Hand und und Pettschaft fertigen und
es hernach bey dem Klag-libell legen, wann aber actor des Schreibens nicht kÚ.ndig
und kein Pettschaft hat, kan er an seiner statt ein guten Freund zu unterschreiben
und sieglen [Ur sich erbitten, vide art 21, nebst diesem ist hier zu wissen, dasz das
gutliche Ersuchen und das darauf folgend Klag-Iibel, qlload causam princi palem & fundamenta praetensionis mussen gleichlautend seyn, ne primum de contractu emptionis
& alterum de transactione, matrimonio vel alia diversa causa diversimode egat, quoniam sic in hisce Tribunalibus nihil operantur. Dann gleichwie das gutliche Ersuchen
ist praeparatorium litis und sol1 regulariter zum wenigsten 14 Tag hey den Schranen
vor der Klag vorgehen, a]so ist das drauf folgende Klag-libell fundamentum & radix
Iitis« O řezaných cedulích srv. Tieftrultk Odpor stavů českých proti Ferdinandovi 1.
l. 1547, p. 365, Reliquiae, p. 257 č. 31, p. 258 Č. 33, p. 259 Č. 34. p. 267 Č. 59, p. 270
Č. 70, Glossarium: řezané cedule, Obnov zřÍz z. BXIL, moravské XXV. č. 67.
222) Bo/ml, Handschriften Č. 383 sv. 19, tit. XVI. fol 74:
»wann er sich in der
guete hierzu nicht verstehen will, gleicher gestalt Beclagen.«

223) Tractatus III. p. 28 a násl. ve :.Formula dess Gebotts-Brieft«:
:»so er uber
nachmaliges Ersuchen von euch nicht habhafft werden konnen.«
224) Viz pozn, 221.: Lands-Haubtmanschafft.
225)

Sutt. obs, XLVII. p. 87.

» Wir wollen zwar nicht, dass die Parteyen zue guetigen Com111issionnz gezwul1gen vnd genó'ttigt werden solleJ1-y«

ale již tato osnova

pokračuje

v citovaném

místě

takto dále:

jedoch wan die Gerichter sechnz, dass etwan ei11 Sachelz nicht
gar lauter in ab vnd gegen Raittung bestelzet, nicht viel antriJft,
vnder nachenten Be.freunden ist oder S01zsten eÍ11 weites Auszszehen
hatt, steHen wir derselben Guetbedunckhen anhaimb, ob sy die
Guate ptlegen vad hiezu Commissiones anordnen wol1en.« 232)
L díl 22 titul, viz níže v textu.
Clzorúlsky p, 43.
223) Patent
ze dne 13. listopadu 1613, Sutt. obs. CIV., ex. řád ze dne 27. čer
vence 1655, Cod. austr 1. p. 306.
229) Cod. austr. L p. 21 § 16.
230 J SuU. obs. XL VII,
Sutt. obs. XL VII.: »Vnd eben derentwegen haben die jetzt regierende Rom:
Kays: May: nach Antrettung dero Regierung denen Tribunalien unter andern auch
dieses eingebunden: dass man mit Anordnu ng Commissionen eingezogner gehen
und díe Partheyen hierzu nicht nothigen solle. So sollen doch die Partheyen bedencken, dass das Gericht die Commissiones nicht vergebens, sondern gemeiniglich
ihnen zum besten anordnet und dass vielmals ein dadurch erfolgender magerer Vergleich besser als ein feister Abchied ist. Es solle auch billig ein jedweder, welcher
zu einer Commission gehet díe jenigen Vers: we1che in dem Palatio Mediolanensi
bey der Stiegen in Marmorstein ausgehauen seynd; vorhero bey sich wol erwegen
welche also lauten: »In causarum controversiis corporales inimicitiae oriuntur, fit
amissio expensarum, labor animi exercetur, corpus quotidie defatigatur, multa & inhonesta crimina deinde consequuntur, bona & utilia opera postponuntur, et qui saepe
credunt obtinere, succumbunt et, si obtinent, computatis laboribus & expensis (nihil
acquirunt.«
232) I. díl 22. titul:
»Von guetigen Mitt1n vnd Commissionen.« Jak se z tohoto
titulu dovídáme, nebyly v čase sepsání této osnovy komise při soudě zemského mar226)

227)
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Pročež i tato osnova pokutou šesti říšských tolarů těm stranám
a advokátům hrozí, kteří se napřed neomluví, že ke komisím přijíti nemohou. ZákonodárstvÍ se na této cestě nezastavuje a pokutami hrozí dále
patenty ze dne 24. března 1668, ze dne 7. srpna 1669,233) procesní novela
ze dne 28. března 1681,234) patenty ze dne 10. února 1688,235) ze dne
10. března 1688,236) ze dne 12. března 1688,237) až konečně Advocaten-Ordnung bey dem Wienerischen Stadt- und Land·Gericht ze dne 4. května 1700
prohlašuje, že nedostavení se ku druhému smiřovacímu stání má za následek kontumaci. 238) Bylo to již v době, kdy nařizování komisÍ, které
zvány také Extra-Iudicial-Commissiones, bylo obecně rozšířené. Jako
v starém právu bylo možno v každém stadiu sporu, aby se strany v komisích o svých sporný'ch nárocích dohodovaly. Nejprvnější stopy komisí
svědčí však o tom; že se hned po žalobě nařizovaly.
Tak tomu bylo
v exekučním procesu,
kde komise, ač
pokračováním starého ústního řízení, přece jen asi také účelům smiřovacím sloužily, a tak tomu
bylo také v ostatních sporech až do vydání procesní novely ze dne
března 1681. Tato obmezila případy, kdy komise mají býti nařizovány,
a stanovila poprvé, že nemají býti více nařizovány kned na žalobu, nýbrž
teprvé na repliku, když se »materia litis«za »transigibl« míti bude. 240)
Obecné rozšíření komisí
mělo však i své vady.
Strany a advokáti,
kterým na tom záleželo, používali jich' ku protahování sporu. 242) I stávalo

28.

šálka dosavad v užívání, nýbrž jen při regimentu. To ovšem změnilo se procesní novelou ze dne 28. března 1681, viz § 14.
233) Cod. austr. 1. p. 23. O patentu ze dne 24. března 1668 zmiňuje se text patentu ze dne 7. srpna 1669.
Cod. austr. I. p. 28 § 12.
235) Cod. austr. 1. p. 32.
236) 1. e.
237) Cod. austr. 1. p. 35 § 16.
238) Cod. austr. 1. p. 34 § 99:
»Konte aber ein oder andere Parthey oder derselben Herm Advocaten und Proeurat')res aus erheblichen Ursachen (deren dann díe
Herren Commissarii wenig st ein Tag vorhero, damit sic wohl ín Ambts- als sclbst
eigenen Verrichtungen nicht verhindert werden, zuerinnem
bey der ersten angesetzten Commissions-TagbSatzung nicht erscheinen: solle uber gerichtliche
eine andere superperemptorisehe, ohne
einer Entschuldigung: sondem
des erseheinenden Theils wurklicher
in eontumaciam dess Ausbleibenden
bestimmet; aueh sodann vorge:J.ommen, folgends dariiber relationirt und erkennet werden, was Reehtens ist.« Viz též Gerichtsordnung Consistorii Episcopalis Viennensis,
Cod. austr. I. p. 431 ad 3.
239) Viz pozn. 228.
240) Cod. austr. p. 28 §§ 12, 13.
241) Osnova cit. zem. zřízení poukazuje již 1. c. na to rozšíření, když varuje, aby
obecným se nestalo: »aber sollen die aldort gebreuchigen Erforderungen in díe Commission Stuben nicht gemain gemacht, sondem allein wan man anderss nicht auss die
Sachen komen khan, gebraucht, auch bey solcher Erforderung kein Saehen hauptsachUch decidirt, sondem zu den ordinari weeg gewiesen.«
242) Sutt. obs. XLVII.
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se, že bývalo i více stání za účelem urovnání rozepří naři~ováno. Dotčená
osnova zemského zřízení chtěla proto stanoviti, že jich nemá býti více než
tré. 243) Při stání neměly býti od stran podány více než 4 řeči, které vesměs
'· mevy,l 'Ja k se z uve d
' osnovy 244)
protokolovány a od stran podepsány b ytl
ene
a § 13. procesní novely ze dne 28. března 1681 245) dovídáme. Tento
§ 13. byl však dvorským dekretem ze dne 6. května 1681 výslovně zrušen,
a žalovanému mělo býti nařízeno, aby k ústnímu jednání za účelem smíru,
které po replice se polOŽÍ, hned hotovou dupliku s sebou přinesl. Když se
strany nedohodly, měla duplika býti hned založena, a spor skončen. 246)
Ale s duplikou opakovala se táž historie jako s dostavováním se do komISI. Hrozilo se tedy také zase peněžitými pokutami, když by se hotová
duplika do komise nepřinesla. 247) Radikální pomoc přinesl tu však svrchu
již citovaný advokátní řád vídeňského městského a zemského soudu ze
dne 4. května 1700, ustanoviv, že druhé stání, když do prvního duplika
přinesena nebude, kontumací končí. Vedle tohoto způsobu nařizování komisí zůstal však v platnosti i starý způsob, že nařizovaly se ihned po
žalobě.
V obou, zejména však ve způsobu posledním spatřujeme sou·
vislosť se starým ústním řízením rakouským, a komise jsou nám proto
nositelem staré formy exekučního řízení tak, jak byly za vydání patentu
ze dne 13. listopadu 1613 a exekučního řádu ze dne 27. července 1655.
Je to proto jen souvislé pásmo s rakouskou minulostí, když Obrist-HofMarschallische Gerichtsordnung ze dne 17. července 1714 stanoví, že se
při poloÚkvidních pohledávkách strany pred soud aneb k extrajudiciální
243) Osnova 1. e.: »Doch sollen díe gleichen Commissiones nicht zue Verlangersondem Verkhurzung dess Reehtens angesehen sein, vnd auffs schleunigste befiirdert,
aueh vber 3 Tagsaczungen auffs maiste, die dritte aber alzeit peremtorie mít dem Anhang, es erscheine der eine Theil oder nicht, dass der erscheinende mít seinen Notturfften gehort vnd alsdan díe Relation vbergehen werden solle.«
244) 1. C.: »Bey solchen Erforderungen vnd allen Commissionen soll man denen
Partheyen mehr nieht als in allen vier Reden zulassen, also dass der Klage~ oder
praetendirende Thail díe erste Redt und den Schluss, der Antwortter aber dle Exception vnd den Gegensehluss habe.«
Cod. austr. 1. 1. C.: »Damit nun hiefiiro, wann uber einen Verlass, welcher
vím rei Judicatae hat, díe Revisío:1. gesucht und solche aueh zugelassen wurde, wegen
schrífftlicher Verfassung der mundlieh gehandleten Nothdurfft, díe Sach nicht verlangert werde, noch au ch zu besorgen seye, dass die Partheyen bey Verfassung der
Schrifften (wie bisshero offters verspuhret worden), etwa neue Instrumenta und Argumenta brauchen mochten: Als sollen fiirohin der Partheyen oder derselben Advoeaten
mundliehe Nothdurffts-Handlungen, es seye nun der Vorstand uber díe erste Klag
oder díe Replie angeordnet, fieissig protocomrt und so bald díe erste Red vorbey, dieselbe wie sie protocollirt, der Parthey oder ihrem Advocaten vorgelesen und, da er
sich darzu bekennet, von demselben in instanti, ehender der Gegenthei! darauff antwortet, eigenhandig unterschrieben und also aueh mit denen ubrigen Reden verfahren
werden.«
246) Cod. austr. 1. p. 30.
247) Cod. austr. 1. p. 32 patent ze dne 28. srpna 1686 a ze dne 10. února 1688.
248) § 41 cit zák.
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komisi hned po zalobě předvolávají, že nepřítomnou stranu následky kontumace postihuji, a že konečně věc v krátkosti ústně projednána býti má,
poněvadž písemné námitky se vůbec nepřipoustějí. 249) Konec 17. a začátek
18. století je vůbec proti dřívější písemnosti ústnímu projednávání pří
znivý. 250) I spatřujeme mimo vylíčený již případ ústní jednání o nepatrných
věcech již v § 13 procesní novely ze dne 28. března 1681,251) s kterýmž
§ souhlasí úplně § 15 advokátního řádu
vídeňském městském magistrátě ze dne 12. března 1688. 252) Ústní líčení spatřujeme v čeledním řádu
ze dne 15. července 1688 dokonce s vyloučením advokátů,
v ústním
Extra-Ordinari-Recht advokátního řádu při vídeňském městském a zemském
soudě ze dne 4. května 1700,
ve Fundations-Diplom des Banco del
Giro ze dne 15. června 1703 255) a jeho pozdějších opravách, 256) v stěho
vacím řádu městského a zemského soudu ve Vídni ze dne 5. září 1725,257)
258
V pekařském řádu ze dne 2. května 1748
) a v četných jiných zákonech. 259)
Není tedy divu, že doba tato přiklonila se k ústnímu líčení, když
k uzákonění směnečného procesu
Stanovilť Wechsel-Gericht
& Ordnung pro Rakousy pod Enží ze dne 31. srpna 1717 260) v § IX"

soud má hned o žalobě", stání položiti a obě strany k němu
Staré ústní líčení, podloudně po komisích a městských soudech
přechovávané, vystupuje před nás v tomto stání. Soud smiřuje nejdřív obě
strany, a v tom je kus povahy extrajudiciálnich komisí, aneb protokoluje
jich sporné řeči a vynáší hned rozsudek, a v tom je kus rychlého ústního
řízení, jaké platilo v starém právě. Forma je ovšem již valně pozměněna,
a rozsudek není žádný starý Gebotsbrief. Je tu res judicata, po níž,
v právní moc vejde, ukládá se žalovanému »Contentirung« do tří dnů
s hrozbou, že se jinak povede právo.

Cod. au str. III. p. 750 čl. 25: "Wegen der halben Liquiden-Schulden, bey
dem vorhin schon von Dns an statt der von Alters gewohnlicher Verfahrung eingefiihrten Gerichtsgebrauch seín Verbleiben dergestalt, nehmlich, dass auf díe erste
Klage gleich _díe Partheyen vor dieses Kayserliche Obriste Hof-Gericht, oder auch zur
einer extra-iudicial-Commission erfodert, mithin díe Sache summarie erortert, auch
bey denen clausulirten Tag-Satzungen der erscheinende Theil ungehindert des andern
Ausbleibens, mit seinen Nothdurften gehort und díe Erkanntniss in contumaciam geschopft werden soBe Demnach aber 26. Dnsere zur BefOrderung der ]ustitz fuhrende
intentíon, sowohl in diesen als andern Sachen, welehe Wir mir summarie mittelst einer
auf díe erste Klage anordnender Commission oder gerichtlicher Verhor erortern wollen, auf ein und andere Weise verhindert werden will,. wo
dies Orts díe Sache
durch Einreichung einer schrifftlichen Exception von dem kurtzen Weg ab und ad
viam juris zu ziehen, auch durch allerhand verschobene Incidentz-Begehren díe Erforderung zu hemmen, oder gar zu hintertreiben suchen, als wird inskunftige in dergleichen summarischen Verfahrungen eine schrifftliche Exception nicht angenommen.«
250) Chorinsky p. 88.
Cod. austr. 1. p. 38 § 13, viz též Sutt. obs. III.
252) Cod. austr. I. p. 35 § 15.
253) Cod. austr. 1. p. 279 § IV, Chorinsky p. 89.
254) Cod. au str. I
p. 47 S§ 42, 44.
Cod. austr. II. p. 81, Chori11.sky p. 89.
256) Choritzsky p. 90.
257) Cod. austr. IV. p. 287, Chorinsky p. 91258) Cad. austr. V. p. 287.
259) Cod. austr. V
p, 294: Gewerbs-und Handtierungs-Patent im Lande ob der
Enns ze dne 1. června 1748, viz též Chorinsky p. 91 a násl., kdež p. 94 a násl. jsou
uvedeny také zákony, na Extra-Judicial-Commissiones se vztahující.
260) Cod. austr. III.
p. 881-904 § IX.: » Wann aber dergleichen Gefahr sich
nicht aussert und doch der Glaubiger zu seiner Befriedígung in der Gute nicht gelangen mag, sondern veranlasset wird, vermittelst gerichtlicher Assistentz des Schuld249)

že

směnečný

předvolati.

S tímto směnečným řádem byly
cantil- & Wechsel-Ordnung ze dne
Wechselpatent díe Wechselordnung
lnnerosterreichische Erblander in sich

souhlasné: innerosterreichische Mer20. května 1722 261) a Erneuertes
mr díe Boheimische Nieder- und
begreifend ze dne 1. října 1763.

Faliitenordnung ze dne 12. srpna 1734 přizpůsobil řízení, které na
výtahy z knih obchodníků a řemeslníků následovalo, tomuto směnečnému
řízení. 263) Nebylo k tornu mnoho potřebí, neboť, jak jsme viděli, bylo před

ners Vermogen anzufassen, zu dem Ende díe gerichtliche Sperr zu begehren, so solle
das Wechsel-Gericht auf des Klagers erstes Libell, und darinnen beygelegten WechselBrief gleich beyde Theilc und zwar nach gestalten Sachen, bey nachsten Rath-Gang,
oder langstens bey der hierauf folgenden Session peremtorie zu erscheinen, erfordern,
auch der Klager diese seine Klage samt Beylagen in authentischer Form dem Geklagten durch den Gerichts-Ansager zeitlich intimiren lassen, und dieses zu dem Ende,
dass wann des Klagers Forderung richtig und keine Exception lcidet, das WechselGericht dennoch díe Sache in der Gute beyzulegen und den
bey etwa an Seiten des Geklagten manglenden baaren Mitteln zur Annehmung einer anstandigen Caution oder Verstattung zulanglicher Zahlungs-Fristen zu verm6gen, Fleiss ankehren
konne, worzu jedoch Klager nicht solle gezwungen, sondern ihme auf Begehren díe
Execution in: ordine, wíe hernach stehet, ertheilet werden. Da aber Geklagter gegen
den Wechsel-Brief einerechtliche Exceptionem vel dilatoriam vel peremtoriam litis,
das ist, entweder eine aufzugige oder díe Klage selbsten alsogleich tilgende Einrede,
anzubringen hatte, solle er Gek:agter oder des sen in Wechsel-Sachen Verstandiger
und so wohl zum Streit als Vergleich genugsam Gevollmachtigter seine zu haben vermeynte Exceptiones mundlich
auch beyde Theile noch selbe Session mundlích schliessen und gegen schliessen, der Gerichts-Notarius aber diese der Parthey
mundliche Nothdurfts-Handlung mít allem Fleiss protocolliren und zu mehrer der Saehen Richtigkeit von beyden Theilen unterschreiben lassen, es ware dann eine wichtige Sache, welehe auf der Partheyen Verlangen, mit Gutbefund des Wechsel-Gerichts,
einen dreytagigen, jedoch peremptorischen Termín zum schriftlichen Schluss und GegenSchluss erforderte. Das Wechsel-Gericht hat hierauf, nach beschaffenen Dingen, díe
Gute zwischen beyden Theilen zu versuchen, in Entstehung díe miind- oder schrifftliche Nothdurfften durch die Partheyen und den Gerichts-Notaiium inrotuliren zu lassen, und mít der richterlichen Erkanntniss [Urzugehen, auch dieselbe denen Partheyen
stracks zu publiciren«; Chorinsky p. 80 - 83.
261)

Cod. austr. supp!. II. p. 49, Chorinsky p. 83.

262)

Cod. austr. suppl. nf. (Cod. au str. IV.) p. 452.

263)

Chor-i12S.ky p. 83 84.
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městským soudem vídeňským ústní líčení v takových věcech obvyklé, a znař

S takovými názory šlo se ku formulování exekučního procesu
v soudním řádě pro všechny, pod žezlem habsburské dynastie spojené
země. Odkazujeme tu na záslužnou práci Chorinského,264) vyjímajíce z nÍ.
pouze několik pro naši otázku významných fakt. Kompilační komise, radíc
se za referátu Holgerova o 25. předběžné otázce, na exekuční proces se
vztahující, usnesla se na tom, že o likvidních listinách má býti ihned Gebotsbrief vydán) námitky zřejmě bezdůvodné zamítnuty, o ostatních pak stání
ustanoveno. Byly-li námitky při stání vyvráceny, mělo se na exekuci uznati.
Byly-li za důvodné uznány, měl býti žalobce se svou žalobou zamítnut.
Námitky altioris indaginis měly býti ad separ.andum judicium odkázány,
a exekuci měl býti dán volný průchod. 265)
Za referátu Froidevova byla parata executio soukromých listin kompilační komisí vůbec škrtnuta.
Na» Handschrift« a » Petschaft« mělo se
jednati ústně. Příslušné ustanoveni vřaděno bylo jako odstavcc c) v § 12;
nynější § 15 jos. s. ř.
Deputační

komise, které byl návrh soudního řádu ku prozkoumání
zamítla ústní jednání pro likvidní listiny a hlasovala pro podržení
,Contentirungsauflage«. Toliko předseda její vyslovil se pro voto particulari proti, quia nemo inauditus sít condemnandus. 267 )
předložen,

Státoradovská komise, které byl návrh předložen, aby neshody mezi
komisí kompilační a deputační rozhodla, vyslovila se pro úplné odstranění
exekučního procesu, nesouhlasíc ani s tím, aby řízení o likvidních listinách
bylo ústní. Nicméně octla se přece druhá a třetí věta, ač je v křiklavém
odporu s první, v § 298 jos. s. ř.:

»Sollte jedoch die Klage siclt auf úne Urkunde grunden,.
'lvelche i1t Folge gegenwartigen (;,.esetzes vollkommen Glauben 7/erdient
solI au) ez'ne ganz kurze Frist eine Tagsatzung, und zwar mit dem
Anha1ige dass Beklagter auf Ausbleiben der Schuld gestandig gehaltetl werden wurde: anberaumt} und der Beklagte uber dz'e Klage
vernommen werden. 1st nun der Beklagte de1? Schuld gestandig,
so út VOli dem Richter ohne wez'ters auf die Execution zu erkennen;
sollte aber Beklagtcr Einwendungen be"ibringe1t, woruber sogleich
der Endspruch er)olgen kiinnte, so ist von beiden Thálen o/lIte
weiters díe Nothdurftshandlung aufzzmehmen und was rechtens
út] zu erkennen/ wo endllch in jenem Fall dass Beklagter zwar
die Urkunde anerkennte, aber solche Einwendungen btibrachte, woruber
y

J

j

J

264)

265)
266)
267)

der Endspruch nicht sogleich geschopft werden k olmte, die Sache
in das rechtHche Verfahren einzuleiten, inmittels aber dem Kliiger,
sowez't er nicht etwa bereits hinlanglz'ch bedeckt wiire, die Execution
bis zur Sicherstellung zu ertheilnl z'st. «

Obrist-Hof-Marschallische Ordnung ze dne 13. července 1714.

je také

Cnorinsky p. 98 a násl.
1. C. p. 101, 102.
I. p. c. 104, 105.
1. c. p. 108.

Byl to konec zápasu mezi právem domácím a právem ClZlm
kompromis mezi ústností starého a sumárním procesem cizího práva. Ale
byl to kompromis, který jakoby byl paměť živlů, z kterých povstal~ plně
vyhladil. Ku jeho vysvětlení nesahalo se ani do práva domácího, ani do
práva cizího. § 298 jos. ř. s. je nám jasný, když hledíme k jeho souvislosti
s minulostí, ale § ten stal se nejasný, když vykládala se v něm jen litera
zákona. Žádosť dle § 298 jos. ř. s.) jakkoli ve formě žaloby, byla žádosť
exekuční. Prakse však kladla důraz na žalobu, a brzy se nevědělo, co to
znamená, že soudce při doznání dlužníka na exek.uci nalézti má. Starý
Gebotsbrief vymizel úplně z mysli. Neporozumění dovršil dvorní dekrét
ze dne 7. května 1839 č. 358 sb. z. s., stanoviv, že žádosť za exekuci
může se již do žaloby položiti, jakoby exekuční žaloba dle § 298 jos. s. ř.
něco jiného byla předmětem měla. 268 )
Další doba nespadá již v rámec naSl práce. Nebudeme proto probírati více živly, které budovaly směnečný a mandátní proces. I tu čerpala
však ruka zákonodárce z minulosti rakouského procesu exekučního, vypravivši dle něho nejprvé směnečný proces. 269 ) Vedla si tu však samostatně.
Přijala pro směnečné řízení jen jeden rozkaz, shrnula v jednání dle tohoto
řízení všechny námitky proti rozkazu, jak to bylo v směnečných řádech
ze dne 31. srpna 17 t 7! 20. května 1722 a 1. října 1763, povolila však,
když se námitky podaly, exekuci ku zjištění, jako se v starém exekučním
procesu rakouském povolovala exekuce k uhražení, když se podaly námitky altiorem indaginem requirentes. Řízení, zahrnující všechny námitky
proti rozkazu, přešlo pak i s exekucí ku zjištění do řízení mandátního,
z Pruska čerpaného, 270) a do řízení syndikátního (§§ 19, 20, 25).
Do nového civilního
však do něho řízení

Přešlo

268)

řádu

procesního exekuční proces nepřešel.
a mandátní ve své staré, ústnímu

směnečné

I. c. p. 109-111.

269) .111enger: System des 6<;terr. Ci vilprocessrechtes, Wien 1876 p. 75 uvádí,
že
vydání platebního rozkazu na základě p: vopisu směnky a ostatních směnečných listin,
jakož i povolení exekuce ku zjištění během procesu byly již před nařízením ze dne
25. ledna 1850 známy a vyvinuly prý se na základě starších tradicí jako obyčejové
právo. Tyto procesuální zvláštnosti přešly pak do osnovy směnečného řádu, který
dvorská komise v právnických věcech r. 1833 dokončila, a odtud také do ministerského nařízení ze dne 25. ledna 1850 č. 52 ř. z.

270) Jllel'z.ger 1. c. p. 77 pozn.
77, srovn pruský zákon» Verordnung uber den
Mandats-, den summarischen und den Bagatellprocess vom 1. Juni 1833 (Geset7.-Sammlung von 1833, nes Stuck, p. 37) 1. Titel.

1.70 ,

principu ovšem přizpůsobené formě,271) a do nového exekučního řádu
přešla také exekuce zjišťovací, když se. proti směnečnému, mandátnímu
neb syndikátnímu rozkazu námitky podají. 272) Tenké vlákno souvislosti
vede nás tu tedy od nového civilního řádu procesního a ex"ekučního do
rakouské minulosti!

ODATE
kratší

znění

rakouského zemského

?

1.
Jak známo, zachovalo se nám rakouské zemské právo ve dvojím znem,
kratším a delším. Kratšího máme několik rukopisů, delšího toliko dva 1). O čase,
kdy tato znění povstala, náhledy se různÍ. Bude proto, trváme, snad vhodno, když
oživíme jich paměť krátkým jich výčtem. K vůli stručnosti budeme při tom,
jdouce za dřívějším příkladem, označovati kratší znění »LR 1 «, delší znění »LR 2 «.
Ludewig 2), vydav poprvé LR 1 v Reliquiae Manuscriptorum IV, p. 1 -23,
položil jej do roku 1190. K němu připojil se Schrotter r. 1765 ve svých» Abhandlungen aus dem osterreichischen Staatsrechte«
p. 101 a násl. Senkenberg, vydav roku 1765 ve svých »Visiones diversae de collectionibus legum
germanicarum« LR2' položil jej
doby prvních Habsburků. Rossler kladl v »Sitzungsberichte der Wiener Akademie « XI p. 549 LR vůbec do
Albrechtýnské, Zopfi v »Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte« H, p. 152 dokonce
do druhé
14. století. Zieglauerem položen byl v »Sitzul1gsberichte der
Wr. Ak.« XXI, p. 71-109 vznik LR do doby mezi roky 1287 až 1295,
kteréž mínění tamže p. 137 až 153 nalezlo v Meillerovi svého odpůrce. Siegel
v Sitzungsber.
p. 109 až 131 klade LR 1 jako soukromou sbírku práva,
která za tím účelem byla sepsána, aby sebrané právo císařem Bedřichem bylo
potvrzeno, do r. 1237; LR2 je prý pak osnova, která na základě LR1 byla
vypracována, kteréž
však
potvrzení se nedostalo. Hasenohrl v Osterr.
Landesrecht« p. 24 a násl. klade LR do doby mezi rokem 1276 až 1330.
Luschin v »Entstehungszeit des osterr. Landrechtes« a v »Geschichte des
iilteren Gerichtswesens« drží se v příčině LRl Siegla, LR 2 pochází však dle
něho z r. 1298. Dopsch ve svém spise »Entstehung und Charakter des osterreichischen Landesrechtes o: akceptoval v příčině LRl mínění Sieglovo, LR2 má
však za zemské zřízení, Přemyslem Otakarem II. kolem r. 1266 pro Rakousy
vydané, kteréž mínění nyní obecně se uznává 3).
v

271)

272)

§§ 548-559 civ.
§ 371 ad 2 ex ř.

ř.

proc.

1) Srovn. o tom Hase1zoh,-l, Das osterreichische Landesrecht, st. 1. a násl. Rieger,

dějiny rakouské, st. 128.
2) Držíme se tu líčení spisu DopscJzova, Entstehung und Charakter des osterreichischen Landrechtes, st 3 a násl.
S) Sravn. JVenmsky, Osterreichische Rechtsgeschichte 7., Schroder, Deutsche
Rechtsgeschichte II. Aufi. 1894. st. 649.
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Z těchto všech badatelů byl první Meiller, který vyslovil, že jsou LRtu
kompilace dvě. Myšlénku tuto provedl zevrubněji Siegel, a drží se jí Luschin
a Dopsch. Hasenohrl naproti tomu zná jen jediný LR. LR 2 jest mu jen rozšířené znění LR1' I my jsme náhledu Sieglova, že mezi oběma Ll{ty jest podstatný rozdíl, že oba mají svůj samostatný charakter. Pravíť Siegel, že v LRl
jest obsaženo to, co právem jest, v LR2 však to, co pro budoucnosť právem
býti má. Tato správná charakteristika obou znění LR zůstala i po výzkumech
Dopschových v příčině LR2 nedotknuta. Kdežto však Dopsch zůstal na poloviční cestě, zabývaje se toliko LR 2 tem a připojuje se k mínění Sieglovu v pří
čině LRl tu, jsou výzkumy jeho směrodatné i pro to, aby udán mohl býti
vznik LRl tu. LR 2 je vskutku jako zemské zřízení Otakarovo zákon, kterým bylo
stanoveno to, co pro budoucnosť právem býti má. K Jinému závěru však, než
je Sieglova »osnova<, přicházíme, když v LR 1 sbírku platného práva viděti
chceme. Zákon totiž, jehož ustanovení právo budoucnosti tvořiti měla, musil
teprvé v život vejíti, aby se o těchto ustanoveních říci mohlo, že se jich jako
práva užívá. Měl-li tedy býti LR 2 zákonem, který pro budoucnost stanovil,
co právem býti má, musely jeho zásady již obecně užívaným právem se státi,
aby jako takové ve sbírku platného práva, jakým LR 1 býti má, shrnuty býti
mohly. To jest jednoduchý logický závěrek, když theorem Sieglův o povaze LRl tu
a
Dopschův o povaze LR 2 za pravdu se vezme. Souhlasíce proto se
Sieglem v příčině různé povahy obou LRtů souhlasíme s Dopschem, že LR2 jest
zemské zřízení Otakarovo, tvrdíme však o LRl' že teprvé po tomto zemském
dizeni Otakarově povstal, 1,zikoli však že by mu pJ-::edchdzel.

ckého, které je jiné než pořadí originálu latinského, a dále též latinské zněni
3. odstavce latinského originálu »de treugis«, kteréž se od příslušné
německého textu liší 10).
Německé znění kapitoly latinské »de treugis«, v poznámce 10. citované,
nachází se také v témže slovosledu jak v zemském míru Otakarově , tak v LR 1
a LR 2 • Táhnou se protož, jak už jsme výše vytkli, mír Otakarův, LR a LR
Vl'
,
1
2
k nemec
{emu textu mlru mohučského z roku 1235, V příčině míru Otakarova
lze pak ještě uvésti, že při čerpání z německého textu tohoto míru zachovává
úplJ1;JÍ po;-::ad čerpaných kapitol. V míru Otakarově následují totiž za sebou tyto
kapitoly německého textu míru mohučského: 2, 3, 5, 6, 9, 8 (zde je jen malé
přehození kapitol), 10, 11, 13 a 14. Z toho všeho lze tedy míti za to, že mir
Otakarťtv čerpal z míru mohučského Přímo, zejména tedy ne prostřednictvím
LRl tu. Tvrzení to posiIuje fakt, že se v míru Otakarově taková místa míru
mohučského nacházejí, která se v LR( vůbec nevyskytují.
Jsou to kapitoly
německého textu~ 2, 5, 10, 13 a 14. Mimo to však nenalézá se v míru Otakarově .ani jediná známka, která by tomu nasvědčovala, že by LRl byl jeho vydatelI znám. Okolnosť tato by ještě neskytala neklamného důkazu pro prioritu
míru Otakarova před LRl' ale je jakýms takýms
pro domněnku že
sepisovatel mír'u Otakarova proto LR1 neznal, poněvadž tento toho času) ne
existoval.
Přistupme
k otázce, z čeho čerpal LR 1 a LR 2 _ Dopschem bylo
do~áz~nol že L~2 jest zemské zřízení Otakarovo, vydané r. 1 ~66, později tedy
oez mlr Otakaruv z r. 1254 a mír mohučský z r. 1235. Jsou-li tedy v něm
podobná místa, jako v těchto dvou mírech, jsou z nich čerpána. Srovnáme-li
~yní znění LRJ s mírem Otakarovým a mírem mohučským, seznáme, že čerpáno
byl~ z obou. Cerpány byly některé odstavce, nalézající se v obou mírech, jsou
to ~§ ~2, 64, 73,
75, 79, 80 a částečně i obsah § 57, dále některé odstavce,
nalézající se toliko v míru mohučském, jako
84 a 85, a dále zase odstavce
nalézající se toliko v míru Otakarově, jako
49 a 40 (na věci nic nemění:
že v ustanovení míru Otakarova, z něhož čerpán § 40 LR tu
bylo jedno
místo zemského míru z r, 1244 pro Straubing v Bavořích) 1

II.
Pro mínění naše mluví jak formální, tak materielní důvody. Formálními
zoveme ty, které ze zevní formy obou právních památek, jakož i jiných současných pramenů dobu vzniku LRl dovoditi hledí. Materielními zoveme pak ty,
které z obsahu soudobých právních pramenů na dobu jeho vzniku soudí. Přísná
hranice mezi oběma druhy důvodů ovšem stěží dá se udržeti, a tak bude třeba
dotknouti se důvodů materielních, když budou formální probírány, a zpomínati
formálních, když bude jednáno o materielních. Přistupme nejprvé k důvodům
formálním.
L,Rl' LR 2 a dále mír Otakarův z r. 1254 4) mají mnohá s:ejná ustanovení, která se nalézají v německém textu míru mohučského z r. 1235. Text
tento byl zřízen jako překlad latinského originálu hned při vydání tohoto ku
potřebě soudů 5)
Nezachoval se nám ve své původní podobě, nýbrž toliko
v opisech z polovice neb konce století 13. a ze století 15. 6) Z tohoto něme
ckého textu pak čerpaly a nepřekládaly snad z originálu latinského Constitutio
plCÍS in Franconia ze dne 25 . července 1281 7), mír mohučský ze dne 13. prosince 1281 8), wircburský ze dne 24. března 1287 9) kolínský ze dne 2. října
1299 a norimberský z roku 1303. Dokazuje to jednak stejný slovosled} při
němž jen tu a tam jest hozeno jiné slovo, jednak pořadí kapitol textu něme4) Proti dosavádnímu mmem, ze ze,!Dský mír Otakarův pochází z roku 1251.,
klad~

jej D9psch ve svém pojednání: })Uber die Datirung des Landfriedens Herz.
Otakars fiir Osterreich« (Mittheilungen d. I. f. ost Geschichtsforschung sv. 19. st. 160
a násL) do roku 1254.
5) Viz Zťeglauer, Sitzungsberichte der Wiener Akademie (Sb) XXI. st. 100.
6) llfo7Zummta GenlZaltťae LL II. st. 571.
7) J. c. st. 432-435.
8) 1. c. st. 436-43Y.
9) 1. C. st. 448-459.

Latinský text zní totiž takto: ,>Sepius accidit, ut presertim inter militares
contencio,. treug~rum
per obligationis vinculum conquiescat,
9-UlaqU?~ ex h~m,allls erro~l~us per momenta subtrahitur, nisi nexui pene subiaceat,
m permClem ,pnstmam reCldlvat. Firmiter igitur et districte precipimus, ut si is in
quo ;re:uge v:o.late sunt, cum eo in. cui~s manllm promisse fuerunt. et duobus aliis
status, de vlOlatlOue treugarum coram iudice SUD oer sacrasynoaahbus Vlf1S
menta
proscribatur, nec unquam absolvatur a pr0s2riptio~e praeter
voluntatem
vel manum perdat Si vero is, in cuíus manum treuae date sunt
voluerit veritati testímonium perhibere, cogatur a iudice, nisi declaret s~am iO'noran~
dam sacramento,
convictus manum amittat.«
text zní naproti tomu
takto: ~An wem der
gebrochen wirt, eflúget er das vor seinem richter mi t
dem der den landfride
unn mít zweyn anderen sempe;en mannen dje ir recht
behalten h~nd, das der fryde an im. ge~rochen sy, der richter sol in ze Zichte tůn,
der den fnd, gebro~hen hatt, und sol m llle~er usz achte lan ane des clagers willen,
oder e,r verhesz dle hand .dar umb da~ enSl als verre das er mít dem tode schlage
den fnde brec.te, so s 0.1 sm~r moge emer clagen umb díe selben tat und sol ouch
bereden, als hle geschn.ben 1St; wenne er das beredet, so sol der selbe niemer von
der acht kome? wann mlt dem tode und sol erlosz und rechtlos sin. Wi! aber nu der,
?er den lantfnden gemachet hat oder empfangen, mit gestan des rechtes das er an
lm gebrochen sy, dem sol der, ~ichter gebieten by des keysers hulden, das er sins
rechtes helffe, oder by den. helbgen, wer es das er es nicht wisse, lat er das durch
magschafft oder durch dehemer ·slachte dín a , er ist dem keyser und dem richter ze
ha?d, sc~uldig.« S~h~zí t;rdíž v něme~kém te~tu začáteční věta textu latinského Kon~cna veta te~tu !atms~eho (slova >Sl vero lS« až »amittat«) nacházejí se v překladu
mlsto na konCI v prostredku (slova >das ensi« až >rechtlos sin«)
11) Viz Sťegel, Sb. XXXV. st. 125.
vir.os
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§§ 82, 64, 73, 75, 79, 80, 84 a 85 (jsou to odstavce 3, 6, 9, 11 a 1
textu míru mohučského) přicházejí sice také v LRl jako články
63 (§ 82), 48 (§ 64), 56 (§ 73), 57 (§ 75), 60 (§ 79), 61 (§ 80), 65 (§
66
(§ 85). Poněvadž však v něm schází § 40 (vnd sol au ch pauen gal' an der
landleut schaden), dále §§ 57 a 62, které v německém textu míru mohučského
jako odstavce 8 (§
a 14 (§ 57) přicházejí, musil míti LR 2 v příčině těchto
§§ větší pramen než
LRll a tím právě byl buď mír mohučský aneb mír
Otakarův, v kterém se tato místa také nalézají. Dopsch ovšem považuje tyto
§§ za příměsky doby Otakarovy, nebyl by tedy poukaz na to, že v LR 1 nepři
cházejí, důkazem žádným, ale to, co níže bude uvedeno, přivede jej v patřičné
světlo. To platí taktéž o těch místech LR2' která ani v mohučském míru, ani
v LR1 nepřicházejí, nýbrž toliko v míru Otakarově, totiž § 40 (ustanovení, že
opevněný hrad může míti jenom ten, kdo má kolem něho 30 liber důchodů)
a § 49 (ustanovení v příčině sboření pevností, které z kostelů byly zřízeny j.
Fakt jest, že tato dvě místa se v LR 1 nenalézají, a že pro ně mohl býti jen
mír Otakarův vzorem.
Na čerpání z těchto dvou mírů mohučského a Otakarova poukazují již
také slova »Wir setzen und gebieten«, která v
přicházejí. Slova tato nebyla snad libovolně připojována k jednotlivým ustanovením, jak by se za to
míti
LR 2
dělán z LRll nýbrž celá ustanovení LR 2 byla vzata
s těmito citovanými slovy buď z míru Otakarova aneb z míru mohučského
z r. 1235. ,Snažší bylo, a je to logické, převzíti celý text z cizího zákona než
připojiti k právu již platnému, jakým LR 1 býti měl, vůli královskou ve slovech:
»'Vir seczen und gebieten.« Důstojnější bylo také pro vládce, jakým byl Otakar,
vydati nový zákon, třeba čerpán
z cizích zákonů, a jej jako královskou
vůli prohlašovati než vypůjčovati si předmět pro tuto vůli ze soukromé sbírky,
která sama ani sbírkou platného práva nebyla by se jevila, jsouc jen kompilací
domácích obyčejů a říšských zákonů.
Jsou sice i v LR 2 slova, která zaměňují text původních pramenů »wir
seczen und gebieten« ve znem »es ist recht nach
des landes, «
takže se
v této
podobnosť mezi LR 2 a
se slova »wir
seczen und gebieten« vůbec
a místo nich vždy jen »es ist recht
nach gewohnhait des landes«, ale v LR 2 jsou přece místa s těmito slovy, která
na přímé čerpání z původních pramenů míru mohučského nebo míru Otakarova
poukazují. § 64 LR 2 ustanovuje totiž:
německého

»

Německý

Wil" seczett u1zd
text míru

mohl..čského

»Wir setzen

das

ľemaJzd

ka'iJz muntman habe. «

ustanovuje v odstavci 6.:

t!'e,Otl?Ielt

by unsenz hu/delz, das nieman deheinen

mztJdman habe.«

Mír

Otakarův
»

pak stanoví:

U7ir setzen tutd !!'é:melle1t : daz nieman dehaei1z muntman hab. ({

LR 1 naproti tomu v

čl.

48 ustanovuje;

»Es sol auch JtÍemalzt dhaúzen mUlztman haben.«
Je protož v této příčině souvislosť LR2 s mírem mohučským aneb ještě
spíše s mírem Otakarovým na snadě.

Jiné podobné místo je § 57 a 62 LR2' které však jen poměr jeho k míru
Otakarovu objasňují, poněvadž v LR 1 příslušného ustanovení není. § 57 zní:
» Wil" seCZe1't Vltd gepietelt Wer ain Achter wisseJztlich oder em
fbersaz'ten malz behaltet des haus sol der la/tt-Richter mzd der marschalich gar verprnzen ...
§ 62:
» lVir wellelt vnd
das l1ieJ1'zand aine7t vbersaz'ten man
behalt wer es dadtber tůt delZ sol man haben an Jens stat der da
vbersait ist. ({

Mír Otakarův, s nímž souhlasí odstavec 15. německého překladu míru
v této příčině stanoví:

mohučského,

» Wir setzen vnd gebiten daz l1Íeman behalte noh herberge dehaeÍ1zne aehter wizzelzlicher wer daz daruber tůt wirt er des uberziuget a/s reht ist der ist úz deJ1selbeJz schulden und sol man uber in
rihteJz sam uber den aehter ... «

Jiné místo jest § 40 LR2

:

» Wir 'l(j)ellen vnd gepieten das Jemant ein prukch oder vest pawe
er hab vmb die vest XLYX t gelts ... «

Tomuto místu odpovídá mír Otakarův takto:

}) rVir wellen a'uch daz man allez daz rihte) daz geschehen út,
sit J1Za7Z alrest lal1tvride hat vor VIZS gesworn. .lz sol auch lziema1z dehaeÍJ1 veste bowen, der nicht hat drizzech Phunt geltes 11mb di selben
veste. «
Jiné místo je § 42 LR 2

:

» Wir seczeu vltd gepieten das kaÍJ1 Richter l1Út wisseJz kain
vnrecht gericht tůe vnd auch kain vnrecht waJzdl nem.«

Jemu odpovídá toto místu míru Otakarova:
» 1Vir seCZelt Vltd gepieten daz dehaein rt'hter ander walzdel iht
nem damze iJ'JZ vml dnt besten werde ertaez'lt, di ze súzem geriht génen J'
J1em er da ztber iht daz riht man uber in als uber einen rauber.«

Z toho všeho jde tedy na

že LR2 čerpal z míru mohučského do-

týčně Otakarova přímo, a že ustanovení míru mohučského, pokud je n~bral

přímo, bral toliko prostřednictvím míru Otakarova, nikoli ale prostřednictvím
snad L~l' Potvrzují to ještě tyto vývody. Pro mír Otakarův jest nade vši pochybnost vzhledem ku shora uvedenému pořadí čerpaných kapitol jisto že čerpal
přímo z německého překladu míru mohučského. Přicházejí-li proto' v místech
čerpan~ch., z míru mohučského dodatku neb přeměny, které se v míru tomto
nenaChaZejl, ale v míru Otakarově vyskytují lze za to míti že se do tohoto
míru dostaly hned při přímém čerpání jedn~tlivých kapitol 'míru mohučského
nikoli však nepřímou cestou z LR1' když by se za to mělo, že v čas sepsání
míru Otakarova již existoval.
Jedním takovým dodatkem jest příměsek, k § 11 uěmeckého textu míru
n:o~ucského v míru Otakarově připojený: »Wan swer sin vogtay selbe raubet, di er
bllhch schermen sol, der hat billich die vogtay verlorn.« Příměsek tento nachází

li6

se také v § 79 LR 2 a čl. 60 LR1 12). Jak se dostal do LR2' dá se vysvětliti
snadno, Cerpalť tento z míru Otakarova. Záhadné by však bylo, jak se dostal do
LR1' kdyžby tento svým vznikem LR 2 předcházel. Či měli bychom odstraniti
tuto záhadu novou záhadou? Nedbati pořad'l, který autor míru" Otakarova při
vybírání jednotlivých kapitol míru mohučského zachoval, a nemysliti na vznik
dodatků, když pořad sám povstával? Či dbáti sice pořadu, ale mysliti na pilné
rektifikování zařaděných kapitol dle LR1 ? To by bylo po našem soudu příliš
daleko jdoucí vysvětlení záhady naší. Trváme,že vysvětlení její je příliš jednoduššÍ, když dobou jich vzniku klademe mír Otakarův na místo
LR 2 na
místo druhé a LRl na místo Hetí.
liná změna, která byla při čerpání z míru mohučského v míru Otakarově
předsevzata, jest přeměna slov »keysers hulden» a »dem keyser« v kapitole 3.
německého překladu v slova »unsern hulden<, a .uns«.
Dotýčné místo míru
mohučského, jak jsme již nahoře uvedli, zní totiž:

»Wil aber JUi der, der den lanifridnz gemachet hat oder el'lpfarlgnl, Jzit gesta/i des rechtes das er an iHl gebrochen SP, deJ1z sol
der richta gebietnz by des keysers
das er z"m sz"ns rechtes
helJfe1 oder by den hezligen, wer es das er es icht wisse; lat er das
durch magschafft oder durch dehelJur slachte dil1g, er z'st deJJz keyser
ulid dem richter ze halzd schuldťg. «
V míru

Otakarově

zní však takto:

Wzl ab der der den vrid genzachet hat od emphal1gen .hat im lzzizt
gesten des rehtes, daz er alt. im gebrochen
dem sol der nhter gebiéten bez' 'tU1Serlt huldel!' daz er im SZ"'nes rehtes heife, od daz er S2J1
niM enwizze. Lat er daz durch 'm agsch aft od durch dehein alider
dinch, er 'ist uns u/id dem rihter siner hant schuldich. «
»

Místo toto přichází v tomto znění jak v LR2' tak LRl' Jak v míru Otatak v jeho soudním řádě (§ 82) jsou slova »unsern hulden«, jakož
i další slovo »uns« na místě, poněvadž jsou to
které
dává
a káže. Slova ta nemají však smyslu v soukromé sbírce práva, jako je
Nacházej í -li se proto v
čl.
to, že LR 1 j e z
kde se slova ta již nacházela. Prameny těmi
býti toliko zákony, zákonodárcem vydané, a my neznáme dosavad jiných než
a mír Otakarův.

III.
ukazuje sám na nemožnosť, že tento jest samostatná
na nějaký dřívější zákon se nepřipojující sbírka obyčejného
pro
Říšské zákony ustanovovaly, jak
vš'eobeené právní
však těmto
jednotlivá, říšskými zákony postihlá území. Provedení jich
proti říšským
územím ponecháno. Tato pak je
se často tyto
zákonům trestala v rámci svého
Zevní obsah

st. 26,
Sb. XXI. st. 103.
II. st.
u) Viz o tom také Ha setZ oh rl, st 26. Jeho vývody v této příčině nebyly vyvrá·
ceny výtkou Siegla (Sb. LV. st. 12.), že v latinském textu mohučského zemského míru
o slovech »des keysers hulden< žádné zmínky není, poněvadž nikoli latinský, nýbrž,
jak jsme výše ukázali, německý text mohučského zemského míru Otakarovu zemskému
míru a LR2 za vzor sloužil.
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říšské zákony na právo obyčejové. 15 ) Právo, zákonodárcem dané, vstoupilo tu
v platnosť vedle práva obyčejového. Zákonodárce ustanovoval v
padech něco nového, co jako obyčejové právo a vedle obyčejového práva
platiti mělo.

Je protož zcela pnrozeno, že vedle vůle Otakarovy, stělesněné v jeho
zemském zřízení, přichází
také časté odvolávání se na právo
obyčejové. 16) S tímto
ovým jest to však také prožluklá věc.
Mnohé
stanoví totiž, v čem toto
záleŽÍ, jako ku př.
§§ 1, 3, 79, 80J a 84. S tímto obyčejovým právem nebere s~ to však příliš
pnsně. Prohlašujeť se tu za právo obyčejové, co nikdy právem obyčejovým
nebylo, nýbrž vzato bylo z míru mohučského neb míru Otakarova, jako na př.
§§ 79, 8oJ, a 84. Některé
pak vůbec halí se v tajemné mlčení jaký jest
tento právní obyčej,
jako na_ př. §§ 2, 3, 4 ' 6 1 7 , 14, 21 1 23 , 24 ,
6~u, 72 ,
Q _
"
,
o:J a 86. PoukaZUJe-ll se v LR 2 na tento právní obyčej, je to na svém místě
:po.ně~adž L!<-tem 2 cizí vůle, vůle Otakarova jako zákon se prohlašuje. Pouka~
ZUJe-lI se vysak v. LR 1 na
nemá to smyslu, vidí-li se v něm jen
t~, co v ne~ Slegel
sbírka totiž obyčejového práva. Byloť dle něho
duvodem vzmku LR1' aby se obyčejové právo v Rakousích sebralo a tu nebylo
by lze si vysvětliti, proč se v článcích 2 , 3 , 5 , 7' J
8 19, 25 1 28', 50 I 55 l 66
a y67, ..kt:ré př~slušn1m
yLR2
na toto
právo jako na
neco Jrneho, nez co Je v nem obsaženo, odvolává.

61

v
LR2 liší se, jak známo, od LR1 hlavně tím,17) že jeho § 8, pak §§ 36
.az ?~'. ~4 ~. ~?v.v LR 1 n~p~ieházejí. Dopsch, přijav za základ náhled Sieglův
v pnc;ne dnveJslho povstam LRl' vyslovuje se o těchto §§, že v době Otakarove do LR1 se dostaly, a že zejména §§ům 36 až 63 byl mír Otakarův
vzorem.
z důvodů, již pronesených, a z těch, které ještě níže uvedeme
máme ~R2 za dílo jednolité, z něhož právě vymýtěním uvedených §§ povstai
LRl' Duvody, proc se tak stalo, jsou na snadě. LR nese na sobě známku
zákona O~akarova. Po pádu Otakarově bylo však vŠecko, co na jeho vládu
v. Rakouslch upomínalo, ku vyhlazení odsouzeno. Mír Rudolfův ze dne 31. proSInce 1276 18) nám o tomto vyhlazování tuto paměť zanechává'
v

.
.
regis
,
ahorum 1,~atOrum terre,
vicem regis,
vtres nttllatenus oh tutebit, sed ad
dehitttln reducetur
seCttndUln jus id terre consuetudÍ1tel1t approbataln«.
Také LR2 jako Otakarův zákon nezůslal této vyhlazovací péče ušetřen.
,převdělán na sbírku obyčejového práva. Ten, kdo tuto práei podnikl, odstranil
tUdlZ vse, co vzhledem ku změněným poměrům na vládu Otakarovu upomínalo
a. to byly hlavně §§ 36 až 63, kterým byl mír Otakarův vzorem a dále slova'
která na vůli panovníka ukazovala: »wir seezen vnd gebieten.< 'Toliko »uns:
a »u.ns~r hulden« jemu při této jinak pečlivé práci ušlo. Stopy své práce
~ zepnena ohled na mír Rudolfův z roku 1276 nám při tom zanechal tak že
Jest možno jej při jeho díle sledovati.
'

12) Viz

13) Mon. Germ.

~

16) Viz čl. ~ a, 5 německého (M. G. LL II. st 571) a 4 a 12 latinského (1. c. st.
mohucskeho zemského míru, čl. 4 a 5 Constitutio pacis in Franconia ze
dne 25~6cer,:"ence 1281 (I. c. st. 432), Pax Rudolphi ze dne 31. prosince 1276 (1. c. st. 411).
) V~z LR 2 §§ 2, 3, 4, 6, 7, 13, 21, 22, 23, 24, 32, 34, 61, 72, 79, 84 a 86.
17) VIZ Dopsch, st. 57.
18) M. G. LL II st. 411.

.3n5) tex~u
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Již nahoře uvedli jsme znění § 64 LR2' jednající o muntmanech, jakož
i příslušná místa z míru Otakarova a míru mohučského z roku 1235. LR2 má
tu zvláštní dodatek, takže celý jeho § 64 zní takto:

Wir seczen vnd gepiete1t, das iemand kaúz muntma7Z habe.
tůt der sol deJ1Z Richter V t d geben vnd sol der
l1tUntman seil1t rechten hern pússen darnach ais an seiuen
geltaden ist.«
»

Wer es daruber

Sestavovatel LR 1 položil místo § 64 překlad z míru Rudolfova, takže jest
v této příčině mezi LR1 a I.R2 do očí bijící rozdíl. Dotýčné místo míru Rudolfova zní:
:.ltem, districtissime inhibel1iUs lze quisquam teneat homines alterius titulo qui diátur J1zuntman et si receptor
d0I1'1ÍuUl1t
non absolverit vel dimiserit szc receptu mJ solve! domino quinque libras,.
ct ad solutioueln talls
et liberatiouelu iPsius recepti l eJ'

p

ceptor per iudicem
V LR1 19) čL 48 bylo toto místo přeloženo takto:

»Es sol auch Jzťemant dhaiJ1en muntman habeJ1) und wer si daruber hat, der sol st" lassen) wenn er des enuauet wirt VOZ" seiue1n
rechten
oder er můs dem herren
funf

sol der richter dem herren das
daunoch delt l1tUntlnan ledigelt.«
Srovnají-li se tato dvě místa, nemůže býti o tom pochybnosti, že čl. 48
LR1 jest jen překlad citovaného odstavce rudolfínského míru. Souvislosť obou
dokazují slova »item« a »aueh«, dále »per dominum requisitus« a »wen er
des ermanet wirt von seinem rechten herren«, že pak překládáno
z latiny
a nikoli obráceně, dokazuje nepřesnosť a těžkopádnosť německého textu. Znění
latinské je jasné a určité. Čtěme jen jeho větu: »et ad solutionem talis pene'
et liberationem ipsius recepti receptor per iudicem compellatur« a srovnejme
s tím potácející se znění německé: »und sol der richter den herren das gut
intwingen und sol aueh dannoch den muntman ledigen.« Na překladě lze také
pozorovati manipulaci skladatele LR1' slova »item districtissime inhibemus«
nahražuje slovy »es sol auch«.
Přepracování zemského zřízení Otakarova na soukromou sbírku práva
zanechalo však i jiné stopy. Zemské zřízení Otakarovo začíná slovy: Wir seczen
vnd gepieten. Das kaln lan des herre sol kain taiding haben nur vber Sechs
wochen vnd nicht darhinder vnd sulZeJi die taiding sein nur zu Newnburg ze
Tulln vnd ze Mautarn.« V LR1 začíná však první článek: »Daz dhain lanndes
herre sol dhain taiding haben ... « Již toto znění poukazuje na to, že věta
tato vzata z přirozené své souvislosti z LR2' Třeba ovšem čísti vlastní nadpis
LR1 : »Das sind dře recht nach gewonhait des lanndes bei herczog Lewpolten
von Osterreich« ve spojení se slovy »Daz dhain lanndes herre sol dhain taiding baben ... «, aby slova tato jakýs takýs smysl měla. Nadpis tento nepři
pojuje se však dobře ku prvnímu článku. Za spojkou »daz« následují slova
»sol« a »siillenc:, vyjádřující rozkazující vlili. Myšlénková souvislosť vede proto
k tomu, že těmto slovům jiná, rozkaz obsahující slova předcházela. Tato slova
19) Viz o tom také HaseJzóhrl, st. 28.

nalézáme v ~ LR2' když na začátku prvního paragrafu čteme »\Vir seczen und
gepieten«. Clověk potřebuje jen čísti začátek LR2 a pak začátek LRl a křiklavý
rozdíl mezi oběma co do logického smyslu postihne jasně. K tomu přistupuje,
že nadpis LRtu 1 sám je padělek, falsum, poněvadž vydává LR 1 za práva
a zvyklosti vévody Leopolda rakouského, kterými nikdy nemohly býti, ježto
obsahují ustanovení, která jsou z doby pozdějšÍ, jako na př. z míru mohučského
z r. 1235 neb míru Rudolfova z r. 1276.
Zemské zřízení Otakarovo jako všechny ostatní zákony tehdejší doby jeví
ovšem malou snahu po systematičnosti, ale je přece při své málo systematické
kasuistice jednolitější a ve svém sledu přirozenější než umělá dělanosť LRtu1 .
To vysvítá z následujícího:
Článek 1 20) až 14 LR1 souhlasí s nepatrnými změnami s §§ 1 až 12 LR2 •
Paragrafy 9 až 12 LRtu 21 odpovídající článkům 9 až 14 LRl jednají o souboji,
tedy o průvodním prostředku, který spor rozhodoval. V LR2 připojuje se
k těmto ustanovením §
který jedná o exekuci, tedy o tom, co po rozhodnutí sporu následovalo. V LR 1 vsunuty však za článek 14 paragrafy 69, 70
a 71 jako články 15, 16 a 17, jednající o tom, kdy zeměpán může souditi bez
soukromé
Články tyto vzaty
do LRl z přirozené souvislosti
§§ů 64, 65, 66, 67 a 68 LR 21 jednajících o případech žaloby soukromé. Teprvé
po těchto článcích 15, 16 a 77 následuje § 13 LR21 jednající o exekuci, jako
čl. 18 beze všeho
připojení ku článku předchozímu.
Ku § 13 zemského zřízení Otakarova, jednajícímu, jak již řečeno bylo,
o exekuci, připojuje se §
jednající o výplatě exekvované nemovitosti těmi,
kdo se v příčině této nemovitosti nalézají v poměru podílnosti. K tomu v při
rozeném sledu připojuje se § 15 o prodeji společného podílného statku, § 16
o prodeji statku nespolečného a 17 o nároku dětí z různých matek na získaný
majetek otce. Je tedy mezi § 13 a § 17 jeden řetěz, v němž jeden článek
v druhý se vine, a řetěz tento má svůj článek i v §u 12, jenž, jak jsme již
výše uvedli, o důkazu jedná,
o tom, co exekuci předchází. Při článcích
19, 20 a 21 LRt\, které
13,
15 a 16 LR?, odpovídají, nějakého
připojení, které
článek 18 sprostředkovával, není, poněvadž článek 17, jak již
výše
uvedeno, s předchozím článkem 15 a 16
o veřejné žalobě.
18 zemského zřízení Otakarova pojí se k předchozímu § 17, jednao
dědiců z různých matek na statky, otcem
získané.
§ 18 o vlastnictví statků, rechte gewere, pro niž žádá na rozdíl
od práva německého uplynutí 30 roků a jednoho dne.
S § 18 jsou v souvislosti §§
20, 21 a 22, poněvadž jednají o sporech
o vlastnictvL Jim odpovídjaí sice čl. 22 (§ 20), 23 (§ 22), 25 (§ 21) LRtu1 ,
ale připojují teprvé za nimi
17 a 18 jako články 26 a 27, vyrvané z jich
přirozené souvislosti s § 16
Mezi §§ 22 a 23 zemského zřízení Otakarova je pnpojení, poněvadž § 22
jedná o žalobě o nemovitosti, § 24 pak o žalobě lenního pána naproti vasalovi. K nim pojí se §§ 24 až 25, jednající vesměs o lenním právu. Toliko
§ 32 tvoří jakési přerušení v této souvislosti, nevztahujeť se na žádnou lenní
věc a jedná pouze o přísaze ženy v příčině jejího věna. Ale § 32 připojuje se
k § 3, 1, poněvadž tento jedná také o přísaze. V § 31 stojí totiž: »so sol er
dasselb gut behaben mi! sém aid . .. «1 V § 32: »Es sol auch ain iegliche fraw
Ir morgengab behaben mú Irm az"d auf lrn priistlein.« Spojka »auch« spro
středkovává tu souvislosť mezi těmito dvěma §§Y, již pak také slovo» behaben«
v užší svazek váže.

20)

Při číslování

tomto držíme se Hasen6hrla.
12*
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LRl má o lenním právu ustanovení v čl. 27 až 45. Sestavovatel jeho
pak, vida v § 32 ustanovení, které do lenního práva nepatřilo, vymýtil je
z pořadu v LR 2 a uvedl je až za lenním právem jako článek 47. 21 ) I zde
jako v LR 2 začíná § 32 slovíčkem »auch«, ale toto »auch« nenalézá v před
chozím čl. 46, který vůbec v LR2 ani nepřicházÍ, žádného ohlasu. »Behaben«
bychom pak tam také marně hledali. Co se týče shrnutí lenních ustanovení
zemského zřízení Otakarova v jedno, třeba upozorniti na peštský rukopis
LRtu 1l v kterém ustanovení o lenním právu samostatný oddíl tvoří. 22 )
§§ 36 až 63
na sobě zjevné známky
Otakarovy, bylať většina
jich z míru Otakarova čerpána. V §u 37 mluvilo se výslovně »von vnserm
kunigleichen gebalt« Jednotlivá ustanovení těchto
byla, jak níže podrobněji
bude uvedeno, přímo z českých pramenů čerpána.
tedy nic jiného,
než
se tyto §§Y odstranily.
64 LRz připojuje se k § 63, poněvadž tento, jakož i jeho předchozí
jednají o trestním
o kterémž jedná také § 64 LRz. Takového
připojení v LR1 není, poněvadž § 64, v LR1 jako čl. 48 zařaděný, má za
svého předchůdce čL 47, jednající o přísaze ženy v
jejího
za ním
následuje článek
o tom, co se stane,
někdo exekuci
odporuje.
§§ 65 až 68 LR 2 jednají o žalobě. Jim odpovídají
50, 51~ 53 a 54
Mezi tyto
vsunut článek 52 s ustanovením o
vytržen
byv jako § 77 z přirozené souvislosti s §em 78 LR 11 jednajícím o dědictví
fojtovstvL
K
65 až 68 LR2' jednajícím o žalobě soukromé, připojují se logicky
§ 69 až
jednající,
již výše byla zmínka učiněna, o tom, kdy zeměpán
bez žaloby souditi může. V logické souvislosti je tu hned § 72, jednající o odboji člena panujícího domu. Tomuto § se dříve nerozumělo, a již Meiller se nad
ním pozastavoval,23) ale nesrozumitelné stává se nám srozumitelným, když soudobých českých dějin zpomeneme. Zmíníme se o tom níže.
§ 72 týká se
práv zeměpána. K němu připojují se §§ 73, 74, 75 a
76 o provinění se proti právům zeměpána, totiž o penězokazectvÍ, vybírání ne·
dovolených
a stavení pevností.
řečeno,
§ 69 až 71 byly sepisovatelem
16 a 17.
z přirozené své souvislosti a
až 76 připojují se pak jako články
k čl. 54, jednajícímu o soukromé žalobě.
77 má, jak již výše bylo uvedeno, spojitosť s § 78, jednajíť oba o dě77 však byl vytržen z této spojitosti a uveden v LRl jako čl. 52.
78 až 87 LR 2 odpovídají článkům 59 až 68 LR1'
88
sestavovatel LR 1
článku
připojiv jej k ostatním
ustanovením lenního práva, což samo
dokazuje umělou práci, konanou v příčině roztroušených ustanovení LR 2l na lenní poměry se vztahujících.
§§ 89, 91 a 92 odpovídají článkům 69 a 70 LR1' toliko několik míst,
mezi nimi jedno, na poměry za vlády Otakarovy přímo upomínající v příčině
kompetence nejvyššího soudce, 24) bylo vypuštěno.
Výsledek srovnání obou znění LR musí nás tedy vésti k domněnce, že
delší jeho znění musilo povstati dříve než jeho znění kratší.
21) Viz LRl (čl. 47) ve vydání Hasenoltrlově.
22) HaJ'e1zohrl, st. 7.
23) Sitzungsber. XXI. p. 151.
24) Místo toto zní takto: ~vnd soi der aueh derselb lant-Richter weder gen
grauen no ch gen freien gen dinstman nur vmb. gewalt vnd vmb sein gepot vnd vmb
varendgůt nicht richten was ander dag ist die sol der landsherr richten zerecht.«

181

IV.
Ještě jiné okolnosti nelze si při zemském zřízení Otakarově nepovšimnouti.
Toto jest kompilace cizích zákonů a domácích právních obyčejů. U Otakara
nebyla podobná činnosť divná. Beneš Minorita zpravuje nás o tom, 25) že se
Otakar i pro země české podobnou kompilací zabýval:

»Eodem aJZJ10 (I272) rex Ottagarlts per fotam qztadragesimam úz
casfellum se recepit, et de jure llfagdeburgensZzmz el aliarzon lerrarU17Z
et regionum meliora quae sibi et sztZs jidelibus videbafur exigere, ef
j/ts formare el c07zjirmare in 7'egno suo, jura viZia et inufziia amputando, consuetzídi7Z!'S malas ilZ melius :;om1JZzdaJzdo, quod suis displicuit
barom·bzis. «

Na tuto kompilační práci poukazuje také lhůta 30 roků a jednoho dne,
kterou pro nabytí rechte gewere § 18 žádá. § tento je v příčině této lhůty
rozdílný od stejného článku 27 LR1' předpisujeť tento pro nabytí rechte gewere
lhůtu 30 let jednoho roku a jednoho dne. Do očí bije tedy nejistota při určo
vání této lhůty. Lhůta 30 let a jednoho dne a ještě více lhůta 30 let jednoho
roku a jednoho dne je směsicí lhůty římskoprávní 30 let se lhůtou německo
právní jednoho roku a dne.
LR1 sbírkou právních obyčejů, bylo by
se jistě s podivením ptáti, jak je to možno,
se byl již v té době, kdy LR 1
dle Siegla povstati měl, takový mocný vliv římskoprávní jevil, aby s to byl
původní německoprávní lhůtu jednoho roku a dne pozměniti a v kombinaci
lhůty římskoprávní se lhůtou německoprávní přetvořiti.
V takovéto umělé
kombinaci nelze spatřovati samorůst práva obyčejového, nýbrž činnou ruku
zákonodárce, a zákonodárcem tím
právě král český Otakar, když rakouské
zemské zřízení vydával. 26)

25) Palacký,
národu českého, II. vyd. kn. 4 st 5, poznámka 4.
26) Hasenohrl cituje sice (st. 120) jednu listinu z roku 1171 ,Viz Fontes rerum

aust. 11. 8 : Das Saalbuch des Benedictiner Stiftes Gottweig st. 271): »Hujus abbatie
anno matrona quedam filia predicti W. ab imperatore Friderico, aduocato accepto comite widelicet de hohenburch, qui iusticiam eius apud nos exigeret, uenit
austriam et querimonh. facta super hereditate paterna iusticiam requirebat, fratribus
de Kotwico econtra ius legitime traditionis et plus quam tricennarie possessionis pretendentibus,«- a dovozuje z toho, že třicetiletá držba ode dávna v Rakousích platila.
Než listina tato manipuluje jen s římskoprávními pojmy po příkladu mnohých jiných
tehdejších listin. Dosvědčují to výrazy »traditio«, »quieta possessio« (Fratres autem
predia largitate eius adepta
LXII annos quiete possederunt) a zejména také
třicetiletá držba sama o sobě,
s německ:oprávním nabytím práva následkem mlčení os ~b s odporným právem jiným nic společného nemá. Nemůže se tudíž nijak:
v listině této projev domácích právních obyčejů spatřovati, jak jej nalézáme v listině
z roku 1232 (Chabert, Denkschriften
st 22. pozn. 2.): »si quisquam monasttrium
super hoc emptione presumat impetere,
amzum et diem nos tenebimur satisfacere.«
přicházejí ovšem častější listinné zmínky
Po vydání Otakarova zemského
o třicetileté držbě, kteréž ustanovením tohoto zemského zřízení v příčině této držby
vysvětliti dlužno, [Viz listiny z roku 1283, 1292, 1300, 1308, 1313 II Hasenohrla st. 121.,
a Urk. des Landes ob der Enns lIL, st. 161. CLXXIV. (1291)]. Než i stará lhůta roku
a dne nezaniká. Viz listinu ze dne 27. října 1299 (Drk. d. L. o. E. II. st. 319, CCCXLI):
»und bin sein auch Jar und Tag ir Gwer, als ich ze recht sol«; viz též listinu ze dne
.. 23. října 1337 (F. r. austr. II37' st. 91, XLV): »promittimus sine dolo, ipsis praedictam
domum per spatium unius anni et diem juxta consuetudinem terrae Australis per
omnia disbrigare j« viz též 1. c. st. 93 XL VII. listinu ze dne 26. října 1337.
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morník. Ptáme-li se pak po
učuje nás § 55 LR 2 dále:

V.
Dosavad byly to poneJVlce formelní důvody, kterými jsme své tvrzení, že
delší znění LR znění kratší předcházelo, podpírali. Přejděme
k důvodům
materielním.
Největší čásť badatelů, kteří se dobou vzniku rakouského LR zabývali,
obracela svou pozornost k otázce stavění hradů, v LR častěji dotčené. Vzhledem
ku stanovisku, které ten který badatel ku této otázce zaujal, přicházelo se
~v.~e~ k různým výsledkům. Než máme za to, že k rozluštění otázky mohou
1 JIne, dosavad neprobírané důvody
a vrátíme se tedy k otázce stavění
hradů teprvé tehdy, až se o svých nových důvodech zmíníme.
Bere-li se při určován~ doby, kdy kratší neb delší znění LR povstalo,
doba Otakarova v potaz, třeba v potaz bráti i české prameny. Věnujeme-li
pak v této příčině i jen malou pozornosť, naskytá se nám brzy bohatá kořisť.
, , C~ se týká, nejprvé,
které přímo z doby
pocházejí, po?ava nam snesenI zemskeho snemu z r. 1266 27 ) nepopíratelný toho důkaz, že
Jest s rakouským LR v přímé souvislosti. Nalézáť se v něm předně místo
které se vlastně jen latinským originálem
přeměněného překladu v § 52
jevL Místo toto zní totiž:
v

t

De homúúbus BohemiaeJ
ad e.::i-:f)4elizt4:01teJ'lt
§ I. Quod uut/us
Úl loeo vicitúori dOllzui suae quam
Spa'lHiUl, audeat penzoctare) l'leC pullos, 11ec
anseres) equos pro currióus szús vel pro ahis utihtatiblts qzúbttScu J1que,
vestes vel alias res aliboveSJ porcos) oves) capras '&'el
quibus Ú1 via rest'dentibus
et omJúno
tal1ttu1umodo
violenier al·te,"t1~tť~t
taliter

§ 55 zní

tomu:

» U/ir seCZe1Z VJzd ,gePieten das zemant
zn der sa,l1tutUt{!e
vert da maJ1 das lalzd wenl sol dem a/tderm
Kut
7lemeJ1 danIt
delt RosSelt vnd essen v/zd
zu dem
ob ers vz'lzdet vnd sol a'uch séin
/ticht kurczer machelz damz
vir 11teil<:<,

tohoto snesení zemského směmu dovídáme,
ti,
ty
škodě až do 10 hříven stříbra před
župlllml
pn škodě přes 10 hřiven
pražskými
souzeni
býti. 28). Těmito posledními byli pak
soudce, nejvyšší purkrabí a koměli

27) 7ireček Codex

boh. L, Decretum comitiorum reaoi Bohemiae st. 157.
.
28) 1. C. st. 158, § . ~Si vero .ali9uis in t~meritatis pro"rumpens audaciam ali~Ul~ ~l~ra 'pab~lu~, quod Sl~l pro eqUls bt;>ere re~lpe~e est permissum, auferre attemptali ent ahcUl et. lllua quod vl.olenter acceplt, aestlmatlOne competenti habita ad X marcarum argentl s~mma~ se 111 tantum extendet vel circa ipsius summae resedit quantitatem, et tunc lll.e c?~ hoc oblatum fuerit, ad viciniores síbi beneficiari)s et judices
p:-o co~seq~enda )Ustltla de illata síbi violentia ire debet et coram ipsis illum qui síbi
vlOlantlam.111tulent, convenire.< § 7. »Sed si quae recepta fuerunt, se ultra X marcarum quantltatem. extendunt, t~nc re,us ~d praesentiam beneficiariorum Pragensium uno
rnbus Cltabltur peremptorie responsurus, et de ipso simili
tamtummo~o .e~lcto prC?
modo fiet jUdlCmm et vmdlcta sumetur, prout superius est expressum. '"

0:n

příslušnosti

takového protipráví v Rakousích, po-

}) das sol der nzarschalz'ch zn dem heruar! richteJ1 oder wo
.bns dagt hiJlCZ hJZ als hincz aim rauber.«

J1Za1Z

Jak však z §§
61 LR2 víme, jest »marschalich« právě ona osoba,
která nejvyššímu soudci při výkonu dvorských a zemskoprávních rozsudků svou
pomocnou ruku
kterýž úkol od dob Otakarových i při pražském purkrabí
shl~dáváme. 29)
Tedy i v Rakousích soudí tyto škody dvorský úředník jako
v Cechách. Při tom ovšem netřeba hleděti k subtilnímu rozeznávání škod pod
.a nad 10 hřivnami stříbra, poněvadž toto rozeznávaní i při jiných žalobách
v rakouském zemském právu ohlasu nenalezlo. 30)
Kdo však z »Pragenses beneficiarii« ty, kdož uvedený předpis přestoupili,
z českých pramenů doby Otakarovy vybrati nelze. Poněvadž však z po.zdějŠích pramenů víme, že takovéto věci před soud nejvyššího purkrabí ná3l) můžeme se
že
purkrabí měl na českém dvorském
soudě vedle dvorského soudce nebo společně s ním takovou kompetenci, že
v sobě již za doby Otakarovy zárodky své příští samostatnosti chovala. Vrátíme se k tomu níže.
si proto
světlo, které
v
a Rakousích
nám to, co jsme dosavad málo nebo docela nic neviděli, osvětluje. Než tím
není ještě význam citovaného snesení zemského sněmu vyčerpán.
jest nápadno, že penězokazci v obou právních památkách stejně
trestáni. Jak totiž § 2 citovaného snesení zemského sněmu, tak také § 36
hrozí v této příčině ztrátou života a zabavením statků 32)
T oto snesení zemského sněmu má však pro nás, co se řízení proti penězo
kazcům týče, velice závažný význam. Vystupuje nám v něm totiž zvláštní porotní řízení, kteréž za totožné s rakouskou »Landfrage« prohlásiti musíme.
Z totožnosti obojího řízení nedalo
se ovšem na prvotnosť řízení českého
řízení to
které citované snesení
se
říditi dle dosavádních
dějin českého práva, museli bychom, nehledíc ku pov řízení tom staroslovanskou porotu spatřovati chtěl, 33)
oním řízením v roce 1266 překvapeni. Než máme za to, že jsme s to,
na prameny českého
ukázali, které, dosavad s dostatek nezřídlem jsou řízení
penězokazcům, jež nás v citovaném snesení
zemského sněmu r. 1266 na
překvapuje.
Je protož nezbytno,
malou zacházku do Čech učinili a, vyložíce si vývoj dotčeného řízení,
vrátili se
k rakouské Landfrage.
Viz bližší níže v textu při pozn. 6J a srovn. Reg. III. č. 842 list. z. r. 1323
č. 275 list. z. r. 1336 o vynětí jednoho kláštera z právomoci nejvyššího
Viz ~R2 § 91.
Viz Celakovský, Ceské právní dějiny v Ottově naucnem slovníku, st. 507,
Cod. j. b. II 2 : Ondřeje z Dubé přípis králi Václavovi IV., st 358 § 106 st.
na právo země české), Všehrd, Knihy devatery (V Praze 1874) L 5.
Srvn. § 36. LR2 : ." Wir wellen vnd gepiten das dem landesherren niemant
sein m1inss irre wer es tůt der sol das puessen mit leib vnd gut«, S § 2. cit. snesení
zemského sněmu: »Qu~dsi miles vel alicujus baronis servu s de falsitatis crimine suspectus habitus fuerit, et ejusmodi reus sceleris ímpetatur, per septem viros ... convinci debet ... et tunc statím de personis et bonis ipsorum convictorum faciemus
juxta nostrae beneplacitum voluntatis.«
33)
Dějiny 1. st. 389, srvn. také ')ireček, Slovanské právo v Čechách a
na Moravě II.
2l3.
v

I

184

185

Jako ostatní země, nezůstaly i Čechy před vlivem obecných právních poZa jakých okolností a jakou cestou se to dělo, musíme zatím stranou ponechati. Fakt jest, že české právo již před vydáním
mohučského zemského míru z r. 1235, v kterém v německém středověku, pokud
jest nám známo, poprvé o řízení proti .škůddlm země (landschadliche leute)
řeč se děje,34) své samostatně stvářené řízení proti takovýmto osobám mělo.

Takovémuto nařknutí, »nároku«, předcházelo ohlášení povstalé škody
(notificatio) 46). Důvod jeho byl asi ten, že mělo býti bezdůvodnému, vší
objektivní skutkové povahy postrádajícímu naříká ní býti bráněno.

měrů středověku ušetřeny.

Známá středověká zásada soukromé žaloby zajišťovala k~ždému známému
, provinilci, že stíhán býti může jen řádnou, pravidelnou cestou práva. Loupeživým
rytířstvem u valné míře zmenšená obecná bezpečnosť v středověku vyžadovala
však také působivých prostředků proti neznámým provinilcům. Stíhání těchto
osob sloužilo zvláštní řízení, které zove české právo 7zárok, poněvadž byl při
něm dotýčný člověk ze spáchaného činu Jzařčen.
Podnět k takovému řízení
dávaly v první řadě loupeže, v noci spáchané, tajné krádeže, poněvadž, na·
lezla-li se ukradená věc, pronásledování
svod sloužil, 35) dále tajná zabití a zranění, pro která ovšem řízení již jiné pojmenování mělo, totiž »hlava«,
»ranl'zik« a »viselec« 36). O významu označení »nárok«, jehož jsme se právě
dotkli, dávají nám české poměry nepochybný, jakkoli dosavad ne vy tknutý 37)
Tak čteme v listině z r. 1
38) jakož i v listině z r. 1~36: 39)

»narok qZiod latúze uocatZtr acczísatio

lzel 71octunzorU;11Z;.

predonuJJl, «
taktéž v listině z r. 1228 4 °):

»sezt (ab) aliquo pro latrocinio l.nl.I/I~.\"'/.I'.1 quod Bohel1zice narok uocatur«
a v

četných

jiných listinách z r. 1234,

1235,

1

1271

a 1280.

Das Verfahren gegen die landsch5.dlichen Leute in StiddeutschDas schlechtmassige
auf den ]ahrdingen und sein
ph'rh",r-h III. vyd. str. 758 a
Č. 10 Ce. j. b. II st.
Ius Iglaviense XLII. (L c. st. 103.)
36) e. j. b. II st 147. Immunitates
monasterialis z. r. 1259: »4. Statuimus
etiam, ne homines memoratae ecclesiae
in hoc,
occisus seu
strangulatus fuerit, quod materna lingua
nuncupatur, sive se
sediliose
vulneraverint, sive a latronibus vulnerentur,
dicitur ramzik, liberi sínt et absoluti, abbati tamen de culpis hujusmodi responsuri. 5. Si vero aliquis hominum dictae
civitatis et ~cclesiae suspensus fuerit vel suspendendus, quod wúelec dicitur boemice,
ipsos penitus decernimus absolutos, arbitrio abbatis nihiominus relinq nentes, ut pro
hiis et aliis
homines suos poena debita puniat, lil usus monasteni, quicquid ex
culpa
convertendo,« srvn. také 1. c, st. 57: Ius Conradí Č. 24
Glossarium, má pod heslem »nárok« tento výklad: Nárok (naroc,
narek, naroch) von nařeknouti, dicere in
uber Jemanden etwas ubles sagen;
in diplomatischer Bedeutung 1 díe Klage
2. díe Klage wegen Diebstahles
oder Feldschadens und Beraubung speziell, 3. díe
das Verbrechen, 4 die
Ehrenbeleidigung und Ehrenbeleidigungsklage, 5. die
Einsprache, intercessio.« Stejně také Lippert, Socíalgeschichte B6hmens 1.
367: Die eigentliche Klage
heisst nárok, d. i. der »Anspruch«. Srvn. však »Jura primaeva Moraviae Brunae, 1781,«
st. 24, pozn. h.: »Narok vocabulum antiquum Slavonicum, quod in Clenii Rozkocl;J.ani
antiquissimo vocabulario latino-Slavico Msp idem est ac judicium«
38) Boczek, .Codex diplomaticusJ et epistolaris Moraviae, II. st. 143 CXL.
39) EmZer , Regesta regni Bohemiae II. st. 1161 č 2644
40) Boc.zek I. c. st. 203 CLXXXVIlI.
41). l. c. st. 272 CCXL VIII.
42) Reg. 1. st. 412 Č. 873,
43j 1. c. st. ó04 Č. 1313.
44) Reg. II. st. 288 Č. 743.
45) 1. c st. 597 Č. 1392.
'-'VULCLUL

Měl-li
»nárok« předsevzat, bylo veškeré obyvatelstvo župy soudním
poslem svoláno. Známo je nám to z církevních immunit, které ani poddaných
klášteru z povinnosti,
se nároku súčastnily, nevyprosťovaly.

takovémto nároku týče, dávalo k němu zmíněné již
to škoda
v každém jednotlivém
případě rozdílno, ale svrchu uvedené označení těchto případll jako »nárok «,
latinsky »accusatio furum et nocturnorum praedonum«, »hlava«, když je někdo
tajně zabit, »viseiec«, když kdo tajně je oběšen, a »rannik«, když zraněn je
vysvětlují nám škodu tuto s dostatek.
Jak už
bylo řečeno,
po ohlášení škody lid županem pomocí
soudních sluhů ku soudnímu roku sezván. Jaké bylo při tom řízení, nemůžeme
z pramenů nám známých seznati. Řídíce se však příkladem zemského sněmu
z r. 1
kde obvinění o svém činu a
spolupachatelích v potaz se
48) můžeme se
že se
všeho shromážděného lidu ptal,
aby jeden každý pod přísahou vypověděl, koho z ohlášeného zločinu za vinna
má. Ti, kdož někoho z tohoto zlého činu osočili, zvali se »soci «,
v latin46) e. i. b. 1. st. 66. Ius Conradi č.5 ustanovuje o tom toto: "Item quod dicitur
narok, hoc rÍon debet esse nisi ubí constet sub certo testimonio, sua bona amisisse,
nisi acciderit in via, in silva vel in aliquo secreto vel alicui hospiti, et antequam
debet
curiae quorum interest, scilicet judici, castellano et ceteris.«
j. b. 1.
145
: P riviiegium episcopatus Olomucensis confirmatum
et auctum: "hanc libertatem
concedendo statuimus, ut nullus camerariorum vel
quorumllbet nuntiorum per beneficiarios transmissorum audeat v,lIas canonicorum et
ecclesiae ingredi, ad judicium evocandos ipsorum homines seu pro aliqua cul pa gravandos; non enim volumus admittere, ut domus pauperum ipsorum pervideantur
Ci camerariis vel quibuslibet per judicem seu beneficiarios a castro ad hoc deputatis;
.red J'i ex eveJltu
coram
ut accuse1Ztur, decrevimus, ut ad dominos
ipsorum mittantur
per eos ci/mtZ/r, qui fzteri1Zt
et judicio
assistant tempore et Ioco determinato,
vel beneficiarios super
objectis
responsuri.« Srvn. Boczek, II. st. 143
listina z r. 1222 a dále Reg. ll. st 1161
Č. ~644 listina z r. 1236: »Si vero Narok, quod latine uocatur accusatio furum vel
nocturnorum
super eorUJN homines euelZerit, judiáo aste1Zt í:urie secundum
morem terre
nullo nostre celsitudini nec l10stris quoad aliquam utiJitatem respon~
suri, sed omnis culpe satisfactio cedat ih usus fratrum, et tamem hom'nes, si rei
fuerint comprobati, aduersariis satisfaciant.»
48) Fontes rerum boh. II. st. 208:
praesentibus primatibus Bohemiae interrogavit nefandos latrones dicens: Quam
causam et cuius consílio tale et tam nefarium scel us perpetrare voluistis? cujusve milites estis? Qui filii iniquitatis tam nefandam rem celare non
alter se militem esse Míroslai, filii Johannis
comitis, alterq ue fratris
profťssus cst ... illi vero qui vitam ducis
a maíoribus suis
tuerant, nefandam rem celare 110n potuerunt, sf'd
Miroslaum, filium
hiis omnibus accusaverunt, jussu cuius omnia, quae facere voluerunt,
esse dicebant, nam et servientes eius fuerant. Miroslaus
autem conspectui ducis astare iussus est, praecemptumque est, ut unus de primatibus
ab eo hanc causam
suane malitia an aliorum suggestione tale crimen excogitare ausus
coniurationis
fuisset ... «
O
slova »sok« viz
Slovanské právo L st. 177,
II. st.
a
Glossarium. Poukazuje se tu totiž na
staroslovanský právní
obyčej, který na
Hoře ještě dnes se zachovává.
se totiž ten, kdo
ukradenou věc jejímu majiteli za odměnu, již tento
. il a přislíbil, zpět
přinese. Po náhledu jmenovaných spisovatelů třeba »v
v Jus Conradí přichází, tohoto staroslovanského ~soka« spatřovati.
že český »sok«
jeví svou povahou ráz. povaze staroslovanského
zcela
sok vystupuje
sám jako žalobce, poškozeného ani nedbaje, staroslovanský však
když jej poškozený veřejně
Nápadno jest dále, že stopy
nějakém staroslovanském soku
ke konci] 3.
zplna zanikají, stopy českého
ja~ my jej pojímáme, od sto-
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ských listinách »accZísatores«.50) Žádal se větší počet soků cUe toho, jak
o důležitou věc šlo. 51) Ústav těchto soků odporoval zplna průvodním pravidlům,
která v příčině rozdělení průvodního břemena jak v českém, tak v německém
platila. Také v českém právu tvoří očista základní pravidlo, důkaz viny
však jen pro zvláštní případy stanovenou výminku. 52) Ústav soků obrací toto
pravidlo rubem vzhůru. Důkaz viny přichází do popředí, a ku soku připojuje
se tu a tam i poškozený, aby toho, kdo jest z činu podezřelý, usvědčoval. 53)
Než i tomu, kdo hyl takovýmto způsobem nařknut, nebyla očista odňata.
Bylo však k tomu těžšího očisťovacího prostředku potřebí, vody totiž a žhoucího železa. 54) Církev nedávala si ovšem ucházeti příležitosť, když immunity jí
byly udělovány, aby přísné očisťovací prostředky mírnila a zejména soudy boží
očistníky nahražovala. 5.5)
S falešnými soky' jednalo se zrovna tak jako s osočenými. I soci byli
osočováni a zaslouženému trestu podrobováni
Conradi stanoví v této
čině toto:

I tu snažila se církev příliš těžký trest kamenování zmírniti a peněžitými
pokutami nahraditi. 57)
Vylíčený chod řízení potvrzují nám již obšírněji prameny doby Otakarovy,
a tu jsme již zase při citovaném snesení zemského sněmu z r. 1266. Jeho
pro otázku naši důležité místo zní takto:

»et

si júerit zoch COJ1Z,z'ctZtS testimonio fori

lapidetzír« .

letí do století však lze sledovati. Slovo »sok« značí až dosavad svým významem tolik
se zplna s pojmem soka v Dalimilově kronice kryje. (Viz
co »protivník«,
kronika Dalimilova.
rukopisu Cambridgeského k tisku upravH Dr. V. E. Mourek.
V Praze 1892 st. 45) Také L2ppert, Socialgeschichte Bohmens I. st. 113 a 378 přijímá
pro českého soka povahu soka staroslovanského, shledávaje v něm čaroděje, kterému
náleží, aby svými čarami ukradenou věc objevil a pachatele božími soudy usvědčil,
kterouž vlastnosť měla
dle Kosmy také Krokova dcera Kaza.
50) e. j. b. II st.
listina z r. 1222, :::,t. 56 Jus Conradi Č. 11, 54.
51
Srvn. C. j. b. II st. 56: »11: Si quis equum vel equos, boves vel vaccas vel
aliqua majora subtraxerit, quantitas damni aestirnetur sub certa fide et sacramento
eorum, quibus jurisdictio est commissa, et secundum hoc accusatores admittantur.«
52) V~.z LrYlzžng, Der Reinigungseid bei Ungerichtsklagen im deutschen Mittelalter,
Hasenónrl, O st. Landesrecht st. 229, pro české právo vil Knihu Rožmberskou, C. j. b.
H 2 • st. 81 Č. 80-126, Majestas Carolína 1. c. st. 180, Ordo judicii terrae 1. c. st. 209
čís.

18.

sive
c. j. b II JUS Conradi st. 71
dehomo
sive judicis sive villici
narii, aurum et argentum, ilie quis accusat et dOl7lZJtlts
runt.« Znění z r. 1222 (c. j. b. L st.
má zde »non
kteráž slova také ve znění z r. 1229 (1. c. st 64 čís.
přicházejí.
zarážeti, poně"adž s »českou« latinou co činiti jest.
54) Reg. 1. st
326 čís. 705: listina z r 1226: »De judicio autem aquae vel candentis ferri, quod fit per Jzaroc . .. « C. j. b. l, str. 53; Jus Conr. 8.: »Quando aliquis
subit judicium aquae, nullus demittat eum in aquam nisi sacerdos cum suo cooperatore si deus juverit·
judici det duos d::narios et sacerdoti XníI. Si nudaverit
se et
voluerit
solvat
VII denarios et vetulae duos.« Tento
odstavec následuje v Jus Conradi
za odstavcem, jednajícím o usvědčování »sos tím souvislé ustanovení: »Sl aliquis nobilis vir et non
kem.'" Za nim následuje
derho habuerit super se
puer pro
subeat judicium, et si non fuerit adočistu od nařčení z tajné krádeže táhne
jutus, solvat pro eo CLXXX
se listina ze dne 10. březm 1222, týkající se církevních immunit Ce.
b. II st. 52 čís.
4: »hoc de fure statuentes: Si in eorum habitat possessionibus et
fuerit
in fmto manifesto, vel de aliJuo occulto
videlicet quoad
.ferri canden Ns, vel aquae, 'ZJel vomeres calcaJZdos vel
et convincatur in ahquo istorum
in jUdlCio saeculari, eidem monasterio bona IUns si ve rei íntegraliter remaneant, judices autem quorum interest, faciant de eo quod eis justum vldebitur.«
55) C. j. c. II st. 50 Č. 1. listina z r. UL2: »Imprimis siquidem remittentes volumus et praecipimus observari, ut homines omnium ecclesiarum et e::clesiasticarum
personarum, q ui de .furto vel alif}uo alio malejicio Í1tCltSa1Ztur, nonnisi per vicinatus
tesNnzo71ium se expurgent . .. « Srvn. také Reg. II. st. 1161 Č. 2644 Jistinu z 28. září
1236: »si vero homo accusatus per honestos vidno,> suos fide eorum requisita absolutus, curie non respondeat.«
56) C. j b. Jl st 55 Č. 7.

fOrSaJi aut suspicľo lzaberetur seu comperz'retur
s~u heredidate a!icujus baronis falsam mOlutari jJeCU11Zah'Z,
alia
exerceri: ille baro in
bonis hujusmodi
falsitas diceretur)
septel1t bar01teS sibi compares debet conquod iJz bOlÚS ejus ťd scelus fuerit
perpetratum; et tUl1C postquam dli septem
contra ipsutn)
statím de persol1a et bonis ipsius convicti tal1zquam jam dampnatť dispoJte11ZztS et faúemus, 110strae potestatťs exequeJztes officizt71i) pro nostrae
arbitrario voluJztatis. Qztodsi miles vel alicujus barOlús servus de falsitatis
crimÍJze s1tspectus habitus fZ4erit, et ejusmodi rcus sceterťs impetatur, per
septem viros, etiam in conditťone ipsis accusatťs aeqztales, sive miles
aCCZísatus
sive servus . ., Hoc specialiter expresso, quod

conditionis lt01nbtes
vel

sint
debet

si per alioris COJzditionťs viros fiet, eo magťs efficax mota COlztra reos
suspzáo est habenda. Eodem j1tre valituro úz czve quolibet . . .« 58)
Dříve než se do bližšího probírání tohoto místa pustíme, máme za vhodné,
abychom český nárok v jeho vývoji ještě dále sledovali. Do doby Otakarovy
padá v dějinách českého
podstatná přeměna zemského soudnictvÍ. Za
této doby položeny byly totiž Otakarem základní pilíře soudu pro celou zemi
jednotného, soudu totiž zemského.
Také řízení při nároku nezůstalo při tom
nedotčeno. Vedle županů, v jednotlivých župách pro to příslušných, zřízen jednotný
pro celou zemi, jemuž provádění zásad, na nichž nárok spočíval, při
náleželo. Zřízení úřadu nejvyššího purkrabí
zmmeno. O kompetenci jeho
zpravuje nás jedna nepravá sice
prý z r. 1264, vskutku však z r. 1333,
kterou Otakar Voku z Rožmberka, nejvyššímu českému zemskému maršálkovi
a korutanskému a štýrskému zemskému hejtmanu dědičnou hodnosť a úřad
»primi et supremi iustitiarii et purcravii judicisque totius regni« propůjčil. 60)
Můžeme tuto listinu, jakkoli z pozdější doby pocháZÍ, tím spíše ku důkazu
oprav Otakarových použíti, poněvadž pozdější
poměrů právních v Cechách
o správnosti tohoto důkazu svědčí. Určuje se v ní totiž O kompetenci nejpuJ1lkrabí to, co
dříve jeho kompetenci tvořiti musilo:
v

vel ipsi Í1tvenireld tales h01nines

et
ef destruere)
opportztnu'm m
eoním.« 61)

corporibus

"~f'lh+,"''''L>'''

fa cientes
qualťter
vel succesoribus szús viderit
et reblts seCtí1Zdul1z exig;elztiam condigna71i

57) I. c. st. 50 Č. 1. Srvn. pokračování listiny z r. 1222, v pozn.

z r 1226:

~et

vel 1na-

Boen'tÍe

.falslls accusrztor nobis in CCC denariis condempnetur.«

56 citované

58) I. st. 157.
59) Srvn. Čelakovský, Dějiny právní v Ottově naučném slovníku st. 507, Jireček,
Slovanské právo II. st. 203, Palacký, Dějiny, II. st. 7.
60) Reg. II. st. 178 Č. 454 (O nepravosti srvn. Palacký, Dějiny II. pozn 3.)
61) Reg. II. 1. c.
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Než i řízení při nároku v župách zdá se jím po vzoru nejvyššího justiupraveno býti
Zdá se totiž, že Otakarem zřízeni byli v župách stálí
justiciáři, zvaní »popravci«, kteří podobnou kompetenci v župách měli, jako jí
měl nejvyšší purkrabí v celé zemi. Zřízením těchto popravců nepovstalo však
v st~rérr:, nár,oku v p~~statě nic nového. Na místě soukromých žalobců (soků)
stareho nzem nastouplll pouze úřední žalobci \ soci) řízení nového. Z accusatores
privati stali se accusatores publici. Jedno, na tento vývin pozdějších popravců
poukazující místo Jihlavského práva stanoví již pro dobu předotakarskou roku
1249 toto:
Cl are

accusare potest, 7zisi tunc
úz aliquo vico
ut qztaelZbet czvitatis 7zucľva c0711pescatztr/
t)l")s~lu;nt. sed eoruJ1Z potestas accusandi
S6"X' durabit Iteódomadis,
7ze loco juratorum tales
habemztztr sed aztteHt hebdomadis finitis tales jztdicľ et juratis sUU/1'Z
et si 7zecesse
ahi vel z'terzmz illi pristi1zo 0fjicľo
iJ1staztrentztr . . . « 62)
» liem

ludlus komo commu1Zis

tres vel

J'

Je to sice ustanovení městského práva, než trváme, že můžeme ze stálosti žalobníků v městském
na vznik stálosti
v
zemském
souditi.
Za doby sepsání knihy starého pána z Rožmberka
úřad popravčí všeobecně rozšířený ústav. 63) Jak se z pozdějších pramenů a to »Majestas Carolina« dovídáme, béře se, když popravci se ustanovují, ohled na stejnorodosť
žalobců s osočeným, kterou shora citované snesení zemského sněmu z r. 1266
stanovilo, a dle toho rozeznávají se
majores a lni1Zores, jichž počet
na tři jest určen. 64)
Popravci měli
zločiny zanášely. 65)
pánů

z Rožmberka.
Působiště

zvláštní
Poučný příklad

do kterých se jak zločinci, tak
skytá nám v této příčině popravčí kniha

66)

zvalo se poprava.
stoupení svého úřadu králi přísahu složiti a měl
asi
Otakarem uděleno
že se
tuto příšahu odvolati mohl. 67)

popravce musel při nakteréž nejvyššímu
každé soudní přísaze na

Přeměnou původních soků v popravce stali se, jak už jsme uvedli,
z původních soukromých žalobců žalobci
a
nad sebou soudců

nemě1i, soudci. 68)
Těmto žalobcům
statků zločinců značné příjmy. 69)

soudcům

plynuly pak z konfiskovaných

Za krále Václava II. přešel ústav těchto popravců z Čech do Polska. 70)
Zvali se »judices maleficontm« neboli oprawce. 71) Abraham Wladys!aw 72) pak
míní, že ústav popravců, za Václava II. z Čech do Polska přestěhovalý, splynul
se zvláštními, již za
Lokietka zřízenými úředníky, zvanými »prolocutores«, kteří měli >omnem auctoritatem agend i contra omnes malefactores
et poenam infligendi secundum exigenciam meriti cujusUbet malefactoris.« Vývin
popravců a žalobníků řízení při nároku zůstal mu ovšem neznámý.
Přichází
proto k závěrku, že pro řízení těchto correctores byl inkvisiční proces Innocence II. 73)
recipován. Ale právě vystoupení těchže jako žalobců dává nám seznati zvláštní
jich, česk~m. popravcům vlastní povahu a přisvědčuje mínění, že ústav popravců z Cech do Polska tehdy přešel, kdy vlastnosť jich jako žalobců i v ří
zení dosavad byla zjevna. 74)
Předeslavše toto, vraťme se ku shora citovanému místu snesení zemského
sněmu z r. 1266. Jak jsme již ukázali, vztahoval se český nárok ve svém širším
smyslu na tyto tajně spáchané zločiny, loupež, krádeže v i'zocz', tajJzá zabÚí a
poraJzění.
Snesení zemského sněmu z r. 1266
k tomu ještě pnzězo
kazectví.
S tímto výsledkem svého zkoumání přistupme nyní k rakouským pramenům.

V této příčině jest nápadno nejdříve, že právě Otakar to jest, který ve
svém zemském míru proti »schedeliche leúte« zvláštní řízení předpisuje:
»Di laJztrihter subz vral{ habeJz sc/tede/iclter leute, UJzd wer
ubersagt wirt, uber den sol Hlmz rihten als reht ist.«
Obecně jest však známo, že tito »schedel.iche leúte« pOnejVICe svými
pevnými hrady obecné bezpečnosti vzdorné čelo stavěli. Řízení proti »schedeliche
leúte« muselo se tedy také proti těmto vzdorným hradům obraceti. Četná
místa LR2 nenechávají nás v této příčině v nevědomí, jako na př. § 86 75) a
zejména § 57:
» Wir seCZelZ Vild
vbersaiten man bekaltet

lVet aúz Achter wissenlicft oder ain

ltaus sol der lant Richter vltd der
1narscha/ich gar ver!J:rel'1,nlelt.

68) Viz Tomáše ze Štítného
šestery o obecných věcech křestanských.
Praha 1852 st. 168.
69) Stítný l. c.
70) Víz Romuald Hube, Prawo polskie w 14tym wieku, Warzsawa 1881 st. 20.
71) Viz J. c;.. a Statuta wislickie st. XVII. S:ovo »oprawa« přichází s tímto významem také v Cechách. Viz Reliquiae tabularum terrae I. st. 65: »Bartoss iuuenis
de Waleczova et de Strak debet stare ad oprawam cum notar1o Zibrzid perscriptorum
et cum socero poprawczu, quo jure fecit Wokoni id, quod fecit sibi.<
. 72) O just~cyjaryjuszach w Polsce w XIV. i XV. wieku, Rozprawy a sprawozdama z posledzlen Wydziala historyczno-filozoficznego Akademii Umiej~tnosci. Tom
XIX. Kraków 1887, st. ll.
73) 1. c. st. 12.
74) O dalším osudu popravců viz Rieger, Zřízení krajské v Čechách I. st. 27. sequ.
75) Zní takto: »Welict1 Herr ain purg hat oder aill haus vnd da er ain purkgraffen auf seczet vnd der ichts 'ůt dauon díe purg oder daz haus beriiget wirt also
das de1Jt lant schaden damzgeschehen sei bei tag oder bei tlacht, ist aber das der herr
sein piirg oder sein ha us bereden mag das es an sein geschefft vnd vnwissen darjn
geschehen sey nach des lands gewonhait als Recht ist er geneusst sein an seim haus
Mag aber der herr den begreuffen der den schaden hat getan den sol er dem Richter
antwurten vnd sol sein haus vor dem Richter an schaden beleiben . .. 1st aber der

dání

62) C, j. b.
st. 112 LX § 2.
63) C. j b.
st. 95 Č. 218, st. 9ó Č. 228, st. 97 Č. 232.
64) C. j. b
st. 1,25 XX: » Ut rectum in regno nostro Boemíae ubique procedat judic~um,. ct.
rcIJn.9uatur occaslO a reeto tramite deviandi sancimus, quod
m smguhs pr.oVl1:cllS. de more solíto ordinandi, tres in numero in officio majorum "''-clUlll1Vl
seu ]UstJtlanorum vel correptorum, et ceteri ltobiles eodem numero
per Ioca singula (ut est moris' minores scabini praefiQ"endi non ordinentur vel statuantur ita, quod duo ex eis tribus fratres existant.« '"
65) C. j b.
~t. 95 Č. 218 (Rožmberská kniha): :»tehda sě právo doložiti pojej má na svých listech.«
pravce toho kraje,
66) Vydání Františka Mareše, Praha.
67) C. j. b. n.2 • st. 2~ 6.
Ordo judicii terrae Č. 80: »Si vero ille j ustitiarius pro
eo, quod usus fuent, aut lUud damnum facere mandaverit, in judicio fuerít conventus:
~unc pro ~adem ca~sa . p.er se ipsum manu propria et sine cruce se purgabit, quod
mnocens 81t, super J~stlt13ra~~m SUDm recipien?o;. ?icendo: »recip~o super juramentum meu.m; quod regI praestltJ, quum officmm jUstltIaratus assumpsl« Srvn. s tím nepra vou lIstmu z r. 1333, Reg. II. 177 Č. 454.
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V LR2 bylo dále stanoveno, že se mají všechny hrady zbořiti, které v posledních dvaceti letech byly vystavěny (§ 58). Nemůže o tom býti pochybnosti,
že to byly asi hrady zemi škodné aneb aspoň takové, které za škodné považovány býti měly, aby se zbořiti mohly. V míru Otakarově stojí v této příčině
zcela výslovně:

na jeho místě sedí, nejvyšší zemský soudce, 81) Landfrage držeti. Jemu po ruce
stojí zemský maršálek, aby výkonu rozsudku případně ohněm a mocí dopomáhal,
orgán tedy, který stejnou kompetenci má jako český nejvyšší purkrabí.
Otakarovo zemské zřízení vede již v příčině vnitřního chodu dotazovacího

»lWan sol auch alle schede/ich veste brechen di ZJ1 dem urleuge gebaweJ'l sint, und di veste di gemachet sint auz del1 chz'rchen.«

Známo však je dále, že za doby Otakarovy mnohé hrady byly rozbořeny. 76)
tedy tyto rozbořené hrady s » Landfrage« v souvislosť přiváděti a z toho
na novotu její v Rakousích souditi? Samo o sobě dojista ne, ale uváží-li se vše
ostatní, nemůžeme vniternou souvislosť Landfrage s orgány exekutivy, zemským
maršálkem a dvorským soudcem, s rozbořením hradů a vládou Otakarovou
Můžeme

řízení řeč výmluvnější.

Jak již bylo poznamenáno, má zeměpán Landfrage předsevzíti, když se
byl dříve o tom uradil se zemskými pány, Má však šest neděl dříve býti vyhlášena po soudech, farách a trzích, a každý zeman musí k ní přijíti, nemá-li
se za to
že
soudem utíká a před něj si netroufá. V tom všem
v celku lze seznati stejný chod řízení jako při českém nároku.
Než můžeme i na formelní podobnClsť a blízké příbuzenství dotýčného
ustanovení LR2 s českými prameny poukázati. § 69 LR2 stanoví totiž:
»Er 11zag aber wol nach rat der herre11 in dem lande ain
.Irct g kabelz au! schedleich letli dauon das land gerabtigt wird.«

neviděti.

Než nehledíc ani k tomu, leží již v míru Otakarově, poněvadž tento poprvé o Landfrage výslovně jedná, .formální důkaz pro to, že Landfrage ve své
formě a podobě teprvé Otakarem byla zavedena
Tomuto mínění neodporuje
okolnosť, že listina Albera z Konringů se již r. 1251 asi o Landfrage zmiňuje. í' 7)
Bylať Vitoraz, kde Konringové sídlili, bezprostředním sousedem země české,
do nedávna osedlé
léno české koruny,
vlastně župa, jejíž pán Jindřich z Konringů ještě v roce 1252 »Supanus« se
zove. 78)
O formě a chodu Landfrage víme z Otakarova zemského míru velice
málo. Jak z místa shora citovaného na jevo jde, měla Landfrage při slušeti zemským soudcům, a kdo byl usvědčen, nad tím měl soud býti, jak jest právo.
Již Luschinem bylo vytknuto, že zřízení čtyř zemských soudců na soudní
rozdělení v župách upomíná 79) Jak jsme však svrchu uvedli, náleželo i v župách
nositelům soudní moci odbývání řízení při nároku, českém to řízení dotazovaCÍm.
Bylo-li tedy v Rakousích nově zřízeným zemským soudcům toto dotazování přiděleno,
tím jen řízení v Čechách obvyklé nápodobeno.
Ukázali jsme
však svrchu dále, že soudní zřízení v Čechách doznalo za
zřízením
jednotného soudu pro celou zemi a jednotného orgánu exekutivy, nejvyššího
purkrabí, podstatné změny.
I v Rakousích nezůstaly
které mír Otakarův zavedl, nezměněny.
Dle zemského zřízení Otakarova nemají více zemští s.oudcové, nýbrž po úradě
se zemskými pány zeměpán,
jak se samo sebou rozumí, soudce, který
herr auss dem land geuarn in gotsdinst oder in selbs geschefft vnd das sein purgkgraf schaden tůt in seiner purg das wider das land oder wider das Gericht ist So sol
der lantrichter mit den vmbsesen mr das haus varn entweichet in der purkgraf von
dann so sol er In ze echt tůen vnd sol das geczimer da der schad in geschehen ist
aus dem haus prechen vnd sol er fuerbas fUr das haus tragen vnd sol darueber Richten mít fewr ... «
76) Viz Luschin, Die Entstehungszeit des osterreichischen Landesrechtes, st. 11,
Dopsch, st. 50.
77) Font. r. austr. lIg, listina z r. 1251: »Intendirnus etiarn in hoc ipsius ecclesie
libertati vt nullus iudicum in placito generali quod uulgo lantaidinch dicitur audeat
presidere sednostra ibi presentia debent gaudere et hoc tantum semel in anno uidelicet quando necessitas generalem exegerit inquisitionem.«
78) ,Yrk. d. L. ob. d Enns HL st. 189 č. CXCVIII., Krones, Handbuch der Geschichte Osterreichs, st. 372.
79)"Luschin Geschichte des alteren Gerichtswesens in Osterreich, st, 67, WerUI/sky, Osterreichische Reichs- und Rechtsgeschichte, st. 57.
80) Archiv fUr K. ost. G. Q. r. st. 65,: Viz výše citát v textu str. 189,

Na
pramen, na vůli totiž společného zákonodárce zdá se
ukazovati i začátek snesení zemského sněmu z r. 1266:

po~

»Provida igitur meditatione pensm1/es, quod hoc laudabilius in
actum produci nOtl potest, qUa11't si .Ialce justitiae h01'ltbtUl1t sceleratorum recidatur
qzti C01JZJlzunes excessibus in statu
tranquilli penzitz'em
et dIa e/frenis temeritas, quae dum
hactenus qttasz' donJZie7zte vindicta vagabatur iJZPu7úsJ.laciJ10ra libere perpetrabat enormia, strictťs pOeJ1M'ztJ1Z limitťbtts arceatztrJ ut sic quasi evulsis
radicitus degeJzeris conditionis vitibus, qztae terram inutilťter occupantes
perniciose luxuriaba1zt zn palmitztm dispendia electorZtm, appareat nostrae
reipttblicae .Iacies .Iertihs et decora , .. «
Slovům »nach rat der herren in dem lande« a »wann man des zerat wirt«
odpovídá dále další znění citovaného úvodu:

Jiostrí barones ad Jzostram convocarz praesentiam .Ieámus et
in beati AJzdreae nunc instaJzte Pragae coram uostrae Jtzajestatis
praeseJ1tia!iter COJzstitztfis diligentizts quaesivÍ1nus, quibus
poenarztm talionibus esset .IalsariorPt111 detestanda nequitia, qui in geJ1erale regJZi JlOstri dispeJ1dium adulterina111 pecunia111 .Iabricant et alťas
comnúttunt . . .
siquidem barol'tes ltabito perpe11sae
.Ialsarios pri111itus pro.lernzfes seJZteJ1fiam,
contra ipsos procedi debere taliter decreveruld. «
» regni

Jest však ještě i jiná další materielní souvislosť mezi citovaným snesením
zemského sněmu a ustanoveními Otakarova zemského zřízení o Landfrage. Toto
zemské zřízení zpravuje nás totiž v § 70 o tom, jaké náležitosti výpověď svědků
při Landfrage míti musí:
»Es sol Jziemand
sag damz bei dent

dem al1dern sagen er swer aineJ1 az'd VJ1d

Das l1n da kund 'Vnd gewissen sei.«

Srovnáme-li s tím ze snesení zemského sněmu: »qui jurati deponent, quod
in bonis ejus id scelus fuerit perpetratum et tunc postquam Hli ... juraverunt

contra ipsum« a dále :. qui quidem vir i etiam de veritate dicenda juraverint«,
máme před sebou jen dvojjazyčný výraz jedné a téže myšlénky.
81)

Viz §§ 69 a 92 LR 2 .
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Kdo jsou tito »schedleich leut«, proti nimž Landfrage
nám dává bližší zprávu § 71 LR2 :

směřuje,

o tom

»E" sol die .frag vber niemmzd gescheheti wamz a?tf Strassra'Zfb
vNd au.f mord vnd au.f dewp mzd azif dew ding das póse dúzg haissnzt
vlzd die azif
ste71d TIVas aber der malZ offenlich tzft v/zd des aJt
laugett stet das sol man iN der SchralZN
als Recht úl Jiach

Toto ustanovení souhlasí se slovy »sibi compares, aequales«
snesení zemského sněmu, zejména s tímto jeho místem:

»Hoc

specialťter

e xpresso)

citovaného

humilioris conditionis hosztspici01ÚS vel accZlsationis

altioris conditionis vzros

non

c01ztra reos suspicio est habeíZda.«

landesgew01ihaťt. «

»Pose ding 81
jsou v tomto §u již zmíněná »loupež na cestách«, »vražda«,
» krádež« a ve
zemského zřízení také penězokazectvÍ, jak se z § 73
dovídáme:
»So sol a'Zfch ZtZemaJ2t phenig slachen lzach des ZalZndesherreli
mZUiSS damil si gefelsehet werde wer es daníber tlU da sol 71zan vber
richteJi aIs vber ailZ velsehel' delt mmi des mit der Zantscha.f! vberkommt
VJtd mit der Zeut gewissnz.«
Z toho je
že Landfrage jako český nárok V širším smyslu na
šla, protože »was der man offenlich tůt vnd des an laugen stet das
sol man in der Schrann Ríchten als Recht ist na ch landesgewonhait«.« Ale
vidno je z toho také, že Landfrage právě jen při
zločinech měla
místo, pro které v Čechách nárok v širším smyslu
totiž pl-i loupeži na
cestách} 83) tajl'lém zabzH, 84) krádeži 85) a pcnězokazt!ctví} na které nárok teprve
snesením zemského sněmu z 1". 1266 rozšířen byl.
Kolik svědkfl k usvědčení obviněného bylo potřebí, sděluje nám § 7 86)
zemského zřízení Otakarova, jednaje o důkazu zločinů· v § 71 uvedených:
zločince

mord oder deu,p gepttsset vor Gerz'cht
» Wer aúz strassraub oder
. da sol malZ vber RichteJz
oder da ainer Init sibett wirt
als Recht ist Jtach des lalides gew07thait.« 87)

Ze srovnání toho jde tedy na jevo, že mezi českým nárokem a rakouskou
Landfrage vnitřní souvislost panuje, kterouž však jinak vysvětliti neumíme než
reformami Otakarovými v Rakousích, které jednak ruku v ruce s reformami
v Čechách předsevzaty byly, jednak české právní poměry za vzor si vzaly.
Zajímav~'l ačkoli nenávistí k Otakarovi 89) zkalený doklad o řízení při Landfrage
skytá nám Otakarova rakouská
o velezrádě štýrských pánů. 90)
Potaz jde zde sice pouze na Bedřicha Pettawera, a jeho výpověď sama o sobě
dostačí,
mnoho
ze zemězrady
usvědčeno\ než musí se
na to zřetel
že snaha spisovatele této kroniky jde za tím, aby jednání
Otakarovo co v
světle se vylíčilo.
Dokazujiť přece místa, která
jsme ze snesení zemského sněmu z r. 1266 a Otakarova zemského zřízení citovali,
že sedmi
kdo ze zločinu
usvědčen. Kdyby však
přes to postup, v Otakarově rakouské kronice líčený, pravdivým býti měl, je
v něm přece dotazovací řízení, z českého
vzaté, dosti znatelno, abychom
z toho
že v alpských zemích teprvé Otakarem bylo zavedeno, či
niti mohli.
Za
máme, abychom se na tomto místě také o řízení proti
» landschadliche Leute «, německému
nikoli neznámém, zmínili. Odkazujeme tu na
prameny spis Zallingrův
a podotýkáme pouze, že o takovýchto zemských škůdcích jedná již mohučský mír z r. 1235,92) a bavorský
II. st. 84.

Vidíme zde stejný počet
z r. 1266 nařknutého usvědčiti má.
O vlastnostech těchto svědků

také dle snesení zemského sněmu
uvědomuje

»vJid sol a'uch JZiemaJzd

nás § 70:

deJt a Jzdenz sagen er sey dalzn sei;z
díť .frag otfeJlbar geschehelz.« 88)

ltattsgenoss oder vbergeltOSS VJzd sol

Das W'iener Stadtrechtsbueh, st. 45.
st 203 č. CLXXXVHL, listina z r. 1228: »seu (ab) aliquo pro
latrocinio incusetur, quod Bohemice narok uocatur.«
84) Viz C. j. b. ll' Ius Conradi, st. 64 č. 31, I. c. st. 147, Immunitates civitatis
monasterialis z r. 1259 Č. 4.: »Statuimus etiam, ne homines memoratae ecclesiae graventur in hoc, quaJ1.do aliquis occisus seu strangulatus fuerit) quod materna lingua
hlaua nuncupatur, sive se invicem seditiose vulneraverint, sive a latronibus vulnerentur, quod dicitur rannik, liberi sint et absoluti, abbati tamen de culpis hujusmodi responsuri.«
85) Viz Regesta II. st. 1161 Č. 2644, listina z r. 1236. »narok quod latine uocatur
accusatio furum vel nocturnorum predonum.«
86) LRl' CI. 8.
v
87) Srvn. také LRl' CI. 67: »Ist aber, daz das haus wirt ubersaget mít siben, so
'Sol man uber es richten mít fewr und mit prechen.«
88) Srvn. také § 8 LR 2 :
»Es sol auch kain man gen dem andern kain vrtail
geben noch kain volig tun er sei sein hausgenosse oder sein uber genosse das lm an
sein leben oder an sein ern oder an sein aigen oder an sein lehen.« Tento § scház í
v LRl'
82)

Srvn.

83) Viz Boczek,

v

Chroniken, Vl Ottokars osterreichische Reimchronik, Ausgabe
9840.: do wurden si ze hof geladen; dannoch enwesten si niht des
schaden, daz
waeren verraten. der Kunic in einer Kemenaten saz, da vordert man
si hin; und do si komen hin in, daz si der Kunic al1e sach, zuo dem Pettouwaer er
sprach. Friderich Pettouwaere nu sag mir offenlich diu maere diu du mír heimlich
hast geseit! darob der helt niht verzeiht, er stuont uf unde sprach; herr, als ieh iu é
verjach daz hort
ob ir sIn geruocht ez hant an mích versuocht díe herren; díe
hle stant daz ich in
daz lant von in wenden unde kéren an einen iteniwen herren
.... daz man von iu hat hie vernomen, sprach der von Lichtenstein, daz ist unreht unde
mein tuot mir sIn min herr und ir stat, daz bewaer ich mít getat uf iwern hals mít
minen handen her kunic, ir suIt iuz niht enplanden, daz irz habt immer an gebort
daz eín eínic man solhe wort gegen uns aller reden sol er vermoht daz reht als wol
wir heten den kuníc Ermrich uf den Bernaer geladen. er mac
daz er uns zig
uns wol mít
schaden wolt ir uns niht ze rede lan nu was of anders niht daran
de kuníc uz der Kamer gi~ und schuof das man díe herren víe díe wurden sa gevangen.«
91) Zallitzg'er, Das Verfahren gegen díe landschadlichen Leute in Suddeutschland.
Innsbruck 1895.
92) M. G LL II., st. 5~1: »Der richter sol han einen schriber) der ane schribe
alle die in díe achte koment, und von wes cJage sy in die achte koment, und -die
sache dar umb sy d.3.r in koment, und der namen díe uss der achte koment, und díe
sache warumb sy usser achte koment, und sol díe burgen schriben die den clagern
gesetzet werdent und wannen sy sin und wie sy heis~ent, und sol schriben ander gewysheit die man den c1agern tůt noch lan des gewonhait. Vnd sol schriben aller der namen
die ze J'chdd!icheJZ luteJZ dem lmzde gesei! werdeJlt und wie und von wem sy von den
schulden komen, und sol schriben zo sy ze recht komen uss der achte so tilgge ir
namen abe.«
13
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z r. 1244 93) a 1255.
Rakouská
Zallinger 95) správně
jest od tohoto řízení mnohými zvláštnostmi značně rozdílná. Jako takovéto zvláštnosti uvádí Zallinger přede vším, že Landfrage předsebéře moc
sama
bez podnětu soukromého
že jen při určitém druhu zločinů se při
pouští a jen při tomto·, druhu zločinů
»landschadliche Leute« směřuje,
jakož i dále že stejnorodosť svědků s nařčeným se žádá. Všechny tyto zvláštnosti j sou však
známky českého řízení
se
času
tu mnohé rakouské prameny, z nichž
českého nároku s rakouskou
více do očí bije.
93) RockÍJzger, Denkmaler, c 12. art 3: "De hiis
Item quicunque servaverit malos homines et conuictus
de ipsis,
exhibeat iusticiam. § 2. Sed si ab ea recesserit, nichilominus ipse
super universis,
feeerunt, dum seeum essent, nec idem dominus
erít
infamis uel homo
demt1tciabitur taliter satisfaciens.« C. 13.
raptoribus § 1. })Item de
dm U1Z cia tis, si die
sibi a
eum suis
fideiussoribus se iudicio
iudex eos
et episcopus cuius
sunt dyocesani, eos excommunicabit.
2. Sed si diem statutum non percepisse vel
~~,~; __ ~h,.,,,~ ad statuendos eorem,
legitimum impedimentum
ut antea, fideiussores.« C.
De noci va domo. "Item si in foro vel in villa
una domu" vel
sine dampno aliarum domuum,
uel de licentia
estimari et
respondere querelantibus«.
9~) I. c. Dotýčná místa jsou jen
míru -z r. 1244.
95) Zallinger, I. c. st. 82.
96) M. G. SS, 9. st. 694, Continuatio ZwetL III.: "A, D. 1312 - dux Austriae
Fridericus ex iJ1stinctu baromtm terram volens llumdare a
d Jpoliatoribus,
quibus habundabat, dominum Dietricum
tunc sue (urie
sua auctoritate mísit huiuscemodi malefactores
auferendos a terra,
etiam pr ' posse suo
Nam perlustrans
terram, qui sibi oC{ulte a JZObiliblZS, ZJel a civťbus, vel
iuramento
C01Zcordz"ter accltsabantur,
hos de decollatione vel
vel aHa
Ceteros autem,
commode
dud
Ta Ze
vowbatur
fUr Geschichte,
Literatur und Kunst, XIX.,
st 783. Rudolfova listina z r. 1279
: »Nos de
collapso deformiter, reformando solliciti
Iz'bus nostris ac
advocatis,
habuimus salutarem,
provincia in anxietatibus et pressuris posita clrcumo
remedío liberetur a noxiis et iuxta sui pristini status
commodis potiatur.
deliberatione super premissis habita
de consiJio
princip um fidelium et
predictorum, ad abolendas quasdam consuetudines,
iuri et rationi contrarias, in magnum
terre dispendium hactenus observatas.
Hoc statutum, quod imperpetuum observari precipimus inconcusum, pro conservation.e
patrie duximus edicendum. Videlicet quod
excess-z'bus et forefactis qUlbuslibet, qui in prefata terra, im communis
et reípublice detrimentum
non modicum hactenus emerserunt aut
in futurum emerserint,
per
ťnquisitionem
que 'l)u~í{ariter gewizzende dicitur, erít semper
contra
pacis et ratrit;
quoslibet procedendum. Non obstante qualibet consuetudine
per iuris abusum ibidem, in contrarium hactenus observata«. LichllOwsky, Reg 287,
Listina Leutolda z Cuenringů z r. 1296: »Waer daz man mich deheiner schulden zige,
daz lúcht ein Landgewizzt1Z 'ZE!er, umb dieselbe inzicht sol mích min herre ... min beredunge umb sogtan inziht niht nemen wellent von mir ainem, so sol ich mích bereden
selb funft miner housgenozzen mít unsern aiden,« Srvn. dále v listině Karla IV,
z, r. 1366 (Senckenberg, Visiones diversae, st 195) přísežní formuli svědků, obvi
něného usvědčujících: »Ich sag auf mein aid, das mír war gewissen ist das N. der da
gegenburtig vor dem rechten stat, lamtdt vitd lewt scltedlich ist mít Dewpe als ver das
zu recht von im richten sol, vnd wo N. des laugent, des bin ich Kristan des richters
zeugen vnd des gerichtz als recht íst.« Srovn. dále dodatek ku Hagenově kronice (Pez,
Scriptores rer. austr. L 1165): »A. 1402: in dem Jare ze Ostern war das greiJten iJ'!
Oesterreich von der sach wegen, wenn der jung Markhgraff von Mehrern, und der
Geusch pitzer (alias dictus Diirteuffl) un d díe von Vettan namen zu lhn aU diej und
Rauber und kriegten mít dem alten Markhgraffen Prokopio und verderbten Mehrern
gal' mít raub uml brant. Nu mocht.3n die Bohmen des niht komen sein: wenn aU díe
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dále

prameny, které v mnohém

velice blízko

nás ustanovení Otakarova zemobecné pravidlo pro
98)
kterou § 86
při
že nevěděl, že z hradu škoda
zdá
že očistu
za
naříkání dle snesení zemského sněmu
pro naše tvrzení
nám listina Leutolda
která očistu jen
VIne
která není » Landcož asi na Landfrage vztahovati dlužno. 1
» landschiidliche Leute« béře
jinou
formu stíhání, tehdy totiž,
»landschadliche Leute« zajati před soud předvedeni
101)
Zda
tom s
starého řízení
těmto škůdcům
či s
Landfrage co činiti
nechati
nerozluštěno.
Zdá
že
vliv
na
pracovaL
Z vylíčeného jde po našem soudu
na
zvláštnosť Landfrage,
zjev to tehdejšímu právu německému v mnohém
zvláštní
musela
se formou SVO'l stvářila.
tom, že Landfrage po vzoru českého
v Rakousích zavedena
nalézá-li se Landfrage
také v
, že zemskému zřízení Otakarovu nutně následovati musil.

VI.
nárokem není však
mezi ustanoveními Otakarova zemského zřízení a příslušnými ustanoveními česl\:ého

Ede! solten sein, Ritter, Knecht,
und etlich Rerren gesessen auf den Marhfeld
und herauf an Hausrukh waren
und verraether und hetten
tail
erfunden, und
Greimn
mit dem Pehmen. Darumb ward da.r
Maister: Rerr Ulreich Dachsperger
Friedreich v.
der
sauer, Heinrich Zelkinger, Albrecht Ottenstainer burger von vVien«,
vévodou Ludvíkem a Ottou z r. 1293
mír z r. 1300 c. 14 (1. c. 65), ba\orský
mír Ludvíkův čl. 268 (FreyUrkunden 4"
5. LRj); » So sol auch kain landesherre noch kai,; Richter
,
man nicht pringen noch erczeugen was lm gen seir-en leib gee
o~er gen semen eren.. man sol lm nemen ain vnd zwainczig seiner vmbsessen vnd
semer genossen vnd semer veber genossen vnd sol daraus bereden nach des lands
gewonhait als Recht ist."
99) Srvn. slova: :oet tunc postquam illi septem juraverunt contra ipsum, statím
de. persona et bonis omní.bus ipsius conv~cti tamquam jam dampnati disponemus et
faclemus, nostrae potestatls exequentes off.cium, pro nostrae arhitrio voluntatis.«
100) Viz pozn, 96.
Srvn. Zallinger, 1. c. bavorský zemský mír Rudolfův z r. 1281. (Rockinger,
st:. 75)
14., bavorský zemský mír z r. l300 (1. c) Č. 51. art. 35" listina Krále Jindncha z r. 1312 (H~rmayer, Beitrage 2, st. 399), Privilegium krále Bedřicha pro Lín.
dayu,. z r. 1321 (Liimg, Reichsarchiv 13, st. 1299), Tiibinger Stadtrecht a 1388 (Wachter,
Beltrage z. deutsch. Gesch. st. 264.)
102) Viz
Loizi7'lg, Der Reinigunseid bei Ungerichtsklagen, PQzn 242. "da:; bairische Inzichtverfahren «
13*
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Čteme na př. v § 72 L 2

a s § 23

:

»lst das der landesherr sein hausgenosse wil alt greuffelt
VOlt gewalt oder VMZ vben1zztt so sol lm weder gn~/l noch frf!Y 7wch
dz"nstman lúcht he{ffen noch nz'emaJzd iJz de'm land wann
leut vnd dze er erpiten mal( VJ1d verkaujfelz mit sez"rtz Clit
In seilt
l1zit gebalt vnd mil vnreclzt so
s {t!le1t .lm
heifell zewern vnd das ,-~'eJ7lakch
als verr als seúz
a divíme se zároveň s Meillerem,
to možno, aby zemepana mohl
napadnouti někter)' »Hausgenosse
se však mírní. když se z Beneše
Minority dovídáme,
spory Otakar
otcem měl,
a když samému
Otakaru slechu
nad
různicemi ve své rodině naříká. 1 05)
I začátek
zemského zřízení: » kaill landes herre sol kain taiding
haben nůr ?5ber Sechs wocheJZ Vl/Id !zicht darhiJ1den upomíná na české pra,
meny. V příčině
těchto slov
ovšem náhledu od
mínění
rozdílného. Tato citovaná a dále také
slova: »vnd stillen
die taiding sein nůr zu
ze Tulln vnd ze Mautarn« vykládají se totiž
v tom
že soud
šest neděl se
má, a že na každé
z
soudních míst tři soudní
takže na všech mÍste ch
ročně úhrnem devětkrát soud zasedá. Hasenohrl odvolává se při tomto výkladu
na );
. Hll}) Než slova nůr vber sechs
nicht darhinder« znamenají pouze, že nikdo nemá souzen
komu se obeslání šest neděl před
soudním rokem nedostalo. Lhl'lta obesýlací neboli půhonná, po které kdo na
soudě státi musÍ, nesmí
delší šest neděl. Lhůta »sechs wochen« v § 1
Otakarova zemského zřízení je tedy
lhůta
ne lhůta, po které soudy
za sebou zasedají. Dokazuje to také další znění
tohoto zemského zřízení:

mit seúzen maJ'melt lechnz rechteJz wil der sol

aín

sechs woclte11

kůmpt

so sol er vor dem lanndes
schl/aJzn antWtlrtel;'
als recht z'st J1ach ge-

sechs

'lťJOchen

Vltd nichi

jehož závěrek pro význam naši lhůty též jest výmluvn)', ačkoli se tu o lhůtě
14 dnech mluví:
»So sol er ln baz'den tageJz gebel1 vber .x7l.l.l tag vnd nicht
darhind:r. «

q •

»'lJiJaJZJ1 et Z2t dem lannde
herraz vnd z,'or sezneJ!

108)

z

Této lhůtě odpovídá v českém právu toto ustanovení knihy starého pána
Brandlem 109) do
kladené:
»Když (ho) chce PÓhOlZ
rokli položzti) mr/ž položiti do dvz! neděH. Což iest rok bHže dVzL neděll
dIlem J'1zéně:
a je PÓhOJ1 ztracen. Ale což
pr/honu rok dále dvz!
jakž~J'
šest Jleděl J1eminztlo: a je s
póhon
Pakli chce prz,:JÍ
PÓh01Z k Jzajda!šťemu rokZi, móž po!ožúi do šesti neděl rok
Což jest
rok šesti Jzedě!
d/zem dále: a
pdhol1 ztraceJz. Ale což jest
rok blíže šesti neděl:
dvz! lzedělí
dnem
dále, a je s
PÓh07Z
ustanovení obou

českého

k

znění

LRtu s ustanoveními
tuto
Otakarovo
kratší znění LRtu
po

asi nedlouho po roce
míru nebo po
Otakarově na
vláda Otakarova dosavad v tak živé

povstal. Máme za to, že to
rudolfínského zemského
že snaha
stop, které
tomto

des Lanndes.«
jakož

srovnání s § 24
Snad

den1t
úz als Recht ist Jzach gewonhait des landes
vber VI woclten vnd lzicht darhhlder mzd
im der tég
'»

Si

drei, vnd stíllen mtch

dťe

ta/?: Jzach eúta/zder ,gebeJz m demselbelz iar.«

Sb. XXI. st. 151.
Viz Palack)~,
VI. st. 96 Č. 224: » \iV enceslaus pellitur de solio regni
per fIlium suum
~_u~>-~ .. ~.~ prae colore moritur. Nicolaus episcopus
capitur« Viz také 1. c. 1.
Víz 1. c. 1. st. 317,
"Considerantes fidelitates et servitiorum
nobis idem a temporibus mfantiae suae in
exhibuit et devote, et
tempore ajllictľo11.is JZostrae
mz"seriae, quando videlicet dira et
Jzostrorum
voluit effugare
nos extra termiJZos ten-ae JZostrae, despecta jietate et silze cuZpa
cum effectu dictus H- omnibus bonis et cognatis suis post tergum
minas
parentum suorum non formidans, nobis (1 dhaesit, et in castro . . . ad quod nos in viti
intraveramus, omnia genera servitiorum ad nostrum peregit praeceptum . . . «
Viz ~qasenotlrl, st. 205. Týž odvolává se na ustanovení saskeho z~.cadla,
(3, 65,
že markrabě každých šest neděl soud držeti má. Srovn. také Huber, Osterr.
Reichsgeschichte st. 50., Schroder, Deutsche Rechtsgeschichte, st. 533., LusclziJZ, Geschichte des alteren Gerichtsweesens st. 53, Sitzungsberichte XXI. st. 91. (Zieglauer),
a st. 147 (jleiller).
107)

LRl

čl.

29.

slov »die
von Osterreich«
čiti.

Zdali tento název od něho
Mohl ale

vůbec

kdo soudní
ve svém

jej zná:
»bí einem
ez
der disse landes herre was
sich
daz man vor im las
des
reht; ez was sin bete
man nante im drí stete
lOS)
109)
llO)

111)
112)

čl.

28.
Z Rožmberské knihy od Brandla.
st. 83. č. 127.
7.
[Ur das deutsche Alterthum, 4. Bd. 1844, st. 258.
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da er gerichte niht solte sparn
Niwburc, Tuln, Mutárn
da solt er haben offenbar
driu lantteidinc in dem jár.«
můžeme

i

často

Otakarovy.
něm známo, jak
že za
Rakousích a
mnoho hradů
Jeť o něm dále známo, že v jeho zemském míru ustanovení
i jeho zápovědi se
114) ze zkoumání našeho
vychází na jevo, že v Rakousích řízení zavedl, které právě proti škůdcům země
a škůdným hrad-um
výzkumy Dopschovými jest pak dále
že jednotlivá ustanovení jeho zemského zřízení s listinami, od něho bez vší pochyby
115) a vladařská
činnosť s takovým
úspěchem
některých kronikářů o něm pochvalná zmínka se
činÍ. 1
tyto
vladařské
a
v
ustanovení rudolfínského zemského míru
si
pomeneme:
úzJúbenzus, ne quz'squam
vel
zn
et St
per 7zostros judices
demolirz'. Item
imperiali
úzdttlgemtts zd reedijical1di et mUlúnzdi habeant
liberam potestatem O?7'Z1US,
praeter juris ordZptem et sine causa legitima destructi07zem castrorum et munitioJllUm per dOJ!}Ú71:lil1Z regort
Bohemie vel quoscuizqzíe alios SU1/zt perpessi. ltent JúlzilomiJzus inhibiti07ieS
per dictzím regolz vel quoscu7zque alios de 12072 mU7tz'endis
vel 7Jzunicipiis
revocamus. Castl'a vero et munitiones,
qzte per sententiam et
ordiJzcm destructa
nullatenlts
sine 120stra liceJ'ztťa speciali, et si cOlzstructa SUltt, precipimus per Jzostros

Správná jest však po našem soudu cesta, kterou se
tom Luschin
totiž dotýčná ustanovení rudolfínského zemského míru přechozí povahy
ma]lCl Jen za
vše to, co od Otakara pocházelo,
odstraněno.
Ale i tato snaha minula se cíle. Rudolfínským mírem chtělo se více, než se
a samo přepracování Otakarova zemského zřízení na LRl dokazuje, že se zůstalo jen
formě a nešlo k jádru. A tak zůstaly v LR 1 120)
stavění hradů
ačkoliv je rudolfínský mír odvolával.
I tedy ustanovení LRl o stavění hradů nemůže nás vésti k jinému závěru
po
než že

než že se tato ustanovení na
závěrku
stavení hradů
které Otakar
ve svém zemském míru a zemském zřízení vydal.
jak je to možno, že rudolfínský zemský mír
stavění hradů odvolává, když po jeho vydání
volně
a naopak vévoda Albrecht
zápovědi
rakouských knížat zpomíná.
113)

Lusclúu, Entstehungszeit, st. 11 ff. Dopsch, st. 49 ff.

114) Dopsclz, st. 5l.
115) 1. c. st. 52 ff.
116) Srvn. Alteicher

Annalen
Germ. SS 17, 393, 397): »Ipse autem Otakerus
dux in tribus suis principatibus,
Boemia, Moravia et Austria, tamquam prince ps
omni probitate preclarus, inopinatam et optimam pacem facit.«
117) Luschi1t, I. e. st. 13 pozn. 10.: ,,"Vir verbieten aueh nach dem alten gebot
der fursten in Oesterreich daz dehain man hoh oder nider, gaistlich oder wertlich
dehain purch-ode veste in ainer raste laneh vmb vnd vmb vmbe die stat sul oder
geturre bowen. Swer ditze gebot vberget, oder widerwehax wirt, des gebow sol man
auz dem grunde breehen vnde storen ... « (Senckenbergs Abtheilung in Visiones st.
293 No 39). O dálšÍm trvání zápovědi stavěti hrady viz Luschi7/., 1. c. 13 a násl., dále
Anhang, listiny z r. 1278, 30. 4. 1278, 24. 5. 1282, 1. 5. 1292, 9. 4. 1293, 25. 5. 1293,
18. 3. 1295, 6. 3. 1296, 14. 8. 1297, 17. 10. 1307, 21. 1 1308, 8. 4. 1309, 19. 7. 1309,
14. 7. 1311, 14. 7. 1311, 4. 4. 1326, jakož i tamže pod Č. 19 citované místo z kroniky

Otakarovy.

118)

Luschin, st. ll.

119) L c. st. 10.
120) Viz LRr čl. 5S.
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confessus, confessus pro judicato habetur
132.
conservatores pacis 51.
constitutio pacis in Franconia ze dne 25.
července 1281. 172.
Contentirung 158, 159, 167.
Contentirungs-Auffiage 158, 159, 168.
correctores 189.
Čelední řád ze dne 15. července 1688. 166.
Dampna restaurare 61, 61 133 ,
dampnosi homines 194 93 ,
debita de proximo liquidanda, 158.
liquida 158.
dědičná hodnosť a úřad
et su premi
jus:t1tiarÍÍ et purcravii udlClsaue totius
regni« rodiny Rožmberské
dědinná léta 10,
defendere 5, 516 ,
defensare 5,
61,
defensor 60,
deklarace ,.."iU.6H",rlU
listopadu 1591.
dekret dv. ze dne 7 května 1839. Č. 358
sb. z. s. 169.
dekret dv. ze dne 6. května 1681. 165.
deputační komise 168.
Deputationsabschied z r. 1600 141.
desky
Dienst und
disbrigare 3,
disbrigator 6,
dodatky v míru
175.
doložky dlužních listů z říšského soudu
komorního »mit oder ohn Recht« = doložkám rakouským: »an chlag, furbot
vnd alles recht« 141.

==

Erste des Gerichts Verordnung
Gebotsbrief 149.
exbrigare 4, 4 11 ,
exbrigator 6,6 33 ,
exceptiones altiorem indaginem requirentes 150.
executoriales 146.
exekrační

exekuce ku
rei
exekuční

97.

Ablegen (schaden) 61, 61 122 ,
absolvere 4, 415 , 61, 61 128 ,
abtun (schaden) 61, 61 121 , 63.
accusatores 186, publici, privati 188.
actio aestimatoria 108.
empti 108.
judicatí 146.
quanti minoris 108.
redhibitoria 108.
advokáti
164.
Stadt- und

Lanc1gel~lcllt

1700. 158, 160,

advokátský mocný list
advokátní řád při soudě zemského maršálka ze 27. března 1638. 163.
advokátní řád při vídeňském magistrátě
ze dne 12. 3. 1688. 15'7, 158, 164, 166.
aequales (viri) 193.
aigenschaft bestetten
61 119 ,
als landes reht ist 71,
altior conditio 19:3.
apelace 13E5, 150, 151.
an allen chrieg und an alle dag 57,
an alles fůrpot vnd an alle dag 57,
an alle wider rede 57, 57 85 •
an chlag vnd alle taydinge 57, 57 87 ,
an furbot, on chlag vnd on allez reht 57,
57 88 141.
anlaite 76 77.
ansatz 79, 96, 121.
ansetzen an nutz und gwer 79, 79 239 ,
antestare 5, 519 ,
auctor 60, 60t14 •
Aufforderung zur Leistung der Vertretung
118.
ausnahme aus der Fron 77, 77 231 ,

auspringen (schaden) 61, 61 124 ,
auspurger 60, 63.
ausrichten 5,
61, 61 123 ,
ausrichter 6,
60, 60109 63.
A ustria inferior 48.
superior supra Allasum 48.
Ausziigel eines untadelhafften Handelbuchs
156.

autorizzare 4, 4 12 , 61, 61 131 ,
mír z r. 1244. a 1255. 193.
bekalt1nl:IIC:he Schuldbrieff 152.
bekanntliche Handschrift und Petschaft
159.
berednusstag 160, 162.
Bericht 157, 159.
boží
50.
bráti
v potaz 50.
Carta bianca 152.
cavere de evictione 5, 524 ,
církevní soudy 140.
církevní tresty 42, 42 4 ,
císařská práva 152.
citace k soudu 134, 135.
citatio simplex 134.
civilní processní řád rakouský 119 a násl
Codex Fridericianus 113131l 116, 116 144
116 145 , 117, 121.

Codex Theresianus 97 -100, 113 129 ,
commissarii 162, 163.
commissiones 160, 162, 163.
compares 193.
condictio indebiti 133, 144.
sine causa 133.
confessio 151.
in jure 133.

eksekrační

42.
156.
při

kupce
193.

==

drei iar vnd drei wierzehen tag,
tři léta
třikrát tré čtrnáct dní
tři léta osmnáct neděl 10.
důkaz
listiny 135.
duplika
165.
dvorský soud 48, 49.
soudce
183.
soud
183.

==

Ebenteuer, ebenteuern 70,

7° 194 ,

70[9.0'

ekvivalent
70, 70193'
emendare 5,
Entschadigung
103, 104, 110.
entweren 5, 528 ,
Erforderungen 162.
Erinnerung 158.
Erneuertes Wechselpatent die Wechselordnung fůr die Boheimische, Niederund Jnnerosterreichische Erblander in
sích begreifend ze dne 1. října 1763. 167.

v

listinv v církevních soudech, Spanělích a Francii 136.
exekuční listiny v Elsasku, Frankfurtě a
Liibeku 140.
v německém právu městexekuční
ském 140.
v Rakousích 140.
exekuční
soukromé, 156.
pohledávky 103, 110,
odevzdání pohledávky na

I

Velká čísla značí stránky, malá čísla u velkých poznámky na stranách, označených

170.

místě

placení
exekuční nrlp"'7rl,~nl

pohledávky za

účelem

141, 147,

proces italský 142
proces italský zavádí se
plnění určité věci 135.
exekuční proces německý,
proces říšského

při

137.

soudu komor-

ního 136, 142, 145, 146, 148, 153, 154,
156, 160.
exekuční proces v Sasku 138, 13lJ.
proces v širším smyslu = ka:!:dá
exekuce 145.
exekuční

133.
27.

července

1655.

152, 156,
exemtio 77 231 ,
expedire 61, 61 137 ,
Extra-Judicial-Commissiones 164.
extrajudiciální komise 167.
Extra-Ordinari-Recht 166.
allitenordnung ze dne 12.
1734. 167.
forderlicher Bericht 157,
formulář soudu zemského maršálka 58,128.
der schadelichen leute .30, 189 a násl.
freundlicher Tag 160.
freyen 5,
fróna
73, 74, 75.
Fronbuch 93.
Fronung 77.
fuerstand, furstand 6, 635 , 60, 60107'
Fundations-Diplom des Banco del Giro
z 15. června 1703. 166.

==

Oantz [Orderlicher Bericht 157, 159.
Gebotsbrief
67, 86, 129, 130, 131,
145, 146,
150, 153, 154, 155,
156, 157, 160, 161, 162, 167, 168, 169.
gemeine Aufflag 86, 157.
generale ze dne 4. dubna 1573 147, 148,
150, 153.
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generální hypotheka 65, 68, 69, 100, 103,
105, 106, 127.

Genugthumg 110.
Gerichtsbuch 93.
Gerichtsordnung Consistorii episcopa1i~
Viennensis 159.
Gerichts- und Taxordnung der Wienerischen UniversWit ze dne 28. listopadu
1724. 159.

gewaltig machen vnd an die
setzen ...
als verr vntz das er. . .
schaden
gancz vnd gar gericht vnd gewerd
werd 79, 79 236 , 80.
Gewahrleistung 113. 115.
.
dle pruského Landrechtu
109, 109125 ,

Gewahrleistung obč. zák

= Schadloshaltung

109.

Gewehrsbuch 97.
gewer, gewere
635 , 60, 1°105 ,
geweren 34 , 5,
gewerschaft 60,
gutige Mittel 163 232 ,
gutliche Ersuchen 129, 12::139 , 160, 161,
161 231l 162.
132.

glossátoři

Handschrift 168.
hannoverský návrh soudního řádu 113.
havptgvt 126.
hausgenoss 192.
hejtman zemského míru 52, 52 71 ,
hojemství 21, 21 147 , 22 148 ,
Hofschranne 48.
hoftaiding 48, 49.
hindergangsbriefe 162.
hlava 50, 184, 184 36 , 185.
hrady 189, 190,
humilior conditio 193.
hypotheca taeita 36229 , 97.
hypotheky římské generál.ní 39, 39 241 ,
Idea smířlivosti 160.
immunity 186.
imploratio judicis 133, 146.
indisbrigatio 16, 16 106 ,
Inhi bitions- Protoeoll 96, 96 76 ,
inkvisiční proces Imocence II. 189.
innerosterreichische Mercantil- & WechselOrdnung ze dne 20. května 1722. 167.
inne ze haben vnd ze niessen 124,
instrukce desková ze dne 18. března
35, 35 229 ,

inzeantwurten 79, 79 238 ,
italská prak se v příčině

exekučních

131, 140, 146.

italská theorie a prakse 136.
italské obyčeje 136, 142.
italské statuty 140.
italský exekuční proces 153.
Jar vnd tag 10, 1177'
jihlavské právo z r. 1249. 188.
jistec 16, 16104 ,
judex chartularius 132.

listin
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judices maleficorum 189.
justitiarii majores a minores 188.
Kastelláni 50.
30.
»kdež co má"
klausule spravní
1281. 172.
kolínský mír z 2.
165, 166, 167.
komise 154,
komorní príokur;átc)r
87 2 ;,

listy spravní 59, 128.
s visutými
zatýkací
litis denunciace 22,
litis kontestace 144,
loupež 189, 192.
Mali homioes
mandatum cum

IvlCl.U0UlC.

11&.

neboli justificato-

dum 134, 143,

in

koníí~sse

konečná odpověď
řeč 86.

25 17l •

147,
mandátní proces 169.

krádeže v noci 189
soudní řád z r. 1571. 12836'
Kummer 77.
153, 154, 155,

Landfrage
ve
landrichter 67.
Land-Cantzley· Gedachtnussbuch 93.
Landgedenckbuch 93,
landsehadenbund 73, 88,
93, 105, 106,
121, 127, 131.

landschadliche leute 184, 193, 194.
landscherm 7, 739 ,
Landtaiding 48.
Landtpuech 93.
lání '27, 27 186 ,
Lautere 151.
liquidirte Schuldbrieff 148.
lechové 46 23 ,
ležení 27, 27 185 , 62, 62 146 ,
lhůta ku placení 128.
lhůta
roku a
jednoho dne
lhůta římskoprávní
let
pro Warnungsrathschlag
30 roků a jednoho dne 122, 181.
30 roků, jednoho roku a jednoho dne
181.
lhůta 3 let 98.
liberare 4,
libertare 4,
liberum Íaeere 5, 521 ,
likvidní listiny 168.
námitky 133, 144.
likvidnost 145, 148, 151.
listiny obchodníků a směnárníků 132.
polovičního důkazu 156, 158.

soukromé s doložkami exekuční mi
132.
listiny veřejné 145.
listovní spravedlnosť maršálkova 54.
spravedlnosť pražského purkrabí
23, 40.

listy 23.
dlužní 127, 128.
na peníze s rukojměmi 25, 25169
obranní 52, 53.
s generálními hypothekami 100.

maršálek, marschalich
městské právo
58,
městský soudce
mimořádné řízení

Občanský zákonník o správě 103 -112.
obchodní knihy 152.
Obrist- Hofmarschallische Gerichtsordnung
ze dne 17. července 1714. 165, 168.

177.

clausula 142

142 108 ,

12836 ,

84, 128, 128 35 ,

155.

mandatum

kontumace 151, 164, 165 166.
korutanský řád zemského práva z r. 1577.

norimberský mír z r. 1303. 172.
notificatio 185, 18546 ,
Novellae declaratoriae 34, 34 2li7
nulliunde 32,
nutz vnd gewer

25, 25 168 ,

150, 156.
56, 67, 188, 189.

86.

minne 129, 160.
ministeriálové 46.
missio in bannum 77.
mít Recht 141 104 ,
mohučský mír z r. 1235. 50, 172, 173,174,
175, 176, 177, 179, 184, 193.
mír ze dne 13. prosince 1281.
172.

očistiti
očistníci

odhad 29, 79, 79 242 ,
odhádání 79.
odkojenci římského práva 82.
odnikudž 32,
odpor 30,
204.
odvaditi
offner
ohn Recht 141 104 ,
ohřeb

24.

mohučský

on chlag vnd furbot 57, 57 90 ,
opatrovník
přikázání pohledávky ku

Nadbyt 29 194
náhledy o vzniku kratšího a delšího znění
rakouského landrechtu 171.
náhrada škody pro nespravu 100, 101, 103.
škody pro nespravu dle pruského
Landrechtu jen při zavinění 108, 108117 ,

oprawce 189.
orgán exekutivy 190.
osmidenní lhůta pro spravce 98, 101.
osnova rak Landrechtu 171.
osnovv civilních řádů z r. 1876. a 18tí!.

108118 ,

nahražovanÍ škody 65.
nach des Landes reht vnd gewonhait 72,
72206 ,

nach gemeinem rechte 71.
nach lants reht 72,
námitky 135 68 , 142,
150, 153, 154, 155,

198.

158, 159, 168, 169, 170,

námitky altioris indaginis 168, 169.
proti exekuci 133, 135.
nárok 50, 5059' 184, 18437 , 185, 18546

118

osvoboditi 4, 46'
Otakarova rakouská Kronika 193.
vláda 198.
Otakarovo zemské zřízení 44, 171, 193.
Otakarovy reformv v Čechach 193.
• reformý v Rakousích 193.
Otakarův mír 44,172,173, 174,175,176,

47'

oz::::.ámenÍ sporu 115.
sporu dlužníku při
hledávky ku vybrání 117.

přikázání

po

186, 187, 188, 190, 190, 194.

nároky likvidní 160.
pololikvidní 160.
spravní 127.
návrh dolnorakouského zemského znzení
z 2. polovice 17. století 156, 158, 163,
164, 165.

Nebenintervention 114, 120.
negativní stránka exekučních listin:.::- právo
obrany 132 133.
negativní stránka správy 22, 62, 63, 64,
99, 110.

nejvyšší komorník 182, 183.
purkrabí 182, 183, 187, 188.
zemský soudce 191.
německý řád civilní 115.
nepodepsané výtahy jsou pololikvidní rok
a den 150.
nesprava 16, 16106 ,
nesvobodní rytíři 46.
Neue Revisions-Ordnung ze dne 27. čer
vence 1655. 152.
nezletilci 62.

Panování 80, 80 24
parata executio soukromých listin 132, 133.
patent ze dne 14. prosince 1631. pro Dolní
Rakousy a ze dne 23. prosince 1631
pro Rakousy Horní 154.
patent ze dne 10. února 1688. 164.
ze dne 10. března 1688. 164.
ze dne 28. dubna 1638. 163.
ze dne 24. března 1668. 164.
ze dne 7. srpna 1669. 164.
ze dne 13. listopadu 1613. 151, 165,
ze dne 5. prosince 1633, 27. července 1655, 28. března 1681, 12. března
,j'

1688, 4. května 1700, 17. července 1714.
24. listopadu 1724. 151.
pekařský řád ze dne 2. května 1748. 166.
penězokaz ci 183.
penězokazectví 189.
Petschaft 168.
Pfandung = Ansatz 121.
písařský úřad 44.
písař zemský 45 15 ,

204

písemní námitky 166.
řízení

platební

136.
žaloba 34, 34225 ,

příkaz

bez listin 138, 139.
rozkaz na základě směnky 169,

169269 ,

podvolování se v právo stané 29.
po se ding 192.
pololikvidní pohledá vkv 159. 165.
polovice lhůty k odpov"édi ~ lhůta pro volání
lOL
popra va
188.
popravci 50, 5062' 188.
popravčí knihy 188.
positi vní stránka exekučních listin = právo věřitele 132.
positivní stránka správy 16-22, 62, 63,

205

rannÍk 50, 184, 184 36 , 185.
raptores 194 93 ,
reální ručení 35.
říšského komorního soud u
v

139.

recepce římského práva 131.
rectores 51.
reddere salvum et indempnem, 5, 50
Referentenentwurf z r. 1866. 114. "0
reficere 61.
refundere 61,
regiment 87.
rechte
61, 61 139 ) 62, 65,
104,

Pottenbuch 95.
Pottenmaister-Ampt 95.
Puttenmeister 95.
povinnosť spravce ku zastoupení ve sporu
18, 20, 20,42'

praeceptum de solvendo 132, 133.
132.

právo
pravost
exekučních 143.
pražští úředníci 182, 183.
primum judicis mandatum executivum 149.
judicis praeceptum 149.
priorita zavazeni půhonem 31, 31 2031 31 204 ,
proces exekuční 131.
procesní novela z 28. března 1681. 153,

rekognice 25, 143.
rekogniční řízení

135.

rekognoskování

soukromých

renunciace na námitky 25.
replika 86, 158,
165.
res júdicata 145,
resarcire 61,
restituere 61,
revise 151.
machen
Ritter und
46 26 ,
rittermassige
rok a den 61.
roky ku smíru 160.
rozsudek 167.
ručení SPOlllSr)ra
za

listin

134

přidědění
přikázání
přísaha

116-121.

144.

popravce 188.
žalovaného při rekognici listin 135.
přislíbení náhrady Škody v dlužních listech
127.
přislibování
přísud 29,
půhon jde

škody v zástavních listech 126.
19.

na
spravní
na spravce 19,
o správu 28.
o škody 23, 23 155 ,
zátkyně
z tkáče

32,
32,
purkrabí pražský 23.

Rada zeměpána 45, 45'9'
rakouský exekuční proces 141, 142, 146

46. v

100-103.

soudní

řád vídeňské

řád

university 160.
ze dne 10. září 1535 pro Horní
80.

soudní
ze dne 12. dubna 1540 a ze
dne 18. února 1557 pro Rakousy Dolní
147.

soukromá žaloba 184.
soukromé listiny exekuční 131, 133, 135,
107, 108

136, 137. 138. 140, 142, 143 144, 145,
146, 147. 148, 149, 151, 152.
speciální královské mandáty 51.
Sperre 77.
spoluspravci 6, 63~'
spor o správu 64.
-- o zastoupení 102.
správa darování 122,
daru
122,
13 85

136, 141, 142.

řízení

ku

160.

boží 186.
zemský v Cechách 187.
zemského maršálka 67, 82, 127, 141.
soudní řád josefinský a západohahčský

1 129 , 119.

29.

příjmy vladařské 44, 44 4 ,

městský

vladyčí

156, 157. 158, 164, 165.

producent 135.
produkování listin exekučních 135.
prolocutores 189,
protahování sporu 164.
Landrecht 103, 104, 108.
soudní řád z r. 1793. 116, 117.
přednášky o římském
82.
převody úplatné a
62.
přežitky generálních
107,

187, 193.

sok
50 ss ' 185, 185 49 186, 188.
soud nejvyššího purkrabí 183.

135, 142.

99, 113.

schírmbrief 53.
schlichte Klage 13890 ,
simplicirter Bericht 137, 159.
simulovaná konfesse in jure 133.
simulování procesu 132.
sirotčí léta 14, 14 91 ,
směnečné řády ze dne 31. srpna 1717,
20. května 1722. a 1. října 1763. 169.
směnečný proces 169.
soud 167.
smiřovací stání 164.
snesení zemského sněmu z r. 1266 182,

zákony
komorni
a komorní 141.
soud
dotazovací
po exekutoriáliích 146.
exekuční na základě nálezů 134.
proti
183.
před maršálkem 67.

Saská konstituce z 1.
1555. 139.
saské právo 138.
satisfactionem exhibere 61, 61 130 ,
Satzbuch 97,
sendmessige
schadenpu11d
Schadloshaltung
schedeliche leute
Schermbs-Verk unduna
-V erschreib~ng
scherm 6,
60, 6° 104 ) 6° 106 ,
schermen
60115 ,
gewerschaft 61, 61 li6 •
Schermungs-Edict 94, 97, 98
Scherm-Waigern 87, 87 22 ,

spravní lhůty 10-14,
listy 15, 15 99 ,
čtvrtina

98.

osmina 98.
sliby 8-13.
třetina

70, 98.

spravovací lhůta 61, 62, 88.
spravuje se každý převod 122.
srovnání písma 135.
ssutí 17, 17117 ,
stané právo 26, 26 174 ,
stání 167. 168.
k n'ámitkám 135.
starodávná volná exekuce 137.
starogermánské právo soukromého zajímání 137.
staroslovanská porota 183.
státoradovská komise 168.
stavení sporu hlavního sporem o zastoupení 102.
stavění hradů 182.
stěhovací řád městského

a zemského soudu
ve Vídni z
1725. 166.
stejnorodnost
s nařčeným 194.
Streitverkundigung
118, 119.
submisse pod právomoc
25,25 170 ,
sumární jednání o námitkách 144.
proces 158.
summaria cognitio 133.
Summari-Recht 158.
syndikátní řízení 169.
svedení závad 17.
svědkové

192.
26, 26 177 ,
svod 2 2 2 ,

svědomí

131.
pojišťují se na nedlužníka 126.
z nespravy
66.
z účinka 23,
126.
št\Tská reformace
práva z r.1533

- 12836 ,

štýrská reformace z r. 1574. 160.
převodech

14.

ssutí 14 1495'
ad
causas 122, 1226'
slibovaná
1382 ,
122, 122 3 ,
122, 1228
vad faktických 15, 15102 ,
věčná 13, 13 85 ,
ve sporu 18, 63 - 65, 84-88, 100

a násl.
správa vzdání se
123, 123 9 ,
zástav
123 11 ,
zemská 6, 6 38 ,
8, 72.
spravce 6, 6 29 , 60, 63, 64, 65. 68-72,
84 - 92 98-104, 108, 110, 111,
114, 120.'

113,

zastoupí-li žalovaného, stává se
sám žalovaným 19, 19138 ,
spraviti 2,
spraviti se

Taeg abnehmen 161.
táhnouti se na spravce 18.
tajné poranění 189.
zabití 192.
Tereziánský zákonník 110.
tkáč

30, 32, 32 208 ,

tueri 5,
61, 61 127 ,
tuicionem
defensionem praestare 5, 5u '
tutor 60,
tres anni
sex septimanae = tři léta třikrát šest neděl = tři léta osmnáct neděl

10,

tres anni et

šestineděl

triennium
náct

dies

=

tři léta třikrát tré

= tři léta osmnáct neděl

1077,

12n-

12 77'

et sex septimanae = 3 léta osm-

neděl

1177

třetina výš 28, 28 190 , 1911 192'
tři léta 1077, 12 77'
- léta osmnáct neděl 10, 1077'

4

206
Udání causae 152.
uherskv článek zákona č. LX. z r. 1881
119:
úmluva spravci 18,
20145'
Unklaghaffthaltung
Unklaghaftmachung
úrada s zemskými pány 190, 191.
urychlené řízení pro škody 65, 13I.
úřad

187.

- popravčí
ústní jednání 165, 166, 167, 168.
- jednání o nepatrných věcech 166.
uvázati se do výše škody 40,
úvěr u židů neb u křesťanů 58,
Vbergenoss 192.
verantwurten 61, 61 118 ,
Verbot 77.
Verpflichung, die
begehren dle nového

"'V'"'-UJ.1Hl.V

vzdání se řádného
vzíti statek z

pořadu

práva 137.
78, 78 233 ,

Základ 62, 62 145 ,
zápis správy 99.
správy její materialnÍ důvod 88, 89, 90.
škody listem 127.
zástava bez trhu 14, 1498'
trhem 14,
rakouského
o:: dr~ba věci s ~5Thradou vÝ'platy aneb s pravem v cas
nezaplacení věc a část její si přisvojiti
123, 124, 125.
zastavení, obsah 39, 39 242 40243'
zástavní gewere 80.
zastoupiti
48'
zástupce 6.
zastupování
63, 64.
zástupník
zatčení

120.
Verschuldung
versprechen 61,
vertreten 61, 61 117 ,
Vertretung begehren 110, 11°1271 , 112, 118,

c.

=

120.

Vertretungsleistung begehren 114.
Vollziehung 159, 159208 ,
Vollziehungsauflage 159
Waigerung auf den Geweren 63,63 153 , 84.
warandiam praestare 5.
Warnungsrathschlag 150,
155 189 , 156,
157, 160.
vdání 24.
vděďování

vedení

79, 79 235 , 81.

95, 97.
wer 60,
věrování

widercheren
widerlegen
wircburský mír z
172
viselec 50, 184, 18436' 185.
vladykové 46, 46 23 ,
vliv římského práva na správu 88- 90.
voda 186.
volání spra vce do sporu 84, 100.
spravce do sporu podmínkou náhrady
pro nespravu
102.
volání spravce
sporu není
pro náhradu škody dle obč. zákonníku
104, 110.

vražda 192.
vypraviti 4, 104.
výtahy kupců, kramářů a řemeslníků 158.
z knih obchodníků a řemeslníků
167.
vyvazení spravců 16, 16105 ,
vyzvání spravce = žaloba 85.

j. b. - Codex juris bohemi.ci.
F. r. a. == Fontes rerum austnacarum.
Fontes
Fontes rerum austriacarum.
Formae lit. = formae literarum.
Formelbuch = Gerichtsprotokoll XV. č. 238
zemského archivu v Dolních Rakousích.
Formulář = Gerichtsprotokoll XV. Č. 238
zemského archivu v Dolních Rakousích.
.Goldenkron
Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron
in Bohmen.
Hohenfurt
Urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Mariae V. zu Hohenfurt in Bohmen.
Chrest., Chrestom = Briegleb, Chrestomathie von
zur Geschichte
des Executiv-Processes.
Libri cit. = Brandl, Libri citationum et
sententiarum.
LL
monumenta Germaniae Leges.
LRl
rakouský Landrecht kratšího znění.

všech
zeměoán

190.

zeměpanští úředníci 49.
zemská léta 10,
zemské livl~lJlla.l"!;:'l
48, 130.
zemský
48,
maršálek 128,
písař v Horních Rakousích
zemské soudnictví
době
zřízení z r 1266 44, 45 16 , 171, ľi7,
178, 179, 181, 191.
zemské
24, 50.
zemský mír pro
mír z
zemští soudcové 47,
škůdci 193.

zpraviti viz
zvod 29,
77, 121.
zvržení exek:uclnítto odevzdání

IJVJllll.;."a

lll).

zvyklosti
ze borge
zewissen tuen 74,
ziehen auf den geweren
Žádosť dle § 298
r. ř., 169.
žaloba in liquidis
in proxime Iiquidandis 158.
O dluh
a znání se žalovaného
k dluhu 138, 138 90 ,
žaloba ze správy dle obč. zákonníka
žaloba o náhradu škody 109.
žhoucí železo 186.
župani 50, 187.
župní úředníci 182.
župy 187.

=
=

==

=Car.rakouský
Landrecht delšího
= Majestas Carolina.
M.
=Monumenta Germaniae.
M. G. SS. = Monumenta Germaniae Scriptores.
Mittheil. = Mitheilungen des lnstituts fiir
osterr. Geschichtsforschung.
obn.
= obnovené
Obs. = observatio. observationes.
Off. circa tab. = Officium cirka tabulas.
Rauch SS = Rauch, Scriptores.
Reg. = Regesta.
Rel., Reliq. = Reliquiae tabularum terrae.
Sb. = Sitzungsberichte der Wiener Akademie.
znění.

zř.

zřízení

UoE. U. o. E. = Urkundenbuch des Landes
ob der Enns.
Urk.
Urkundenbuch.
Vl. zř. z. = Vladislavské zřízení zemské.
zř. z.
zřízení zemské.

=

==
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