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Díl první 

I, 

§ 1. Literatura a prakse starší. 

V několika případech římských pramenů nemá svých 
obvyklých účinků, ačkoli právo zástavní s vlastnictvím splyne . 

.tomu tak u z á s t a v n i h o věř i tel e, k.terý nabývá vlast
nevěda o zástavě!) nebo ji od dlužníka koupi nebo na 

-----
L.30. § 1 D. de except. rei iud. 44, 2: Paulus libro qual'to decimo 

quaestionum. Ex sextante heres institutu s, qui Íntestato legitimus heres esse 
potest, cum de iure testamenti faeeret quaestionem, ab uno ex institutis 
dimidiam partem hereditatis petiit nee optinuit. Vide tUl' in illa petitione etiam 
partem sextantis vindicasse et ideo, si eoeperit ab eodem ex testamento 
eandem portionern petere! obstabit .ai exeeptio rei iudieatae, Latinus Lal'gus: 
eum de hereditate intel' Maevium, ad quem pertinebat, et Titium, contro
versiam moverat, transigeretur, traditio rerum hereditariarum Maevio heredi 
a Titio facta est, in qua traditione etiam fundum ei suum pl'oprÍum, quem 
ante multo~ annos avo eiusdem Maevii heredis obligaverat qUémque alii 
postea in obligationem deduxel'at, ex causa pacti tl'adidit. His gestis posteriol' 
Titii creditol' iua suum per-secutus est et optinuit, post hoc iW_ .. c1um Maeviul3 
hel'es repperit in rebus avitis chirographum eiusdem Titii a .;.te multosa nn08 
consc'riptum, per quod apparuit eum fundum, qui in' causam transactionili 
venerat, etiam avo suo ab eodem Titio fuisse obEgaturn, cum ergo constet 

avo Maevii heredis in obligationem eundem fundum datum, de qno 
Maeviussuperatus eet, quaero, an iusavi sui, quod tune, cum de eodem fundo 
ageretur, ignorabat, nulla excepti<me opposita exsequi possit. Respondi: si 
de proprietate fundi litigatur et secundum actorem pronuntiatum fuisset, 
diceremus petenti ei, in priore iudicio vidni eat, obstaturam rei iudicatae 

de eius quoqu~ iure quaesitum cumactor 
petitionern implet. Quod si possessol' absolutua amissa possessione eunilem 
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přijme.2) Je tomu dále U z á fil t a v ní h o věř i-
o s o byt ř e t Í,4) věc od dluž. 

nikdo 
kupní cenou 

nemůže zastaviti 5) chce se 
Ne zástavní 
ního věřitele 

se proti 
dále trvá, se nepraví. 

potrvati. Je to ža-
loba prameny přisuzují však zástav-

ab eodem, qui prim! non peteret non obesset ei exceptio: nihil 
enim in suo 'iudicio de iura 8iu8 statutum videl'etur. Oum autem pigneraticia 
actum est (adversus priorem creditorem), potest fiel'Í, ut de iure possessoris 
non sít non, ut in propl'ietatis quaestione quod meum est 
alterius non est, ita utique eonsequens est, ut non sit alii 
obligatum, hie sibí teneri. Et probabilíus dícitur n<;>n obstare 
exeeptionem, iure quaesitum non est, sed de sola 

In proposita autem quaestione me mud movet, numquid 
pignoris ins extinetum sít dominio : ne q II e e nim pot es t pi g. 
n u s p' e r s e v e r are do min o ('. o n 8 ti t u t ocr e d :i t o r e. Actio tamen 
pigneratione : verum est ením et pigneri datum et satisfactum non 
esse, quareputo nOH obstare rei iudicatae exceptionem. Pod pignus rozumí 
se také Viz Basil LL tít. 2, cap. 27 : ťal, OE '!:OV 1tQOXH~ÉVOV f)'hf1'Ci

'tos 1tf.Q/,1tourl'thiar;r; f1'Ol, ú}r; OEú1tOr:EífťS '!:OV fi f1'~v{mo&;Iy.r; )"lJé7:m, . fl oÉ 
1tEQL -r:r)S úÚ3f;1"Tm, um Tf) É1JÉX1'ť;1011 U}()f}'l i{(Ú r,ú XQÉos mJ 

2) L. 1. O'. si ant. ored. 8. 19: Si vendidit i8 qui aute pignus accepit, 
persecutio tíbi hypothecaria supei;esse non ;,potest. Uum autem debitor 
priori cl'editori eadem pignora in dederit vel vendiďerit, uon magis 
tibi persecutio adempta est, quam si easdem res debitor venumdedisset: 
sed ita perseguens r e s obl i a t a s a II d i e r i s, si, quod eidem possessori 
propter praecedentis coptractus auctoritatem debitum €lst, obtuleris. 

3) L. 17. D. pot. in 20, 4: Eum a debitore suo praedium 
obligatum t II e n dum, quatenus ad priorem creditorem 
ex pretio peeunia~ na,'tron,;-

4) L. 3. O. de hia 8, 18; Si potiores credítores pecunia tua 
quanl emisse tedicís, ita ut 

eosdem ereditores in iua. eorum tlt 
illis fuerunt iusta ~ef€lnsione tet u e r Í potest. 

viz B u c II k a, Die Hypoth€lk des 

li) L. 45. pl'. de div. reg. iuris !?O, 17 : Neque pignus neque depositum 
neque preearium neque emptío neque locatio rei auae consistere potest. Viz 
též L. 33, § 5 de usurp. et usue. 3. 

t:) Viz pozn. 2., 
1) Viz pozn. 1. 

n 
0. 4. 

a 3 

nímu věřiteli jistý a mluví o sukcessi věřitelů zadních 
věřitelů přednich.s) To teorii 

že locus od zástavního a také nezástav= 

až po naše časy. byla stá-
Spor a vY-klad točil se o otázku, 

i zásta 'lni právo m ůžě 
teorie formulovala,· z d a jev 1 a s t n Í

k o vah y pot e k a m o ž na. Názory projevené sesku.Rují se 
vlastníkově hypotece a v hlasy pro viastní-

hypotece. 
zástavního a vlastnic-

slovně na pramenech. Ani 
Věc vlastníkovi není zastavena. jen 

věřitel musí vlastníkovi dluh chce-li 
svému zástavnímu právu zjedn~ti průchod. Glossa je si toho vě-

že tu neDÍ dluh, byla-li věc vlastníkovi dána na místě pIa. 
ceni. Než ta věc nemůže mu býti na škodu, Nevzdalt se pohle
dávky pro ten případ, že se datio in solutum zvrhne. Právo prve 
ního věřitele se nepohodí, přistoupí.li k n~mu právo věřitele drn

Glossa snaží se rozpor rozřešiti i vY-kladem, že ani žádné 
vlastnictví neexistuje. 

8) L. S. C. de his qui, in priorum ereditonl1n 10 c o succedunt 8, 18. 
9) Gloasa ad 1. S. C. de hie qui in pl'. 8. 18, non ut rem habeas obli

gatam, sed ut te tueri possis contra omn8S, ut ipse poterat. Gl. adL. 17. 
D. qui pot. in pign. 20, 4: cum sit 'iam sublatum vinculum pignoris. 

. Glossa ad 1. 1. C. Si ant. ered. 8. 19: remanet mihi iua pignoris, 
ale tamen reru obligatam persequi potero, si debitu,m primo creditori sol
vero ... immo nOD videtur neccesse aliquid offerri: quia propter dationem 
in Bolutum desUt ease d€lbitum. Sed oerte non €lat ita: quia sic tua diligentia 
nooeret, quod €lase non debet. Vel die quod noň videtur recessisse ab óbli
gatione prima si revoeabilis esset datio. Sed q~omodo secundus auditur 
cont~'a ~rimum vel vel illo modo: cum primus síbi in pignore 
premdel'lt? Respond. quia licet debitori facere primi creditoris conditionem 

adjiciendo secundo. Stejně také Glossa ad 1. 17. D. qui pot. in 
pign. 20, 4. 

ll) Glossa ad L 80 § 1. D. de except. reí jud. 44, 2: videtur autem 
no cere Maevio quod f'uit_ faetus dominus fundi, et sic extincta hypotheca, 
sed dicas non fuit faetua dominus fundi, et sic habeat nuuc actionem, 
h'ypothecariam non obstante etiam prima sententia. . po test diei 
tradens non fuit dominu s 0um traclens dederit 1'em et 



Stiaber: 

z teoretiků kloní 
c o b u s de Are n a. 
řeší dialektickou 

8, 19) J a-
an in re propria" 

valet sibi unum sicut 
tunc tenet etiam 

se vlastnictví může vzítLI:.!) 

p o s tg 10 s sát o r ů C y n us s Arenou. Precisuje však 
vlastník má retenci věci. 

A I ber i c u s cl e R o s ft t v něčem s 
Dle Bar tol a ddívlastnik věc svou "loco pignorisu• To 

"',.." ""r,'" Glosse dostává se od něho výtka, že 
od volatelně. 

animo 
fuít factus dominus ut 

credens esse hereditatis quid ergů si 
forte adbuc videtur idem 

huius literae "verum ast cuius 
talem conditionem habet: nisi soluta 

hyp01jhecaria dUl'at quae 
!J"'\JIALUi:t. Glossa cit. dle 

tum vetus cum Venetiis per Ba,ptiistl:nn de Fůrtis 1494. 

1.2) Jacobi de Are na: commentarii in universum 
1541, fol, si si vendidisset. 

13) C y ni .. super codíce €lt digesto veteri lectura 
fol. 340 fol. 341 vendidisst1t

• 

14) Secunda Al b erici super cedice. "'~~'",,'AI.U.U 1545,fo1.151, potiores" 
si vendisset. 

15) Secunda A lb e r i c i super 
a debitore. Prima Alb 6 l' i c i super 
Latinus .L""J.~U;:;. 

.uUI4UUUl 1555, 159 ad 1. 17. D. 

173, 
foL 

pot. in 20~ 4 potest ex pacto in locum prioris 131'8-

ditoris succedere, si ad eum h. d. Sed quaero~ quomodo 
illa emptor succedere in locnm creditoris, Gum res efficiatur 

sna et res sna non ai, ut lex neque pignus, i. de reg. u, _LL"""""". 
liceť sit sua st 11011 sit si tamen 1 o cop i g nor i s ret i II e t Ll r , 
ut L ex sextante § Latinus i. de exce. rei iudi. et Latinus § o'fferri § de act: 
empt. et § Bodem 1. 3. § 1. st C. crad. L L CUlU si. Quaerit 

si credítol' emit a debitore an succedere ipsemet in locum 
ut habeat iUB retentionis. Glossa determinat sic: dic ut .in ea. 

17) Viz pozn. 10. 
18) Bartoli super prima digesti noví. Yenetiis per Joannem et Gregorium 

fratres 1501. ad 1. 30. § 1. D. de €lxcept. rei iud. 44. 2: Lati
Ras sua nemini potesL €lsse obligata, ut dicitur hie €lt L neque 

infra de reg. iur. et vide istam quae 1J.:>,O".lU,lC 

nOD fuit faetl18 dominus, sed iIlud est contra textnm ibi domillio constituto 

hypůteky. 5 

pro osobu třetí (L 3. 8, 18) 
1. C. 8, mj, věc 

v zástavě. S a 1 y-
o retenci loco pigno

ius quod 
však ve svém názoru 

má-li zadní věřitel proti 
17. D. 20. s glossou. 

Zástava 
jako 

sicut do
také Pa u-

při-

OUVU'ULJ1.Ull spisovateHL N egu s a n t i u s dovolává 
vlastníkem od volatelně, 

dává se mu pro suo credito et pro hypotheca non ex~ 
Dle B a o h o v i a věc u zástavy, který prv-

-----
Item contra 
quando 1'6S efřicitur lJerfecte 

scilicet Titii. Vera solutiů €lst, 
et irrevocabHiter accipientis: tunc pignus extin~ 

guitúr, 86CUB si 
tori nee pignus 
J acobus de Rauen et 

acquisitio domini non debet no cere credi
. Et hanc solutionem tenet hie Petrna et 

de hís qne in f1'au. credi 1. fL C. si anti-
credi. 1. L in III. q. 

Lectnra II art o 1 i . 
112' si ~endidisset. 

super secunda codicis. Venetiis 1499. fol. 

Bal di.. commentaria in VII., X. et XI. Codicis 
lib. Venetiis 1572) folio 390, si potiores: lure proprio nOll habetur pignus, 
sed quasi pignus, unde si mea res est obligata priori ereditol'i cui ego solvo .. 
Credítor- ergo hoc easu ina et sic rem suam habet, et quasi 
obligatam. 

L. c. si vendidisset. 
S a 1 y ~ t u 8 su per 

debitore(l. 
Bartolomei de a 1 y c e to quarta super 

codicis. 1541, foL 125, si ""·r,,.,,'"'' 

"'''''''!J''''''''-'O Fu 1 g o s i i Pla"centini 
c:,ommentarium .. tomns secundus . .L<UI4UUUl 

21» Pauli de C a str o 
92, Latinus. 

1541, fol. 130 

sel)tnno, oetavo et nono 

oa:nu,em:arum parteru 
p. 170. 

fol. 81, 

Antonius Ne g s a nt i II s, Tractatns de ·IJ~;",H'-".UIJ 

285, 1. m., 5. p.) nnm. 55. Viz též 625 a násl. III. m. 5. p. Hnm. 3. 
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věřitele kupní cenou splatil, 
Na jiném místě že ze mezi 

....... ''''9.&.<1.&. aby kUpIlÍ cenou byl přední věřitel zapia· 
"quasi tacite contrahi 

slouží excepce. 29) M e rl i n II s tlu
třeba by 

a 

má zástavy právo 
S a n d e soudí, že věc' 

zástavní 
nak tomu, co 

přísluší, kon-
1V ... "' ...... v ......... i úroky. 

úroků, než je 

Reinhard Bac h o v i u s, r:rractatus de pígnoribu5 et hypothecis, 
Franoofurtiet Rostochii. lib. cap. 16, pag. 344. 

L. c. pag. 346. 
L. c. pag. 347. 

Mercurialis Mel i II U 8, et l1vnOtUlHllS. Gell€lvae 16tH. 
qu. 44. num. qu. 43 num. 20. 

3
1

) L. C. qu. 44 num. 9. 
L. c. qn. 43num. 10. 

Joannis C o s t II e, Traetatus novna de facti 8cientia et ignorantia. 
502. 

Joanne de S a n d B, Decisiones Frisicae. Leovardiae 
XVIII: At si exi8tentibus creditoribus unus 
eOľUln rem oppignol'atam.vel a 

debitore emat iata 
et cl'editi secundi causa fieri 
quam actnm Bat, inspicitur. 

creditore 
non tam dominii quam pJ~~n(linS 

et hic non tam quod sCl'iptum, 

L. c. 207 def. XIX: N am per' o blationem hanc datio in solutum vel 
pJ'ior emptio quasi resol vi tur et obligatio reviviscit, perinde Re si 
piguus creditori in soh~tum datum non quo easu sora eum usuris 
debetul'. 

vývoj a právní vlastníkovy hypoteky. 

předního věřitele obži vuje evikcí věřiteld zadních, tak jako 
se koupě ani nebyla stala. 36) 

Z prll vníků někteří subtilnosti glossy pouštějí. 
Důraz začíná se klásti na sukcessi v~řitele zadního v právo vě-
řitele a p na sukcessi zástavy, byla-li sukcesse 
tato Přes si to nevyjedná, 

2. 

věřiteli, pokud mu 
=v.w."'V""'~.I~! že na vlastni 

K otázce již stanovisko A z o. 
zásta vniho s vlast· 

která kJlpnÍ cenu 
přecházejí "ordines st 

Nedá vá se 3. C. 8, másti konfusÍ 
nictvím. Na zadního věřitele anebo osobu 

PU{)t::i:Sv~,L'=':~! quas habebat creditor in pignora u. 

však věřitelemsukcessi tuto vy-
věřitele ač zdá se, jakoby 

Převezme-li (1. 1. 

J ORl1U1S Voe t . , commeutarius ad pandectas. Hagae Comitum. 
1731, 908, 1. 20 tito 5., num. 10; viz též tito Hum. 1. . 

3i) Joan. Thomae };'1 r e i g i ipartitiones iuris utriusque, Baslleae 1581, 
Str II v i u s, ~ iuris ci vilis, J euM 1668, II, 20. H e i n e c c i II s 
Elementa iuris civilis. Amsterodami U'31, 415. 

Zll) Fa chi II e u 8, Consilia,' Francofurti 1590,. l, ,116. , 
Joan. Se h 11 e i d e v\r i 11 Í ... in quatuor lnstltutIc;l1mn hbros .. com-

mentarii, 1626, 488 enim dicitur rei suae), 
F a o II i 11 e n s, 1. C., 116, 8. 

40) Azonis summa super Codíce et Institutionibns. ~498 

fol. 205 C. De his in creditorum loco succedunt: SClen-
dum sst priori creditori 801ui : qual1doque a debitor{f" qURn-

ab extraneo, a secundo cl'editore. Si a debito1'6 solvatur 
et de 'sua seilicet quam nOll ab alio mutuo non est propter 
taIem solutíonem SUCCE'SSlO III scilicet iure liberatum. e,st 
ab illo creditol'e. Si autem solvat debitor creditori quam ad aHo, 
puto m-utuo et velit Titius succedere in. quod fberat 
obligatum ei oni solutum ut Item quod ab hoc 
det mutuo, ut liberatur des u o o e den do 

. ~M~m i n i u p ri o r i s; ltem 
succedit iste Titius in iU8 item in pignori5!, licet 
Titius non convenel'it de vendendo: imo forte' convenerit ne vende-
ret. ut D. que res vel 1. Item suocedit i nor d in e m t e m-
p o r i 8, item ut p r e ferit tur e i lil q II i b u spr ef e r e b a t tl r illa. ut D. 
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8. ani zástavní ani dluh. Zadní 
auctorÍtatem praecedentis contractus" 

O d o fr e d u s místě 

Zadní věřitel "in locum" předního, "quantum 
ad ordidem creditorum et quo ad ius et quantum ad 

habebat". kdo zástavy 
(1. 30. § 1. 2), 
dává pramenů (1. 17. 

zástavu od dlužníka koupil a kupní 
Nezdát se, že chtěl 

uvedeno, není názorftm těmto ",1<'.,."\1""'0 

p. in pi. si § a l'itio ad § si tertius. Item succedit in p ri v i-
m personalium actionum, ut 'idem de ees. bon. 1. 2 st est 

hoc mirabile, quod ex pacto debitol'Íssuccedit in iussui credi-
to l'i S, si tamen ad creditol'em Titii pecunia, ut probatur 
D. qui in. pig. ha. 1. si § a sed forte hoc 6st, quia creditor 
accipiEmdo pecuniam eidem pacto consensit, !llud tamen non audeo dice1'8: 
quod hypotheearia, quae dabatur de tu!' secundo: quia ilJa est extin-
cta, eum extinctum sed ol'dines et praeroga-
tivae potestates, ereditol' in pignora, trans-
sunt ad istum, st idem debitum 
mum euius ratione istae praerogativae primo creditori solutum 
sst a sequěnti q u a s i v i d e a tur i dem dur are d e bit u m, q 11 o d 
fuerat prius. Si vero extraneus solverit creditori, necesse est, ut nu
'meret pecuniam et ut paciscatur de suceedendo, ut i. 80. 1. 1 et si de 
fis. 1. si cum. Si vero secundus creditor solvat primo creditori vel eo non 
aecipiente consignet et etiam mUlo pacto apposito suecedit in iHS 

primi. 

L. c. si creditor vendiderit. 

O d o fr e di .. in seeundam Codicis partsm praelectiones. Lugduni 
1550, fol. 154-155 1. 3. C. de his in 8, 18, 1. L C. si aut. ored. 
8, 19, 

Od o fl' e di. . in . llovum, 1552, 
HO, ad L 30, § D. de exc. rei iud. 44, 2: Sed instatur hic, quomodo si tra
ditur res Maevii, Ci-1m sit primo alíi obligata, durat hypotheea, eum nemo 
potest habere hypothecariam etc. ut i. de rec. in 1. pignus. 
speciale est hie, hlc ingnorebat; et 'tolerabilis est ignorantia in facto 
alieno. Sic et alibi b abet rem suam o bligatam, ut soil. de act. 1. 
eleganter in Vel potest ita dici: haec regula est vera, nemo 

suam rem habere cum sua effec.ta est,secus si auta erat 
obligata, ut hie fuit. 

O d o fr e di. in secundam digesti partem. nr~tel~Elct:lOIH~S 

9 

otázce jiný smšr. Kladou důraz na 
v právo 

sukcesse vyjednána. 
retence a 

a v sukcessi kupce zástavy, 
si to tento kupeo, 

proti zadnímu věřiteli.51) 

ad 1. 17. D. pot. 20, 4: do věty: videtur vane 
discesslsse a vinculo pignol'is" třeba před I,videtul''' připojiti omylem vypu
štěné nnona . 

Jacobi C a c i i . . nonus vel quintu8 operum postumorum 
1220 .ad ,tito XIX, si ant. crad. pignus vend. : Emendo a debi

tore pignus, alltiquiol' el'editor s u c C €I di t in 10 cu m s u um, succedit sibi· 
eodem iure eat, quo fuit ante emptiouem, puta, ut sit potior 

in pignoris causa, njsi sequentes offerant p~cuniam debitam ad usuras. 
L. c. 1219, ad XVIII. de hís, qui in primum creditorum locum 

8uccedunt: quod eat, inquam, iure successi.sse, id sic intel'pretanadum, ce
ssÍonesciIicet a translatione pignoris facta, vel auctoritate iudicis vel con
sensu debitoris, quiutique consensi8se il1telligitur, non tantum si nominatim 
convenerit, ut cuius pecunia creditor dimitteretur, is sueil'et locum illius, 
verum etiam si debitor eidem vendidel'it rem creditori pjgnel'atam ut ex 
pretio creditor dimittel'etur (1.3. b. Nam st hoc easu in ea 1'e emp
tOl'. cuius pecunia pervenit ad creditorem hypothecarium, id est, úui ea res, 
erat obligata, potior erit omnibul!l creditoribus inferioribus ... 

C u i a ci us, Paratitla in libros quinquaginta digestorum, Coloniae 
.n.."'-JCLU"-'UU"O. 1570, LXX. tito p. 82. 

Francisci o n na ni commentariorum iUl'is civilis libl'i 
lib. IV, cap: XVIII num. 3. 

49) Do ne lli .. Commentarii III. Vl et 
VIII libros codicis .. Francofurti 1599, 643 vid. his qui in 
orum: succedere in et locum' cl'editorÍs. 

L. c. ad tito XX si pro soluto non habetur, quod. 
solutum evinci. 
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"quo ad retentionem 
possidet". Také M e v i tl S, 

tyto Jen ten 

i Co c c 

vyjedná 
I 

o sukcessi Clllam 

B r II n n e, ll. a n c v i 
se i L a u
jako kupci 

61) 

51) Practicae observationes ll.. Bernhardo Wu r m s ero a Schaffalss-
heim et Hartmannů Hartmanl1i ab l!.ippulgen. Francofurti 1658, Observ. 
ab Hartmanno, 310, tito 27, Ob8. IV. 

52) Francisci Man ti cae .. lucubrationes de tacitis st ambiguis oon-
vel1tionibus. I. Genevae 1681, líb. tito 29 num. 9, 10. ' 

Johann e u t her 11, Consultationum sive 1'6SpOnSOl'um de 
Íura praelationis seu pl'ioritatis inter plures cůnCUl'rentes creditores, Stl'a8S-
burg 1615, I, 51. Viz též Hartmann, Observ. v pozn. 51. 

Codicis l\f e vi a n i 1713, lib, tit. 19, dec . .18. 
Viz též Georgii Adami iuris civilis. J enaa 1668, JI, 

25., 20,34. 
J ustí Me i e ri VVHI:)~!lU,lll .P.lľg'entol·at!BlJ Are:eIltoratJ 1657, p. 1173 č. 5, 

et utlum Hbros panda-
ctorum. Fl'ancofurti €lt Lipsiae 1678, p. 675 potiores č. 95, 90. 

Nikolaus Beckmann, Medulla Justinianea. Parisiis 
tito IV, th. 15, p. 485. 

1. XX, 

58) Ant. Per e z i . . in duodecim librascodicis. Lovanii 
1651, 573. Ir. 8. tit.20 si num. 5-8: in locum prioris succedit. 

J ohannis Br u n ne man ni commentarius in duodecim libros codicis. 
1672, 979 si potiores: nam tunc tertius in locum succedet. 

60) L a ut erb ach, a libro vicesímo 
U. 

civilis controversi pars II, Francoful'ti 
tito 

11 

ohlas i Vf nálezÍch prakse. Nizozemská nejvyšší 
rm~n()(l'Cne. že má oferovati ka· 

V soudech přisuzuje se cizímu kupci 
retence, zástavnímu věřiteli 80, § 1 D. de eXOt 

pot. in pign. 20. 4) právo zástavní, které-
zadními věřiteli evikce. 

v zásta vy má také její kupeo podle roz· 
hodnuti senátu savojského. Musí si však dáti od předohozího 

postoupiti. Věřitel zadní má llius offerendi" 
prvnímu, ale druhému kupci. Také II dru-

hého vlastnictví jako u "affectum et 

rada rozhoduje, že vlastník mftže "reti .. 
nere pro sua hypotheca &,;.68) Před ní vede se také spor 

offerendi" druhému věřiteli pr@ti kupci, 
věc od dědice a zaplatí kupní cenu věřitelftm' před
Neapoli rozhoduje se také, že druhému věřiteli pří .. 

sluší. . prvnímu offerendi 4t 1 třeba věc koupil nebo 
"datlOne ln solutum" přijal, tak jakoby někomu jinému bylo zcie 
~en~.'i'@) V ve svaté rotě přisuzuje se ve čtvrté instanci po 
ctyrech letech po věřiteli ius offerendi" proti 

71)V" .. 1) 
_____ 13 ] lorencu se excepce a retence dědici, který 

J oanne de S a n de, Decision6s Frisicae, Leovardiae 1656, 207 (nález 
z 20./12. 1611). 

Paulus Ch r i s ti na e u s, PrMtical'um quaestionum rerumque in 
su'orElm:is belgicarum curiis iudicatarum observatarumque vol. IV. Antver-

1671, tito XIX dec. 161, tito dec. 162, 
L. C. dec. 162. 
Antonius F ab e 1', Codex Fabrianus dennitionum forensium et rerum 

in sam.'o Sabaudiae ~enatu tractatarum. Lugduni 16tH, lib. VrIl, tít, X., det. VII· 
L. C. dec. VIII. 
L. C. tito X, de±. II. 
An tonius C ap y c i u s, Decisiones S. Regii Consilii N eapolitani. 

duní 1555, dec. XLIII. num. 5, 
Vincencius del!' ran chi S, Deeisiones SMrÍ Regii Cónsilii Neapolí

tani, Francofurti 1672, dec. 531. 
J\fathaeus de A ft 1 i cti s, Decisionum sacri regii Neapolitani eonsilii .. 

centuriae quatuor. Francofurti ad Moenum 1616, 31 dec. XVI. 
Decisiones 8scrae rotae Romanae in tl'actatu de pignoribus st hypo

thecis .. Mercurialis Martjni dec. LXI (rozh. 1642): in dubio praesumitur 
emissa potius confirmandam auae ~ypothecae gratia qúam acquirendi domi
nium 
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vztahuje 
d&ehodu, kdyi 
vysokoúročného 

hypoteka 
právo věřitele 

místě placení 

§ 2. N o věj šíl i t e r a tur a a p r a k s e, 

V němeokých stá vá se za vazení 
vlastní věci předmětem stálé lze to odftvodniti 
z ale i 

estphala 

znovu dala v zástavu. 
"pigulls et locum, quem 

Hieron. Ma g o n i u s, Decisionum caussal'um tam rotaa l"loreIltlll:a€l, 
quaru ľotae Lucensis .. centul'Íae tras. In nob. Francofurto 1600, dec. 59 
uum. 3. 

Dl'. JoalJnes L a1'1'ea, Novarum decisiouum sacd ragiÍ senatus 
gl'anatensis Castellae pars prima. 1658, 184, disp. deci-
sio 18. 

H) C arp z 0,\7, f01'en818. et F.l.'ancofurti 1684, 
p. II const. 23, defin. 33 (1'. 

Codex M eví an u s hoc est summi tribuualis l'egii, €lst Wis-
mariae super quaestionibus forensibus. Vinde!. Dilingae st Franco. 
furti 1703, t. II, 662 lib. tito 19 dsc. vn 13./10. 

í . . iuri5 secundum ordi-
dil2:es1I;orum sen I Vindobonae 1777, 770. ~'1UH.j"'.'O. 

ras empta eat, si eadem iis OtJ"VH'U""'" 

ll. Oaroli Hofac k 6r romano-
ger.rna:UH':·l II. 1801, 393. 

gem. l'omlsch-deutsohen u. 10!'enS1S'chEm 

839. 

Ves t P II a 1, Versuch €liner 
lichen romischen Gesetze vom 

92. 

a právní vlastníkovy hypoteky. 13 

Nový kupec vstupuje v právo dle G I li ck L o hro v i 
zástavní právo zaniklo. Pouze excepce dřívějšího zástavního 

vlastníkovi Než literatura cesty již nastoupené 
se zdá právo na vlastní věci m&že 

učebnicích pandekt že zásta vn! 
kupce ač Zachovává 

ať zástavnímu věřiteli zadnímu proti 
zástavním věřitelům. Nemá žádného positivního účelu) aby se 
z věci uspokojení došlo, nýbrž negativní, aby se toto uspo

zamezilo/l5} Konfusí zaniká sice právo zástavnÍ. Na 
v lastnÍ věci nedá. se žádné zásta vni právo mysliti. Než ve všech 

pramenů může zástavního věřitele proti 
AU.ua..U.V. , to koupi věci vy· 
také proti němu ,.,ius offerendi". 86) Na 

vlastníeh právo zástavní býti nabyto. Ohledy 
slUšnosti za vedly však že se věřiteli přednost, které 

zástav;nhn právem nabyl, i po nabytí práva vlastniokého 
zachovává nebo že se naň při nabytí práva vlastniokého také 

zastav.ní převádí anebo že stejnou skutečnosti i právo vlast· 
nické i zásta vni získá. 

v ěci vlastní stává také úhlem, s ně-
hož se hledí na samo prá vo ~ásta vni. Ač ne dosti VýslOVllě, je 
také studii B ti chl a o "Povaze práva zástavního".88) Právo 

G 1 tl. c k, Ausfilhrliche ErUi.uterung der Pandecten, Erlangen 1817. 
sv. 19, 374 a násl. 

82) Dle 
6, 139. 

el1lng·lngeJtlEllma v fUr dia ei vilistische Praxis", 

83) Archiv fUr dia civilistische Praxis, VI l1823), 134 a násl. Dr. v. 
'Ve ni ng - Ing e n h e i m, Da8 Pfandrecht an eigener Sache, viz téhož 
Lehrbuch des gemeinen (1837), 1, 457. 

Val e t tj Lehrbuch des praktisehen Pandecten-Rech-
tas. Leip:&ig 1828) I, 300. 

Se h e p p 6, Das :tom. Privat1'8cht in seiner ~_.~w~> .. __ 

Gottingen 1828, 2, 339, 340, § 367a. 
Mile k e Id e y, Lehrbuch des heutigen romisahen Rechts~ II. Giesen 

1831, 148, pozn. c. a § 303 pozn. b. 
8.) lVI ft hle n br U c Lehrbuch des Pandekten-Rechts, I, HaHe 1839, 

19S, 194. Viz též jeho Doctrina pandectarum, vol. II, HaHs Saxonum 1831, 
178. - Die Lehre von der Cession der Greifswald 
1836, 

!l8)B ft c li €I 1, Uber dia Natur des Pfandrechtes_, 1883,85 a ná$L 
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zástavní 
mohou i při zll· 

s 

Pignns". To jest pouze zástava ručnÍ. 
" " , 91) Kd fusi hypotece trva. e. I' , 

actionem pigneratitiam, tam Je t~"ke pravo 
tato žaloba jeho vlastním obsahem.92

) Podle H a i m ber g r a 
na vlastnika zastav~né věci . -zástav ni ho 

zástavním věřitelům. 
se vlastník svého 

předvídal, že mu z 

Zasta veni vlastni věci problém, který stále 
v t ' . S i'n t e u i s ve své monografii o z9.sta vním 

mes nava. 94 K ' t ne 
o zastavení věci ve zvláštním §u.) upec zas avy~ v-

" , . 't n!ho 95) kupec můze 
věda o zástavě nabýva 1 prava zas av A. • • 

eX,CeJOCl neb~ replikou na pořad práva odvoláva,tl, ~yla-h, po
Z4~~.H"'VV""'" 96) Totiž právo, ma zasta Vnl. vě

nevěda o pozdějším zástavní~ právu: 
fitel, 

v ' •• • h prá vo 97) R o s shl r t o V 1 
o nem, pomlJl Je o , '. . 

právo zástavni konfllsi nezaniká. V ostatnwh p~lpadech ved~ Sl 

tak hy právo zástavní ještě eXIstovalo.
sS

) Pravo 

předpokládá pohledávku, praví G o s che n. V. . 
IJ-LJ,IJ ... , ..... vv ..... má se však za to, že trvá, ač pohled9.vka zamkla. Tak 

89) L. c. 89. 

Viz pozn. 5. 

B U. che 1, L ~. 91 a násl. 

L. c. 96 a násl. 
1I3) Anton H a i ln ber g e r, Reines romisches 

II., 117. S i n ten i s, Handbuch des gern@lll1en Pfandrechts, HaHa 1886, 96-113. 

L. c. 100, 113. 

L. c. 118. 

L. c. 113. 
R o li II h i r t, Gemeinei deutsches 

§ 320. 

Oivilrecht, II. 

vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky. 15 

přenáší se na ji nou pohledávku, ač ex'istuj e bez pohledá v ky. 9S) 
zástavní věřitel a nový kupec zástavy, zaplativše kupní 

cenou zásta vního věřitele, v prá vo zaplaceného. 100) 

První zástavní věřitel, koupi v tuto zástavu, stává S6 vlastní~em 

pro svou větší jistotu. Třeba se stal vlastníkem, podržuje si 
sv, Bu r c h ar d i má za to, že se vzhledem 
k ostatním věřitelům další trvání zástavního práva 

Lze je proti nim prováděti nejen excepcí, nýbrž i "actione 
hypothecaria".1(2) Dle V a n g e r o v a má se za to, že zástavní 
prá vo ještě trvá, pokud vlastníkovi ještě prostředky příslušejí, 

kterými se může proti zadním věřitelům' chrániti. Je to možno 
zněním formuje hypotekárnLlOS) Koupí.li první věřitel, je to jen 
tehdy možno, nebylo.li mu další zavazeni,1(4) B a ch o fen 
vidí v zást~vnim právu zástavui žalobu. Formule zástavní žaloby 
rozhoduje o jeho podstatě. Tuto lze provádě,ti stejně dobře jak 
před nabytím práva. vlastnického, tak po jeho nabytí. Zastavení 
věci vlastní je tedy možné, 7lPignus" Paulova místa vztahuje se 
na zástavní držbu. Zásta vni držba se e vlastniotvím sloučiti nedá. 105) 

První věříte], koupiv věc od dlužníka, chrání se proti pozdějšímu 
zásta vnimu věfiteli exceptione doli. Jeho dřívější zástavní právo 
zaplacením zaniklo. Odporovalo by slušnosti,. k€lyby postavení 
jeho po koupi bylo horší než před koupí. Oblace zástá vního vě
řitele bude ,se vzta.hovati netoliko na kupní cenu, nýbrž i na 
zástavni sumu, původuě pojištěnou. Pro tento obnos vstupuje 
oferen t n in locum dimissi". 106) 

Dle S e II ff e r t a přenáší se na vlasníka právo uspokojeného 
zástavniho věřitele. 1(7) Jsou to výjimky z konťuse. 108) Pověstný 

99) Cl- ti fil che n, Vorlesungen Uber das gemeine Civilrecht, II, 2. vyd. 
Gottingen 1848,318 (§ 329). 

100) L. c. 363(§ 341). 
L. c. 417 (§ 8(4). 

Dr. Georg Christian Bu l' cha rdi, Das System und die lleU61'e Gs-
schichte des rom. Priv'atrechts. II. Stuttgart 1844, 579. ' " 

10:\) Van g e r o w, Lehrbuch der Pandekten. I, Marburg 1851,1027. 
HH) L. c. 1028, 

Bac ho f e 11, Das romische Pfandrecht, l, Basel 1847, 86 a násl. 
106) L. c. 540. 

Johann Adam S e u ft e l' t, Praktisches Pandektenrecht, 
1852, 286. ' 

L. c. 318. 
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k dftvo· 

p uch t a, 1853, 304, !305, pozn. 
Cursus der lnEltít1utí<men, 

E s II are h, Grundslitze des Pandektenrechte, vVien 
K e II e- f, Pandekten, 456. 
L. ~., 1866, 456. 
Dr. Albert S ch ID i d, Di~ Grundlehren der l, 

1863, 290 a násl. 
\V li c h t tj r, Pandekten, 527. 

656-657. 

17 

zástavu 
části zastavené 

věřitelů býti 
tvrdí, 

Arehi v fůr die ci vil 53 B 
'''B!lJstan(iiQ'.::m C . , V. II r, den s g 
y, harakter der Hypothek (B,ealobligation) . . . 
thekenrechte. ,. 1m neueren 



Dr. 

119) r 

text a pozu.2. " E 1 ryBU 865. 
. B -1' 1'''1 der Pandekten, :G. r ant::> 

L 353, § 207. 
Ul) Bar Q 11.1 Pandekten, 8. d 

b 
. Das Pfandrecht nach den Grundsatzen es 

122) D e ľ n u r g, 
romischen Rechts. 1864 2, sv. 

L. c. 526. .. .v P' 1 J . -. k €I 1 De successione 
I 573. VIZ tez 1:1.U us a tl (j , , 

~. c. . ., 1868, 19 a nas1. 
Dissert inaug. lUrldlca. . 701. 

. P d kt 1 I Berlm Der n b u r g, an e 8r, j 

H o f m li n n, zda se 
Toto zásta vni 

19 

ná-

offerendi" I je mu 

zástavnÍ. 
zde vedle 

Br e m e r, Hypothek u. Grundschuld, Gottingen 1869, 50-53. 
J ahrbucher fur dia Dogmatik des heutigen rom. u. deutschen Pri

va!tre,cht:s, X (1869), 377 Ho fm a n n, Zur Theorie des /Pfandrechts. 
.J."'"J..uSj;:,''' Jahrbucher, X 452 a násl. Passive \Virkun-

gen der Rechte. 
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zašlo 
ale ICU:!i.,LU,J.·'" 

výhody. 
konstrukci 

věřitel anebo cizí 
prvního, nepřevádí se 

eorum successisti", 

za náklad. na věc 
v 1. 3. 18 "in ius 
v praktickém smyslu.13!) 

Mu t her v kritice Buchkova 
''''.11,,...,,, ... se zástavní právo 

formulkou chce 

. Získá-li vě· zastavenou, věc jako 
r - a u I což má za násled ek zánik ... 

se to naznaČl tl 

jako 
vlastnictví, má 

ještě 

----u-r-, (} h k a Die Hypothek des Eigenthumers, vVisl1:ar, Ros~oc~ u~ 
. ... 16 a násl Viz k tomu: Jenaer Literaturzeltung lS(5 c', 4t 

Ludvlglust, lS,5, '" r h 1 ,'ft fur Gesetzgeb. u. Reehts"{lSS. 
(recense od Th. Muthra), Knt. Vlerte Ja rse Ul. ' 

lS., 104 a násl. (recense od 
L. c. 26. V" vLl C si antiqu-
I .. , c. 32. - Náhled tento oClvldne " .. " _ 

, hledávku zástavUl (plgnora ln solutum). 
cred.8, 19, vztahuJe se na yOa h' ( Sl' aliis easde.m ras debitor ven-

, osobe ru e quam , ' 
se rovna v.... ěchu došel přední zastavUl 

didisset). Nelze také porozumetl, Jakeho prosp. ' 1 tmn na nějakou 
kdyby zadluženou zástavu přa~~al ~a~l~.fie ll~i:Ot:ž' Hll rtm a n n, 

pohledávku. Jak "by se provedlo suctoval1l . - , 

Rechte an eigenér Sache, 47. 'á 1 46 r D de solut. 46. 3. 
. Viz 1. c, 34 pozn. 5, kde dovolav se. p, ' 

L, c. 35; 
L. 44 a násl. 
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s ch ot t, a vlastníkova, 
tento vykládá, pouze 'vlastnictví, která se ze zabaveni 
vylučuje.139) Ha rtm a n n Paulově mistě skutečné zi-
stavní právo. PauIua nešel věQi. Zůstal z pohodli při 

zevní formule hypotek'rni Koupi-li první veřitel, po-
míjí osobní závazek dlužníka-; Proti zadním věřitelům je ještě 

mocí staré dehitum. Jeví se i v sukcessi 
zadního věřitele v toto. debitum, proti vlastníkovi .I,ius 
offerendicg. Hl) Stejně rozhoduje pochybnosti, koupi-li osoba třetí.IU) 

Rot h přidává se k těm, kdož vidí u vlastnikaskutečné zá
stavní Z práv, které mu prameny skytají, dá ~se souditi, 
ž~ zástavní právo pro jeho osobu trvá. HS

) II hl man n, 
konstruuje zástavní jako věcné právo k prodeji (dingliches 
Verkaufsrecht). se vlastnictví se zástavním právem na 
věci, kteráž ještě pozdějšími zástavními jest zatížena, na-
bývá vlastnik jen práva k propeji. Nemůže volně 

zciz'ovati jako vla~tnik. tedy žádného důvodu ke konfusi. 
Z toho tedy všeobecně plyne, že se vlastnictví se zástavním 
právem docela dobře 144) V místě stejně s Biichlem 

-a Bachofnem "pignus" pouze na ruční zástavu. Ruční 

Jenael' Literaturzeitung 1875 Č. 819. 
Ernst Immanuel Bek k ~ r, Die Aktionen des romischen Privat .. 

rechts, Berlin 1873, 870, 371. 
Iherings Jahrbilcher, 15 (1877), 31, H. Se hot t, Uber dia accesso

, rische Natur des Pfandrechtes. 
Richard G o 1 dB chm i d t, des Pfandrethts und der 

1877, 5. 

Ha rtm a II n, Rechte an eigener Sacha, Frelburg 
(Universitatsschrift), 43 a násl. 

Hl L. c.50. 
L. c. 52. 
Archiv f, d. civil. Praxis, 62, 119. Rot h, Die Sucée8sion 

K uhl m a ll, Die Hypothek des Eigenthumen naeh d~n 

Gl'undsatzen des heutigen rOll. Rechts. 1881, SS. 



sice základním zásadám 
Boritě 

culae de iure romano. 

Dr. M. St18 ber: 

der Pandekten, Jena 1888, 429: 
lj96. J. C. Observatiun-

lál) Dl'. Alfred "VVi e fl z n e r, Das Pfándre~ht an"der ",''CU,,,,, Sache" 
nach romischem Rechte. Braslau 1893, 3 a nbL 

1 
akého 
štatě 

gemeinem nnd 
1904, 

a povaha 23 

v 
pnivo. 156

) 

soud 

ar d, Manuel élementaire du droit romain. Paris 

&'V,'-'.u~7""V Akademii Ulll.le.]e1;ULOl:i(;l 

Z o ll, O prawie na rzeczy 

práva tím-



]j'elix ]' r i e dma n ll, Die der confusio nach l'omischem~ 
6. li e y r o v s a system soukromého římského, 

1903, 49l. 
Dr, Paul K:r e t s chm á r, Die rrheorie der 

1899, 

povaha 25 

v 
zasta vení jedné a téže věci, stižena věo 

a vlastnictví splyne s jedním z nich, 
řeči o' žádné absorbci. Všichni zástavní věřitelé 

se se 
Stanou·li sevšichnÍ zástavní věřitelé vlastníky, tu 

'!"\l'llrn':?QoYU:' zanikne jejich právO, poněvadž nem,ůhou jako 
proti sobě. 161) -

z předpisů římského práva přešly i do moderních 
tak do code Napoleon1(2

) a občanského zákoníka 
Ohlas glossatorů o odvolatelném 

nám ještě Z pruskáho Landrechtu. 1(4) 

§ 3. z n i k na r ft z n Ý chm í s tec h. 

zdála se býti anomalií a práv
se ji vyrovnati. Někteří viděli v ni 

nedůslednost, již slušnosti chtěli odůvodniti. Při německ~ vlast-
nemohou takové pochy by vůbec vzejíti. 
projev z něhož moderní právo hypo. 

L4a,&1i:l.u.I:l.I..LI. jeho jest zápis v pozemkové knize, jemuž 
kvoty nejvyššího podání zápiso-

Supplementum editionis Basilicorum Heimbachianae edidit Zacharias 
a. (Steph. index 1. 5, 1. § 1 non etiam dominm, quia, dum 
propnetas penes eum Bst, non ",potest separatum ursumfructum habere, po
tissimum quidem quia obtegitur amplitudine dO'Íninii.) Kretschmar, 53. 

lGl) O absorbci lze mluviti, vyskytne-li se konfuse v osobě hlavního 
dlužníka ,a věřitele, nikoli však v osobě rukojmího a věřitele. Viz k tomu 
Archivio str. 147, Br u n e t t i; La 21 § 5 de fide-
jussoribus et mandatoribus, l. 

Art. 1251: La subrogation a lieu de plein droit . . . 2° Au profit 
de l'acquereur d'un immeuble, qui emeIoie 1e prix au paiement des créanciers 

cet héritage était h)'pothéqué. 
Art. 1253 stejného znění jako art. 1251 oode civile. 
PL R I, 16 § 482: Auch Rechte auf die Sacha erlOSClhen. 

das der nel~echtlg:tem 
das Eigenthum der verpflichteten Sacha aus €linem unwiderruflich@n Rechts
grunde uberkommt. 
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art. II 

3) l\I e i b o fil, Deutsches 
4) 13, 15. 

a vlastníkovy hypoteky. 27 

vydáním prusk'ho 
úřadft postupovaly 

.I.ac'UU.l.D.I:\. zaniká anebo zda může 
dále postoupiti. Dobro-

s 
zástavní platně ně
tanuly tu zákono e 

dárné se restituce 
způsobila. 

konfusi přešla do LR se stejným 
Při zás~avnich které taktéž hypotekární pohle-

vlastník hypoteky vlastníkem zá-
zřízení nedává zadnímvě. 

na Vlastníkovi třeba tudíž skytnouti 
ochranu. Zákonodárná komise viděla ji v dalším trvání hypoteky 
i po konfusi. Vlastník i nadále "creditor hypothecarius cum 

komise 
dne 11. srpna 1802 a 

484. 6
) 

zda lze 
zemku 
radě. Zde mínění se 
V Prusích a 

je mu důvodem, aby uprázdněným 
na ně úvěr si Dobrozdání 

ze 
1,16, 

Brzo vzešla pochyb
vlastník po-

předložena státní 
jednotné. 

5) Archiv fnr die civilistische Praxis 62 
rische Succession nnd die 
446, 447, 600. 

6) Dern burg, Das 
3. 

Deutsches 
tische JJi:\l"~'IjH"U.li:. 
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Soud královský se vyslovil proti 

tomu V státní radě rozhodla úvaha, že zadním věřitelftm:by při-
. nároku a s nemohou po· 

které podepsal c také romanista 
deklarace ze dne 3. dubna 

..... "'''' ........ ~ hypoteky, který hypotekární 
cessionáře této pohledávky, ať o za-

nebo kvitance vydána, ježto kvitance i cessi 

8) 

severoněmeckých. 
a Lub e k přišla 

měst a m b u r k, 
záhy k samostatným formám 

V pti poušti 

stol. prakse, v 1 a S.t n i k pozemku zap!a
n a se b-'@ pře v e cl 1 a yzes~up ~adnlch 
V zastavují se nemovitostl podle 

ze dne 19. prosinoe a jeho revise ze dne 
ode v zdá n i ID Z á sta' v n ic hli s t hand .. 

--') Gmcho, tj Beitdtge. 48,438 ]J c c i u ,s v posudku spisu !~B r II c k, 
E Prenssisches Privatrecht, Die Eigenthumerhypothek", Forster- CClllS, 

6, 600, pozn. 18. werdeu uicht durch dia blosse. 
8) Anhang § 52: j' fl' ht t 

V 
.. , . 'ln8s Eige~thums mit dem Eigeuthumer des verp 10 e eu 

eHnmgung 1 • ht . e von dem An-
Grundstucks ineiner Person aufgehoben, 80 ,mc em, d B 't 

. erfolgt 1St, und kanu er eSI zel' 
trage des Besltzeľs.. 'ultig an einen An-
bis dahin, ein solches ungeloschtes g 4 G S S 

bt t "Deklal'ation des § 52 des Ant1'.v. S. 182 , ( . . . 
dern a 1'e en. D .. h b . dell Gerichten dal'i.'tber erhoben haben, 

eet a 810 81 V .. 
. . §. d Zll dem A. L. R. fur den II'all der areml-

ob dle lm • 52 es . d des Grund-
EIvPol!ihekell1reeh'te mlt em -

~~~~c~sd~: einer Person gegebene Vorsehrift aueh dann Anwendung fin~e, 
die Zahlung der darauf em-

wenn von dem d b lb d ist· 80 \VoUen "Vir, auf den esa ge-
getragenen For erungen , und n3.oh vernommenem Gutaeh-

Antrag Unseres , 
LU<·,VU.V~ t t . ths . ene Vorsehrift dahin deklal'lren: dass der 
ten Unse~es S aa sm J welcher sine auf dasselbe hypotheka:riseh versi-
,thumer emes , d 
cherte Geldeumm6 auszahlt, nnd die, 111. em 

, 1" hen lassen aHe Rechte emes Cesslonars 
mc~t hat °l~c h Unte:schied, ob ihm bei der Auszahlung eine formliche 
gemessen so " o ne cl . t fur diesen FaU 
Cession- oder nul' sine Quittung wor en lS , . ' .. 

die b108se Quittung 80 ausgelet werden soU, als 'ob da:rm eme ausdruck-

liche Cession enthalten ware." 
D d t 1 e Grundbuch .. und 

9) Bruck, 2fi,"lVlascher, 'as ,eu SQl 

wesen, Berlin 876. 

a povaha vlastníkovy h .. nv,i"l,I,..". 

ač to možno. Zt.nik práva hand-
římským. V Lubeku podle měst-

dne 6. června HUS a v městském 
řádu dne 22. března 1820 zaniká 

dlužník může 

V" '-"'nO ... "L ......... 

.... ""u .. ,,, ...... neb částečném zániku II a jej í mís t o 
st e j n o u nebo m e n šíp ohl e d á v k u dáti zapsati. Neučiní·li 

zadní věřitelé dá 11) 
1 ~ s v í k a o 1 š t Ý n zná docela i pevná místa. 

v protokolových knihách se tu podle nařízení 
ze dne 26. 1796 díti dvojím způsobem, buď před čárou 

nebo za čáru 

lze zapsati na p ráz d n é ID í s t o do výje 
staré pohledávky p ohl e d á v k u n o vou. Právo toto přešlo 

do zákonodárství holštýnského. 12
) 

V Mek 1 e n b u r nutí městský řád knihovní ze dne 
prosince 18~9 věřitele, aby svému dlužníkovi při· z a pIa cen i 
po hle d á v k y vydal na věřitele c e s fil i in b i II n c 0. 13

) 

Revidovaný hypoteční pro statky venkovské ze dne 18. října 
li48 zřídil z hypotečního papíru s a m o s tll t n é věc n é p r á. 
vo (selbstaudige dingliche Belastung). Osobní závazek může býti 
smluven, ale není jeho podmínkuu. Pozdější vlastník jako takovy 

osobně za vázán. V 1 II S t ní k mftže pro seb e a n a s v é 
j m é noh y pot e k u dáti zapsati a zapsanou cizí hypoteku 

, postupem a na sebe přepsati dáti. Úroky takových polo-
žek běží teprve od té doby, kdy nemovitost nebo pohledávka na 
jinou osobu se převede. Pozdější předpisy počítají r působnost 
těchto aktfl teprve od tohoto okamžiku. Položka vlastníkova 
nenáleží ani do konkursu ani do rozvrhu pfidražbě. 14) Zákono
dárství meklenburské zná také o t e vře n é fo 1 i II m (Offenhal. 
ten des Foliums) pro p říš t í p ohl e cl á v k u při z á P i s e 
n o v é ho· nebo v Ý m a z u s tar é hop r á vaz á s t a v n í h o. 

!O) B1'uck, 33, Mascher, 391í12, 393/18 j 394/25. 
ll) Br U C k, 22, lVI a s che r, 400, 405, 
12) M a s che r, 184, A, C. P'j 62, Rot h, Die hypothekarische Succesc 

si on und dia E}genthl1mer-Hypúthek, 126. . 
Mas ch e,r, B i'u ek, 39. 

14) Masljher, Bruek, 40, Meibom, Deutsohe2 
II, 128, HlO-l54. 
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k t A C P 62 Roth 127, Motive zu dem omu " , 
Gestzbnchas fur das deutsche Reich. III, 736. 

Entwnrfe elnes S 1 "'sn dia Grund- und Hypotheken-
1-) G tz fur das • RC 1", 
, esa betrefI'end VOll 6, November 18M3, 

bfiohsl' 80wie 119-121 

117, 118 zákon ze dne 13. 1852, 
Viz též pro 

8 che r, 274, H a u bol d, Lehrbuch des koniglich-saohsischen 

305, 306. des varpfandeten Grundstuckes 
Hl) § 442: h k selbst wann er zugleic 

den hypothekarisch@n 80 ann er, . 
.. l' h íat verlangen, dass dia emgetragene 

son 10 ar , . H th k bucha UnlgElschr:tSlJisn 
wedel' oder au±' seinen N amen lm ypo e an 

d letzteren Falle hat ar das Recht, die l<'l')"rd~lrUnl! 
wer e. F II . h 
treten. § 443: in anderen a an, wo SlC 

31 

Ne dosti form ulaoi pro 
b a vor s k é. Dle § 84 dne 

1. června 1822 může dlužník 

Grundstuckes nnd die eingetragane Forderung in einer Person 
QUJ .... j;<.·'HL. hat der Eigenthumer als PfandgHiubiger das Recht, die Forde-

rung Anderen abzutreten. § Hat der Eigenthumer in den in §§ 442, 
448 angegebenen die ' nicht abg;etreten und -erfolgt dia 

so wird der Ubergang der Forda-
.li:íjgerltb.unlar den spateren hypothekarischen Glaubigern gegEm~ 

449; 1st eine im Hypothekenbuche 80 ein-
OJ..LV'G!~ou und die Hypothek wegen 

80 kann von dem in § § 442, 
Hypothekenbuche nul' bei der 
werden. Viz též M a s che r, 

G r 11 t z man n, Lehrbuch des 
1, 1887,323, B r u c k, 52, R (') t h, 

III, 'l'ubingen 688. 

§ 84: Der Schnldner kann abar im Hypotheken-
noch nicht ...... un' .... ""'.,.. sinem 

grossel'e Summe 
einraumen. § 150: Hat sieh der Schuldner bei sinel' Fordel'ung da8 Recht 

o I' b e hal ten, noch vor derselben einer anderen Forderung den Ran g 
e i n z u r a u !ll e n oder hat ar derselben mU' einen b e B t i m m ten 

e i t e Hy pot h e k 80 mnes 
diEl vor b e hal ten e H y pot II e k 

N um-mer und mít einel' bestinlluten Summe vor g 8-

ausgedruckt, und in der letzten Columne bemerkt 
werden, dass die Benenl1ung des Glaubigers noch vorbebalten sei. 'Venn 
diese 80 wÍl-d dann am gehorigen Orte der Rechtstitel und der 
Name des Glaubigers eingetragen. Viz též lvI a s che r, 412, M fl i b o m, 
III, B r u c k, 46, 47, 

~O) Viz pozn. 19 vorbehaltene H y pot h e k unter .. vorgemerkt." 
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V ormerken znamená stavu. Viz 
Me i b o m, 

R e gel s ber g e r, Das 
82 navrhoval § 84 Die uuter Nr. X versÍcherte Fordel'ung 

jst bezahlt uud der Rang der hiefur von Her:m 
N. N. Liegenschaftseigenthumer)' auf Herrn X. 
neuen Glaubiger) filr sin mít visl' vom Huudel't verzinsliches von 
dem der bezahW~n Forderung worden. Pro § 150 uvá
děl (str. 81) tento vzor: Záznam: nZwolfhundert Gulden zn funf vom HUll-

dett verzínslich werden als erste Hypothek einstweilen vorgemerkt .. Do 
Die des Gl.a.nbigel's und des Forderungsgrundl 

ist vorbehalten. V rubrice poznámek k pohledávce na druhém místě zapsané, 
mělo se Mít dem Range nach der am heutigen Tage unter Nr. 1 
vorgemerktsn Zadala-li se později hypothe,ka, mělo se 
zapsati: Die unter Nr. 1 vorgemerkte Hypothekwurde dem Hel'rn N. ful' 
ein baares Darlehen in besteUt und' wird nunmehr einge-

V rubrice Nunmehr eingetl'agen, S,unten X. 
~2) BHttter ful' 413, rozh. z 1853. Kauce 

tovnÍ není žádnou definitivní hypothekou. Zadní věřitel může n~ to spa~ 
že pachtovné se ve lhůtách tohoto éa~!ODlSU 

Seuffert káře toto rozhodnutí. Není zde žádného- rOl.idílu mezi 
a pohledávkou ze zápůjčky, v částech 

Tubingen, 1872, 465, 466. 
Rechtsanw.13, 821--381, Dr. Lotz, 

bel,teUung in h)CJ[lUJlUlJiTl'l'Hlll, welche aui jeden lnhaber lauten, 

právní 
33 

sie vielleicht 

3 
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851, 859, 869 
ského občanského zákona ie dne 10. nr()!'l1l1I'.A 

zákoník ze dne 10. § 813: Die 
:iH~tH'irnnp' 1st auf die Pfandstelle bescbrankt, die bei der 

folgende 
zurucken. 
deres errichtet \\Terden. 

konnen in zweitem oder 
als Vor-

auf sin 

i e 1 a n d. 325 a násl. 
31) § 815: 1st eiu 

henden in spaterem 
henden Pfandtitel nicht 

ohne Vorhandensem einE's 'Vo1'ge
errichtet, hat der Schuldner Uber eineu vorge-

als ist, so wird bei der 
aus dem Pfande ohne Rilcksicht auf die 1ee1'en Pfandstellen den "\virklichan 

11ach ihrem "\\7 i e 1 a n cl, 331. 
§827 ; 1st der nicht Schuldl1el' der Pfandfórde-

rung, so kanu er das Pfandrecht uutel' den gleichen Voraussetzungen ablo-
sen, lmter denen der 'rilgung der befugt ist. 

€ll' den Glaubíger, 80 auf ihn uber. 
845. \V i e 1 a n d, 349. 
§ 875-883, 

a povaha VH~st:níJl:ov'i'1 
35 

§ 4. V I a s t II i k o a ka k á. 

3i· I 2 
) O § 520: So weit der A . . . 

t h e k bestellt t'l n spr uch, fť1r welchen die Hy 
1 ge 1 gt so ~t I" 

MWll R ht W61 er oscht zwar in d . 
auch ee des GIiiubigers § 59.1- D Cf 61 

auf die Loschung der o' t'l' kl - e~ Schuldne]' 1st dahar 
nach .. nu'n" • .,.+ der oe I gten p o s t lm 

35} Viz p07.n. 8. Viz též ~ 16 § 482. 
Bo . 

wird stets 
versicherten 
)jaHa Rechte eines 
das8 der zahlende 

3* 
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verpflichteter Schuldner giebt vielmehr beíden aHe Rechta_ 
eines Cessionars, und Cessionar heisst allgemein bei eingetragenen Forde~ 
rungen derjenige, der díese Forderung durch Cession erworb~n ~at. \Vann 
der HypothekengHiubiger dem zahlenden Schuldner ausdrllckhch JU~'a cessa 
erteilt. hlitte, 80 ware derselbe, obgleichsich in seiner Person Credltor und 
Debito!' vereinigt hiitten, schon nach der Bestimmung des Anhanges zmn 
ALR § 52 Eintragurrg seines Eigenthumsrechts an der cedirten hypothe~a-
rischen :B"'orderung zu berechtigt gewesen. Durch die Deklarat:on 
vom 5. Apríl 1824 iat die der ausdrucklichen Cession ganz glelOh 
gestellt. DU1:ch diese Decla1'ation ist die Erwerbung der Hypot~ek ano das 
Dasein €líner Quittung, also eines Documents geknupft, welches slOh kemes
wegs auf dia Hypothekenstelle beschrli~lkt, sondern wesentlich at:f Ford~· 
rung bezieht wěnn ist, dass diese Quittung als ausdrti.ckhche C~~
sion gelten soll, so kanndies nře anders auagelegt "verden, als dasa (he 
Qui.ttung als ausdrt'tckliche Cession der hypothekenforderung selbat galten 
soB und man wurde \Vorten des Gesetzes offenbar Ge"\valt anthull, 
we~n man den naturliohen und Sinn nul' in dem 
Falle beilegen wollte, wenn der Eigenthumer nicht zugleich personli.cher 
Schuldner ist, ihnen abe1' eine ganz entgegengesetzte Deutung geben wollte 
in dem wo er personlicher Schuldner ist. Kann das Konigl. 
O. L. Gel'. selbst uicht in Abrede steHen, dasa Cessionar Hypothek, 
im ersten .E'all, Cessional' der hypothekarisch versicherten Forderung 
heissen solI so ist es auoh klar und unzweideutig ausgesprochen, dass der 
zahlende E'igenthťtmel') sei er Schuldner, sei er Nichtschuldner, durch dia 
Zahlung selbst Glaubiger des GrundsW.cks "\vird, und die doppelte ~ualita-t 
von Schuldner und Glaubiger bei HypotkekarfordeTungen 80 ausemander 
gehalten werden sollen, dasa die beid~r entgeg.engesetzt~r Quali~ 
taten in €liner Person Kanu es mm mcht zwelfelhaft sem, dass 
dia Cession dem Cessionar das Recht uber die cedirteForderung 

, nach vViHktlhr zu und dieselbe auch fUr sin min dere s Quantum 
als den Nomin~lwerth zu cediren; so kann, da der bezahlte Debitor 
Rechte des Cessiollars nnd die dieselbe "nT· __ L ___ _ 

haben soll, wis eine ausdl'i.'tckliche Cession, dies Recht altch dem Eigen~ 
thťtmer, der €line befriedigt und darti.ber lOschungs-
fahige :ei die bezahlte Schuld :1l'Spriinglic~ oi.ne 
fremde, sei sie eine Schuld, nwht weraen . . . Dle em-

Akten Uber dia Veranlassung zu der Deklaration vom 3. 
1824 ergeben, dass es unzweifelhaft in der Absicht des gelegen 

nicht bl08 das Recht auf die Hypothekellstelle, sondem das Recht 
auf Fordel'ung selbst dem zahlenden Eigenthumer zu ubertragen. Denn 
nicht allein, dass diese Ansicht bereits in dem· von deín J ustizministerium 
ausgegangenen Antrage ausgesproohen ist, so ist au ch bei d:r Prtifung de~ 

im Staatsrathe sehl' untersucht, ob eme solche Aui-
hebung des Consolidations-Princips zulassi~ sei, und di~se Frage so.~rohl 
mwh romischem als preussischem Rechte beJahend entscllleden ; demnRchst 
aber haben si ch die Abtheilúngen des Staatsraths Hber die :E'rage: ob bsi 
einer Zahlung durch den Eigenthitmer die Absicht zu kaufen oderzu 

toto ovládalo judikaturu. 
vlast-nikovy hypoteky. 

pohledávky posuzuje se 
aby to byla· pohledávka 

muze jí 
Připadá 

na odkázaném statku. předmětem exekuce,U) 
položkou t'xekučniho rozvrhu 44J a části aktiv konkursní podstaty. 

16. oervenoe 1836 docela vlast-

lij jiného práv
kterou někdo 

zanikne-li pohledá vka 

zu prlisumiren sei, in zwei gleiche Hlilften getheilt, von denen die ers~e 
die jetzt in der beBndliche C. 0" die zweite aber anderwéÍ. 
tige Bestimmungen in brachte, und in gleicherArt hat sich 
diese Vers.chiedenheit dar der Ansicht im Staatsrath selbst kund gethan; Se. 

haben abe1' nicht allein durch Vollziehung der von. den Verthei
digern der ersten in gebrachten C. O., sondern noch 
durch sine z\veite an den Staatsrath geriehtete, nicht publicirte C; O. de 
eodem dato nnd hler ganz ausdrt'tcklich : "dass 
AUerhochst Dleselbell der des Staatsrathes dahin bsitreten, dass 
der walchar eine auf dasselbe hypotheka~ 
risch verslcherte befriedigt, und die!i!e Forderung im Hypotheken~ 
buoh6 nicht hat 108chen lassen, auch ohne formliche Cession, durch dia 
b1088e alle Reohte eines Cessionars "diesel''' Hypothek . erhalte", 
wobei es durch den Ausdruck ganz unzweifelhaft fest-

damit dia in erwahnte, hypothekarische 
Íst. 

38) Dr. C. P. K och, 
Berlín 1862, 

39) Bor n e lU a n ll, 

40) K och, L. 
des 

K och, L 
K och) L 

1. 

C'l 

K och, 524. 

Landrecht fUl' die preuss. Staaten. I/2, 3. vyd. 

395, II och, L. 
a-jl. Viz k tomu Se h o II m e y e 1', 

HaHa a. S. 1874, II a násL 

47) Berthold DeI b r ii c Die Ubernahme frcmder Schuld~n nach ge
Berlín 1855, 63. meÍném und 
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protest 

samostatná 
theorie 

sohem 
51) DeI b r -u c k, 63 a násL 
52) M e y e 1', Die preus~. u. 8ubhla.statl<on!Hj-e84~tz;get)Uljtg-

Berlin 1854 cit. Schletters J ahrb-uoher der deutschen RechbwisS611<' 
8chaft und 1 

;,~) Dr. von.der II a g 
1836. Knihu tuto 

a 

považuje se za ~kořápku, 
formě cesse hypoteky 
přednosti hypoteky 

se hypoteka 
podstatou pranic. ji 
ani konkursnllm. 

39 

ve 
má 

všem hypotekám zadním. 
vlastníkova 

ani v 

zástavou souvisí se ...... ,;"'''' • .,,, ...... 

zástava vzniká zápisem, tak zaniká zase jen 
výmazem. pojištěná / pohledávka ~anikne. V knihách 
zbude jen akcessorní právo, které svouurěitou formou jí dříve 
sloužilo, které však je zbaveno principale, konkretni 
hypoteka. Touto určitou vlastník disponovati a 

závazek s musí souhlasiti s po-
hledávkou starou. není·li starý zá ... 
vazek zá vazek nezapíše, 

třetím osobám vší reality, je rovna prázd
rozvrh exekuční a konkursní) 

prE!UUletiem exekuce vlastníkových věřitelů. EX6· 

21. 
n e ln a II n, L C., 390-408 .. 

56) -G o p per t; PreUS8. 

aby dal pohledávku vy
Užije-li se 
pftvodnim 

vlasimi-

cit. dle 

meyera, 30. Viz též II o r 11, die Ei~2;eIllt-u'merhj{pc,thlek 

cit. dle Scholl
Breslau 1906, 28. 

Br e m e r, und cit. dle 
33 ft násl. 
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G-l) L. c. 230/6. 
65) L. c, 251. 
6S) Verh. d. III. 
í;7\ 

j 

a 4:1 

rukou ná .. 

vlastníkova hypoteka pruskému právu zá· 
podnětem ku stvářellí v nových zákonodárný~h 

se ku kodifikacím knihovním. Ty sahají do 
tohoto roku vlastnikovy 

t. zv. dogma samostatnosti hypoteky z me· 
Knihovní pohle,dávky zakládá 

Nové osnovy o nabytí práva 
pozemků předloženy byly pruské 

konci r. 1868. Motivy přimkly' se 
ku zákonodárství meklenburskému. Od

"reální 
Osobním závazkem označuje se dluž

dlužníka není a při němž jeho 
užíti slova II věcné obtížení t dín· 

Samostatné 
vztahu k osobn!mu závazku lze příbuzný in-

a staré ~vymřelé již koupě 
dluhu Vyskytuje se 

v sobě. Dlužní 

n.ealC) Dllga\jlOJtl, im neueren 
des 11euen preuss. Ge-

23: Die einer 
eine 

70) Alexander Ach i II e s, Die preuss. Gesetze uber 
vom 5. :Maí 1872. Berlin 11 a násl. 

Berlín 125 
133. 



Dl'. M. 

"hy poteku u, ať povstane volně anebo nuceně. 
hypotece má se vlastníkovi vydati list 

nik mftže si ji dáti také na své jméno 
aby třetí osoby plné 
niho věřitele rozvrhu nejvyššího a také 
po převodu převádí se postu. 
pem, který není 

také in bianco a to bua 
jméno věřitele. Hypoteku 
Tento tom zanikne. 

na 
anebo vyplníc 

osobního závazku. 
nebo za-

vlastníkově. 

anebo jí 
aneb kon

ze dne 
v po· 

J. B. f. D, 11, 12, O. B a 111', Die Gesetzentwurfe ubel' 
die Rechte an UrundvennO:gel:1. 

L. c. 88 a násL O viz AbR. 14 236 a 
násL Dr. Max F i s her, Der im neuen Rechte. 

'joJ) L. c. 13, § 22: Der kann auf seinen Namen Hy p 0-

t h e k eintl'agen lassen. Er dadu1'ch das ubel' diese li y p 0-

t h e k zn uml dadurch auf dl'itte Personen dia vollen Rechte eines 
Bei der Vei-theilung der Kaufgelder 

er die H y pot h e k 
~igeJ:1tl:lťUJner das Eigenthum des 

Grnndstucks ar an der auf sainen Namen ,,,,.,,,,"oh·,._ 

genen H y pot h e k aHe Rechte eines 
. L. c. 19, 20, MJ-51. 

iG) L. e. 19, § 48: Dag mit einel" 
Raeht kann nul' der ohne das 

OV'Hl~Hlv R€lcht der 

auf seinen Namen umschl'eiben zu lassen oder llber 

měr hypotekárního věřitele vstupuje, osnova stála na 

svou hypotekou pouze práva, aby ji 

výlučně platné sa
a.lt(~eS!iiOrltli ~ hypoteka bud 

Panská sněmovna 
osnově na formu: 

akcessorickou a samostatnou. Při akcessorické 
nabyvateli námitky z osobního po. 

Poslanecká sněmovna podro G 

pubHcity. pohledávka nabyta 
byly zDámy anebo 
zřízeny dva druhy zástavního 

a dluh p·ozemkový. Takto 
zákonem ze dne ó. května . 1872.82) 

se v tomto zákoně ve dvojí 
dluhem pozem-

Zli:1IJ1!ii!:\lJ! 8,,0 něm dlužní 
vlastníkova, 

i9) For s t e f- E e e i u s, Zde citují se také motivy osnovy: 
Es fehlen dem EigenthUmer die wesentlichsten Rechte des Hypotheken

l""UlUJ;~",!·tj; er kann aueh nicht die Zahlung des Kapitals durch den An
trag auf Subhastati0n gegen sich erzwiugen und etwa dadurch €lin beque-
l~e.s. sieh von den dann ausfallenden Hypotheken zu ba-
frelen. Dle l'uht, so sie sieh in sainen Hll,nden b€l:findet sie 

Me i b o m, Deutsches 

, 
fUl' i1m, uud hat nul' den negativen 
und Zinsen der Hypothek keinem 

hat er, und nul' dieses das 
Kredits muse ihm 

Kapital zu 
dem wo 

wird ar Hypotheken
er des 
wit'd er HypothekengHiubiger. 

lIIU dem Entwurfe eines Gesetzbuches fUr das deutsche 
Motive 
Berlin 

Gr.undschulden 
aUí3teJrtl~~en lassen. El' dadurch 

Y CL.l.U;:;:t;H )Uld auf dritte Per
i g r s zu uber-
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zavazeni 
nikoliv 

se v 
teka'"' a "dluh 
míst se zákonem ze dne 
zané 

nebo 

nemůže 

Zadní 

Oba 

einér gerichtlichen. 
fiir sich geltend machen. 

§ 28; Hat der des Gl'undstlicks so 

erlangt er an der auf seinen Namen emge1:ľa;gerlen uľunO.SI:}11l1l<1 aHe Reúhte 
eínes G run d s c hul d g 1 a ú b i gel' 

8-l) Iv.[ e i b o m, 299. 
85) § 6B: 'iV enn eine od er Grundschuld von dem Eigenthumer 

bezahlt oder l'tuf andere 'Veise worden ist, so iat der bisheríge Glau-
biger nach der 'Vahl des .r.lí;Q;611tb.ulller's entweder Quittung oder 

oder. die P o s t ohne Gewahrleistung "'u ertheilel1, 
iat auf Grund 

die P o st auf seínen Namen um-

sohreiben zn lassen oder uber siezu 
86) § 65: Ein Recht hat der 1'11j2;erithiilYlel\ wBl-

oher die H y pot 11 e k oder G r u II d s c h u d von 
hat, auf Grund des rrestarnents, des Erbvertrages oder der jjjrlbIH3SC,lH311ugu:n1!. 
Hat derselbe die P o s t als Vermachtnisnehmer "l"''''''''h'''''' 

der des Erben oder seiner ~~~.h",~l~,·.~+;·;~",~ 

urtheilung zn § 66; Envirbt der das ve:ľpland.el~e 
80 kann er die Hy o t h e k oder G run d s ch 

Namen stehen lassen. oder uber sie 

fttr. 

.66. 

v pozn. 86 a 
též Motive zn 

III, 
'JIA.l~~'1.la; Gesetzbnches 

zástavní zatížiti 

[{ber welches zn 

1ee1'e locus ii.bel'dies eill 
dlEiDonll:en UH.Ull..'141Jlvl1 erseheint í

'. 

a 45 

třeba o 
Při dluhu pozem

vlastníka. 
býti na 

pohledá v k 031 

hypoteky, 
s pruským knihovním zřízením. 

5. května 1872 musil hypotece i právní 
Za tím účelem bylo zápisu 

1\:1 e i b o m, 1. c. 59 a násl. 
M e i b o m, L c. 82, 83. O formě a obsahu těchto lisH\ viz Ach i l

l e s, 204 a násl. Rec II t s a t 1 a s, 

M e i b o m, 1. c. 133. 
~H) M fl i b o m, 1. C., 209 a násl, F ij I' S tel', 169. 
9:;) ERO des Reiohsger. in 

293, G r n c hot, 
2, 207 
27, 471 

:lG) 

III, 607. 
?, 219 F ij r s t e r - E e C i II s, Preuss. 

9i) Ach i II e .13, 194 v oddělenI III (Hypotheken und Grund. 
zní na př. takto: Auf Nr. 1 bis mít 5 (Běžné číslo pozemku vod-

dělení Eintausend Frhaler K a u f gel d, mít 5 Prozent Zinsen vom 
1. Januar 1871 gegen dreimonatliohe Kundigung: eingetragen fUr d.en 
Kari Sohein zu Berlin auf Grund des Kaufvertrages VOlU 1. Oktober 1870 
am 2. Oktober 18'W, Gruchot, 472 



46 

G r uch o t, 
1872, dle něhož 

a dluh 

Dr, M. Stiebet: 

For s t e - Ece i u s, III 611. 

předložiti, ač ovšem 
uvedeno v 

předmět 

neb současných. 

138. 

že 

ob-

For s t e l' Q Ece i u s 608, B e n d i x, 
ERC, 3, 266 

a prltvní povaha vlastníkovy h",..,,,1",>!ru 47 

I subtilnost se vyciťovalaó 1íl8) Jako dříve, 
začalo se rozeznávati, pohledávku platí nebo 

nebo konsolidací nabývá, jest také osobním dluž
nebyl osobním dlužníkem, nabýval 

osobnímu dlužníkovi. zároveň osobním 
ji si~e také, ale právo jeho spalo, 

Obživlo vůlí vlastníkovou, li statek nebo 
vůli, statek exekučně prodán nebo 

ve vlastníkóvu hypoteku vedena. < 

těmto názorům Osobní pohledávka zani-
':''';~lfJ'''''UO,'''U''''''', jen reální právo zůstalo, právo vidělo 

ve Zákonem ze dne 6. května 1872 
anoma1ie povýšena na Vlastníkova hypoteka 
~ůstala hypotekou, materielně dluhem pozemko-

lOl!) K och, 

sukcesse hledala se pro vlastníkovu 
o hypotec9, dovozovalo se í 

II li) Byly 
odůvotdniti v celé 

zapsaný věří. 
nezaniká 
sobě 

pruské 
osobni 

k tomu 

JOS) For s t e r - Ece i II s, 605, 5, 325 (1880). 
110) A c II i II es, 86, For s t e r - Ece i II s, III, 607, S ch ó ll· 

s r, Die des 51. ERC, 5. 321 23, 251 

M e i b o m, 290. 
112) P ut t e r, Die Grul1dschulddes preuss. Gesstzes, uber den Eigentums

erwerb etc. vom 1872 v Magazin ful' das delltsche R. der 1+<>"'''''''',,7<>,..1-

Bd. IV. V 78-153 Hannover 1881' podle Centralblatt fur Rechtswissen-
<schaft, 206). 

B uch k a, Die Hypothek des Eigenthiimers) 98-100. 
ERC, 45, 185 (1899). 
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po 

und Vormerkung 
II 5)· Dr. Johannes B i e r ni a n 11, 

(O A. ·Vl·Z· té~ § 289 II deutschem Grundbuchrecht. Jena ,19 1, ·oe ""' 

r .. z 1783 a LR 1 20, § 418. 

B i tl r man n, 26. 
M e i b o m, 293. 
rraké amortisací, viz M e i b o m: 2~3. r: i)' (HJOO\ 
1Li" -, b ')1'4 B e n dl x ERO. 4i, ",67 ); .lVi e 1 o IU, >-IV , 

M e i b o m, 295, For·ster-Ecclus, III, 610; .. 
l~l) G r uch o t 2:), .782 M e i b o m, 1. c. B e n d 1 X, , "', . .' § 6'j 

§ 64: llDer eingetra'gene v~ srovnaUl ~. ... 
n8 ');),9, For s tel' - E COl u-s, 612,. B e v , .;J:..Jkl 

F či r s t e r = E e c i u s, III, 610. 
19, 59 

di 

a právní vlastníkovy hypoteky. 49 

staré, stejně třeba s nezaplacenou ještě části. 

m ůže@8 díti bez svolení 
věřitelé právo vlastníkť)vo poškoditL127) Dluh pozem

jméno znějící, hypoteka, na jeho jméno přepsaná! 
a při konsolidaci na jeho po pře

vodu vlastnictví mu zůstávaji. 128) 
vlastníkova jeví účinek v dražebním, sek ve .. 

stračním a konkursním 1:l9) Před~házi-li vymáhajícímu 
věřiteli, třeba ji pojati do nejvyššího podání. 180) Vlastníkova 
hypoteka je také předmětem postihu soukromých věřitelů vlast. 
níkQvých. Zájemné usnesení' dQručuje se vlastníko,!i před pří

i po přiklepu .. 
Zákon ze dne 27. května 1873 prQ Šlesvik a Holštýn připQ. 
vlastníkQvu hypoteku na ústav otevřenýoh folii. Jakoo vyhra

hYPQtekách může vlastník disPQnovati také prázdným 
nebOl vyhraženým hYPQtečním místem. Při Qbou zapisuji se v po-

knihách formule, že obnos, který se uvádí, stojí 
k vlastníkově disposici. takQvéto JSQU při zakládání kni. 
hovního listu Qsvobozeny a PQplatkft.u3) 

Me i b o m, VIIl/2, 296, ERC, 2, 207 (1880). 
ERC, 9, 251 (1883). Viz § 55 zák. z 5./5. 1872. 
§ 28, 64-66 zák. z 5./5. 1872. 
F či r s tel' - Ece i u 8, III, S12, M e i b I) m VII] /2, 295. 
Me i b o m, VIII/2, 295. 
M e i b o m, VIII/2 f 266, For B t er • Ece i u s, 612. 

43, 431 (1899), Dr. L. G a u p P, Die Civi1prozessordnung ftir 
das Deutsche Reich. Tlibingen u. Leipzig 1901, 639. 

Gesetz das Grundbuchwesen und die Verpfandung von See-
schiffen in der ProvÍnz Schleswig-Holstein v. 27./5. 1873 § 22: Der Eigel1-
thUmer hat liber leere von ihm vorbehaltene Hypothekenstellen und Uber 
dia vor der Linie getilgten Hypotheken die Verfiigung, wie liber sine Hy
pothek des Eigenthlimers nach Massgabe des gesetzes liber den JjiI~~ElIlLth1l:nns:: 
erwerb vom 5. Mai 1872. 

§ 23: Die Ubertragaog der vOl'behaltenen SteHen und der vor der 
Linie getilgten Hypotheken in das Grundbuch geschieht mít der Forma}: 
No - - Thlr. (Mark u. s. ''v.) mit, . von Hunderť verzinsIich stehen 
ZUl' Verfugung des Eigenthumers. 

§ 24: Wenl1 der EigenthUmer bei Anlegung des Grundbnch-
blattes oder Artikels beantragt, dia leeren SteHen oder die vor der Linie 
;';''''''J.U",",V''''' PostEm als Hypothekt:lll oder Grundbuchschuldenauf seÍl1en Namen 

80 erfolgt diese u. kostenfrei. 
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III. 

§ 6. Z á k ono d á r n é ípravy. 

I-rRRAT','7.nl1('.iť1AI'l fur das Dentsche Ri?ich. Amtliche 
III II násl. 

1062-1144. 
des deutschen 267, 

Motive zn dem Entwurfe eiues btirgerL Gesetzbuches fUr 

das Deutsche Berlín u. 1888, 603, 608, 609, 617. 
-i) L. c., § 1083, :Motive, IlI, 60S, 617, 633 a násL 
5) III, 742 a násL 
G) Motive, 619-628, 764 a násl. 
') Motive, llI, 604 a násl., 779 a násl. 

51 

vstoupil V právo 
accessorium, "" ... '''' .. '''T1'O''' 

se osobní v18istllllctvllm. na němž byl pojištěn. 
Dluh zanikl a vlastníkova Střetl·li se dluh 

svou ~ásti s vlastnictvím, 
jen ~ástečně. 9) Při hypotece osnova vlastníkovu 
teku vyloučila, pohledávku vlastník ,osobní dlužník, 

vlastníkova hypoteka, to motivy nedostatečně vysvět. 
úvěru, zjištovaoi však tohoto účelu nemá.lG

) Dluh 
pozemkový stane se vlastníko,?ým ,dluhem pozemkovým (Eigen

hned, jak se na,jméno vlastníkovo zřídí,anebo 
na sebe přepsati. ll) 

základní vlastníkovy hypoteky. 
Mohla proto předpisům odluhu pozem
Přes to jest hypotekou, která svého 

Je hypotekpu, ale zvlášť kvalifikovanou 
zanikla, jest proti ni vyloučena. 

předpisy.U) Osnova odmítá proto 
hypoteky. Tak zejména 

pohledá vka. Vedeť strojenost 

8) § 1094: Die erlischt dadurch dass der Glaubigsr 
von dem Eigenthiimer des belasteten Grundstiickes befriedigt wird. Lst der 
den GHiubiger bsfriedigende Eigenthiimer E.Ícht zugleich der personliche 
Schuldner, 80 wird die Porderung mit der Hypothek auf ihn -Ubertragen. 
1st der den Glaubiger befriedigende Eigenthiimer zugleich der personliche 
Schuldnel', 80 wird nul' die aui ihn -Ubertragel1 (E i gen t h -U m e r
h y pot h e Die Eigenth-Umerhypothek erstreckt sich anch auf das mít
belastete Grundst-uck eines Dl'ittsn. Die Ubertragung tritt in beidsn PaUen 
mít der kraft des Gesetze;s sin. § 1097:. Erlischt die Porderung 
dadurch, dasa sie und die V,erbindlichkeit in der Person des Eigenth-Umera 
des belasteten Grundst-uckes Bích vereinigen, 80 bleibt die Hypothek als 

bsstehen. Srovn. 8 tím § 291, dle něhož obligační 
konfusi zaniká a § 835, dle něhož věcné na pozemku při 

trvá. 
9) Motive, 'čS3. 

§ 1128, Motive, 766. se tu na kaučnÍ hypotheku. 
§ 1142: Die Grundschuld kann aneh f-Ur den Eigenth-Umer des Grund. 

stuckes begrUndet werden. Zu der BegrUndung istd,ie gegen-Uber dem Grund
buchamte des Eigenth-umers, dasa dia Grundschuld 

sei, uud in 
III. 792 a ubl. 

4'" 
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pochybnostem, nelze zákonem rozřešiti a neu .. 
praksi. Osnově nezamlouval se také náhled, že 

hypoteka zůstává a že 'může ji pro novou 
dluh použíti. Dostá váť hypotekazmšnou 

obsah, zadním právům muže-
ji jiné,jako se 

jaký měla 

nomhlelně 

osnovy byla jen pokras 

Tak zejména žádalo se 
platná pohledávka. 

vla.stnikem býti nabyta. 
a každý, kdo má na tom 

opravu. Jako vpruské prakei měla 
hypoteka uspokojením věřitele. Motivy 

se pro okamžik, kdy věřitel 
zároveň dlužníkem, kde tedy 

hypoteku,l7) anebo ať 

" Kraft des Gesetzes" , 

. 1a) Motive, III, 
14) § 1100: Die der Eigen~humerhypothek .estimmt sich 
den Vorschriften, nach welchen die Ubel'tragung der eingetragenen 

l?orderung síeh bestimmte. Durch die trbertragung der Eigenthumerhypothek 
wird mít derselben eine neue Forderung nicht verbnnden. 

1.;) 735. 

hA'I"\Ul,PO't; dia Anfřalllsung, 
nícht bedarf, 

der Befriedigung des 
dass . sie die Frage, wem 
bis zu~, der 

abschneidet und, 'I\renn dsr befdedigte U-liiut)ig~3l' 
Gusten eines drítten verfi1gt, dem den 

~l(;ntlg~ltellUng des Grundbuches aueh gege~ 
den Dritten giebt, wenn diesel' vor seínel' Eintragung Kenntnis von der 
lHl!rleOJ,gung de~ bisherigen -Glaubigers hat. 

Hl) M.otive, 727; \Vollteman den von einer 

a prlÍ\1ní vlastníkovy hypoteky. 

tedy jakoby šlo 

dlužného ciHlu 
i pohledávky. 

věřitele, ~doživ 

řízením z 

des befriedigten und also aneh von der Eintl'agung in das Grund
hl'1ch abhangig machen, so wurde dies aller.dings mít den Vorschriften der 
§§ 1086 und 1087 ubel' die l'echtsgesch1iftliche Ubertragung in Einklang 
stehen. Abar der Eigenthllmer wurde dann durch die Befriedigung des GHtu-
bigers Ruch nur den obligatorischen gegen denselben erlangen, 
dass die Eintl'agung der trbertragul1g und dieser Auspruch 

wenn vor der dia von derll befrisdigten 
GHiuhigel' oder im gegeu del1selben auf 
eineu Dritten ťlbertl'agen wUl'de, gegen den Drittel1 Ubél'haupt nicht nnd, 

der in Konkurs geriethe, gegen die 
Konkursglaubiger nul' auf 'ivel'den. Dieses Ergebuiss 
mag auch der . den Glaubiger 
befriedigt, um dia gegen ďen Eigen-
thi1mel' aber es ťreilich dem Eigen-
thumel' dadurch werden, dass es den desselben aut trber-
tragung gegen den Dritten, wenn dia deS Glaubigers 
beí dei: bekannt gewesen ware, und aueh gegen dia Konkurs
glaubigEll' zu1iesse. Allein ains solche ware angemessen, weil 
sie nicht blos hochst umstandlich- sein, sondern mit dem gegen Dritte nnd 
im Konkurse wirksamen eine dem Entwurfe soust 
fremde von des Sachenrech-
tes einfuhl'el1 und obendrein 

der glEHc.tln:ta8s1fi'rel1 tietľlei11,p'1],np' 

vorgenschrieben, dass dia 
wh-d, so 

vermieden. Es bedarf dann keiner besondel'en Vorscbriften zum Schutze 
des sich der dia 
des zu 
Verft1gungeu zu Gunsten Drittel' Zll sichern, eine 
in das Grundbuch lassen; der ihm im 
auf Gnmdbuches findet im .Palle des Konkurses in Ge-

zweifellos auch gegen dia statt. 
kraft des Gasetzes tiberdies der 

Htilrgi3cb:aťt iu dem' § 676 des Ent-
:&l'l:l;H~lUU dia der auf den ,l:i.;i2'e:ntlrU-

mer vel'mittelnmuss, ist eíntnicht abzuweisende 
satzes, welcher in § 1086 znr AD,erJ,{.ermrmg 

700. 



ZO) § 1104, Motive, 
21) § 110B, Motive, 

§ 1094 v pozn. 8. 
23) M €I i b o m, 

Dl'. M. Stieher 

740 a násl. 
738 a násl. 

toliko 

hypoteky 
hypoteky 

2,4) § 1095: Wird der HH1,ubj2:er von dem Ei~:!;en.thtimť3r nul' wegen eínes 
Theiles der Forderung diesas rrheiles dia 
V orsohriften des § 1094 mít der dasa der 
thumar dia nioht zum Nachtheil des machen~ 

dem AnsetmnK des anderen Theiles der 

Motive, 734.. Ví~ pro 

Motiv~) 736. 

a 

I při principu pevných míst zůstala osnova na pruském sta-
Na místo jednou žádná nová 

teorie hodnot, některými 
za vazeného pozemku není roz

se z hypo- / 

věc ve 
přední sta ví 
Zanikne.li 

osnovy 
Hypoteka 

se rozvinouti. 
a zadní hypo

Pro osnovu teka 
vlastníkova hypo-

6. P r á v nic k é lil j €i Z d Y a 1 i t e r a t tl r a. 

736 a násl. Viz též tamže str. 204. 
Vj.jj'""U'CUU,Uj;;'jU des deutsohen 

33) L. G. 270. 
:J~) L. c. 239 násl. 



I, 431. 

c.491. 
C' l 22-55. 

L. C., 30. 
L. C') IV, 40. 

4:1) L. C., 48. 
L. C., 51. 
L. C., 23, 

Dr. M. Stieb~r 

a 
obšírných debatách. U) 

nová -forma důchodový (Renten .. 
navrhovaných fórem ukazováno~ 

materiální základ. Je zejména ven" 
nebezpečný. lze žalobou 

se začasto 

Pozemkového 
pro veliké 

se 
listu. Ne z pozemkové 

věřitelem. ho často 

dt,mtschen 

a 

formy osnovy, J,.I"'-JlJ,.lVX'" k nim dluh důcho· 

"' ...... ""~<~ua t,aké v literatuře. Vlastníkova hypo~ 
institut plný právních nesnázÍ. Rozsudky, 

k nejneutěšenějšÍm zjevům práv .. , 
na kde ji 

připouštělo, ale ani v plném toho rozsahu. Vlastník 
měl míti na zaplacený obnos předchozí pohledávky, nebyl-li 
zadním věřitelům osobně za vázán, a to platiti mělo i pro kou-

Z stavu označovala se vlastníkova hypoteka 
v nesmiřitelném sporu s hypotekóu, 

sobě samé, na každému vřadění v nějaký 
žádné platební povinnosti vůči sobě samému 

sobě. Zákonodárce muže sice dú· 
kterou mu logika přede. 

Ještě více než 

O. B li h r, Ein 
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nutí ku lživým 

e r k s, Der El1twurf eines 
745 a násl. 

u. des eines 
das Deutsche Reich, 14., Dr. Johannes K r €i h. 

Die Rechte an Grulldstticken, 112. 
L. 115. 
L. C., 115. 

;'2) Schmollers 
li 1e mm, Die n~IHtHUj" ... r'T.IH~'" 

18. Gie rke, Der 15 
. 13 Brettner, Die Renten-

vlutníkovy hypoteky. 

Prusech a v li protipol-

§ 7. Dokonané dílo v občanlkém zákon ku. 

lehuld im B. 
Rontenschuld 

Joh 1, Die 
UnÍv. Greifs-

Denkschrift zumEntwnrf eines UUlo~"',Ll, Gesetzbuches. Berlín 1890, 
des 

l, Berlín 
':'5) R e a t z, L C., viz též ZUl' 

Rechts. 1894, 1895. 
PIa n c ks Komméntar zum UlU~""oL. 

XXXIV a násl. 

eines Gesetzbuohs 

nes deutschen 

ltelset~~buch. I, Berlín 

§ 1026 o. II (= osnovy II. osnovy 
ženě řišsk. o:::::§ 1117 n02: něm. občan. zálwn.ikl,;I). 

1026 o II = 1099 oř = 1116 noz. 
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hypothek), ku proyedeni exekuce 8. obstávky. Při ní se list nevy .. 
ní princip víry 

řídí a určuje se pouze podle 

Dluh pozemkový, který z vlastníkovy hypoteky vyšel, ... ~za~ 
na svá Nemá žádného vztahu neJake 

Je pouze reálni zavazenÍ pozemku, které 
sám může způsobiti. něho může hned z počátku dluh 

pozemkový z.llpsán IH
) II s ji~ého opráv~ěného. nl1. ~~h~ zase 

spadnouti. Poněvadž dluh pozemkový přece Jen pOJmove ma 
dluhem než vlastníka, spojeni jeho s vlastníkem 

a teorie označuje na vlastnikovy 

b u r g, III, 703 a ·nbl. 

K o b a n, Das bei der 

Hl"IHHisenUI.U kaml auch fur den besteHt 
werden. Zu der Bestedlumg des Eigenthumers gegenubel' 
dem Grundbuchamte, dasa die Hruu<1scilU:ld: ihn in das Grundbuch ein-
getragen werden 
§ 878 findet 

und dia 61'forderlich; di6 Vorschrift des 

1>2) E n dem a n n, Lehl'buch des Rechts, Berlin 527. 

6:1) § : Auf dia Grundschuld Hnden die Vorschriften uber die 
soweit sich Dicht daraus anderes 

ergibt, dasa dia Gl'undschuld Dicht €line voraussetzt. 

§ 1199: Eine Gruudschuld - in der WeisEl beateUt 
in wiederkehrenden eine bestimmta Geldsnmmeaus 
dem Grundstucke zu zahltm :ist der der 
Rentenschuld muss der bestimmt 
die Rentenschuld kanu. Die Abllo~!UlJi.Q'SSU1::nnHl muss im 
Grund1Juch an~zegeblHl werden, 

povaha vlastníkovy hypoteky. 61 

rentový 

pozemkovým i vlastnfkova hypoteka bez osobní 
Jako to bylo ďřive v právu pruském při osobní 

pohledávce, která se i se svým důvodem na hypoteku 
radikován na 

německého občanského zákoníka musilo míti v ~ápětf 
-změnu mnohých předpisů procesních a exekučních. $Z porad 
o nich vyšla novela ze dne května 1898. 69) Vzhledem ku § 

n. z. o. k právnímu řádu nový § 868. Zruší~li se 
rozhodnutí, se má vykonati, nebo prohlásí-li se exekuce za 
nepřípu~tnou anebo zastaví-li se, nabývá hypoteky vlastník.70) 

při zrušených aktech exekuce stavné (Arrest).71) 

a prakse vyvíjejí na předpisech něm. obě. zákoníka 
vlastníkovu hypoteku dále. 

Vlastníkova hypoteka v širším smyslu mftže se vyskytovati 
hypotece, dluhu pozemkovém a rentovém. Jak již uvedeno, 

ni z akcessorické hypoteky. jsouc v knize 
~----

65) § 1201. 

GS) 1200 2. odst.: Die der AblOsnngssumme an den (tlaulllger 
hat die gleiche Wirkung wie die Zahlung des Kapitals einel' Grundschuld. 
Viz též Georg Joh 1, Die Rentenschuld nach d. deutschen Burgergesetz
buch. Inaug. Diss. Greifswald1902, 59. 

§ 1177. Viz níže pozn. 101. 

GS) BGB (Das bUl'gerL Gesetzbuch mit besondel'er Berucksichtiguug 
der R~chtsprechung des Reichsgerichtes erlautert von . . . Reichsgerichts-
raten) § § 1177. 

G:J) G a u p p - S t e i n, Die Ci vilprozessordnung fur das Deutsche Reich, 
rrubingen u. Leipzig 1901, I, 12 a násl., G rot s f s n d, Das gesammte 
preussisch-deutsche Gesetzgebungs-Material, 1898, 202 a násL 

§ 868: Wird durcheine vollstreckbal'e Entseheidung oder ihrs vor
!aufige Vollstreckbarkeit aufgehoben oder die Zwangsvollstreckung fur uno 
zulassig erklart oder del'en Einstellung angeordnet, 130 erwirbt der Eigen
thumel' des Grundstucks die Das Gleiche gilt, wenu durch sine 
gerichtliche Entscheiduug die einstweifige Eiustelluug der Vollstreckung 
und zugleich dia Aufhebung der el'folgten Vollstreckungsmassl'egeln an
geqrdnet ,vird oder wenu die ZUl' Abwendung der Vollstreckung uachgelas
sene Sicherheitsleistung oder Hinterlegung erfolgt. G a u p p - S t e i n, 

671. 
G fl U pp. S t e i 11, II, 777, § 932 n. s. ř. 
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a 

zákona. 
pravoplatně 

hypoteku za 
z která 

na straně věřitele, na pro jeho nezpůsobilost k 
podvod. 73) Neplatná hypoteka, na pře 

stane se platnou teprve. důvěrou 
ku 

jednání, pro a 
plnomocníkem 

Br u c k, 165. . 
BGB Kommentar von Landgerichtsl'aten,I., § 1163/1 § 1910, 

120 ' 247, § 1177. Jinak správl1ě Ur. BeitI'. 3~8 Ob e f-

o k V k;.n"zclém úvěrním zavazení dává vlastník na Jevo B.VOU 
uee. '" . V· t'" D 
vůli že chce položku eventuelně svou hypotekn nabýtI. lZ ez r. 
Cur~ Se hi 1 d s, Die Unrichtigkeit des 1899, 31 dle recense 
Paula Oertmanna v ABR, XVIII (1900), 391. Dr. Cad Cr o, m, a, Systen: deli 

cl t h Bu arl Tubingen 1905, 740 nechava sanovatI ne .. 
. eusc en rg . .. d" 'š' tl.' 

zástavní míněním stran poz eJ 1m zas aVOVl:llll, 

zaujaté, je obsazeno. 
\'·""nu",'!nt:. rozhoduje spor Dl'. Otto Se h r e i-

de·I' I, 

zachována. 

zn 

1163 BGB, 169 a násl. Biermann, nnd 
Br u c k, 170 a násl. Jinak Gr. BeitI'. 47, 324, O ber n e c k. 

iG) § ABR, XXII Dr. Oskar Priestel\ Die alte und 

die naue V ormerkung, 
BGB, § G a uPl? - S t e i n, Die ilml'ocess,ol'<lnutng fur cla! 

tele v rukou vlastníka hypoteky 
anebo za pro-

obnos podle teo~ie 
ji prakse je-li jisto, 

mezi stranami žádná pohledávka nevze-
Základem pro také 

teka simultannÍ (Gesamthypothek), o niž zvláštní předpisy. 
ji statuty hypotečních ústavů neobmezují 

81) N ezpůsobilávŠi\k za 
a útraty, které kaučnÍ hypotekou se 

hypoteky je volnost hypoteky, 
všeho svazku s pohledávkou. Je to, buď že se vůbec 

do tohoto svazku· nedóstala nebo z něho vyšla, V obou skupi-
možny dva existuje nebo 

ani neexistuje. Podle § 1117 n. o. z. nabývá věřitel 
tehdy, až se mu vydá list hypotečnLPokud má 

VH!lstlllK list tento ve rukou, nevstupuje hypoteka ve svazek 
náleží vlastníkovi. Pohledávka však 

se dále do 

se nevyplatila, 
bylo neplatné nebo bylo odporem zvr· 

táhne praxe někdy tyto účinky na 
podle dřívějšího práva neplatná, 

stala se podle čl. 192 civ. 

Deutsche Reich, II, 671 a nhl., § 868 civ. ř. soud. 777, 932, B r u e k, 
178. ovšem nesmí zmatečný, Friedrich S t- e í n, Die Civil
pl'ocessordnung fUl' das Deutsche Reich, II, 1913, 753. Takový jest exekuční 
nsb stavný zápis po vyhlášeni konkursu, JDR (Jahrbuch f. d. R), 12, 3OG. 

Br u c k, 179. 
§ 11,893. 
§ 1172~1175. 

Hl) § 1163 odst. 2, 11, 081, 382. 
íi2) BGB, § B u c k, 184. 

G r uch o t, Beitr., 50 Ob e r n e ck, Die Pfi.thdung der 
tu pro že věřitelova hypoteka materielně 

,u",,,,,,.,.,.L'" G-IaDlbi~~el'Jlly}:)otj1ek (§ 1160: Die steht dem 
že. věřitelova po-

vstala, ale není 1';UYAntnrI1Ar erwirbt die ' 
,;i\ § 1163/2) DJZ, 
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disposice 
pohledávky na zápf!joce~ 
vlastníkovou -hypotekou 

prá vo určitého se 
Vyhraženym pořadím obmezuje se však 
poněvadž musí ustoupiti právu vyhra .. 

Vyhraženým pořadím nevznikne žádné pevné místo. 
se proto mezi' O-bmezené a právo s vyhraženým 

pozbude vyhražené pořadí svého 
bezúčinné, přechází na nového· nabyvatele nemovitosti, 

na vydražitele. Vlastník sám v dražebním rozvrhu likvido-

ll~.U1U.:t:.Io.88) 

u volniti, i když 
neexistuje .. Za trvápÍ pohledávky uvolňuje 

se věřitel hypoteky. V zdání toto může 
anebo nedobrovolné. 90) Vzdaní je na 

se státi buď vůči vlastníkovi nebo knihov-
se do pozemkovýoh knih. 91

) Na věřiteli 
žádati, aby se hypoteky . vzdal, převezme-li 

ERC, 50, 80 52, 103 (1902) 55, 219 (1903) névyčerpaná saská 
nominální bypoteka, DJZ I 213 (1900), RGC, 52, 116 (1902) odmítá to při 

saské kauční hypotece, poněvadž pr.ý je pOUld6 zdánlivépl;ávo 
(Scheinrecbt), RGC 54. 83 (19Q3) při pruská hypotece v odpor vzaté pro 

a podvod. ' 

86) § 1163j4. 
887, E n n e cer tl s-K i p o 1 ff, Lehr-

§43 

88) Gr. Beitr., 47, 326, O ber n e c k. 
89).§ 1168; Verzichtet der GHiubiger auf die Hypothek, 80 erwirbt !li~ 

der Eigenthumer. Der Verzicht iat dem dem Ei~rEnllthjii· 
mer gegenUber zu erklaren und bedarf der ~illtria!!'(me' 

Viz též BGB, § 1168. 
§ 1169: Steht dem sine Einrede zu, durch welche dia 

Geltendmachung der dauernd ausgeschlossen wird, 80 kann 61' 

,,'erlangen, dasa GHiubiger auf (He. verzichtet. Viz BGB § 
1169 se to Srov. dále B r II C k, 188 a násl. A-BR 

192 a násl. Dr, F. Rathenau, Der der .Ll>.".Ul.ilVlH~-\ 

.!::1v:notneK naeh BGB § 1190. 
:;11) B r u c k, 185 a násl. 

a 

rozvazovací 
nemftže býti 

65 

zaplace
kom pensaoÍ, 

neznámého věřitele vyzývacím řízením, 
doložením času a O '-uvolnění 

činí-li k pohledávce ještě cizí osoby 
se na řízeni, má 

některé osoby dědicové a. vě· 
řitelé. 96) Na paměti míti slušÍ, že placení jiného osobního dluž-

než vlastníka, prospívá tomuto dlužníkovi a na něho 
chází i hypoteka, mftže-li se pro své placení na vlastníkovi ná-

dožadovati. 97) však i plaoením třetí osoby pohle-
dávka zaniká a vlastníkovi připadá. lls) Uvolnění 

existence pohledávky i bez této existenoe může_ se vy~ 
i v 

v osobě a zapravení 
hyp0tece jenom tehdy, je. I i s li Rl o S o b ním 

cl 1 už n í k e m. Jenom tyto případy zahrnuje něm. zákonnik 
pojem vlastníkovy hypoteky. Po pruském vzoru a také podle 

vzoru osnovy čteni nespadá. tento pojem, vlast· 
ník nebo konfusÍ ve svém vlast-

u e j s ta. o ff o b n í ID dl II žní k e-m. 
uvedeno 91l

), kladla to. osnova do takového kontrastu 
sobě, že' nemohlo že případy tyto pocl pojem 

-----
418 n. z. o. W ol Lehrbuch des burgel'l. II/l, l\r1ar~ 

515, B r u e k, 188. 
BGB § 
ERC 55, 264 (1903) Věřitel byl spokojen z dražebního řízení simul

nemovitostí ve Nu'n-Rn","" 

:I;') BGB § Viz 158, 163, 378, 397, 1171, 1188. 
1195 n. z. o. V{ o 1 ff, 515, B l' u c k, 190 a násL 

ERC 95 
1164 n. z. o. vV o 1 ff, 515. 

BGB § 
§~) Viz pozn. 
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nepočítá. také něm. obČ. zákonnik 
tohoto druhu pohledávek na jiném 

výslovně od sebe 

a 

mateřskou 
pruského 

i s pohledáv .. 

UtlJ.Il!VllHVll'Ch Schuldner, 80 

auf ihn ubel' ... 

§ 1177 : 
mít in sinal' 

Person, ohne dass dem 
au ch die Fordarung zusteht, sover-

"van delt sich die 
in eine Grundschuld. In der Verzins-

und des Zahlungs-
lichkeit, des Zinssatzes, der Za,hltu112(SZert, 
orts bleiben die filr dia Ij'orderung ~o~,.~,H:cm 'Bestimmungen massge-
bend. ,Steht dem auch die ]]'orderul1g zu, 80 bestimmen sich 

1 'd'j," besteht, nad'! den 
seine Rechte RUS der 80 ange '" 
ful' elne Grundschuld 

Gr. Beit' j 

Lichte_ der 

o ber ri e c k, 1m 

Der II b l' g, 
Gr. Beit. 47, 

147, Kr ech, Die Rechte an Gl'und-, 
Gesetzbnches fnr das Deutsche 

sttlcken nRch dem Entwurfe 6ines 
Reich, Berlín 134 a násl. 

Dr. Ernst Ji'rh, v. S chi n d, Wesen und Inhalt 
tes, Jena 1899, 116, 117, Mat t h i a s s, Lehrbuch des 

Berlín 1900, 172. 
Wo 1 ff, 517. 
Konrad C o s a c k, I.ehrbuch des deutschen 

Jana. 1911, 284. 
K I' ech, 138, 

des ptandrech
Rechtes, II) 

Recht$, 

Vlastník 

Při 

Gr. Beit., 

BGB § 
318, O bar n e c k. 

67 

dnem 1. ledna 1900 

částečně s 

tom, 
není. V druhém 

kde hypoteka 
dále, kde z tohoto 
se zase případy, 

právním 
simultánně za

Itl\"U.I.\,'uu vlast· 

§ 1176: Liegen die V oraussetzungen der §§ 1163, 1164. 1168, 1172 
bis 1175 nul' in eines Teilbetrages der Hypothek vor, 80 kann 
dis aui Grund diesel' VorsGhriften' dem Eigentumel' odel' sinem der Eigen
turner odel' 'dem personliéhen Schuldner zufallende Hypothek nicht zum 
Nachteile der dem GHiubiger verbleibenden Hypothek gelťend gemacht wer
den. DJZ 1905, 884 vrch. s. z. v Drážďanech z 10)11. 1905. 

112) DJZ (Deutsche J uristenzeitung) 1905, J:i'" uch s, Rangstellung der Ei-
gentumer- und GHiubiger·Hypothek, § 1176 BGB 253 viz tanJ.že 115 ne-
CIn'"".",.,,,, mínění 

BGB § 1178/2, B TUC k, 207. 

5* 
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kon 

Dr. M, Stieber! 

(§ i kdy 
nároku (Ersatzanspruch), ale ozua

vskutku zůstává vlastníkovi původní 

J eť vázána poutem simultánního· za vazeni i na po· 
zemku vlastníkově a tím svou totožnost. náhrad'-
ním nárokem ze jeho 

"Jl této anomalii ožívá staré pruské právo, že i· osobní 
dlužník pohledávky. Co 

Gr. Beit., 40 
BGB im Verhaltisse zn § 
se simultánní 

přebývá, 

čili podle 

svazek hypo," 
z vlastník.u nebo 

převáděti. 

disposice mohou se 
vlastník žá-

von 
odel~ Rechtsvorganger 
in Jer Rohe des Ersatzan

Eigentumel's auf 
G1'llndstt\ck Ge

lGesetzhuch 

o. Jinak Brn c k, 210 a násL, který 
vlastník osobním dlužníkem či není. V tomto 

h)'potekn s 
65 Dl'. v. J a c u bez 

1132 Abs. 2 § 1175. Abs. 1 
Der § 27 Abs. 1 
a BGE Q vzdáni 

dluhu, 
Ze 

vývoj a právní vlastníkovy hypoteky. 69 

pozemcích závady předchozí. :m') 

stane se rozdělením 
vlastnikuv dluh pozemkový. Vystou

však nepředpokládá, že i 
S nimi může společnost dále po-

Simultánní 
když již jim 

zákon sta· 
Příští 

i" ' .. § 1172: Eine steht in den Pallen des § 1163 den 
~.lgentumern der belas:eten Gl'undstUcke gerneinschaftlich zu. Jeder Eigen. 
turner so~ern 11lcht eínanderes vel'einbart verlangen, dass die 
~ypcthek an samem GrundsW.ck au±' der dem Verhaltnisse 
des ''':ertes seines Grundstucks 2:U dem 'Varte der samtIichen Grundstucke 
el1tspr~cht, ;lach 1182 Abs. 2 beschrankt nnd in diesel' Beschranknng ihm 
zugetel1t '\vll'd. \~ ert wírd unter der Belastungen berechnet, die 
de~ G~samthypothek 1m § 1175: V 81'zichtet der Glaubiger 
auf dle i'''lIt . d so "aJ. Ene . en der belasteten 
Grundstucke gemeinschaftlich zn i die Vorschriften des § 1172 Abs. 2 finden 

auf die an einein der Grund-
Gleiche wenu der 

873 a 

o. 

1172-1175 11. O. 

u. 

wird. BGB § 

Brue 
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1172, 1173/3, 
1175/3, 1177, B r u c k, 217 a násL 

§ 868. 

Der n b u r g, Das Recht des Deutschen Reichs und Praus-
8en8, '710. B r II c k, 181 a násl., Richard C o II D, Die Kautionshypothek 
des biirgerl. Gesetzbuches. In.-Diss. 1902, 35. Jsou' však náhledy, 
že maximální hned od počátku vlastníkův dluh pozemkový. 
Viz 1905, 803, Du Che s n a, Das Rechtdes eine Hochsthypothek 
bestellenden W o 1 f f, Lehrbuch des bilrgerl. Rechtes, IIJl, 

1913, 554. Musí-li se však že vlastník bez vůle věřitele 
knihovně maximální na dluh .pozemkový převésti UV"CU"'uv. 

z toho že trvá až do skončení poměru jako hypoteka i při 

novém vlastníku do celé' sumy svého nejvyššího obnosu. Z podstaty jeií 
také odmítnouti že zaplacením obnosll dle § 1163 

pozemkové Srov. PIa n c k Gesetz-
buch, III, 625, Arthur Hec k ing, die Maximalhypothek) Borna-Leipzig 
1H02 32a násl. ERC 51, 117 Rozhodnuti toto odmítá 

hnnt\!-",lTu nevaluované maximální se 
1190 n. z. o. Viz též ERC 

71 

podíly jsvupro tutéž pohledávku zvlášť zavazeny, třeba užiti 
o pohledávkáůh 

Subjektem 
volná 
Při hypotece pro 
vlastník v čas zřízení 

vlastník, vázne-li hypoteka 

ten, kdo v čas, kdy 
byl v 1 a s (n í ke m. 

nepovstala; je to 

Více spoluvlastníkům přísluší hypoteka podle 'poměru jejich 
vlastnických podílů. Pro hypoteku dřívějšího je sub. 
jektem ten, kdo byl vlastníkem, kdy něm. obě. zákonník v plat. 
nost vešel. 130

) Byla~li stavná hypoteka to vlastník 
v čas, kdy byla zapsána. pouze, že tu v čas 
zápisu nebylo·l pro hypoteku. tedy významu 
konstitutivního,Hl) Při maximální hYllOtece to vli\stník v čaSl 
kdy se že pohledávky žádné nepovstanou. Poněvadž 
tu jde o budoucí pohledávku, někteří hypoteku pro po-
hledávky nepovstalé vzniku hypoteky, pro pohle-

zaplacené vlastníkovi Podle statutu 
hypotekárních 
konniku v platnosti" 
pohledá v káeh 

amortisovaných 
urno· 

KG 30/5 1904 připoušt( i' 
mezi vzdáním a zápisem práva 

O<UHU.'HU"M, 32 § 1163. 

Gruchot Beitr. 46 
111 ann, 
Kautionshypotheken des preussischen Rechtes. 

J:lt) JDR (Jahrbuch fUl' deutsches ll, 
Gr. Beitr 47 O ber n e c k, 33l. 

na konečnou 
věřítele. 

",,,, ... r.t""'trQ ručí do svého 

322 a násl. S t e g a
J annar 1900 eingetl'agenen 

Seufi. A. 67,171. 
ten je nap~'osto ne

obnosu až do ukon-



Dr. M. Stiebar; 

amortisačních pfihledávkáchsubjektem 
kvotu V jeho osobě povstane 

převodu nemovitosti 
n""~UáQtcT na nabývatele, původů vznik-

vedle sebe trvati poz~mkové různých vlastníků, 

.... v'A-''''- ... smortisačnÍch 

rozdrobeni 

vlastností 

o ber n e c k, 332, P 1 a II c k, III. 55fii6, 
358 Paul Will t e r v recel1si Ob"erneckova, 

H II r n ie 1" und 
Gr. Beitr., 4'í O ber n e c k, 331 a mlS!., DJZ 

1904, 319 1'02h. vrch. z. soudu v 1903, Gr. Raitr. 49 
76fJ a násl. Dl'. Richard H i r s (\ h, der Enstehung der 

Amortisationsdarlehen. ABR XXIX 4, K 0-

ert:l'auen1mr[nz[p bei der 
~1~!en.tlilne]~-UnHlschuJld und Amortí-
zákonu: Beim 

J:.il~;'euturnel~-tirUrlGscmlla, welche uicht als 8010he im Grundbuche 
IrHl",,~t-nrn Al' uber. 

Kr e tz se h m a r, Die 
A· 

se za úroků, z níž tvoří se umořovací 

obnosem pohle,dávku umořuje. Hypoteky 
umoření dokončL 

977, I m m 1 e r, Die Amortisationshypothek 
druhou amortisačnÍ hypothekl1 povoluje, dal si zříditi od 

nebo teprve vzniknoucim 
z,amortisačnÍch kvot pohledávky také 

na závazek ku výmazu zaplacené . dle § 1179. 
BGB, § 6, § 

pozemkovál-~n'jío po· 
I třeba ji Kdo 

musí k tomu dáti svolení. Byla-li pohledávka zaplaoena, 
stačí k tomu kvitance. Při pohledávoe listovní je nad to ještě 

list se odevzdal; jen část pohle-
prohlášení 

nabyti a proto nepostačuje. Tento nabytý 
dluh pozemkový liší se od jiného dluhu pozemkového, že něk'ťeré 
vlastnosti hypoteky naň z této hypoteky přecházejí. Tento 
nový pozemkový buď nebo listovní, byla-li dři· 

hypoteka nebo listovní. Podle hypoteky řídí se 
úroková zpfuwb placení úroku, 'výpověď a místo 
platební. poslední se ina případ, až zase 
dluh, pozemkový nebo statek z vlastníka najiného přejde. Hl) 

U""'UJUL.o. může dluh pozemkový nebe hypoteka s pohledávkou na 
dáti Vlastník může svým dluhem pozemkovým 

nebo ISVOU hypotekou nakládati každý věřitel. Může 
zoiziti zplna nebo 143) K přeyodu neni ovšem potřebi, 

pozemková opravena zápisem vlastníkova 
pozemkového nebo hypoteky. K převodu stačí listina, 

ku zápisu vlastního Při 

uvésti, že se hypoteka dosavadní 
K převodu knihovní pohle-

potřebí smlouvy o knihovní změně mezi vlastníkem a po-
převodu, při pohledávce listovní písemného 

na listu nebo převodu a odevzdání 
amortisačnÍ bylo "'uvedeno, 
chce.li vlastník dluh pozemkový nebo 

zase na dosavadního věřitele převésti. 

BGB, § 1163/3, 1901, 213 (ds z 1901), 48, Gr. 
Baitr.) 47., 320, O ber n e c k. 

H0) Gr. 47, O ber n e o k, 320. Nestačí k vlastníkově, 
prohlásí-li věřitel: leh bekenne, Valuta empfangen zu haben und bewillige 
die der Post. 

Hl) BGB 4. 
BGB § 

1196/2. 
1163/3, § 1154, 873, Gr. Beitr., 319 O ber n e c k, Pře-

§. 1155 : einel' kraft Gesetzes erfolgten 
hAl'í,T'flp'llnO' der Forderullg) potřebí; aby se případně dle § 1155 n. o. z. 

nežádal předchozí zápis vlastníka. Viz též PIa n c k, 535, § 1155. 



Dr. M. Stieher 

I tu 'fl převodních prohlášeních musí se změny, která po samám 
,"""'",l",,""v,," konstatovati. může však, místo 

dluh pozemkový převáděl, s dosavadnimvěřitelem anebo 
s věřitelem sjednati, že se dluh pozemkový v hy-
poteku za novou pohledávku věřitele nebo starého. Změna 
ta musí do knih Ku po-

na 
připouštělo, 

to 

Na vlastníků v ,dluh pozemkový nebo hypoteku s pohle-
může se vésti exekucejako na každé jiné věcné právo. 141

) 

I při vlastníkově hypotece může ze změniti pořad. HS) Neplatí to 
však o vlastníkově hypotece, která teprve vznikne, pověvadž tu 

k tomu jen věřitel se svolením vlastníka oprávněn. H9) Vlast-

BGB Gruchot BeitI'. 47, B17 O ber n e o k uvádí 
pro to formulář prusk. ministerstva spravedlnosti: Abgetretel1 mit den Zil1-
sen seit . . . unter der zunachst als Grundschuld auf den 
Eigentumer ub.ergegangenen in eine Hypothek aus einem Dar-
lehen von ... mit Zinsen u. s. Pro listinu postupní navrhuje schéma: 
Die mil' dmch Verwandelung in eine zustehende, im Grund
buche von ... eingetragene Post. trete ích mít den Zinsen seit ... an X 
ab und wandele sis zugleich in eine fUl' eine Darlehensforderung 
desselben im von ... um . .. Pro s pohledávkou na-
vrhuje znění Die im Grundhuch ... Abth. 3. Nr ... ein-
getragene Hypothekenforderung, welche ich auf Grund der anliegenden, 
notariell beglaubigten Quittung unddes notariellen Kautvel;trages als nicht 
pe:ľsQ;nllch1er Schuldner bezahlt habe, trata ich hiel'mit mit den Zinsen, von 

.. , an X ab. 
HG) Gl'. 47, 321, O ber II e c k. V 

zástupců navrhovala se do dlužních 
doložka: Bei F1Hligkeit der Forderung ist aut Verlangen des Eigenttlmers 
der Glaubiger verpflichtet, gegen des Betrages, fUl' welchen das 
Grundstuck haf tet, die ohne und auf 
Kosten des lC.IIl,!erHum 

pro malou určitost l1S1llí'UloUStl. 

n e o k, 321, 322 tamže. 
BGB § K tomu viz § 1069, 1154, 1274, 1291 n. o. z. a § 857 

odst. 6, § 830 c. ř. s. 
ERC, 10, 197, li o r 11, Dia Breslau 1906, 46. 

§ 

75 



mdže 

Dl'. M. Stieber: 

v čas záznamu ještě 

jistoti\ pohledávky. 
býti záznam uplatněn, nikoli 

v lastniko vy 
záznamem. 

nedá. 

poněvadž se za 
. nebrání vlastníkovi) 

sledkem této 

maz, 
býti musÍ. 

Předmětem 

153) ERO, 6!1 155 Gr. Beitr. 47, 338 O ber 11 e c k. 
Gr. Beitr., 747, 325 O ber 11 e clL 

§ Viz též ERO, 63, 153 Zá~ham 
toto znění: Zu Nr. 5 280.000 M Vormerkung ZUl' Srchel'ung des 

des der 20.700 M Nr. 4 gegen den 
tUmer, diese Hypothek lOschen zn lassen, fal1s sie sich ganz teilweise 

mit dem Eigentum 
BGB, Ol'mel'lnmg) § 883 záznamu 

n. z. (J. v pozn. 
BGB, § 1914, 944. 
S 883 odst. 2: Eine dia nach der der Vor-

merKt;mg "uber das Grundstuck oder das Recht wird, ist insoweít 
vel'eiteln oder beeintrachtígen wurda. 

O· ... "'·XUHU'-," Rechtes oder eines Rechtes 
deli1] emgen, zn des sen Gunsten dia 

nnwírksam. als sie den 
S 448: So~eit der El'werb eines 
;n einem solchen Rechte 

kann diesel' von dem Erwerber die Zn· 
Loschung dia znl: Ver-

,...'·n,'''' ... ''''HH)' í!'eSllClhElrtem A.nfill)rUCnS erforderlich 1st. 

Zabavena může býti i vlafilt· 
toto 

Vlastníkova která vznikla vyhlášením koně 

náleží do konkursní podstaty. Do ní také, 
....v.""""' ...... "' •. u. podstaty kOllkulrSIlÍm správcem 

úpadci po vyhlášení konkursu na 
dědictVÍ, náleží disposioi. 

Předohází·li vlastníkova vymáhajícímu věřiteli, 

počítá se v dražebním řízení do nejnižšího podání a přejímá se 
vydražitelem op tížení vydražené nemovitosti. za vymá-

věřitelem, zaniká a přikazuje se z nejvyššího 
subhastatovi, podstatě anebo nadzástavním 

věřitelům,l(9) nepřísluší právo, aby dražební řízení 
sám provedL Při vnuoené správě příslušejí mu úroky z jeho hypo

teprve od té doby, kdy byla vnuoená správa zavedena, až 
skončení. Totéž i vůči Qsobám! pro něž' je jeho 

hypoteka zabavena. se vnuoená správa asoučasnš dra-
lze úroků pouze z výtěžku vnuoené správy, nikoli 

Vlastníkova hypoteka, podle němeokého obč. zákonníka, ne-
hledíc ku hypotece s pohledávkou, vlastně vlastní-

pozemkový, vzniká z hypóteky. Vlastníkův dluh po-
může . také ze samého dluhu .pozemkového nebo 

důchodóvého. tedy všechny tyto na 
důohodový vztáhnouti, povaha těchto 

dluh zejména 
obohodech. Poskytuje-li se stavební 

pozemkový na oelý Jeho ob· 
potřeby postupně. Pro 

Mittel 
l.:.JUJ.IJU:\.l;I;lclllU oder 

61:" § 1163 odst. 1 se na dluhy 



78 Dr. M. Stieber: 

Vlastník může nakládati svou 
že ji vymaže. Prohlášením, které za tím 

i než se knihovně ...... ,"'"M'~.r!'" 

1000 Dr. W e i dem a u u, ZUl' Behandlung fiduziarischer 
Si()hE~run~:sgeS(3hĚtttle. Viz tamže. 257, H i rl S b e y g, zurLehre vou der uicht 
valuiel'ten Grundschuld, 297-298 Ha che n b Ul' g, 1907, 929G tl th a, 
\Vis ist dia nicht valuierte Grundschuld im FaHe der Zwangsversteigerung 
Zll 60, 251 (1905) nesprávně přisoudilo nevaluovanou část 

zadním věřitelům. Gruchot Beitdige, 50, 596, Dr. J li Cl kel, Die nicht va.lu-
tierte Grundschuld und der VerzÍcht auf aus dem 
ru:nglser'lOEle: tamže 51, 162 Dr. Ece i II s, Noch einmal dia ins Freie fallende 
Grundschuld, B r u c k, ERC 78, 61 nechává i při neva.luovaném 
dluhu pozemkovém tento vůbec nějakou IJV.UL"'~~ 
Dřl~dt)Oll.Hllt1Q. Přisoudilo proto nelikvidovanou část držiteli 

XXXII 424, Martin S ega ll, Das 
und die Lebensgewohnheiten. 

§ 875n. o. z. Viz k tomu 56, 285 

, 325, 336 a násl. O ber n e c k. 

Beitl'., 47,337 Oberneck uvádí tuto usnesením komorního soudu 
1900 připuštěnou ~oložku: Der Ei,Q'ellti.ilm~6r !oll bis zur des 

nicht sein, uber den Theil des '''H.DIl,,,U,," zu 
veJ~m.2'e]l, insbesondere denselben loschen zn 

rakouská. 

S 8. Literární r.řin"·",,,,,'VY 

L) DecI. u. N ov. Ee. XIV: \vir dann 
hahen \7,;ol1en, dass was mit der Landtaffel verschriehen und 

geordnet 

auch nícht anders aIs mit der 
und kassirt werden solI ... 

2) Ee XV. Viz též II 
1866, lL 

3) Phi1ipp Harras R. 
III. Caput Vl., § 
durch díe wirkliche 
tafel, Stadt- oder Grundbucher 
nur durch díe daraus 
v\?erden, wofem solche nicht 
wáre, aIs mit deren Verlauf sie 

161 tamže a pak cap. XXIV, 

v,;iederum 

uber 

arten heben díe unvorgemerkten Schulden 
weiters fur s1ch selbst auf; 
bi.icherlich vorgemerkte 

\Vien,. 

Codex 

aIs 

stadt- oder grund
nicht anders, a15 

6 



~o Dr. lil. Stieber: 

kladě zústaJ i zákoHJíl1ik 
závěreční yětu: bleibl 
bis dle Schuldurkunde aus den oHenHichen Biichern 
Redaktoři trvali sice na 

Dltvěrou 

durch Auslóschung Crundbuch<..:í'n 
getilget werden konnen. 
oder grundbucherlichen 
durch eillen ",ider clíc 
einge.brachten \Viderspmch 

e111er la11dtaflichen, staclt
auf tlreierleí Art, ent\yeder 

wodurch dieselbc 
bung derjcnigen l~ rkunde, v' odurch die erstere Verbindlichkeit aufse
lé~sct und getih;t wird, oder endlich durch die Quittung. : Land
tafEche, stadt- grundbucherliche Quittungen aber vvirken noch in son-
derheit die Aufhebung und der lantaflichen, stadt- odel' 

Haftung Betrag der Schuld, vvoriiber 
ausgestellet werdell. 

4) c. IV, 25, 120-124. 

5) Dr. Adolf 11, Das Publizitatsprínzip, \Vicu, lB70, Viz 
též Dr. Július O f neDer LTrentwurf, \Vien 1889, 298. Místo slov 

Aufhebung des Hypothekarrechtes« 249 prvotního návrhu (zá-
padohaličského jest lépe říci )Zur Aufhebung der 
thek«, poněvadž vyrovnáním dluhu právo povždy pomíjí. Správně VI~C 

cha:t;akterisuje pol s Z. 522 a násl. článku »Zur 
Lehre von der nach osterr. Recht. 

a prá mi povaha 

na kniho:vní 
m,aze. 

l\Hnéní zastával K r II p a r"z.') 
pGuze formálního N a ruční 

stavena. Na Je to však 

'Pauze, 

;věc meZI 

od 

81 

s,e nevy-

u z. o. 

Je za-

Zú.stúvá-li 
list z knih 

za formál!nÍ ,nr-prj\1'''';:' 

,se znovu že formálně 
je také mínění L e k i s c h o v o. Zá-

pouze 
"S tll r lm. Prá\TO ,n ..... D~-,n.r1 

Ces,sionái' 
této věci 

Smlou-

7) Zeitschrift fúr osterr. Rechtsgelehrsamkeit u. politische Gesetz
kunde (ZRG), 1826./2., 267 a násl. Franz K r u par z, U eber den § 469 
des allg. bi,lrgerl. Gesetzbuches. 

8) Peter Erasmus Gs pan, Abhandlung uber díe gesetzmassige Be
friedigung concurrirender Glaubiger, 1, Gratz, 

9) Archiv Hlr 1837, 353, Fral1z P e t z, Civil-
RechtsfalL 

10) 157ClJ násl. Dr. Anton L e k se h, die Haf-
tung einer Hypothek nach getilgter Schuld. 

11) (GZ), 1855, Č. 52, 53, Dr, S tur m. 

6* 



82 Dr. M. Stieber: 

ImeZl cedentem a ceSS'Jlmlar 
m·e,zi cessionářem 'aj cessem'. 

mini S w o bo cl a, 

Ob dem Cessionar 
Cedenten geleistete LJau'''''"6 

konne? 
12) Der Jmist, 

díe Erfordernisse 
Franz EdIer 

burgerl. Gesetzbuch, II, \VÍen 
14) Georg S chi dle 

. rechts, \Vien u. Triest, 
15) Joseph \V i n i 

u. erlautert, 2, \Vien, If32 , 

16) TýŽ, II. 2, 'vVien, r839, 282. 

17) L. c. 5, 1838, I20. 
18) L C. (1832) 

uber das allgemeine 
§ 469, IV, r813, § 
6sterreichischen Privat-

burgerl. Recbt, system 

a právní 

\\1 i 1 d i11 e r srovnává 

19) L c: 2 (J832), 263 . 

vlastníkovy 

zástavní věřitel 
dl u Ž1r1,ík 

Držitel 

83 

ta,ké 

s ruční zástavou. 
(§ o. z. 
dluh, nevymazarv z ve

tím dHv ě j -

20) ZRG, I835/1, 287 a násl, Fra.nz Johann K o II e z k y, Ob und 1n
wiefern das Hypothekarrecht nach dem § 469 des osterr. b. G. B. aIs 
e1l1 selbstiindiges dingliches Recht anzusehen und Ztl behande1n sey? 

21) ZRG, 24 a násl. 
22) ZRG, 306 a násl. 



84 Dr. M. Stieber: 

š~ml1 věřiteli zástavní 
nabude-li ho !kdosi třetí v důvěře ve 
věřitel nemúže ovšem zástavní 

ale může pro 

(§§ 367, 

trrvá. 
věřitClle. 

pohledá;vka 

St'ubenrauch':':Ú) 
stetter. 

za zainiklé. 
ptatnOist 

F II g e 11", 

zahajuje r. 1826 N i p ,p e l. 
,praktický IpřípClld k § 

(},~ z. o, Věta 

bis 
l!S.Ť<<-

V liJ IjL ..... n 'Ud. J.u. V knihách 
der Schul1d hort das 

Phndrecht auf« je yšak lTIo)bi1iárnim. Věta 
il1ep},ati pouze ,pro prÍJPad, kleLy :někdo v důvěře ve ve-

mé1 zákonodárce tuto důvěru na 

23) Der Jurist, (\Vien), 158 a násl., Dr. Ignaz \V i 1 dne l", 
Versueh ciner des § 469 a b. G. B. 

24) Dr. Joseph E II "i n g e r, Handbueh des osterr. allgem. Zivil
Rechtes, 'Vien, 1851, 233. 

20) Dr. J\Joritz Y. S tub e n r a ue h, Commentar zum osterr. 
bi.irgerl. Gesetzbuche, 2. vyd. VVien. 1864, 656. 

26) }1ax Fiiger von Reehtborn, Systematische Darstellung der 
Rechts\virkungen der Eintúige in die óffentlichen Bi.icher, "Vien, 1865~ 

102 a nát·d. 
27) Ludwig 1'rh. H aa n. Studien uber LandtafeI-wesen, \Vlen~ 

1866, 239. 
28) Dr. Luwig Ritter v. K i r ch s tet t e r, Commentar zum ()stt:rr.. 

allg. hurgerL Gesetzbuche, Leipzig u. \Vien, 1868, 233. 
2H) ZRG, 1826/1, 145 a násl., F. H. Ni p pel, Zivilrechtsfall mit 

Mínění N ypplovo o dvou samostatných pŤedplsech pro, 
právo mobilární a hypotekární v § o. z. o. dá se i dobře doloži6 
dvěma samostahi}'mi předpisy o konfusi pro v pozemkových 
knihách zapsaná (§ 1446) a nezapsaná (1445). 

vývoj a právní 

?\ áhled tento 

tClli'ko vírou ve po konfusi 
trr-vají. Zákon tohoto ohmezení nezná a 
vatele okolnfusi Je 31) 

85 

Zerrlllenlv, 
knihovll1lÍ práva dále 

novéhO' ilaby-

K op e z k y, jak zaistává sice míněni, že Iw-
vyrovnáním a že jen třetí IQisolba :pro 

svou dlivěnl ,s,e chrá,ní, pro konfusi Je však náhledu jilného. Hájí 
pro c1ilužníkia oHe,ren'Cli«. Zdá se t'O býti sice právn\Íckou dle

možnolstí, má-Id se státi současně věi-ite1em ve své vlastní 
osobě. Ale zdáGIÍ toto přestane zarážeti, přihlédi11e-li se blíže ku 
zvlášttl1l;"),sti a zi-ízcní. i 
hG zákona múže b)'TtÍ vlastník pozemku zéÍroveií věi-itelem p,oh1e-

na .něm ať záležejí v zástavllich listech 'a/nehG 
hypotekách. Již podle § 1445 o. z. o. nezarnikají :práva a záv,azkv 
kDmfusí, se zvláštll1ího 'druhu, a podle § I446 
o. z. o. neza,~iká zapsané ani kanfusí ani § 469 o. z. o. 

díluhu, in)'brž pouze V)Tma,zem. PráY1()< sloučí se s [po
Vi:trlrlOiStí zhusta jen dočasně. S věcí stane se hn.ed změna .nebo se 
zcizí. Kdo . dům ve veřejné dražhě j nemusí mít!Í ClJnlÍ Ú1myshr, 
aby podrže1. I nenamáhá se ani, aby svou hypoteku vym'éLzaL 
Kupec domu, z31plativ na něm váznoucí dluhy, dá 'S'l nta ll1!ěmÍ:sto 
kvitance cessl a je dalším prOídeji pro s'e:be. Pře
vede-li dtužník pohledávku na sebe, nestane se tÍ.m žádlná úJ'm<i 
yěřiteli'tm zélldll1.Í1m. však 1113 tPodle p01řaduzá
pi,su. Pokud je hypoteka ještě zapsána a nenlÍ skuteoně 

30) Franz Xaver J. F. N i p tJ e 1,. Erlauterung des al1gemeinen 
Gesetzbuches. III, Gratz, 1831, 53í, 538. 

31) T}'ž, VI II/2, Gratz, r836, 239 a násl. 



Dr. M. Stieber: 

nemiusÍ 
htele 

cessionáře 

(\2) Z;RG, 1834/2, ll, 2cj ;1 násL Johann K ope z k y, Veber 
das Recht~verha1tnis der Hypothekarghubiger bey nothwendigen ge
richtlichen Feilbíethungen unbcwéglicher Gtiter und liher jus offé
rendi. 

a~) ZH.C, 185 a n{L-;!.. J ohánn K ope z k y, Die Be-
rechtignng des Hypothekarschuldners oder nach der Zahlung der 

iiber die nicht Hypothek zn vcrfijgen. 
Dr: F S. A u se z. der Landtafd· und Grund-

buchsordnung, \Vien u. Klagenfurt, násl 

a I rávní pJvaha 87 

mé a dle 

a 

dúvod pro dalsÍ 

30) I" C., 273. 
%) Dr. Joseph Cngcr, Der eine" bftrgerl. (~esetzbnches 

252. Lnger ve svém systemu 
dlgcm. Pri\'atrechts, 1, 

pro třetí osoby za fingr)Yanou a z 
příčiny trvá i pro ni zástavní prflvo. Ve přednáškách % 1". 1868 vŠú. 
již zastával náhled, že pro rak. právo hypoteka SVll] obecnoprávní akces
sorní chairakter principielně ztratila, ačkoli zákonník nebyl si tohoto 
stanovisk~! vědom a neprovedl ho také dúsledně (GZ., lS6g, l\us 
den Vorlesungendes Prof. t'ngcr, Die materielle Seite des Instituts 
der i)ffentlichen Blicher') 

J862, 3.'1. 
Dr. Adolf Kl e p c h. Das ()stcrreichische Prag-, 

;;Q) L. I'. 9.3. 



Obzvláštní 
knihovniho má 
do tří 
zpusol)u za 

cÍ,zichmusí se 

Dr. M. SUeber: 

štiho rakoLlJ.;;:.,kého /-'TI",~,·,"'I"«".L 

rok na tOlto zrušeni 
i ten, kdo 

kládá. NúžaJobě 

v cestě. 

vrací se do 
něho 

Ílntaibl1-

39) O K rainzově nauce o « VIZ G. Z. 1868, Č. 95 
,,- jeho článku Da!". leitenoe Princin der hiicherlichen Uedltc. 

40) (;Z. 1869, Č. 14, Dr. K r a i II z, ]Jas lcitende Príllcip der 

hucherEchen Rechte. 
-il) L. c. Č. 26, 31. 

uvádí se často t. 
zdějšíoh v·ěřitelů. 

a 

Je pouze následkem 

povaha 89 

věci 

!p0-' 

žalobnÍ nárok 
lna to, 

Krainz je si ,také ve svém systému rakoluského 
soukvomého práva, {které IPo jeho smrti L. P f a f f obstaral]. Akce-

zánik práva zástawního a 1446 v 
In.a výmaz. d!l.e nevymazélíl.1á pohledávka může 

hy!poltekárn:í.m dlužmÍikem ubiněna býti pus()lbn~'l1 !na dřÍ-
vějšího nebo 'nového věřitele. Stano~iiSkO' Krai!l1iZOVO již v II. 
Vydál11Í PfaHem rozváděno. Z:~placením nebo v}rro_vnán~m IZa

pSéljná !poh1,edávka ne z amlilk á. Povstává nárok lD,a a na 

to, že nebude se vymiáhati. V:réÍJtí-li se tedy, co 
muže se státi zaJsle a stejně může i 
své 

E h r e :11IZ \V e i g v novém se Olel 'něh o poně-
odchyhlje. Vyroivlnainá pohledávka dle § o. z. o. ~.~,~~,~.~ 

že pohledávka miater.ie:1ně zaulikla, formál111.ě všaik trvá. Matenidl1Í 
zťmik zI11amená, že záJsltáJvní věřitel nemůže vymáhati 
a: naoipak že mů.že vlas<tnrk na její vým,a;z žailiQvlati. FOirmálll1ií tr-
vání pélJk značÍ, že se se zél1psaným věřitelem j-edná až cLo Ivýmazu 
jako s věř.iitelém. je též vů6i soudu I.egÍititnová1n a 

knihovll1ě nakrrádat Taro 
mbudeplných účinku, pokud toho žádá zás<ljoo. dt1Věry ve veřejmé 

. F,o,rmáttnÍ trvání znamená ze 

42) L. c. Č. 26, 27. 
43) Dr. Josef K r a i n z', System dcsi)sterr. all~em. Privatrť'chts. 

Aus dessen N1achlass herausgegeben u. redigirt von Prof. Dr. L. PfaH. 
II, '.Vien 1889, I25. 

44) II. Auf!., I, \Vicn, I894, 703 a násl. 



90 Dr. M. Stieber: 

ze 
(Vába jeho trvá. 

tu lna náhled GeTbra, .:\littermaíera a 
nech. 'však sám z rakouského 
.'šl,enka 
reversy '. , 

ník. 
to 
nota. 46

) 

dluhem 
sem. 'Tímto 
zemlkem. Tím změní se 

tento dluh 

relativitám 
dle Mciboma 

charalkteriJstická. S držbou sta:tku 
svo['il. 

pc}uze 

45) IV. Aufl. besorgt Y. Dr. ;'\rmin E 11 r e n z \Y e i g, l, \Vien, I905, 
869 a násl. 

'Hl) GZ, 1869, ,:'. 2f). 

47) GZ. 1869, Č. 30. 

48) 

a právní povaha vlastrJlíJuwv 

ovšem 

ívz\11,ésti 
kdo v důvěře v 

korrektni knihovní akt je 
AJkt tento 

se od svého 

49) Dr. ne r, Das 

ak-

násl. Viz od téhož D. H. V, Das osterreichische LeiD
z~.g, . l, 83. Srvn. Botho von S alp II s, N ovaiion u. Delegation na~h 
romlschem Berlin, 2I2: díe obIigatio verbis ("ontracta 1St t'in' 
von ihrem Abstmcturn. 

50) Ex ne r, Das 

51) Dr. Adolf Ex ne r, Das osterreichische 
l, 46, 72. 

a násl. 



92 

53) L. c. TI, 
54) L. C. TI, 
5G) L c- JI, 

6I3 a 
627 a 
663 a 

Ul'. M. Slieber: 

násl. 
násL 
násl. 

od 
méně 

Konrfusí 

56) L c. IT, 670, 674, Exnerovu náhledu pi-i recenssi jeho spisu od
poruje Fu 11 s, Jur. BL, 188r, Č. 31 hroze docela trestním zákonem tomu, 
kdo by dal zaplacenou pohledávku postoupiti. Jen superkondicient je 
hez trestu 

a právní vlastníkovy !l3 

Ran ,d a. P,ddle 
něho tnemá 

m,a-

57) GZ, J87I, Č. 39, Han d a, Das 
58) CZ, 1871, Č. 42 . 

59) CZ, 187I, Č. 37, Ú~72, Č. 33. 
60) CZ, 
61) GZ, r87I. 42 . 

62) GZ, 1872, ;!::. 33. 

63) CZ, r876, Č .. 94. 

64) Dr. Anton Ran d a, Das ~"5'--'LCU'LHjLL,,' 5··(·1, 
puvodně neplatném nab}'vá 1. nabyvatel práva na vkladu 

za podmínek § 6r kll. 342. 
65) GZ, 1871, Č. 39, Randa, 
(6) Ran d a, 

547· 



94 M. Stieber: 

terielně 

67) GZ, 1879, Č. 2, Dr. Hugo von D a i d, Studien zum osterr H y

pothekenrecht. 
(8) Emil Str o h a Zm Lehre V0111 Eigenthum an Irnmobi1ien. 

1876, 3 a násL, ]enaer Literaturzeitung, r877, 168. 
(9) Str o hal, Die Prioritatsabtretung nach heutigcm Grundbuch

reeht, Graz, 1880, 49 a násl. 

povaha vlastníkpvy 

70) Centralblatt (CE), 1883, 26r nás1. 
osterreiehischen Reeht. 

Griinhuts Zeitschrift, (GrZ) I88r, 522 

pol s k Lehre von der Prioritatsabtretung nach 
72) t roh a 1, Die 

Eigen-

asn 
Recht. 



96 Dr. M. Slieber 

Grllnhuts Zeitschrift, 
pol s k i, Zur Lehre von der 

43 a násl., Dr. Hor·az K r a s n 
osten. Fecht~ 

Dr. Brk 11 a I' d, System des osten. 

1889,36.3. 
Kritische fur die Gesetzgebung Rechts-

wissenschaft, 26, 1884, St e i n 1 ech n e r, Uebersicht der neueren Lite
ratur iiber die H ypothek an eigener Sache nach osten. Rechte. 

Č. I2, Dr. Die N 0-

ve11e zum Grundbu(;hsgesetze. 

in ta bul:os.oyoU 
pro třetího bezells;tného 

77) GH, 1886, Č. 23, Dr. V. Fl e i se her, Zu § 469 a. b. G. B. 
'18) Jurist. Vierteljahrschrift, VI 173 a násl. 
7fl) Zeitschríft fur SocialpoHtik 

5 19, Dr. \Valter 
schulden nnd da" osterr. 

7* 

91 



98 Ur. M. Stieber: 

nelze zani,k,lou 
o. z. o. nemůže se aliJá na ta/kOlvéto 

80) c., 52::.', 523 a násl. 
81) GZ, 1901, Dr. Eduard F 

Hypotheken durch 

oj a 99 

obdiOba nov:ace. je konfusÍ beze vseho 
Eři o. z. o. 

na sebe nebo snad na osobu 
však 

dal anebo ji 

na místo zaThiiklé 

se toto '-vlastnílkovo 
ve své dův(§j:e a ve svém počtu 

:kterou dlužník 

Dem e 1 i o i zm1~ká zást1a\vní 
a ne konfUlsÍ. 

82) L. ~., 252, 268. 
83) L. I'., 

84) L. í:., 270. 

S,,) Dr. E. De fil e 1 i tl 5, Gnmdriss des Sachenrechts, ..... "'. fl!!'"l!;', 

59· 
86) L. C., 67; 
8i) Dr. Emanuel A cl 1 e r, Das PubEcitatspiindp im osterreichi-

Tabularrechte, 94 a 



100 Dr. 1\'1. SUebt r: 

na ani č1. XXVIII. uvoz. 

a povaha 

ex. 1". 

ádipouze 
může toto 

Podle 

nár,ok dle tohótó čl. olmezen na exekuční a ,pro-

89) CB, 
bereíts gelegte 

vlastníka s dJlužn~kem 

aut 

90) GH, r898, Č. 28, 29, Dr. F. R e i fl hol d, Exccutions-
Fragen. 

(1) GH, Č. 42, 43, Dr. F R e in hol d, im .Ver-
tréj-uen aut das Buch. Viz také jeho článek: Die Execution 
auf eine gezahlte, aber noch nicht geloschte 
1990, Č. 47. Proti tomu GZ, 1901, Č. 23 a 24, Dr. Emanuel Ad 1 e r, Die 
Execution auf . jedoch noch nicht geloschte Hypothekafforde
rungen. 



102 Dr. Stieber: 

.92) CB, 1901, II5 a násl., Dr. Emil \V c i s s ko pf •. Die Execution 
ln eine gezahlte, Clber noch nicht geloschte Hypothekarforderung. 

93) GZ, 1901, Č. q, Dr. \V e i s s k o p f, 
§ ~01 C. P. téhož: Der Umfang . 
rechtes 1901, 290 a násl. 

P e t s che k, Dit: 
gen nach ()sterr. Rechtc, J, \Vien 1901, 

cl I e r, ač jeho náhled o aktech vede 

Dr. Emil Sne s s, Zur Frage der 

Č. 25, Dr. Schimm, 

lur Frage der execu-

1909, Č. 22, Dr. F. Te r's c h, Zur 
§ 469 ABG II mit Bezug aut die 

a právní 

zástavní 
nemůže se na lTi.koho 

§ 442 stanov í 

§ 9· 

stála na St1dlll0visku 
H a sne r ve své o rl<>cl.~~'",T.C>l"Yl 

decI. Ee . a vedle taho § 469 o.Z. O., 

103 

nemo 

se 

nepo
prok'mirt:á

aby se 
vým,azného pro

byiI roz-

stanovisko deskové 
která 11 ěka1!1k 

Zápis se ne-
Pohledávka 

10'1) Josef H a, sne r, der landt1iflicben Verfahrens im 
Konigreiche Bohmen, Prag, 

102) L. c., 402. Spisovatel užívá zde mí~t6 »KO'nfusec 
»Kompensace". 

103) _ Franz Johann K ope z k y, :z~ dem Verfahren in 
Grundbuchssachen, \Vien, 1817, F ti g e r s adeliches Richteramt, 6. Aun., 
v. F. E. Kalessa, \Vien, 1842, 36!. 

101) Johann ~tichael Se h e i n, Von der Grundbuchsfiilu:ung, Gratz, 
1820, 126. 

10;») Der Jurist, 1845, 268, Dr. Johann S ''Ii ob od a,Ueber díe Er
fordernisse loschungsfahiger Urkunden. (Dekret dolnorak. apelačního 

S{mdu :? 22. VIII. 1RtJ, Č. 1O.67~.) 

106) Zeitschrift fur Rechtsgélehrsamkeit (ZRGj, 
Dr. Franz von Min as i e w i c z, Bemerkungen uber 
cin H ypothekarschuldner nach der im Execlltionswege 
gen Befriedigung seiner Hypothekarschuld die 
zu bewirken b'lbe. 

339 a násl.. 
dieF1'age: \Vie 
geleisteten voHi·· 

derselben 
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zaniká mezi 
do svého 

Nemúže 
trestní nález vedle 

zaznamendném 

Dr. M. Stieber: 

107) GU\\', 61 I (1/9 J858), 618 r858), IOSI 1860), 1345 
1861), 1778 (1/9 1863) 

108) GC\V, 3557 I 18(9). 
109) CU\V, 2688 '3 
110) GU\\!, 10326 (IO!12 T879), n601 (18(5 1887). 
111) GU\V, 38..j2 1870), 1°45.5 (4/3 II966 (IO/II 

(.olT I r886). ' 
111) P e i tl e r, ven Entscheidungen, I~7 (I837). 
113) Gl)\V, 1782 (3/l) 1 

1887), 

1867), 3288 (II!2 1{-?(}f)'l, .lN5 
(rI!S 187I), -1-130 

J877), 7~63 
1889) . 

(20 i .5 1868). 
11;;) 1878). 

116) 1914). 
117) GU\V, 5377 1874), 
11>l) GU\;V, 8020 (17/6 1880). 
119) GU\V, 668r (4h2 r877). 
120) GU\V, 7835 1880). 
121) GUv\!, 7058 
122) GU\V, 13379 

I 186-1), 2196 (3I!5 1865), 

(6/1I 

40I2 (I 1871), 
(18/2 1873), 6III 

1882), II394 

2940 
4153 

(sIr 

a 

spra ven. :M usíť se 
S 

ních míst zase úvěr si 
stoj. 
Právo zástavní ,lze na 

a 
na někoho j imého 

hned 
dl užn íkú v souhla s .130) 

zástavní nastalo v 

123) G1]\\' , 7360 1879). 
124) ZRG, I826, 1, 145, ZRG, 1846, I, 180. 
12G) ZRG, r826, I, 145. 
126) GU\V, II09 (28/3 
127) GU\V, 10378 (I4jI 1885). 
"1::!8) GU\V, 14748 (27/6 1893), 

/129) GU\V, 1659 (24/2 I863), 3067 1868), soR.j. 
1880) . 

l:JO) GU\V, 3557 
131) GU\V,,13085 
1:12) GU\V, 9950 
J:l3) GU\V, J3835 
134) GU\V, 15723 

105 

dlužn~klOlVi za-

na-
Dá-



106 Dr. :M. Stiebel': 

z mínění, ze i exekvent 
v 

v knihách 

dal J{;nihovnim 
plnění. Toho není II exekventa. 
Č. I43 na exekventa. 

nabyly však 
rozhodnvaJo se z "J'e',-e'eLn 

zaplacená 
Kdlo 5:1 dával 

rozpory nové 

anebo man-

133) GU\V, 3865 1870), 4012 (uII J87I), 4J53 1871), :p6S 
(II!S r87 I ), 8456 (2ói7 1~8I), 8981 (10/5 1882), 9252 U 1983), 9318 
(21/2 9797 1882), I0252 I J884). 10379 (r 1885). 
II813 (?llI 1887), rr823 (?:<./u r887), 12273 (19!7 1888), 14735 18(3). 

136) GU\V, 1993 (I 1888). 
H?) GU\V, 
J38) G G\V, 8646 
1119) GU\V, 1'2359 

SlNF, 887 
SlNF. 742 

19(7) . 
142) SINF, 1277 

143) SlNF, 3908 

1900). 
19(3), 

Yývoj a 

14;;) S~i\F, 6435 
14C) GU\V, 5084 
147) GU\V, IOSI 

daslníkovy 

148) GU\V, IOSI, 1659, 3361 ,3557, 
8633, 8749, 92 31, 942 3, 13361, 13085, 

149) GU\V, 
r88o). 

150) G1J\V, I0627 
151) GU\V, 10658 

107 

8558, 
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mlOd1!li 
stavní 

Dr. M. SHeber: 

noiVOU. ovšem zase se 
pouze exÍsítentního. 

zase ob norvova'lo. Zadní věřitelé 
, vzúésti 

nim zaniiIda. 1t>6) 

Třeba se všalk 
-r."h-'L'~" mezí strmt1twmÍ 
záíStavnÍ'm u 

ProtliStflana 
samém dražebním rozvrhu tím 

se to· 

že svého zástavního vzdala. ROZV'1'1h pro-
knihovního sťavu bez ohledu na 

154) G lT\V, r6.59 
(r8/9 I873)· 

155) GU\V, 
15\') GU\V, 
157) 

15S) 

lá\l) 1892). 

3067 

1(0) GU\V, 15609 r895). 
Hll) GU\V, 11419 (r/2 1887), I5I45 
162) GU\V, 13716 I89I). 

163) NF. 2599 1904). 

1868), 3537 

19°5). 
1336 1 

50 84 

1890), 

a povaha 

č1. XXVIII. zákona k ex. 

v'o v lalstníkorvo 
cením nebo 
věřitel 

1(4) N. F. 2897 
165) F 1783 
166) N F. 1256 

§ 10. Zákonodárné 

1903)· 
1902). 

(81r I90 I ). 

109 

167) Ludwig Freiherr von H a a n, Studien uber Landtafelwesen,. 
\Vien, 1866, 240 Cl násl., Dr. Adolf Kle pse h, Das osterreir:hsche Ta
bularrecht, r862 93, DL A u s s e Handbuch uber Tabular-Ver
fahren, Klagenfurt, . I9, E e r, Das osterr. Hypothekenrecht, II, 

Br u c k 17. 



Dr. SUeber: 

168) a s e Die Reichsgesetze,. . LP, Regierungs-VorlaZ0 
<:les Grundbuchsgesetzes: 16.: i\Vird das fL11" eincForden1l1b aul einel' 
Liegenschaft oder auí elner Forderung haftende Piandrecht beloscht, 
so kann der Hypothekarschuldner, wenn er vor der Einverleibung der 
Loschung darum ansucht, die Anmerkung des Vorbehaítes der H ang
ordnung fur seíne neue Fordenmg er\'\'irken. Diese Amnerk1.1ng 1st 
aur 60 Tage \,\'írksam, und dem Ende ihrer \Virksamkelt von Amts-
\vegen zu loschen. Innerhalh der bezeichneten Frist kann vom 
thekarschuldner oder mit Zustimmung desselben díe Eintragung ;;les 
Pfandrechtes in der Rangordnung des geloschten Prlandrechtes fur dle 
neue envirkt werden, wenn diese an Capital und 
bindlichkeiten die Bohe der Forderung, ftir welche das geloschte Pfand-
recht eingetragen , nicht iibersteigt.« 

lG\)) K e 1. c., 250. 

a právní 111 

dávku. všwk věř'1Jtelé 

svévole aneb .z té 

věře 

zíSiká. Zadní 

170) B u c k, Die 56, Zeitschr. N otariat 

8 
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kJteré dJ užník zřídí pro 
dne ,dubna 

Dr. M. Stieber: 

,se všeobecně pro 
ne-

vlastnikcI 

se ke ikonv,er
z konverse dluhů 

dluhů. Kon 

(Z:\), 1910, 336, Dr. Heimich T o u a i Ilon, Die Anmerkung der Hangs
ordnung,Zeitschr. f. Volksw., Sozialwiss. u. Ver,\;a1tung 1893, II, 519" 
Dr. 'vValter S chi ff, Die Convertierung der un,] 
das ósterr. Civilrecht, Ex ne r Das osten. 

665· 
171) S chi f f, 1. c. 5I9, Br u c k 57, ZN, 1910, To 11 a i 11 o 11, Dr 

Heimich Bar t se h, Das allgem. Grundbuchgesetz, 3· Auíl., 688 GZ,. 
1901 , Č. 31, Dr. Eduard F i seb e l' - Col b r i e, ZUl' Frage der An-· 
fechtung von Hypotheken durch N achhypothekare. 

172) GZ, 1901', Č. 32, 33, L c., Dr. Ferdinand 
chm i d, Heeresrecht der osterr.-ungar. Monarchie, Wien-Leipzig, 

1803, Bartsch,1. c. § 207, Krainz··Ehren.zweig, System 
der Osterr. aHgem. Privatrecht, \Vien 1917. 37 a násl. 

173) E 1 st e r, "\Vorterbuch der Volkswirtschaft, Jena, ryII, II, 93 1 , 

Handworterbuch der Staatswissenschaften, Jena, 1910, VI, 160 a násL 
Konversionen, Mischler-Dlbrich, Oesterreichisches Staatsworterbuch,. 

\\lien I909, 4, 204, Schuldenkonvertierung. 

a prá-rDí 113 

úro,kovou a sleviti z ni 
tak rakouskouherská 

haličské ku snížení úrokové 
verSi snaží se obz,vláště hal'1čské volební ·r,!;· ..... 0cn 

se za tLm účelem .5 I 
30. března 1881 činí hr. S tar z e n s ,k 

sněmovně dne 
dotaz na min. financi 

Posl,anecká snamovna 
?\ávirh 
ze dne 1 I. čerVlna 

se na 

se k,onverse umožnila 
kdež dHve »code 

se knllhovní ohdobou 

se 

na\mnOize 
konverse 

fOfimolU 

174) Stenogra,ph. Protokolle des Abgeordneten-H aLlses, IX. Sei1sion, 
IV., 3440. 

175) L. C., V., 4709. 
176) t" c. VL, 5015. 
177) L. c. VI, 5898, B.eilagen des Steno-

graph. Protokolle des Herrenhauses, IX. Session, 579, .JJCl1a;':'Cl.l. 

178) Bei1., Abgeordn., IX. Session, 332. 3. 
179) Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses, IX. Ses

slon, 9151. 

8* 



114 Dr. M. Stieber: 

Togace« dle čl. 125 I cod. civ. 
1882 sněm vládu zvláštní 

cké snělmovne 
s k i návrh 
ze dne 

ISO) VizLdíi, pozn. 162. 
181) CB, 1883, 26r, 

thek osten-, Recht. 

I r. 

V 
Raczyú

~_~~'.~.~.r knihovního. zákona 

182) Beil., Abgeordn., . § auf eine Llegen-
5-'chaft oderauf eine Forderung, vi'elche aui einer Liegenschaft pfand
rechtlich sichergestellt das Pfandrecht fiir eine neueForderung ein
getragen, so kann der Hypothekarschuldner verlangen, dass gleich-

. zeitig mít dercn Eintragung clíe beahsichtigte ganzliche oder theil\veise 
Loschung des Pfandrechtes fur eine in der bikháTIchenRangordnung 
vorangehende dem Vorbehalte dieser Rangordnung fÚl' 
díe neue Forderung angemerl<ft werde (Anmerkung der 

183) Protokolle, Abgeordnetenhaus. IX. Session, 

184) 

a 

a simultánního 

povaha 

konverse. Knihovní 
to, 

18:;) Beilagen des A bgeordnetenbauses, IX. SesslOn, 96.~. 3, Gcsctl.. 
vom ... betreffend die grundbiicherlichc Eintragung eines neuen Pb,nd
rechtes in der Rangordnung eines bereit5 haftendenPfandrechtes. L 
C., 2, .3 § I: \Vird ad eine Liegenschaft, ,velehe einen JéS 

Grundbuches bildet, das Pfandrecht fur eine neue Forderung eingetra
gen, 50 kann der Hypothekarschuldner, oder mit dcssen Zustimmung 
ein Dritter begehren, da;ss das neue Pfandrecht in der 1~ angqrdnung 
eines auf derselben Liegenschaft bereits einverleibten Pfándrechtcs, 
bezuglich des sen zugleich -clíe Einverleibung der Lč'schung erfolgt, ein
getragen werde. \Vird díe Eínverleibung Jer Loschung des be:'eits 
einverleibten Pfandrechtes nicht zugleich mít der Eintragung des ncuen 
Pfandrechtes erwirkt, so kann der tlypothekarschuldncr oder mít dessen 
Zustirnrnuhg der Drítte zugleich mit de!' Eintraguug de~ neuell 
rechtes die buchediche Anmerkung verlangen, dass imFalIe di:: Ein
verleibung ,der Lóschung des bereits Piandrechtes hinn2n 

Tagen nach I3evv'illigung der Anmerkung erwirkt 'vir-cl, das !1Ct1i:': 

Pfandrecht ii1 díe }~angordnung des Ztl L0schmlg gelangenden Pfand
rcchtes eintrete. 

186) L. c., § 3, § 2. 

187) L. c., § 3: 1st da,s zu loschcnde belastet, 50 kanu 
die Eintragung des neuen Pfandrechtes in der Rangordnung dés ersteren 
beziehungsweise der Eintritt des neuen Piandrechtes in diese Ral1g-
ordnung nur bewi11igt werden, wenn díc der Be1astun~ ein-
verléibt, oder díc Belastung mít Zustimmung der ad oas 
neu eingetragene Pfandrecht einvcrleibt wird. 

188) L C., §. 4: Haftct da.s zu loschende meÍ1rerea 
Liegenschaften, :-'0 kann clíc Eintragung des neuell Pfandrechtcs in d'-'l 



1Hi Dr. M. Stieber: 

ne,cká sněmovna 

sněmovně se 
i ,pro ylastní,kovu 

ze L,Q b k o v i c. O inávrbiU 

komise dne 27. února 
mno\hé í pro lkon

návrhu imluvil J i ř i kní
se 

des ersteren, beziehungs\'veise der Eintritt des neuen 
Pfandrechtes in diese nur dannwerdcn, wean 
das alterePfandrecht him,ichtlich a11er 
haftet, geloscht wird, und v,cenu di e 

hinsichtlich einer dieser ervvirkt '!vird, durch cine simulc 
tan haftende 

13· I 43. 

a vlastníkovy 117 

::'1) Stencgraph. Pl'otokolle, Herrenlnus, IX. Session, 
l(2) L. c., I629: \Vas der Zvveck des Be.schlusses des Abgeordneten

hauses bei dem hiel', beantragten Gesetzc \var, 1St dem hohen Hause be
k;mnL Dieser Zweck kann nun, abgesehen 'lom Detail der Atľsfti.hrung, 
im Grossen und Ganzen aui mehrfache \Veise re;a1isiert \'verden. Zu-
naehst, wie der Bcschluss des vorschliigt, 
clen sogenanntell Vorbehalt der Rangordnung, darin 
dass, sobald eine vorangehende Hypothek geloscht wird, binnen eiu:ér 
bestimmten Zelt an Stelle der geloschten Hypothck einé andere billíg 
zu verzinsende Hypothek eingetragen werden kann. Diese.- Zweck kanu 
aher aueh noch aadurch erreicht werden, dass sich die 
nach dem Vorgange anderern Gesetzgebungen, namentlich der in 
Riehtnng gc\viss mustergiltigen Hypotheka,rgesetzgebung fur Yteck1en
burg, dann jenel' in Brémen und Li,ibeck entschliesst, geradezu die 
Sel b s t a n d i g k e i t der H y pot h e k auszusprechen, so 
Hypothekarbesitzer berechtigt wá1'e, aul seínem eigenenBcsitz 
nen Kamen eine Hypothek eint1'agen zu lassen, den II 
zu beheben und sodann durch desselben, zu eine1' 
wo ihm diesnotwendig und v./li.nschenswerth erscheint,sich erfor-
der1iche Geld zu Derselbe ZVí"eck kCinnte aber auch dadurch 
erreicht werden, ohne Anerkennung der SelbstsUindigk2it der Hy-
pothek mindestens e i neS u c ce s s i on in de rIl y po th e k gesetz-
1ich anerkannt \vurde, welehe im osterreichischen Rechte gleichfai1s 
bisher unbekannt 1St. Endlich liesse sich dieser Z\\'Cck auch· noch da
durch elTeichen, dass dem Hypothekarbesitzer das H echt gewahrt 
wúrde, a u i G run d cl e l' Q u i t tun g li ber e i ne r uc k g e z a hlt e 
Hy pot h e k ar hul d di e Let z t e r e a 11 f s ei n cn N a.m .e.ll 
umschreiben zu 
schriebenen 
geben. 

193) L. C., 

i a s s e 11, und díe aJso aut N amen um-
im \Vege der Cession v·;eitcr Zll be-
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zástavnimu 
mnhl 
mu § 

Dr. M. Stieber: 

.osnovv »Gesetz vom . " betreffend die 
eines neuen Pťandrechtes i n d 

emes bereits haftenden 
»Gesetz vom ... betreffend dře Co n v e l'

der ZUl' 

Ansta1ten und dle 
e1nes neuen Pfandrechtes in 

eines berci t5 haftencLen Pfandrech te)s«. 

skě 

,zéÍistavního v 

s'rorém ohmezenÍ 

Herrenhaus, X. Session, 20, 

Session 
195) BeHagen, H errenhaus, X. 238. 
196) L. § 

L. C.} § 2: beziigHch eine5 cinem 

Protokolle, 

Zll Gunsten einer unter offentHcher Aufsicht stehenden, naC11 ihren st..a
tutarischen Zweckcn betreibenden A n s t ft 1 t haftenden 
Piandrechtes die Einverleibung der L05chung beg'ehrt wird, 50 kann der 
Hypothekarschuldner gleichzeitig das Begehren steHen, dass auf dem-
selben in der Rangordnung des zur Loschung 

a právní 

která v § 449 o. z. o. 
knihovním radilkálmí 

16 v ládo\u navrž,eného 
vsak odmítnurta. 
realen Bestandk< po-

června 1882 č; 62 ř. Z., ktde .o dohled zemí 
a okreSiů,. 

V něčem nelpi komkse na »skutečl11em stavu« po-
Chce 

že zástavní 
konvertovanou 

za\dnich ale torru 
s nižším úrokem buďou kur-

s 

genden Pfandrechtes fiir eine andere Anstalt der bezeÍchneten Art das 
Pfandrecht fur eine neue Forderung cingetragen \verde. Auch ohne' 
gleichzeitiges Begehren um Einverleibung der Loschung des haftendt:u 
Pfandrechtes ka~1!1 der H ypothekarschuldner das Bcgehren steHen, dass 
in der Rangordnung dieses Pfandrechtes das Piandrecht hir eine neue 
Fordenmg' zu Gunsten einel' A n s t a 1t der bezeichneten Art mi t d 
B e s c hra n k u n g eingetragen \verde,dass derselbe nm hir den FaH 
Rechtswirksamkeit erlange, als b in n e n sec h s 1\1 o n a ten nach del' 
Bewi1ligung der Eintragung des neuen Pfandrechtes di e Y. o se h u n 15 
des 5lteren Pfandrechtes cinverleibt wird. 

1(8) L. C., str. 2, 3. 
199) L. C., str. 3. 
200) L. c., § 1-14. 

201) Stenographische ProtokolIe, H errenhaus, X. Session, 642. 



120 Dr. Stieber: 

k t:Jlmu třeba žá,dné deklarace materielniho 

Pail1iská s~riémovna se dudatkem lřrho kní-
zcte Lobkovice návrh zákona ve soh{izi 
úetí:m čtení T,o stalo 

2. č~rvna r888 dne v 
m'll cl os ta],o stal se zákonem ze 

1888 ye 

1B88 c. i". z. Pw knihovní , které se pro konversi vy-
zákon o konversi z 

čevrna 

;10 odtud svou samostatnou 
zákon ze dne 22. únlOra 1907 Č. 4I ř. z. 
buc1O'uonast vllbec. 

se dne 
111 OVll ě o další 
us.nes;la se sněmovna 

,",UILIVIJ,LL kOniversniho zálkona. 209
) 

10hu této dne 20. září I905. 

~:)~) I .. C., str. 3. § J. -1-. 
:!8) _. C, Š· 6. 
2(4) L. C., § 7, 8. 
::"5) StenographiscLc ProtokoJ1e, H errenhaus, 

bll'gen 253. 

na až 
Je všeobecně pro 

za.se na 

Session, 644, Bei-

206) Beilagen, i\bgcOl"dnetenha,us, X. Session, 638 
2ni) Stenograph. Protokolle, Abgeordnetenhaus, X. Session, 
208) Viz zákon ze dne 2. března r886 Č. 36 r. z., 9. b1'ezna 1889 Č. 30 

1". z., 26. prosince 1893 Č, 209 ř. Z" Z7. prosince Č. zoz 1", z. 
209) Stenographische Protokolle, XVI. Session, 

l615 a násl. PoslanecN axera zmínil se tu ve své řeči také o návrhu hy
poteční banky království Českého, aby se zavedlo zviáštnl provokační 
i-ízenÍ o v}'ši pohledávek, se mají konvertovati. Beilagen, 299. 

210) Protokolle, Abgeordnetenhaus, XVI1. Session, 31.60I, 
Hei12,gen, 2430. 

a právní vla,stnlík()vy hypoteky. 121 

akce!ssodtě zástavního však vklad nOivého 

zástavního 

zá
šest měsíců so\udem 

SnělTIOVna osnOV.11 
změnami schváli1 213

) Takto 

a dne 28. ledna 1907 taiké ve sněmovně 

211) Bei1agen, XVII. Session, 2430, str. 14. 
212) I?eilagen, XVII. Session, 2430, 31-26. 
213) Beilagen, Abgeordn., XVII. Session, 

o tomtO' zá\koně 
sněmovně. Při deba1tě 

214) Stenograph. Protokolle, Abgeordn., XVII. 
21,,) Stenograph. Prot" Herrenhaus, XVII. Session,_ 
216) Stenogr. Protokol1e. Abgeordn., XVIl; Session, 41.518. 



122. 

koně 

nem ze dne 22. 

osnov také 
rého 

217) L. c., 41.521'. 

M. Stieber·: 

za-dních vě-

konvers
která de) 

že zadní 

,kOill,stntkce zákona 
míst musí se 

usnesení obou sně,moven zák.oc-
z. Do s 

a S!ÍmultánnÍnl zavazeni s,Jta~ 

218) Beilagen, Hcrrenh3t1S, XYII. Session .. pg, 3·-4 
2H') § 8 a 9. Viz též poznámku 187) a 188). 

a právní vla:stl1llko'i'Y hypoteky. 

reto.TIliU občanského 
s,ké sněmovně návrhem 

ktero II následkem 

220) Beilagen, Herrenhaus, Session. 
221) Bel!., Herrenhaus, XIX. Sess10n, 

p. '1 L,CL.) li errenhaus, XX. Session, 2. 

223) Beil., Herrenhaus,' Session, 

123 

pam
roku 

2:21) Z právnické komise sněmovny zasedání pi'e-
:31a do těchto' malá změna. V t~xtu v pozn. J87) vsunuta byla za 
:>beziehungsweíse« ještě slova »die Rechts\virksamkeit des neuen Piand-
rechtes tmd«. 238, 8. 

225) Erlauternde Bemcľkungen, 
220) L. 97. 
22.) Viz vj'še po:ón. 168). 

::,;;,) . Solange 

mit dem Eigentum der 
vom Eigentiimer oder im Vi.l ege 

eíngetragenes Piandrech:: 
eineľ Person veľeinigt i5c, kann 

Exekution gegen den Eigenti.imeť 
rechts\virksam aUl einen Dritten iibertragen vverden. 

229) § 64: Jst die Forderung, ein Pfandrecht grundbiicher-
Ech eingetľ(~gen 1St, erloschen, so. kann der Eigentumer der Liegensc113Jt 
auf Grund einer loschungsfiihigen Quittung oder einer andereH das Er
loschen der Pfandschuld dartuenden Li rkunde das 
Pfandľecht a u inem 
Dit ten flir eine neue Forderung einraumen. Die neueForderung 
dad den der fruheľen Pfandfordert111g nicht tibersteigen. 1st die 
pfandrec htlich sichergestellte F orderung in Annuítaten rúc1(zahlbaľ, so 
eľwirbt der Ejgenttimer eľst nach Erloschung ganzen Forderung 
dieses Veľfugungsrecht. der Bestimmungen der vorher-
gehenden Vertľag ausgechlossen wcrclen. 



124 Dr. M. StiE'ber: 

s 

pouze zá
stavního kOil1fusi na 

2~O) § 67:· Das auf eltlem Grundbuchsobjcklc hattcndc Fbndrecht 
fUr eme Plandbrieffordenmg \v1rd dadurch, dass hr sic ZUl' H era\}
setzung des Zinsfusses neue, niedriger verzinsliche Pfanclbriefe in 
einem hoheren aL;; dem tat::achEch aushaftenden Hctrage ausgegeben 
werden, in seinem Bestande und in seíner \Virksarnkeit und Rangordnung 
dann nicht berlihrt, wen11 díe l1etlePfandbrieHorderung dic grundblicher-
1ich eingetragene Ii6he der frúheren Forderung~an Kapital und N :.=bC11-
verbindlichkeiten nicht liberschreitet. Die Konvcrtierung 1st auf Grund 
der von den Parteien darúber errichteten e rkunde im C;rundbuche an
zumerken. 

231) § 68: lm Fal1e der LClschung des Pbndn:chtes kalln der Eia,en
himer zugleich die Anrnerkung im Grundbuche en\irken, dass díe Ein
tragung eines neuen Pfandrechtes in der l(angordnung de"- gelCischteJ\ 
Pfandrechtes und bis zur Hóhe derselben \'orbeha1ten bIeíM; Diesel' 
Vorbehalt 1St auch im Falle eines Eigentumslvechsels zu 
neuen EigentLlmers wirksam. Bei Zv,:angsversteigerung der 
bleibt jedoch der Vorbehalt unberiicksichtigt, 
merkung der Eínleitung des 
gemacht wt1rde. 

Gunsten des 
Liegenschaft 

bis zur An
Gebrauch 

232) § 69: Der Eigentlimer einer Liegenschaft kann begehren, dass 
in der eines auf der Liegenschaft lJaftenden 
das Pfandrecht hir eine neue mit dej' Besehrankung ein
getragen v .. d r cl, idass es Eir den Fal1 Rechtswirksamkeit erlangt, aIs 
binnen seC'.hs Monaten naeh der Bewi11igung der Eilltragung des neuell 
Pfandrechtes díe Loschung: des a1teren Pfandrechtes einverleibt w1;,d. 
Die neue Forderung dad die grundbiicherliehe Bohe jener Forderung 
fiir díe das Pfandreeht bereits haf tet, nieht iibersteigen. 

2;;3) Viz 63 a 64 v pozn. a 229). 
224) Motivy osnovy docela nesprávně se o tom, že ve 

dvou skupinách, které se ,a sice: ,,1. Die Fiille der Konbsion 
(§ 63), jsou také 2.: díe FaJle der E r Ci s ch u n g der Hy pot h e k 
durch ErICischen der Pfandschuld (§ Viz Erlauternde Bemerkungen, 

své vlastni 
na někoho 

vlastníko\'y 

se vša:k ad něho 111ebo exekucí 
Pro zástavní bez 

žádné Podle § 14 kn. ř. 

mů,že zástavlní »nur fur eíne he-
stimmte Geldsumme.<{ Při konfusi je to ostatně 

zás,tavní i nadále za vl:ast>níkorvu 
z. o. vůbec anl nezaniká. 1\Iá-li vlast-
zástavní 11'al sebe učiní tak 

znění opr,avy 

str. 97, dále tamže 98:
loschene Hypothek.« 

235) § 65. 

se musela snad zavésti nová p,C)Zrla~nil,~a, 
že se vkládá zásta,vního 

až dtO zavedení vnu
vuastník aIŽ do 

rozvrhu 
zřetele a 

uber er-

236) Viz § 64 v pozn. 229) a Erlauternde 
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O&11!cxva zachovávala z 
o na:dzáSitavinÍm a simultánním 

237) § 60. 
238) . ErHiut. 
239) Viz 64: 

nuitách: »so e 
zen F orderung 
konati i pozdější vlastní.k, ma,je 

2'40) Viz § 68 y pozn. 2~)I). 

241) ]V], 40 43 a 
recht des 

243 ) 

2H) 

245) 

eh.léd.nultiln bylo stan~veno o an-

I zde asi mohl toto právo' vy-

Dr. Adolf L a s t, Das VerfUgučlgs
Hypothek 

a právní povaha vlastníkovy hypotek\. 127 

rok na fVýmaz na § I I 79 n. z. o. v iknihách poznamenal, 
zvrhl se zmatkem zákonodárce s absolutní-' 

Votum Lastovo vlasuH:1kově 

miklla-li 
o 

r. v Erávnické 
asi z článku ,po novele. 
o. z. o. nedá Za,-

zástavním nedá se di~po-
k,de dříve Zmatená a 

Právo zadních věřitelů na vze
zás:ta vního. VlastníktOvou 

a za:dním věřitelllm 
Dolinsk 

246) 1.. C., 69. 
247) L. C., 78. 

v1tá osnovu W e 111 s p a
na moderní základ. Konečně 

konversnim,i Autor s 
vlastnikovi 

f 248) Zeitschr. f. N otariat, 1918, 165, Dr. E. v. T i ll, Verfiigung iiber 
H ypotheken u. Vorruckungsrecht. 

249) Przeglqd pr?wa i administracyi, r814, 191 a násl., Dr. Aleksan
der Dol i rl s k i, Hypoteka wlašciciela w 'projékcie noweli do kodeksu 
cywilnego i jej wplyw na kredyt hypoteczny. 

9 
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dání a obnos zClldní,m věhtelům.· PráVelTI vzestupu zad
nich věřitelů přichází do reált1\~ho úvěru aleat:Olmí moment.Vě
řitelé budou se snažiti, aJby provedli exekuci dříve, než bude vla.st
ník hy'potekou di SjpIOInovruti a vlastníJ.<: se bude zase snažiti, 

n'a!S'trčenou OIsobou z,akryL Autorovi je nejasný § 
osnovy. že věřItel, pro něhož ,se zástavní znZl1Je, 
nemá žádného zájmu na tom, hude-li vlastník tímtozástavnim 

Netřeba se proto báti nějaJké takové 
v dluhopisech,250) Předloha panské Slr11ěmovny ze zárod!ků občan
ského zákOOlníka chce' diosíci výsledlků, ke k,terým přiš~o Ol vlaSlt

zákonodársbi"í cizí. Návrh nDvely neučinil Hle 

od)porům Za" 

a I446 o. z. o. jsou svou no-vou formulací jen 
rdizem vkladníhopT'Lh;cipu. Hypoteka po svém sjednocoolÍ a yy
rovnání téllk se Pi-l § I446 o. z. o. 
je jasno, že náleží vlas,tnikO'Vi. Ale i při § 469 o. z. o. mu náleŽÍ, 

[pouze v.1astn,íkovi disposice. 
a bez po-hledávk}. "y
ve čtyřech případech:, 

úlejsa osobním dlužníkem, 2. za
je Olsobním d1užníkem$ 

3. zanci.lkne-Jlů vyrolvnáním, 4. zanikne-li Sl'ce, ale je-lí Itu rtárotk ná
hr.adní. PovážHvé že nichž se totO' rozděleni 

ex. 
Ani 

z pOizemkové knihy znatelné. Rozlišování hypoteky 
a bez pohledávky není žádný rozhodn)r .mament 

'<T'Hi-u"",'" se právo, kterého nelze upo-

ani 
nezjednali 

zátkony, ani čl. 

hYPOlte,kářům právo na 
když se mQuvi o m'ož(]Josti v,zestupu anebo o .. vze-
v~dy Je to něco nrAVA1"111 a nejistého, a mot.ivy 

mohou ve vzestup dOlufalťi, 
a;k,cessodty lP!fáva zá

UČiill~l krOlk rozhodný. Není 

3:\0) GZ, 11)08, Č. II, Dr. ~loritz ,liJ e II s pac her, Kritische Bcmer
kungen zur 

2(1) GZ, I9 13, Č. 20,\V e II s pac her, . Die 
im der 

vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoleky. 1~9 

nebezpečí, že se bude do ,dluhopisů pojímélJti 
vzdá se hypqtekou, kterou věřIteli 

je záJstavnímu věři;teli přece lho,S'tejna. Ale 
že do dlužních listů pojímati se 

,vlastník bude ve prospěc1h věřitele vzdávati, 
hYIPo'tekélJnu a že tato doložka. stane se """''''''''''''rrc" 

součástí dlužních formul?,řů. m01žno, že se takovým způsobem 
ú6inek § 63 Újplně zmalří. 252) 

Praksi, která uŽÍva'la !pro úvěr z~niklých hypotek, Sltáll v ce·-
Sítě konvcrsní zákon, IPra'Ví E hr e nz w e ,i g. Návrh chce 
potřebě prakse vyhofVěb.2(3) hypoteka m,ěla 

rozšířiti i na hned od neplatné, ale 
hypotekách exekučních. Měla by se zjednodušiti. 

zbytku pohledávky v,lastníkOivoiU nwhla se Slta-
noviti nikoli § II76 n. o. z. Stačilo by· 
§ 14I6 o. z. o. Švýcélirské oibli@a,ČfllÍ právo ~tanovi 

není si pLacenou část na zajištěn)r nebo 
zajištěný dil ipOlhledáV1ky započíťal Tím zís1m:1o se snlľé:f1·0d.:atrle 

hleďi\sklO. IIY1Poteka může se poj~mati, jalkoiby byla 'rozdělena v dí
Ječné se se j.istotou. Rozřešení dailo 

samo sebou. 

rozpor faJkduslkého hY\potečního se 
dle Bar t s ch e pokusem ,Qlsnovy v celé své hloubce. 

Zau jímá pevné stan<YviSlko vůči 
tostném1u 

Steiner sí1ce na stanovisku odpůrdl 

2::'2) CH, H)o8, 625. Dr. Bruno A .. K a f k' a, Die sa('henre::htljcJH~n 

Bestimmtlngen ifn Entwurfe der Zivilgesetznovelle. 
253) XI. Oesterr. Advokatentag, Dr. Armin E 11 r (: n z'\\, e i K, 

Cutachten uber den Entwurf eines N achtragsgesetzes zum allgém. biir
gerl. Gesetzbuche. 

254) Dr. Armin E h r e n z w e i g, Die Zivi1rechtsreform in Oester
reiéh, vVien, 19I8, 14. 

2!j5) 1.. c., 15, r6. 
2;;6) GZ, 1908, 22, Dr. Robert Bar t s c h, Die Reform des osten·, 

Priyátrec hts. 

9* 



130 Dr. M. Stieber: 

mínění aby se předloha vz~la 
přepracoV"'d1la. se tu 

z občan-

Je 
co v něm není. Zaniklá 
pro dtlvěru .;třetích osob. 
konversi lze 

ikteré měli zadní 
ces.sí kvitance 

k vl2,.stní,kově 

o f ne r, 
někomu PC}-

suma J.1V'I. .. I.I1l'V, .... 

některé sobě IU''-'UI..'--.I.J,Q. 

"'''ju'.aa na své místo. T3Jké 

fur Notariat, 1908, 205, Johann S te i n e r, Die Re-
betr. und Erganzung einiger 

,des allgem. búrger1. Gesetzbuches. 
2_f.8) L. c., 172. 

..25:3) Jur. B1., 1913, Dr. Julius O f ne r, § in der N ovelle . 
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f. I912 její s ,novou OSill0VOlU,260) jejíž části 
času zákonem. Právo vlaistnikov!O nakládati 

kodifikováno v 33-49 III. k 'Obč,ansikému 
níku ze dne 19. března 1916 Č. 69 ř. z. 

Chceme..,!i ocenlti zásluhu panské na struktuře 

můžeme ise ,odviolati na 
Již OId § 16 knih ř. 

která ka!žd~mu 'O hypotekární reformu 
z~tarasila cestu. Od romanistických kOlll serv,ativců, kltdí 

· ... 'r.,H.'7,rl-.r Jen rborso. Tak je tomu i 
novele k obč. zákonníku. Vládní předlolhaneřeši1a sirce vlaJstni-

bezvadně. Než i to, co na ní zkaženo 
sněmovnou. . Co při ',koflifusi není 
Při konfusi může zníti na vi1a!Stlní-

musÍzust,ati zapsána na !Věřitele. 

OS[1lolv.a nechtěla, panské sněmoV"!l1iy 

zkonstruovati dluh a tím mobilislOyati právo 
Nechtěta položku vla,stníkovu »a!ctivum« pro 
rozvlrh 
sáihání 
I dluhem 

a 
Oba rl,V,ur-,rln 

nemusí se 
dluhu pozemkového, odevzdá-

též knihovní dluh pozemJw!Vý, který 
Activum pro rozvrh výtěžku vnuc:ene 

dá se přece posiHvním předpisem 

OSl).\Q!vy se, že nalezly prostředek, 
věřitelé zalPlacených pohledávek nepřeváděl,! a, aby 

věřiitelé důvěrou v jkh 
zástavní s 

účelnos:t lnové 
životnou f,o'flmou .."""h,..,..., "7., 

'může 

dáti vyma,z,a'ti. Tím vlastně 
a ji krátkodechou, jen tři léta 
Tiarto fornm se 

260) BeiJagen, Herrenhaus, XXI. Sessiol1, 78. 
261) L C,. str. 56. 
262) Podle plenissimárního rozh., Slg., 4499, se exekuce 11'1 zap!.~t

cenou pohledávku více nepřipouští. Viz též Oesterr. Centralblatt tur 
die iurist. Praxis, 1887, 257 a násl., Dr. l K a v č i č, Executionsfilhrung 
auf "hereits getilgte Hypothekarforderungen. 

26:1) L.c., str. 59. 
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v 'předloze vr.ládní a dojista ne za takovým účelem, bylo-Ji tomu 
možno, aby vlastník právo zá;stav:ni :za zanik,lou pohledávku na 
sebe dal 264) 

Vládni osnova byla dále zhoršena rozdvojením vlastn@m,v'y 
hypateku s pohledáv'kou a bez pohle1dávky. V,lá;dni 

osnova na pr0'~ěch jednoduchosti věci toho neznala. 
to odůvodněný!m .zájmem' vlastníka. Zájem tento 
v tOlm, aby se na něho ph rozvrhu nejvyššího IJ?:O

dání dostaLo a aby také, předpokládlajíc jeho nesobeckou oběta
vost, jeho věřitelé hypateku s pohledáVíkou :postihli. Je tedy ve
lice problematický. gostih věřitelů nOJv)71mi útraJtajmi zhorší 
stav dluhů, než aby mu ulehči,}. Hypoteka i bez :fJV-UHA,.LU,y'n 

k ochraně zájmů vlciistníkových s dostatek. Dojde 'Qid_SK:oanene~ 
uvolněného místa. Podle oisnovy a také je na tom 

vlaJstmik s hy:potekou bez než vlastník hyp01telky 
s pohledávkou. totiž 

věřitelů bez 
to vyloučeno. 

Vládni osnova zhoršena dále časovým olbmezením výhrady 
vymalzaného práva zástavního na tři léta. Bez tohoto oib~ 

mezení mohla pořadí vésti ku samostatnému 
dáti hyrpotece svůj charakter. obme-

§ I I. Zákonodárná formulace. 

podle III. novely ze dne 19. břeZl1a 
ř. z. nejeví jednotného charaikteru. ZDazuje na sobě 

I..-.w,,...,+,.,-,,<,,,,. práci různých !p:řl1ežitostí, kde takřka ná-

rom:wnistickým překážkám průchodu si zjedná vab. 
nr"o-\,(',,,, jen ve zrůdách z!l"ůstaJ a v 110-

2fi1) Viz § 64 čl 68 vládní osnovy pozn. 229) a 2Jl). 

~(1,:S) Reilagen, 1,,! errenhaus, XXI. Session, 78, str. 60, 63, 
:;Gfl) L. C., str. 62. 

2(7) L. C., 60: die-ses Reeht weiter nicht nur seíne: eigenen Ver
sondern aueh der Beschlagnahme durch Zv\!angsvol1streckung 

untcrworfen b1eibt. Viz též Oestcrr. Centralblatt fůr dic juristo Praxis, 
625. K a f k a, Die sachenreehliehen Bestimmungen im Ent"lvurfe 

2
(

8) K a f k čl, 1. C., 633. 

a -právní povaha vlastulkovy hypoleky 133 

vele v ně také vzrostl. Šest různých prQSitJředlků S[o.uŽí jednomu 
z nkh vytvořitI chtělla Jednota, i teorie sama 

se Silova »vlastn~kov,a hYIPoteka«. Vidí 
cíli se 
tom,ru brání. 

tam, kde je při 
je tu jen d~spos,iční 
IJ.· Z. 0, 

ta\ké po\hJ\ed'áNka.2(9
) Jinak podle ní 

vlastníkovo, ja;k se sám i záJkou v § 469 a 

VLastník na,kládá JPrávem: I. JPřevede'-li dle § 469 o. 
zástaJvní za zaniklou pohledávku na pohledávku jinou, 

:2. do tří let po vy hraženém pořalCh vym!a2.aného pirá va 
zást~n'niho podle § 37 III. !l1'OV. v to,mto poi'adí (llové právo zá-

3. zél1píše-l(i § 38 III. nov. nové právD zásta 'lni v po-
zástavního Ipráva staréhO' a tortJo do roka a 4. za-

v pořadí iPoznámky dle § 44 III. nov. do Dolka zá-
stal"lní práV1o. Vlastník má zástaV1ní pr~vlO s polfledávkou: a) dle 
§ a 470 o. Z. Ot., :pHsluší-ln mu postih za vyrovnanou poh,le

§ 1446 o. z. o., vyrov'na,l-l:i pohledáv,ku, nejs::l 
dlužníkem osobnÍJ;11.270) 

Dříve již vylíčeným vývojem dají Sle tyto rů,zllé prostředky 
Práv;o vLastníkovo él!d L jevilo se již v nesmě>lé tOlrmě 

:2 ,konversního zákona ze dne J 4.' června I888 Č. 88 ř. Z. a ze 
dne 22. únor,a 1907 č. ř. z. Z tohotlO §,udt. zákona vz,ato také 

ad . 3. Právo ad 2. byla norvota, :kterou Ipanská sněmnlvna 
§ 16 osnqvy Iknih.řádu prropustiti nechtěla. -Právo ad. 4. 

v § 53 knth. ř. ad i vyšly z historie vllél1stní-
bezdůvodné v !p,rávu rakouském. 

formy se ,zat'adiťl, dlo růz1ných 

se Tla1kovÝlmi j sou i 
N čim zdá se ,býti přilf{)zeněj.ší, razhlldí-H se 

právo zástavní teprve pOt! :" c· 
(§ 41 lIJ, (lOV. »Stelle«.) PlOdle toho jest nám záJkladem 

""1 .... ',.-. ..... "'. z a IP s a n á hy po t e ik a a d1'uhé č a-
s o é z ás t a vn í m i s t·o. 

Z a IP s a n á h y p O' t e k a. 

Z á k 1 a d. Uznáním Vll.astnikovy hypotelky přesunul se 
mezi hYlPotekou a !pohledá'~"kou. Pohledávlka není více zá 

:::,,9) Dr. ~1 aximi1ian H e rl. d e 1, Die Verhigullg der Eigentůmers 

lih,:r dic Hyport:hek, Graz U. Leipzig. 1920, 77. 
~70) L C., 80. 



134 Dr. M. Stieber: 

a,kcessoriem. Základem stala se 
(§ 37 a 

dOlbrovoJně nebo nuceně. N estači však založení 
FVILU.CH.'.-'-'fi'VU. .dražehního řízení. Poznámka taito 

knihovními :r 04, -133 
ex. které pou,ze na exekuci 3Imě-

se mll že se státi 
pouze lna návrh véhtele. Teprve ta;kto hypoteka může 

Znfl-,,()I!1ililvl11 záJkla:dem P'fO vlastníkovu \hV'DiQ!tel{u. 

lsamém úkojném 
v lastnikovE: 

může věřitel a ,dl'užn:Ík se v jedné OIslobě. 

Dražební řízení musí se tu zastav!iti. Stane se tak na návrh vlast-
nlikův. I uemúže všalk ve lhutě 
dle § 207 odst. I za SiVOU vyimáhanou 
v vložil. To. plyne sam'ozre]-
rné i z o. IZ. o. Topl,atí i tehdy, bylo-li id[-'ažebni 
Hzení na návrh více věřItelů zahájeno a: jde-li v pří-

nich Vlastník, jemuž d1iwžebni řízení se zasta'vÍ, má 
použije uvolněného místa nové prostředky na 

obcházeti 
osohu na!Strčenou. 

Jako záklald 

věřitetlll zíslka1 Neučiní-li tak 
právo, je-li osobním 

neosobnim. Níže bude 
na sebe 

práva. na 

záznam 

271) Sborník věd práv. a stát., IV. (1904), 163, můj člúnek: Původ 
a pova,ha úkojného práva dle rak. ex. řádu. 

se 
níka na žádosti 
se zástavní 
§ 469 <o. z. O. 

je s 
zákon 

Základem 
právo 
vlastnictví 
bude ~,...,~r<~ .. 

záno. 
toho 

a právní povaha vlastníkovy 135 

(§ 

se 
kn. ř. zavésti. Také § 47 :kn. ř. 

ne:SlŮlNHIJIS'111. Nla tento důsqedek pro kn'lhovní 

dále z á s t a rv n í 
zde rt''lzném 

'n.:v'U •. II-'H'-"-' ........ '-'. <O nichž 

i zapsané zá
osobní 

272) E i sne r, Das Verfugungsrecht des Eigentllmers llber díe Hy
pothek nach der dritten Teilnovelle zum ABGB, GZ. T917. 2I záznam 
vylučuje. Řídí se tu Dern.burgem, kter)" i pro něm. obČ. zákonník ú
znamu nepřipouští. ~ ež německý záznam zakládá dnes jen osobní nárok, 
aby se hypoteka zřídila. Viz náš spis. 1. díl, § 7, pozn. 75 a 76 

2í3) GZ., 1917, 296 a násl. Ohm e "f e r, Das liber 
clíe zwangsweise begrundete Hypothek, vylučuje í tu disposici vlastní
kovu, poněvadž pl':f zápis má jen V)Jznam deklarati,'ní. 
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stavní výmazu starého, nevízdává se t1m ještě dis-
posice nad právem zástavním ,dle § o. z. o. Právo 
tOIto ,může dle II. odst. § 39 III. noíV. přijHi v s právem 
nového zástarvního 'Sltatré právo zástavní vyulazal. 
Mohl vlastníkovou býti poškozen, pokud na 

sta/f'é valutu nové 
§ 39 byl vzat z konversního zákona ie díne 22. února I907 č. 48 
ř. z. (§ 7 odst. . T~m na místě, poněvadž šlo ° konversl. 
Výmaz starého práva .zástalVní'ho měl se stwti za konversnich pod
mínek § 3, tedy jen k účelům konversním. V novele Itěchto pod
mínek není. Je tekSltována všeobecně. O;pačný náhled, 
~'''''JJ'-F'';''' __ Á vlastn~kovi vedlI by k lueSirovnakvsti, že 
činiti m!ohl až po roce, kdy nové z úřední mot.:Í 

moihou . i c:a;Slově obme-
zená práva 

předpoklady, za nichž zapsány, odpa!drrlOu 49, 133 kn. ř., 
§ 88 ex. § 39 III. 110V.). Z úřední molCi vym'aže s:e tu !pak také, 
co se z diiStp,olske 

Zákl,a;d!em může býti též zástavní 
ohledně něhož řádu podána ža-

lo;ba na výmaz a o němlž trestní sOlud uznal, že 
ml1že se Máť § 65 2. odst. vlas:tník 
výma,zné jJ)říZl11vého rozsudlku S01.1d.tí 

civilního nebo tres:tniho zástavní nd/ pohledávku pře-

274) L. c., 292. 

275) L. C., 293 .. 

stálo na úzkém :výkl:adu 469 o. z. o.} že za 
zás!tavlui 'pohledávka platně 

za okolností 6r--67 Ikn, ř. 

a záznam za 
novele nemá více 

sám exekuci zrušil. 
záJktade1m IPtrO vlastníkovu hYlpoteku jest právo 

IPiO'IZinia\nlellallO, že vlastník 

pro vlastníkovu je právo 

vývoj a právní .. povaha vlastníkovy hypoteky. 137 

SlllPerkOllc1ikované. Stává se jím, ~má-1i vJastn~k taJké V)C
anebo svolí-li superkondicent, 
užívad) lna nové právo 

nezmii1:uje, a:le stanovila to v § 40 

základem pro vla:s.tnikovu hypote:ku je dále 
§ 5 I kn. i< Výmazem, ti-eba 

stO\uto vyúato z knihovn~ho obchodu. Výhra:dou 
zachováno pouze pro superkondicenta; pir-o nilkoho jiného,téltké 

ne pro v.1astnika. V zuyi' , vlastník dail je s t01UtO výhracLou vyma
zat! anebo soud tuto výhradu když vlajstnik za definlitivní 

žádal. V}Tmaz je výmineČf1ý. VÝ,minka pomine, jalkmlle se 
výmaz superkondlkce. 

Nez,působilým je dále zástavní Iprávo, kterého vydr:ažitel na 
srážku z podání nepřevzal (§ 237 ex. i-,). Exekuční 
dražbou do,šlo IpráviO zásta!VnÍ svého illskutečněnL 'Vyčer,pcdlO ,se. 
Xa n1Ístě něho nastupuje nárok na. kvotu nejvyššího podání. 

, základem je zás,tavl1Í, právo za pahledávkuna 
úrocích a a11lniU,itách, na něž podl,e zákona: ze dne 

I5, února 1916 č. 43 ř. z. ptivodní pohledávky r01zšÍ-
Toto zástavn,Í zaniká podle zákona po dvou lletech 

po z'a.placení posilední splátky a vymazává se z úřední ,nn,;"T1'11.n.rt,~t-i 

VIII. cit. zák.). N ezpůs:obHým zá;kladem je ta.ké právo zá-
původní pokud výše uvedené kčl1pi-

spolu se zbytlkempůvodní pohledávku 

] 1. P o měr hy pot e k y k po hle dá ve e. opí-
se o důvěry ve v1eřejné dal rak. právu 

tečnímu romanistický char,akter. Teorie i juclika!tura v něm vě
a vězí v nč.,m i nor,rda. To j.est ovšem jen jeho zevllli nátěr. 

P{)id!Slta1~a je jiná. Proto dle úmyslu zákonodárce276
) a náhledu 

§ o. z. o., že pohledávka, kterou zá-

276) 2 der Bcilagen zn den sten. Protok. des H errenhauses, XX r 
Sc~sioll, 19I1. 

277) GZ, 1916, 217. Se h e y, GZ. I9I7. I9. H e n de 1, 33. Toliko 
(') II 111 C Y e r, GZ, 1918, 116 v recensi spisu Klangova vyslovuje se pro 
to, ahy obdobou (§ 7 o. z. o.) připuštěno hy10 disposiční právo vh::;tní-
1<:(\\'0 P1-1 neplatné pohledávce. Úmy,,] zákona. i praktická potřeba m11w1 

-prn to. 



13;;; Dr. jl. Stieber: 

jeho zřízení 
se proto případy, 

byla sice platnal, ale 
na v,zdánÍlm se nebo ~ ... ~~ .. ~~+.~ 

jinou osobou !dle § 14050. z. <o. Náhled tento zdá se 

cené 
toho zapIla1niti i 
ním, a tím nabude 
dmuhém pHpadě může 

mu někouikeré 

das Erlóschen der Pfa,nd-
470 IQ. z. o. Přes to 

výra'zy a toto 
hypoteky j;iná. 

zákla'delm V~I,l,s,t~nllko'!vv 

jaká 

vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky. 139 

na něho zástavní 1 s 
valuací 

§ 469 o. 

z. o. ,svědči taktéž tomuto 
názoru. N emovÍtost rUCl 

Dotud trvá 
s ručením v zástavní 
třeba dluh 

se dluh ne
nebo neplatný. 

278) GZ, 1917, 20 E i s 11 e r to již vyvozuje, jak níže bude uvedeno. 
Ji11iak CR, 1908, 633 K a f k a. 
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Tak v » Codex 'rhere-
tam » Tlugungsarten« 

Hla zaznwuenal11é zástavní . »Landtaflich oder 
vorgemenkJte H31ftungen« mohou 

býti. RedéliktoŤi 

ale 
. Tak lze !taiké jen cháJpati § 43 III. 

noy., přIpouštějící předpisy' o vlas'tníkOlvě hypotece jen !při star
é.íoh právech zástayních, »als die Pfand'schuld, aru 1. J anner 191 7 
nach a:usgebaftet 

III. D ů vod v z ni k u. Vlastn~k může 

buď bez nebo s Bez 
ji z trojího důyodu, huď že hyp.oteka ze sVia,zlku s 

dáVikou vyšla, poněvadž tato pohledávka zanikla: buď že z tohoto 
sVia:zíku anebo kionečně že se do svazku 
neuIOSltaJtlia\. První případ je ďOislovného znění § o. z. o. 
Druhé ,dva ipř~pady vzt1:!jhujíse na náš rozšíi'en)'T jeho výkla-d. 
Pdhledá:vka p,1'a;t1-1á. oisobní ať je vla;stníkem 
zas't,avené ,nemlOfVitostí či,H dále talké .osoba která 

pOlhleďávky nabýti nechce: P:ohledáv,ka za~Hká dále hraZenllln 
in solutum, § , plní-Ii se jiná 

s,lOižen~m k konfusí, 
vzetím dluhu s!e s.o\ulh1asem věi-ite1e, prOl111!lčenííl11, dle 

118-12I lkn. ř.,rozvá'zánÍ'm z vÝim~inky a konečnou lhůtOtL 

279) Codex Theresianus, III, Cap. XXIV, § T61, 163, 176. Seh c y 

(~Z, I9J6, 2lIj9 má za to, že »Haftung« je jen »něco« z hypoteky, ne 
hypoteka sama. Chce je vyložiti z teorie »Schuld und Haftung«. Podle 
jeho náhledu nebylo by to »Sachhaftung«, které je zástavním právem, 
ale _snad jen » V crmc)genshaftung«, které jest jakousi generální hypotc
kOll: ale bez technické formy. Nahlédnutí do pozemkové knih:! hy 
Schcye pi~esvědčjlo, žc je to ?Sachbaftung«. ' 

~:iO) GZ, 1917, 19 E i :; n e r. 
~;il) S c 11 e r, 1. c:, 208, 209. Kam vedou subtilnosti, trvá-li ,>.;e ;q 

požadavku pohledávky dle § 469 o. z. O., Sehey při vzdání se 
dluhu, převzetí jeho a promlčenÍ: Dle jeho vS'kladu § 469 o. z. o. ne
mohlo by vzdání' se hy.potekYe nechávajíc V pl,atnosti osobní závazek 
bud' vlastníka hypoteky osoby třetí, nikdy vésti ku zaioženl dispo
~ičního práva vhastníkova. Pohledávka nezanikla. Vlastník by se nemohl 
\'ykázati listinou, která prokazuje »das Er1óschen der Piandschnld«, 
Vizme však, jakou umělou argumel1taci musí si pomáhati, aby dilsledek 

vlastní te,orie a vlastního textu § Herrenhaus, 

vývoj li právní povahavlastníkol'Y 141 

Zástavní Iprávo vychází ze svazku s ;pohledávkou, prqpustí-Ji 
zástavní věři:tel hypoteku z tohott:o sVaíZku, rozváže...l1i jej výmin
ka ~.1ebo ukončí čas, jež se jen na pohledávku, ,nikoli na zástarv
ní právo vz,tahují. Uvolněnínéllstává také ex lege, 
kdo třetí 'se svodení1m věřitele záyaiZeJkdlužníkův (§ 1405 o. z. 
nebo r<o'zsudkem saudní:m o žaLobě na výmiéllz dle § 61 kn. i-., 
o: íQidp;aru správce konkursoJ poosta1ty pojl,štění věn~ dle § 29 a 

dle § 30 Ikonk. ř., pak také rozsudkem trestním dle § 

78, str.) vyloučil: (Sehe:v,l. c., 216) Besondere Bdl!1chtung vcrdient -~ 
namentlich der Ve r z i c h t des GHi.ubigers aui das; Pfóndrecht llnd 
zwar n II r das Pfandrecht, nicht aueh díe persč)nliche Schuld. 1st auch 
dicse er1assen, so steht der Falll zweifellos unter § 4&) (1. e. č./s.). 
Den hi cr ztl ert1rtenden Fal1 regelt also dem \Vortlaute na ch weder 
der neue§ 469, noch der neue § 1446; so bleibt er cine Frageder Ge
s~tzesanalogie. Auf den ersten BEck scheil'lt die All:llúgie des' § 1446 
dle nahere, handelt es sich doch um einen das Pfandrecht selbst uud 
nicht die Schuld trcHenden Aufhebungsgruncl. Demnach fLihrt die Be
achtung der »Gri1ndc der Gesetze« auf § 469. Jst der Eingentumer zu
gLeie11 Per s o na 1 s.c h u I dne r, so muss er, wcnn seine Liegenschaft 
(Iurel! den Verzicht vO;n der Pfandlast befreit íst, aus sonstigem Ver
mogen zahlfn, zuletzt also: »Tilgung der Schulid~ Kosten des Eigel1-
túmers, wíc sie als N 0rma1fal1 § 469 v:oraussetzt; .- ist er II i e h t Pe r
s o n a 1 ti C h tl I dne r, 50 hat er entvvedcr den Verzicht des GHiubigers 
auf das Pfandrecht durch irgend eine Gegenleistung erkauft, 'was ciner 
indirekten Zahlung nahekommt, oder der Vezieht geschah ohne Entgelt. 
dann fehI.t í11m jeder Anspruch gegen einen Dritten, der durch díe fo rt
dauerndc H aftung der Liegenschaft zu decken \Vare - mít anderen 
\Vorten: U eberal1 fehlt gerade das charakteristische der Rechtslage, díc 
§ 1446 voraussetzt. Damit ist díe sinngemasse Anwendung des § 46) išc
rechtfertigt: Hecht des Eigenthumers ZUl' Verfiigung i.iber die H:,po
thek durch Uebertragung auf eine nene Forderung-Ausschliessung des 
Zugriffes anderer GUiubiger. Sehey cituje dále protokoly k něm. obé 
ziikonníku (Protok. der zweiten Lesung, III, S. 603), které potvrzujI 
~ice jeho speciální stanovisko k této věci, nikoli však obecné o 
pohledávky při § 469 o. z. o.: ] edenfal1s sei an~uerkennen, dass der 
Eigenthilmer, hlls der Glaubiger -.mf díe Hypothek verzichtet, viel1eicht 
.vcil er von dem Eigentumer andere Sicherheit erhalten habe, cin 1n
terrese daran hahen kónne, die Hypothek nicht zur Losehung bringen 
zu lassen. O převzetí dluhu pak Schey (1. c. 2(9) argumentuje takto:' 
Die Schuld ist zwar nicht »geti1gh worden, sondern »ubernommen«" 
dber díe personliche Haftung, fur welehe das Pfand einzustehen hatte, 
1st weggefallen. Při promlčení promlouva o promlčení zástavního práva 
(I. c. 209), kde pohledávka uznáním dlužníkovým c nepromlčda: Der' 
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nevzešla. 
§ 470 o. z. o.j 

třetímu anebo 'přísluší-li 
Trvá-li 

Eigentiimer hat auf Gnmd der abgelaufenen V erj ihrung der Hypo
thek § 1499 ABGB das Recht, díe Loschung des Pfandrechtes 
zu begehren, RO lange ihm nicht e1n Dritter, dcr díe Hypothek im Ver
Jrauen aui das Grundbuch erworben hat, cntgegensteht. Die ratio des 

§ 469 ddingt deshalb hier geradeso vúe hei Tilgung der 
Schuld dahin, ihm díe volle »Verfugung« uber díe Hypothek nicht nur 
durch Loschung, sondem auch durch ihre Uebertragung oder durch 
V orbehalt des Ranges hir ein anderes Pfandrecht zu sichern, das heisst:. 
die Verjiihrung der Hypothek soll »genau so wirken \-vie díe Tilcrung 
der Schuld nach § Argumentace Scheyova při vš~ch těch případech 
může v plném znění užita pro nas § 469 o. z. o. Ipři ne
platné pohledávce má vlastník právo disposice výmazem. Proč by se 
mu mělo tedy brániti, aby zástavním právem také jestě jiným způsobem 
nedisponoval, Lan g e r,GZ, 19I8, 88 má za to, že vzdáním se zástavy 
disposičnÍ vlastníkovo nevznikne. Znáť zákon důvod pro ně Jen 
vyrovnání pohledávky (§ 469) a sjednoceni 

282) Spisovatelé, kteří dávají se másti cizím vzorem, nepřipouštějí 
ovšem, aby vlastník zástavního práva mohl užíti, nevzešla-li pohle
dávka. Křiklavý je tu rozpor při kaučních hypotekách. KaučnÍ hypoteku 
lze přece převésti na jiného věřitele.,r po novele mohl by to tedy uči
niti vlastník za přispění věřitele pomocí cesse, tak jak se to dělo před 
novelou při zaplacených pnhledávkách. V teorii (E i sne r, 1. c. 21) 

žádá se, aby prý v žádosti o přepsání listinou se prokázalo, jak veliká 
pohledávka vzešla. Tedy z:ase cesta pro fikce a nepravé údaje, poněvadž 
se tvrdošíjně lpi na nesprávném právnickém teoremu. Uvažme ty tech
nické nesnáze! Všechny vlastníkovy hypoteky jsou pro obchod bez
cenné, poněvadž útraty do výše, pokud nevzejdou, musí se při převodu 
vymazati. J eť tu zaklínací pra,vidlo, že jen to zástavní lze pře-

v příčině něhož pohledávka vzéšla. Na tomto stanovisku stoj í 
S che y 1. c.,. 209, K 1 a n g' I5I, H e n cl e 1, 34. 1 pro německé sou
kromé právo má Sem mel man n Beitrage zum pr,aktischen Reehte 
der Eigentumerhypotek, Bayreuth, I906, 69 za to, že teprve při skončení 
"kreditního poměru je jisto,~e maximální hypotekazauikla. 

a 

dliUž-

m'á-Mi vlla!stnÍ'k náfiak na náhradu z'é4 vyrov-
nár,dk na 

dává 'o zv:ěsť 

meú stranajmÍ'. Nel1!ašel-~i zákonodárce pro 
l"Qz'whu z nucené nebo 
je to neUitěšený. 

:;g3) § II43: 1st der Eigentumer nicht der personliche 
so g-cht, so weiter den Glanbiger befriedigt, die 
l1ber. Die filr cinen Burgen geltenden Vorschriften 
ťinden entsprechende Amvendung. 

284) GZ, 1917, I2, E i sne r, H e n d e L 109. 
28;:;) E i s n cr, 1. c., S che y, 208/3, 
28G) S che y, Dr. Heinrich K Ci. n g, 

,.;achenrechtlichen Bestimmungen der Ziviiuovellen, \Víeu, 
287) E i sne r, 1. c., I r, K 1 a n g, 135 a H e n deJ, 

anspruch-, Vye II s pac her, GZ, 1913, 2 19. 
288) S che y, 

10 
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H ende 
::WG) Bericht der Kommision .fiir ]ustitzgegenstande, 62. 

291) CB 1917, Hec t odmítá princip povely, aby se na úkor 
zadních hypotekái-ů vlastníkovi ku krytí jeho náhrady rozvrhu něco 
přikázalo.N avrhuje aby se konečná věta 470 o. z. o. škrtla. 
též NZ, I9IO, č. 13. Ran d a, a č. ::\1. \V., Die 
hypothek II s pac h 1. C.) 221. 

Eigentiimers 
že 

,vlastníka ku 
ostatně zapovězeno 

\Iínění komise sněmO'vny, 

pickou součástí dlužních 

::03) 78. 
Session I9I2, 62. 

vlastníkovy hypoteky. 145 

h t, Verfiigungsrecht des 
připomíná také, jak již jiní: 

vyskytne zájem věřitele, ahy 
přiměl. Vyloučeni toto 

nikoli kdykoli potom. 
doložka nestane ty-

10* 
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501:.1-

ně-, 

2(4) BG,B, 1 to b)-ti také plOdavač nClllúvitosti, maje 
zájem na tom, pozdější hypoteky došly úhrady. 1 akt: rltkojmě zatiní 
hypoteky. Viz GZ, 1918, I96 H ch t, K 1 a n g, (jZ, I~)18, 2'65 připuti"b 

k vylučovací smlouvě jen zapsané interessenty. Téiké věřitel, jehož l);·án., 
zástavní se právě zapsalo, dá-li si za ním další položku zapsati a ph n:í 
V}·l11.aZ předchozí přisH'biti a knihovně poznamenati. Viz JB, 
Dr. P. S., Bemerkungen zn Teilnovellen zum allgemeinen burgerL 

k tOfnu,to 

k že 
h tášeních na 

mohlo se 
na úmluvu s 

II právní povaha vlastníkovy hypoteky. 

kterému se p1á dostalti 
\ ~ dohodě s ním může tato ,poznámkq vyma\Zána. 

147 

Zla nemožné. Pro pozdější hypotekáře 
nemusí se 2~6) 

\ ~. P 0 i- a d zb y t k o v é li y pot e k y, 
t a v II i h oa p r á v a v 1 a s tll í k 'O V a. 

ného je § I a II76 n. z. o. 
doplnila. S c he se pro 

f1lově povstalý,m nebo převedeným 
,který pro svůj náhled uvádí, je z-:ela 

v l'ais tník ov o bráni vzestupu zadních 
hypdtekáři. Rakouská judlika

"'''n''UHll--' .-,.,-,·,,-,.,>,rlu Jl,z dříve stejným způsobem ř,ešilla. 

ze dne 25. sllpna 188oč. 9861 
zapsaná za sukces-

205) Przegl<!d prawa i administracyi, 1917, 315, Dr. lfred Oh a-
11 () \\' i c z, O Tozrz'ldzaniu wlašciciela. hypotek4. 

:Wti) GZ, 1918, 197 Hec h t. Viz proti tomu GZ, 19I8, 266 Dr. Hein-
rich K Jan g. Alls1egung des § 34, III. Tcilllovelle (§ 469 a , 

novely je chrániti jen jednotivce. Novela zásadně odpírá právu 
zadních věřiteltt na vzestup. Klang je proto stejné,ho náhledu jako Oha-
nuw!cz. 

297) GZ, 1916, 
Viz k tomu GZ, 19IO Č. 35, Dr. Georg Tra m m e r, Die 

kung Rángordnungsvormerkung, Dr. Heinrich Bar t s c h, Das 
osterr. 3. Aun., Wien, 1898, 531, Proti polcení 
p<)řadí se vyslovuje ZN. 19Io, Č. 41 Dr. Heinrich o tl a i Ilon, Die An
merkung der Kang'or 1clnul1,g", a GZ, 1910, Č. 23 a 43 Dr. Leo E I sne r, Die 
\Virkung der 
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ná,;rokem dle ~ 470 o. z. o. se s hájeným principem. 
Vi]astník zástavní zřídil, dal mu pOŤaldí pi-ed sebou. 

trvá, ať pro hYiPerochu 
která mu 

Neučiní-li 

kn. ř.. v 

~\l9) Prúvník, T916, 690, Dr. Emil S y o hod a, O vlastníkově pr~,'u 

nakládati hypotekou. 
300) Viz též Tra m meT, 1. c. 
30J) H e n d e 1, 73. 
302) K 1 a n g, 14:2. 
303) GZ, 1916, 428, Julius 'L a n g e r, Das Verřugungsrecht de::: 

,Eigentiimers nach §, 33 der III. Tennovel1e. 
304) Przeglqd, 1917, 309. 

vývoj a prám! vlastníkovy hypoteky. 149 

korutanská piřipouštěla kllibovní poznámku, že po částečném za-
zástavní za 

z OiPa:tr'nlosti, třeba 
po měla Také ''''-'O-I,v" ... 

aby se příštíim sporům pře-

Takováto zbytkových hYlPotek přiměla v ra~ 
ko.uské v červnu r. I9I9 státní úřad pro sprav,e.dlnostt 

vyžádal !Si dobrého zdání od nejvyššího soudu. N ejvyšši soud 
prohlásil pak svým UlSll.11esenÍm ze dne 8. října, I919 č. 600 tuto 
zásadu: »N éllk,1á:ďá-li vlastník podle předpisů třetího odffil!u 6. ti
tUllu III. dí,lčí novely k abč. zákonní,ku (ds. nař. ze dne 19. března 
19I6 č. 69 1". z.) zásltaJvnrm právem za za!nikl,ou část zástavní po-

z'a 
přednost zástavním právem za pohledávku novou.«307) Dů-

usnesení jsou obšírné. Vyjímáme z nich jen .některá místa. 
Zákon je,dná pouze o zá;sta:vnliho práva jako celku Pře

vede-li se právo jen částečně, ndze z něho učimti si nijaký ús.u
že pořadí zůstává jednostejné. ZáS!talvní cl1užnik, který zHdil 

včřiteli právo z~stavní na všechny díly svého svobodného vlla!St-
nemuze na šlkadu jeho zástav,ni 

zarvati a um'enšovati. Přejde-Ji dilI hypoteky bez vůle věřitele na 
někoho jiného, nemůže mu z toho v,zejí,ti žádná újIna. Pochle § 
o. z. o. musí zás.1JJp."ní dluh h:;"ti vyrovnán, aby mohlo bý;ti zástav
ní právo na no:vOIu pohledávku [převedeno. Právo tohoto věřitele 
nemá stejného pOířa1di s právem věřiltele zbytk'u. Vede-l'l nový vě
htel exekuci vl1ucenoludralŽbou, může věřitel zbytku žádati, 
prozatímně zji'štěn stav břemen, ,a podati palk odpor pr,cxti 

nebude-li proň dostatečné úhrady. Dísposiční vtast-
předpokládá, že právů!!Il věřitele byílodostí učiněno. Práva 

:l(JG) GZ, 19I9, J 79, Dr. :,![ax H fa n t s c 11, Teilzahlungcn und das 
\. erfiigungsrccht des Eigenhirncrs úher díe H ypothek. 

306) NZ, 19I7, 246, Dr. Eduard H a II a, Zur Eigentúmerhypothek. 
,lO,) Deutsche 1920, 16, Dr. Ernst D u r.i g. 

Piandvorrang der Resthypothek vor der an díe Stelle eines getilgten 
Teilbetrages tretenden neuen Forderung (Gutachtcndes Obersten Ge
richtshofes). Dobré zdání uveřejněno bylo také ve l:Verordnungsblatt 
des Staatsamtes fur Justitz« z 30/I2 1919, str. 149 a násL Shora uved. 
časopis byl mně dán ku disposici p. Drern Srbem, koncipistou v mini
"terstvtl spr:avedlnosti, začež mu zde děkuji. 
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náhledu zákonodárce 
celé UVUiJ;.:;UC< 

zástavní DnP'(1ďmE~t 
tánním !práyu zástavním je .C'",n',O:'r<-'-'~"" 
simultánně zayazené nemovitosti 
všichni V'1'astn kL O 
ka č. 

p r á v a. Podle O1bč. zá

rihném 

v\l'ast
je 

sdmul-

právem stalia se zmín-

,:rII. D i.s p o s ic e hy pot e k o u s i mu 1 tán n í. Ponněr 

simuLtánnich II. Zde stlljž několak 
se h larvně jaký 

za 
na znu~:olb 
mezi nimi 

a právní 151 

l(1.,'N.1Jl.!.n. mt'iže 

v hranicích § 222 ex. i,. na svém v:1astnim pozem
miH,e ooJudJce určiiti ne!spornou cestou. 

k tomuto řešeni z vlastnikova 
Tak K 1 Cl n g míní, že nikdl!Í vlastlúkova 

toto vlastníkovi 

na sin1il1l1tánně 

nemůže rozi děli ti 
di1 uth u mohl 

Ph: tom 
řečeno. 

vlastníků také 

:\08) CZ, IC)í8, 85, Julius Lan g e r. Das ';edugungsrecht des Fi
;:u:nhimers nach der III. Teilnovelle hei Simultanhypothck:'l1. 

"(lfl) H e II cl e 1, 123. Je-li neshody, soudí L a 11 g e r, G Z, 19T8, X6. 
111ÚŽC se l:1k stati jen sporem. 

'110) K g, 149. 
111) H e tl cl 1. 124, jinak E i tl e r, 137, K 1 a n g'. 

:112) E i ser (CZ, 1917. 137) rovná tu vlastníka zástavnímu v.?:-
1"1 tel i. Správně na poměr dle § 222 ex. ř. odkazuje n-

I. 
n cl I04-106. 
n ,d e 12$. 
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musí se na každé zá:·stavní za 
313) 

Xabude-h 

nich 

,ze 
tostí na .sebe 
pro osobní mrezÍ nim a věhtelem. 
se ničeho nezmění. 

neuvolní. 

V I II. V ý k o 11 p r á vad 1 p o s i ční h o. 
sičnihopráva v1:astníikov.a bude se 
o § 469 nebo o § 

se starou 
. že ph § 469 o. z. O. "'''''-'1''>1';''.·." 

sebou. 
n~ho žádná 
že co je 
-,.c\l,e dalo 
stavního 

:: l :; ) fl e n fl e L L?() . 

:l:i,) Fl: e n de 1, 127. se ze je jedin::' \,lastník více simu,j-
Ull1nč zavazen)~ch pozemkt"1 na rozdělení dle § 222 CJi:. ř. vázán. Zadní 
\Cěřitelé měli pr:(' hv dle q 61 a násl. kn. 1'. právo žaloby. nl1nem 
je 1-1 e n d e 1, 129, nabude-li vlastník, nejsa osobním dluiníkcm, na 
cizích simultánně zavazen:\',h nemovitostech simultánní pohledávkY'. ač 
pohkdávkn tuto múže v celku na jiného převésti. Kd:>,rž roz\'rhne pohle
dúykp podle klíče § 222 ex. ř. na jcdnotEvé vlastníky, musí prozattm. 
na jméno dřívějšího simultánního na svém p(lzernku pohledávku 
nechati (ll). Tato teort:ticky důsledná dednkce ukazúie, jen technicb~ 
pochybenou kOJ1strukci zákonodárce. kter~' ani tu nech~'e ~I'ipustiti pf;. 
pi:< pohledávky na vla~tllíka. 

a právní povaha vlastníkovy 153 

statnou na zápis vázanou existenci. Z~pisem takon::t::) reáhlÍ po-
tato k osobní IPcmlenavce 

s ni ja.kousi korreabtu. 31T
) 

Převod 

která 
Ze znění 

Listina musí ,míti 
výmaz zástavníh'O mohl 
dem starého 
zavazuje, musí 
dárvce. 
§ 4700. z. 
nrrti 

svou 
Zástavní prvním 

je pro novou se všemi jeJímii 
nqpřeikro6telná mez. Při 1iozvrhu bude třeba 

jen potud, 
Právo, za zjištění stavu 

nemá. Právo tot'0 dává se §em ex. ř. po:uze ,\,p,rH'p!1 

kladem pHkle\pu I tento § 

vzíti 
příklepu 

však vždy 
bře1men, se 
tohoto práva zásrtarvniho. TIO plně 'OdlPovídá 
venému v § 166 ex. ř., ž,e pobledávky 

317) Viz díl 1, § 4. K pozn. 50). 
31S) Dr. Emil S vo hod a, O vlastníkově právu nakládati hypote-' 

kou, str. 9. (Právník, LV, seš. 18.) G m e y ne r, JH, {()IS, )95, spokojuje 
se s ověřenou žádostí, poněvadž prý kvitance je podle § o. ?:. o. pře
vodní titui. Zástavní svolení není potřebí, poněvadž tu zústavní pr:ívc 
již je. Je-Ii pohledávka nová .totožna se starDu, není potřebí ničeho více. 
)I enÍ-li. stačí prost)' dluhopis bez zástavního svolcnÍ. Opis jeho dá Se 
do sbirky listin, aby se zásadě veřejno:sti pozemkoyé knihy vyhovělo_ 

důvodem, kter)" se dle § 26 kn. 1-. ž:!dú, je S;'tli1 zákcl!1 
:m) H e n de 1, 87a násl. 
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é;20) Eisn r ((;Z, J917), 42. 

Bericht der Kommissíon des H errenhcttlSes, 60, Se h e y, 
K 1 a 11 g, 132. H e n d L 56. 

II 155 

zástavního na 
Nárok náhťa,dní dle § 470 o. z. o. je "-'V'H'-.UH 

Lze 
rok 

neknihovní vésti exekUJCi. N á

nárok 1 S ",.,.';'"r,,,,....., 

je lil U 

náf10k teruto žalO1boua. 

v'lastnik muze své 
uvedena je v § 470 o. z. o.dlražba a 

vy. Tento 
vládní ~_,~.rl·'.~,h __ 

Proč nelze 
o. z. o. Poněvadž 

d!l!~;DC}S1(:::l v J.astníkovu. 
však 

nrčí 

Tu 

322) GZ. 1918, 235, Dr. Julius Lan g e r, Die 
III das ,r erfii.gungsrecht des Eigentumers. 

323) L a s t, 70, V.J e l1s p tl che ľ, GZ, 
G ľ ti n z w erg, Das Verfiigungsrecht des 
thek als Exekutíonsobjekt, 1917, 265, připoušti 

všech vlastníkov)~ch hypotek. Též CB, 1918, 10, Dr. Leo Ci e 
i(}sc hung und des Pfandrechts. 

324) E i s 11 e 134, H e n d 1 65. 

a, 62(,), 

Hypo-

325) Lan g r, GZ, 1918, 236, np·n"""""r,,..; .. ; ani exekuce ná-
hradní dle § 470 o. z. o. Jen nárok na ne,ivyššího podání mohl hý 
se Z)<lJba'Viti. 
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VŠC1Jk HzenÍ0 vnu-

1, 91. 
H e n d e 1, uznává, ze ')y se tu nrtd-

za tím účelem, aby se hypoteka na 
lladzástavní právo pak vymazalo. tedy 

vlastnikla právem nadzástavnÍm a současně výmaz hypotek; 
s v:i'hradou § 51 kn. z. To je jistě veliká umčlustka. 

e r. 

II právní 

stavu břemen 
dle § I90 ex. ř. 

také dle 

(29) H e' d e 102. 

330) H e n d e 1, 101, 

poněvadž prf 
tamže, 99. 
331) 1, 93 

L Die 

167 



158 Dr Stieber: 

vlastníka 

časoyá zásta ní místa;. 

vymazaného .práva zá-

:'\3~) [9 17, 21, E i sne r, žádá stejných 
o. z. Ó., 1 pro § 37 Tll. nov-. Také K 1 a n g, 161. 

pro § A69 

159 

U. bis zur Bohe des Piándrechtes« 
kauční se ",."",-."hn 

§ 37 III. nav. má 

zástavního 
zů,stá vá do !po 

Poznám;ka tato !m:ulsÍ se státi souěasně s vý'mazem (§ 37 III. noy.: 

l1'laZU starého 

však do té 

s 
nebude moci . 

nebude snad zástav-



160 Dr. M. Stieber: 

11 právní povaha Vl3lSUUKl)VV 161 

333) K 1 a n g, 161, JB, 1917, 196, G m e y n c Das \T erfugungsrecht 
Eigentilmers uber díe und die grunclhitcherlichc Dmch-

desselben, H e n cl e 1, 4I. 
334) K 1 a n g, 162 H e n d e 1, 41. 
335) NZ, 1919, I24, Dr. Egon We s s e"'r g 

Rangvorbeha1t. 

.11 * 



162 

nou do tří 

k novému 
dosáhá. 

Podle 

Dr. M. Stieber: 

v mís:to dvou neb více "+" ... ,,,,~h 

středně za sebou 

I 1. Z á IP i s n o v é h o IP r á vaz á s t a v 11 í ho v P o ř 'di d í 
s tar é hop r á vaz á s ta vn í h o. 

právo zástavní. StaiČÍ 

se vůbec jinaik ne~ 
je čili nic. Po-

se dle § 37 a 38 III. 
DoznamlCejD()!ra.ldiU cHe § 44 III. nov. Při ní o \JC>.lU'-UU· 

(§ 44 III. nov-.: eine 

'1:'\1) GZ, 19I7, 23, pozn. 63/I, E i s n 1". Jinak II c n de 1, 41 . 

a právní .povaha vlastníkovy hm,..."t.nj;-u 

nIC známo 
~el.a clobi-e 

Pro 

staré i nové mohou do-

;::.tači jen záznan1. Záznam tenito !muiSi však 
J..:u jeho 
kn. ř. 

tím 

I 
o. o. a § 37 III. 
bude to míti ovšem 7':>rll1,;r("iJ., 

se 

tomu 
(~ 38 noV. 

na 



164 Dr. M. Stieber: 

\~ se -se 
zástavního do roka po povolleném zá\plsu 

se současně s výma,zem 
raku se . ode dne 

zástavního.. 

Zákon 

se 
záno. Převede-li se 

nebo snad na :nolVé 

notné. 
minka § 

má 
zásltavniho. Simultánní 
ve všech v,ložkách 

III. nov. Vll-"'~U'".' 
o » dal ší '~T,,:n ... n ·1 ... .".',P" 

III. nov. 

zástalvního mohla 
že snklld vlasrtnÍJk je 

siImultánně 

To 
nolvé 

na úkor zadnkh 
a zadní věřitelé 

zachdvává § 222 ex. 

'1:17) Poznámka tato provede se z úřední povillno~ti. Tak pOvl1čil se 
srozuměn lm ministerstva spravedlnosti ze dne I7. IlJ. 1917C. 9Il4 
št.{'rskohradecký vrchní zemský soud nižší soudy. 

a prá \' ní povaha v l<I.i:Hl,ll!l..\J v y 

mlezltl. 
jejich 

§ 38 III. nov. poulze o 
lze ho užíti i /pro 

O IPóoritě 
00 

41 HOV. pro 

dl,e § 38 III. noiV. je ten vlastník. Pře-
než se vloží výmaz stwrého práva zásta;vnÍ

To 

i věřitel, pro 
To je anoimia1ie, která Qil:,pC)Slcnllmu 

Je to přežiteJ.c dohy, kdy podobný § slloužil 

;disposió 
Dnes. jest rz,néní jehlO Slouží 

F,rávo dle § nov. nemá žádné jiné konečné než 
lhůtu po povoleném ZáPIISU nového. práva 

Dražební řizenlÍ se prráva toho ne:d6tkne. Výmaz starého 
záSltaivního může ,proveden i /P'odražbě. Při prozatímním 

zásad je vždy staré zástavnÍ. Při 
[OiZVThu zachová se do j ednoroč:ní staré 
i nové §" 220 ex. ř. ROizvrh ,pro ten Ineb onen 
případ muže se napřed. 

II L P o iZ nám ik a p o řad u. výš e j i,ž v § 10 

z,a,vedl do rak. zákonodálrství poznámku pořadu, 

po,známce pořadí starého. 
zástavnímu právu. Ale 
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Subjektem !práva z pozlNlmKy 

po:řadi je ten vla.stník. SubJekte,m 
je buď ten, kdo si 

vlastniÍk nebo 

sení 

práva zástavního prod1ou,žÍ>1a noveJa 
na rok. Výhrada pOfaJdí má ještě 

zení. Trvá Jen do dražebního řízení. 
takto Teorie 

ná-
a zápis 

také pro 
které zavedlo vlastnírkov II 

jen vJlaJstníku "~.Ann"Ť' 

Pořad m úže se také ,pro s[multánní 
vložkách ,znění § 

~?8) KZ, I9I9, 124, e i s s ber g e r. 
:1:~() \V e i s s ber g e r, 1. c. 123. 
340) L. c. 23. 

:l41) H einrich TI art s c h, Das osten. Grundbuchsgesetz, Hr 

a poyaha vlastníkovy hypoteky. 16, 

Při 

-V. 

Vlastníkova československá. 

§ 12. Zákonodárné "r1t'\1"'~~l'U 

zákonodárné. První osuo, 
"".VHU;:)'-. kterou 

ukončila 

prus-

Věc 

.'\uf!.. 531, GZ. 1910, 279, Dr. Tra mm e r, Die \Ylrkung der 
urdnungs'í.'or1ncrkung. Viz v~'še poznámku 298. 

:;42) K ot. Zeitschr., 1910, 344, T o II a i 110 11. 

1) Zeitschrift fiir ungar. offentEches uncl Privatrecht, 1901, 3 a násl. 
2) ~ 891. Hat auch der Eigentiimer 

]lt'iriedigt.':<.o ist er ZUl' Bewirkung der 
l-iyp()thek nicht verpf1ichtet. Hat der 



168 Dr. :.\'1. Stieher: 

v dražebn.ím i-ízení st:anoví se 
vůči' zadním 

auf den Eigentiimer 
kann clie!"er dic selbst dann auf einen andern 
\\'enn cr zngleich der pcrsónlichc Schuldner "lNar, Der Eigentl1mer kann 

Eigcntumsrecht als 
'!) § R02: Hat der 

derung 

auch dann ~enn er das 

Fa1le cincr 
hei der 
der ausbczahlten For'

gegenfibcr den in der 
nachstehenden hypothekarischen ul}\virk-

sam, 

4) G esetzentwurf cincs 
pest, T0LJ., T ;] n;ísl. 

Cesetzbuches ÍL1r lTngarn, Buda-

~.) § ()79 0511, I, odst. 7: § 1Í43 n. O. z. Tak i stará osnova v § 
ft) § osnovy 2, odst. § 164 n. o, z. Tak i stará osnova 

\- § RP7, 

§ osn. 3· odst.: Der E i gen t li TI] e r des 
der 7uglcich personlichcr cl e n Hy p 0-

t h c k a r g I ~l II b i g erb e fr i e d 1'lner 

anderen dem abtreten. oder sic cinem 
Drittcn J'vfacht er von diesem Rechte keinen Gebrauc~e. 50 

clíe Hypothek bei ciner 
Gn111dstiick nic11t in Bctracht. 

in das helastete 

a právní povaha vlastníkovy hypoteky. 169 

ale 
důležité 

ale 
na 

se tu mezi 
rozšíří-li se 

rozděliti. 

ostatní knihovní účastnÍCi 

osnovy rakouské. Tím 
si skladatelé 
osnovu uherskou od 

obč. zákonníkem má 
odst. III. o tom, že 

obč. zákonníku je ovšem 
Y uherské osnově není 

8) § 663: r 111 Falle einer Gesamthypothek. \yird L a st der 
H pot h e k von den einzelnen Grundstucken 111 Anschung des Ver
hiiltnisses der grundbllcherlichen 1nteressenten zueinander, den H ypo
thekarglaubiger nicht mitinbegriffen im Verhiilnisse . der den. Grund
sttlcken auferlegten direkten Staatssteuer, unterliegen Sie (tber e111er so.l
ehen Staatssteuer nicht, im Verhiilnisse ihres getragcn, 1st dle 
Gesamtheit der Hypothek dadurch entstanden, dass dic schon bestehen
de Hypothek nachtraglich auf cin anderes Grundshick _ e.:5Hcckt wurde, 
50 tragt díc Lasl: der Hypothek im Verha1tnisse der truher.e'1 ~nd der 
neueren grundbucherlichen 1nteressenten zucinandcr anschhesshch das 
fruher belastete Grundstuck. Die Eigentumer konnen von den Vo:-
schriften des Absatzes I und 2 a-bweichende Vereinbarung treffen. Dle 
abweichende Vereinb<lrung ,;virkt zum N achteilc der ilhrigcn grund-



170 Dr. M. Stieber: 

také 

Také na 

kter§ je osobním 
na /:wém pozemku d;le 

o9tart:nich pOtZemdch také drle rozvrhu hypo-
nebo jich předchůdcům ;přísluší 

však z.da Olstatní vlast-

dis-

Intere,;scnten (Ahsatz I) nur dann, wenn dieselbe 1"1 d 
L as 

vývoj a právní povaha ",I,."tlnHl'iHl11 h"",r>t",I? ... 

brándJ se tomu. Z těchto snah 
ústavu zrataraisil cestu. 
se 

171 

se pro-

věci musila § z. o. a 
norvela žádné nezná, žádalo se nad to od 

se vzda[ i práv dle §§ 37 a 38 TII. nQv. Ani 'kon-

10) V české hypoteční banky vyskytují se oclstayC<:.:. 
V. Zavazujeme se za sc:bea své právní nástupce, že právem zást 1\1-

nim ohledně splacené části této zápůjčky disponovati bU,cleme jen tím zpú-
že zjednáme a vyhradíme právo přednosti pro zb=:,\;t-

vající část bankovní zápůjčky a že jen s touto v)'hra:lou dáme svolení, 
;Iby osoba třetí zaplatila část bankovní pohledávky. Svolujeme proto, 
aby do každé bankovní kvitance nebo postupní listiny na dílči obnosy 
l)ankovní zápůjčky poj'ato ustanovení, že právo zástavní za kvito-
yanou nebo postoupenou část smí přeneseno jen tehdy, bude-li ~()11-

r:asnč vloženo právo pl-edllosti pro část bankovní zápiijčky, 

Konečně ,svolujeme, aby knihovně byl poznamenán závazek 
že jenom s v}Jhradot1 knihovní přednosti pro část bankovní 
zúp{1jčky hudeme disponovati uvolněn)Tfi1 prá'lem zástavním za část han
kovní zápůjčky, jakož i dávati svoleni k tomu, aby část bankovní pohk
dávky placena byla osobou Ú:etÍ. 

VL Vzdávajíce se práv vlastníka dle §§ 33, 37 a 38 HL dílčí novely 
ku všeoh. nhč. z. zavazujeme se po rozumu druhé yěty 
~ a obe-, zák bankovní záp{ljčky starší, zjištěné na této hypotece, 
jakož i ostatní pohledávky, zápůjčce předcházejícl, vymazati, a svolu-
jeme, aby tento závazek, oproti hypoteční bance království čes-
kého při v položkách ..... j byl knihovně 
poznamenán. 
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rozwměnim 

vaZ!ků O 

nostl těchto 
to U.!.''-U'C.-''"'-', 

Stieber: 

české spoi-itelny pol. 6.: 
dorozuměním tohoto placené 

tehdy, dá-li tento zároveň s v3,hra-
zb)Tv,ajicí české spoi-itelny s:: 

všemi pi'-íslušnými právy požívati má knihovního práva přednosti před 
jež postoupeny Stejně také dluhopise.:h záložny 

Praze: Kdybychom práva 
37, 38 novely ze dne 19. března I9I6 Č. 69 1". ;':. 

městskou spořitelnu pražskou na základě to
použili, a buď právo zástavní za čist tu
na jinou hypoteku nebo dali vložiti nové 

pořadí uplacené částky tohoto 
součas,ně vložiti přednost zbytku tuhoto poh1c-

převedenou nebo nově vloženou 
splacenou částkou tohoto pohledáváni. K těmto úcelům má městská spo
řitelna pražská každé dílčí kvitance o tomto Jez 

města Soběslavi. 
13) Z 

vydá, vložiti vY-hradu, že plEtnost 

33, 37 a 38 
z. může se uskutečniti jen za sou

zbytku pohledáváni městské 

právem zástavním. Zároveň 
hypotece byl podle 3..; III. dílčí no-

pohledáváni ..... v 
a že tedy nepoužijeme práva vy
Podobně i dluhopise spořitelny 

českého hostinstva. 

a právní. l7B 

tato děkuji p. mini st. 
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nín ve svém že se pro změnu 
45 III. nov. nemllže rozehřáti. N eshledávánutnosti. 

illusornÍm. 

se na krátkou dobu uměle 

vlastníka nelnovJtosti. Poněva,dž 
odsibranili, co zavedeno je ve 

na 'některé ne-

subkomltétu <>,""".,.<,,''''~. dr. 
občanského 

ním 
1 

Reformace rakouská 

stanoví i jeho pC1dlrnul:k·y 

rákouská zŮSltaJla 

nehledk 'musí 
knihovního stavu. Třeba by 

H'UUJnvu ,na Vizestup. Až nJllliějaké 
tálu do.S\t. Bude-li se iUlkláda;ti na II. 
rentabiLi ta. 

právo na 
v stanou tim není na 

kVOltu dostává hYiPOItekární 
nYIPotel<;:u, umenšÍ:I své jiné ji1n1ěni a odňal část 

osobním věřitelům. sil!u:šno, aby jim !pro exekuci zůstala 
nyní Ikaždý věřitel ujednává s 

17;:) 

hypotek pro sebe užíti tlíesm,Í, měla se tomuto 
vešk,erá Sezná-li 

má v las:tníkOlvu 

ručil 

Věřitel může nového 

a p'ři spoilečnk:ích 

kre,dit skýtá věřitel 
od UU''''Ld .. =~a. 

lnové znění § 
oSOibního drružnika 



l76 M. Stieber: 

vlastník zllstane 
ovšem dl uhem 

se změniti. Prof. 

,dražebním řízení 
a lhůta tři let 

Proti vlaJstníkOlvě 
k náhledu .komitétu 

k obč. 

Tím stala s,~ 

nemusila 

a právní 177 

Zbude-li 
může mu dáti základ 

o\tevr-eně ku zástavním u 

12* 



178 Dr. ~t Stieber: 

OISIObní. 'Pohledá vlka reální vrací se k Nezaniká :;ama 
má zjevný tva,r. lZápsána v kniháJch 

/porad. Pohledávka ooabní vtiskne svůj charakter 
ta\k svou spla<1:most a úTQ!kovatelllO!st. Char,a'kter 

tento může reální pohledávku dOSíti ohmezov'a,ti. 11ůže 
jí vlas\tnílk dále pro 

je nesnáze působí na př; cesse 
do ruky peněžníoh ústavů. 

se nikdy na všechn~'~ 
různé vyžaduji prO' sebe, na 

na Uv'IU!dLH!J VU'UrldU'U"-. 

z !p,rodlliení, ná:... 
vvrnr'aN,:!ítI. alby byla 
se O!d osobní porile
I navrhl jsem, 

niho práva ,mě1lo se zasáhnouti 
hYPO'teka 

konstrukce a německéhO! práva, ni'chž 
ten za něhoiž !se uv:olnila. lJvolnoo,á 

z těch po sobě následu-
z rukh úvěru bude !potřebova tL 

se O'd ku!pní ceny od-
f'rrN'),li,tl[)~i-l_ je pHslušenstvím. Ale 

13) § 461 čl návrhu: Právo zástavní, ve vcrejll)'ch knihách a zú;;Lty
ním rejstříku (~ 4.52 a) zapsané, vztahuje se i na běžné úroky penčinilwl 
trhu, úroky útraty vkladu, výpovědi, kvitance, jakož i útraty, 
procesní a Když se právo zástavní nově zapisuje, může':ce 

tento jeho obsah rozšH-iti a pro dobu spojení s osobní pohledávkou 
také obmeziti. Osobní poh1edávka může b:)fti vázána na čas a v)'mÍLku. 
Odpadne-li od zástavního· práva, odpadnou od něho i tato obmezenÍ. 

16) § 460 c návrhu. 

vývoj a právní vlastni kovy hypoteky. 179 

se vyvaTovati i kniJhovmě nemožného stavu, aby zá'stavní 
kterým vlastník má. disponovati, zůstalo váznouti i na

dá:le pro vyrovnaného věřitele. Rozřešení těchto problérnů bylo 
docela ZáSltavní do,salvad ve veřejných knihá'ch 
zé1jp:sané,zbavilo se vztahu k osobní pohledávce. Svazek s osobní 

naznačovalo které se 
vyskytO'valO'. VymazaLo-·E se toto j,méno; zbavila (se 
toh01to vztahu a t~m vymaz'c1l1.a se také osO!bní ,pohledávka. Zá:tPis 
stane se tím bezejmenn}r. S dobrým úmys'1em bezejmenný, poně·· 
va:dlž svědčí ,kaJŽídép1u ,ylaiStn~kovi, kte,rý llé!! listu B) je zCllpSlán, 

_ spoluvlastnikům, rozdrobí-li se zatÍ:m vlastnictví. Bezej mené 
poteky bude moci pro svůj úvěr Ipoužíti kte,rýkOi1i vlastník, j,alk
male úvěru tQ!ho bude rpOitřeboVla<ti. 

Klade-li s,e ,dů:r3Jz 1l12l zástavní právo, které se k owbní po
hledávC'e a od ni ,Zlalse odpíná, je lÍíplně lhotsteJuo;, zda 
tato pohledávka je platna či nť.jplatna. Zástavní je zde věd" 
která osohní 1Pohledávce ,slouží. Věc tato nep,řeSitává existovati, 
nemá-li existence (pohlledá\vka, ikterou má poji,šťO'vati. To je právě 
podstata vlastníkovy hypoteky, že je tó hy;pote,kia, bez polhiliedáV1ky 
a že imůže býti V11astníikem určena prO' jíno,u pohledávku. Postup, 
který se děje, spojí-Iii se zapsané ·zástavní právO' s osobní pohle-
dávkou, týž, ,dá~1i se fysi,dká věc v zástavu ručnÍ. Je~li ,polhle-
dáv'ka nemá tO' žáJdJného vlivu lna věc. Jen vl,a:srtníkovi 
třeba ji a to se taJké při z,apsia!ném zástavnim právu. 

hYIPoteka může se takO'vým uvtOl-
P;r1f'1n.f'I·rl1"~11P se aby,se Vlzaly o tom do zákona 

nechá-li se 'p,raksi a teo;rii, aby tuto těžkou 

pouze na svém pozemku. 
nich pozemcích tato hypoteka zana;ká. Poměr mezi 

Ta-

17) § 469 návrhu: Vlastník múže na základě vkladu schopné listiny, 
která prokazuje, že osobní pohledávka zást'Cllvního věřitele zanikla anebo 

- ani vůbec nevznikla, právo zástavní vůbec anebo jen osobní pohled:tvku 
zástavního věí-iteJe vymazati a zástavní právo buď ihned nebo 
později na základě své vkladuschopné dlužní listiny na pohledávku téhož 
nebo jiného věřitele převésti. Osobní pohledávka, na kterc.u vlastník 
právo zástavní takto převede, nesmí jíti dále, než jBk stanoví § 461 a. 



180 Dr. Stieber: 

nová saimostatná 
obtížení na úkor zadních -věřitelů. 

hodnot nelze novo.u vlasit-
celkově na ostatních 

lS) Také 2. odst. § 1173 n. o. z. o náhradě proti ostatním simultán
ním yěi-itelům je nešťastná konstrukce. Toho dotčeno bylo již výše. 

lG) Viz tekst § 663 v pozn. 7). 

~il) § 469 a návrhu: Právo dle § 469 může vykonati 1 vlastní;c po-
zemků ~imultánllě J sou-li vlastníci různí, ml'1že vým~z vy-
rovnané osobní pohledávky věi-itelóvy vykonati každý z nich, 
zástayního práva na' pohledávku některého věřitele múže se státi jen 
za souhlasu všech. z vlastníků simultánně zavazcný,ch pozemku 
může 'však žádati, aby se podle daňov)rch hodnot simultfmní právozá
stavní na jejich pozemky rozvrhlo. O tom rozhodne soudce 

řízení nesporném. 

a povaha vlastlJlikc)vv 181 

tu nes:mi 

naj uvolněné místo 

docela lna to 

:di) § 469 b návrhu: Vzdá-li se věhtel ručení na některém ze simul-
tánně pozemků, ponechávaje si rui:cní ostatních, l1elze. 
kud ručení to trvá, právo dle § 469 la 469 a vykonati. 

22) H e n d e 1, I25. 

23) § 470 návrhu: 1\ cpi~evedc-li vl~stník do pi-íklepu za'3tavené ne
movitosti právo zástavní na některého věi-iteIe, nepočítá se s tímto prá
vem zástavním při rozvrhu nejvyššího podání. 

24) § 4708. návrhu: Právo zástavní, které dle § .-t69 vlastník na ně
kterou pohledávku převede, má pořad za právem zástavním za nezapla
cenou ještě pohledávku. Pořad převodů dalších řídí se dle jejich zápisů. 

2G) § 470 b odst. 2. návrhu: Zřizuje-li se zástavní právo, nemůže 
Se vklstník práva dle § vzdáti. Zaváže-li se některému zástavnímu 
věřiteli, že v příčině některé předchozí zástaivy práva toho nevykoná, 
má to jen účinky mezi stranami a nemůže to ve knihách a 
stavním rejstHku b)Tti poznamenáno, ani v listiny, na základě nichž se 
některá práva do veřejných knih neb zástavního rejstHku zapisují, býti 
pojato. 
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Novela opomenula přizpůsobiti i předpisy exekučniJm 
nově zavedenému institutu. I ph zrušení nebo změně exe-

kuce a 377 ex. ř.) může sezástavni právoi uvoaniti. 
I bylo §§ o ,t<Qm pHměřeně doplněny. Nemo-
houf zůstati ve svém lpůvodlní1m znění, má--1i vla'Stn~k právo' uvoT-

zástavnÍ:m právem I zrušeuÍ ne,bo zména exe-
- kuce miHe se provésti v}rma!zem Q1sobnÍ pohl1edávky vy-

niik'oE vů·bec i zá9tavního práva. 25 ) 

nepovšiml/a si dále 'práva které ske 
vym.áhajicímu věhte!li propouští, aby podle § 208 ex. ř. v pořadí 
poznáJmky dražebního řízení záistavní zla: ,sVQlU vylkonatel

vlaži1. I dhlŽníkumusi býti zachováno, uStpoko 
aby aspoň zástavní právo za reální pohledávlku v lpO

exekuce na 
vymáhajícího 
nemůže své 

převede-li se 
který 

a 

z. o. Lze je nrpuPlc:f'j 

toHko jednou. Práv:ě 
!ptřevés,ti luež nemůže se tak 
toto právo v exekuci. Tim zamezí se souběh 
tu byl, se nějaká forma navrhli~ 

2E;) Za § 4I ex. ř. navrhl se liovfT §: l)Provede·li se exekuce zápisem 
práva zástavního na některé nemovitosti, stane se její zrusení nebo oh
mEzenÍ v)rmazem osobní pohledávky vymáhajícího ,,;ěřitele nebo její 
části, Vlastník může však ověr'enou žádostí navrhnouti, aby zástavú; 
právo bylo zcela nebo z části vymazáno. Při částečném obmezeni mf, 
zástavní právo za pohledávku vymáhajícího věřitele přednost před zá
J-;tavním . právem vlastníka nebo jeho nástupce. Ku § 376 ex. ř. navrhl 
se nov~' odstave,: »N enavrhne-li dlužník oveřenou žádostí zrušení Zc1 
znamu práva zástavního vůbec, vykoná se zrušení jeho vS'mazem osobni 
1)ohledávky Jako 3. odst. § 377 ex. ř. se navrhlo: Zrušení 
nch ohmezeni práva zásbavního provede se dle posledního odstave: 

376. Pi"i částel":ném obmezení má zástavní právo za pohledávku vymá
hajícího věřitele přednost před zástavním právem vlastníka nebo Jeho 

27) Navrhlo se, aby se do prvního odstavce 
věta ,,'sunulo: V téže lhůtě může i dlužník na vkladu'schopné 11-
~tiny, kterou se prokazuje, že vymáhajícího věřitele spokojil, navrhnouti, 
aby v POř:'lidu této poznámky právo zástavní za vymáhanou pohledávktC 
bylo vloženo a může hned nebo kdykoli později právo toto dle § 

7:. o .. na pohledávku některého věřitele 
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není možné, poněvadž se exekuce 
vllastníkovo 

převede; 

reální zá-
do svého vyčer[Jání na vice pohledávek býti 

vedeno. Poř.ad mezi nimi stanoví všeobecný § 470 a, 
·se ipoznovu podle ČaiSU, žádostdojdJe ke knlhovlnímu 

soudu. nebylo možno vyhnouti se nesnadnému pří'Pa-
střetne.JH se při exekuci více věřitelú v stejném čase. Pov.sta:ne 

tu meZI nimi s:po:lečenstvi dle § -n. z. o. a nás1.zl;) N,astane tu 
hražení jiako v konkursu. 

Sv:rchu pz recé:no, že skonsoHduje se 0;SOOO1 

pohlledávka IS reální. Reální ji skorem ahso:rbuje. 
Osobni ní mizí. Stává se s ní věd. Věci této ,může i vlast-

amz se Hm něoo na podstatě zluěnilo. J 001 to 
z věci p;lyne, že vlalstnÍll{ nemůže od sebe plnění žádati, 
sebe žalovati a exekv:Qvalti. J a,kmHe ia1e . dá ,tuto věc zase ďMe, 

se zástavní právo podIle svého OibSéllhu. Takový měl 

o. z. o. Ipřed a taJkový bude jeho 
Ovšem vlastník mllže bude-li chtítI, z kon-

a právo> zástavní 'nl,1\ pohledávku jiného věřitele pře-
vésti nebo jen svou osolbní vymazati. To je však jen 
připad Ve ·skutečnosti neučiní tak v1astnhk žádný. 

NoveÍa III. nedatk,la se také před;pisů 10 amortisov.anýcb 
knihov:ních pohliedáVlkách. D1e § 12I kn. ř. povoluje jaikmllt 
ec1iktální lhůta projde, na návrh ža'dateleatmor-tisaci vkla'du.a zá-

taJké jeho výmaz. 1v1ůže-li vla'stník zá!stavní na 
převésti, .musÍ to jeho vůli pone-

zástavní 30) 

~g) Ku 3~'Z0 ex. I'. navrhl se odstayec: ?\a z/tst;,yní právo \-la:-:t-
níkovo dle 4690. z. o., ph němž osobní pohledávka y;:i"itelova byla 
vymazána, vede se exekuce tím způsobem, že se toto právo PI'evede na 
p~hlE'dáv!\U vymáhajícího věřitele. Několika věřitelúm lze postupně 

tuto exekuci, pokud nominelní pn právu 
zapsaná, stači.Pořad mezi nimi rozhoduje čas, kdy žádost ke knihcvní
mu sCludu dojde. Dojde-li současně více žádosti, pi'evede se právo zá
stavnt na všechny pohledávky věřitelů Jejich poměry 

řídí se pak dle pravidel o 
29) § 1446 návrhu: Práva a povinnosti, která jsou ve veřejn;."ch 

knihách zapsány, nezanikají, sjednotí-li se v osobě vlastníkově. 
!1()) N avfhla. se tato změna 2. od:;:t. ~ 121 kn. ř.: Projde1i marně 
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1hM2 ediktální, vysloví se-ucl l1sl1cscním. %(' se hypotckárni 

a 11\a ně se zápisy amortisují a ze vymazány b§ti 
mobou. Vlastník může pak zápisy bud' vtIbee nebo jen 
s právy 11;1 nich zaps,an{Tll1l' 'TV 1'11 ,'1 Z.,'lt I' • • t ' II R 6 

' J '.J ' čl pr<lVClli zas aV111111 ( e :-í -t)() o. 
z. o. nakládati. 

:{1) I navrženo, aby se v § 53 2, kn. r. 'vypustila .slova >>11ebo 
V}'m:lzu« (oder der a aby zařaděn byl jako jeho třf>tí cd-
stavee: »S těmito může také vlastník žádati za pOlZnámku za-
mf-šleného v)mazu pohledávky některého věřitele.« 

Právní vlastníkovy 

nového zástavního' na zástavní 

L 

§ 13. Příbuzné 

VlastnÍikorva je dnes a 
fu,kte:m. a roslte. Lledkolm,u zdál,a se zrůdou. 

z něhož se zro:zovala. 
Právo říms:ké dávalo tu rozluštěni těžké. 1\rluselo se zlHt:iti 

ši.ršiill 
nill,a z nich 
beze všech 
těchto 

s 
vlastnickém.u .......... ' ..... >1"., 

se vlastníkově por:)z-
alle 

věcná 

Tento právní názoT mohl 
zhromadění 

širšího. 

1) Dr. Andre'as H e u s lel', Institutionen des Privat-
rechts, II, Leipzig, 1886, I5, Alex. F ran k e n, Lehrbuch des deutschen 
PriV1atrechts, Leipzig, 1894, 168, G i e r k e, Deutsches Privatrecht, 

331. 
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se zej,ména v 

král v osobě 

i manem. Habsburkové byli 
domácími lény. se to i při lénech, 

ckkevních Ač tu ldo:ohá1zelo. ku konsolidaci v fu/kolu' 

neb 

konsolidace trvalé (kde sva-
ze1k lenní zan1kall nadohro.3

) Prusiký Landrecht projevil to v zá.:.. 
konném lor'ed.D1~su. 

Právo věcné se 

svém 
zastaveni. 

vzdán~m 

dává nánl 
,s vaa:stnilCtvim 

nám pou čtk u, že 
sa'mldstatné právo 

zástavní a 
vlalstník na 

pro 

se v rentách. I lprameny s.amy, 

~) Georgii Ludovici Boe hm e r i Principia juris leuda1is. Fran-
cofurti et Lipsiae, 267. T),ž cituje tamže Uemens' Va i II a n t 

Opuscule, que par du Vassal a la dignite Royale les Fiefs. 
qu'il avoit auparavant, ne s,ont unis au Domaine public. 

3) Boe h m e r, 1. C., Dr, Andreas Christian Johanne:s S chm i cl, 
Handbuch des gegenwartig ge1tenden gemeinen deutschen burgerlichen 
Reehts, II, 26r a násL Dr. B es e 1 e r, System des gerneinen. deut
schen Privatrechts, II, Herlin, 1885, 778. 

4) P.LK I, 677: Dadurch das die Rechte des Lehnsherf'l und 
Vasallen, auf Zeit, in 'der Person einés Reprasentaten des Lehns-
herrn oder des Behehenen, vereinigt werden, wird dic Lehenseiben-
sehaft der nicht geandert. 

5) Dr. Ludwig TJ u ne ker, Die Lehre von den Heallasten, Mar
burg, 1837, 70, G o s che n, Die Goslarischen Statuten, Berlín, 1840, 2~~ 

ZDI<. 19 (1859). O. S to b h c, Zur Gesč:hjchte ll, Theoríe des Renten
kaufes, 186, Dr. \Vilhlem Theodor Kr a u t, Grundriss zu Verlesungen 
uber das Deutsche Privatrecht. Bearb. v.' F. Frensdorif, Berlín u. LeiI1-
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se lP~k ipoU!žíva~o výra,zu 
slo.va ukazovaJa jen na 
a wnebo' také zase 

kterrá se 

svědčí 
název 

zig, I886, 267, Paul R ehm c, Das Lúbecker Oberstadtbuch, Hannoycr, 

1895, 44, 82. 
6) Stobbc, I. c. 198. 
7) S to b b e, 1. c., 195, K r a u t 269, R e h me 83. \' Lubeku '"'c 

za rentu nemovitosti vzdávaly. Kdo chtěl ze svého pozemku míti rent11. 
vzdal jej něK011llu a přijaJ jej zase od něho zpět, zavazuje se mu platiti 
rentu. Viz Dr. Cad \Vilhe1m P a u 1 t, Die s. g. oder dte 
Rentenbiufe des Lubischen Rechts, Lubeck, 1865, 6, 7, 15 I6. 

8) Dr. \Vilhelm Eduard Alb rec hJ, Die Gcwere, Konigsberg, 

1828 157, Meklemburgisches Urkundenbuch ,223 1 \ : {juo..; 
marcas ... (reemere poterit., 2515 (1298) 2533 (1299)· 

9) B es e 1 e r, System des. gem. deutschen Privatreehts, I, Berlin, 

1885, 318. 
10) Alb rec h t, 158, Dun c ker, 96 a ná&1., S t o b b e J 189, a násl. 

Mittermaier, Grundsatze des gemeinen deutschen Privatrechts. II, 

Regensburg, 35· 
11) Mek1. UB, 920 Dll n c ker, 67. 
12) Bremisches UB V, 367 (r428) :hebben gesattet unde vorpendet 

den ergenanten borgemesteren rade unde der stad Bremen rente 
tmde tinse achtenlieh Bremer mark, de de veer dorpe in deme lande 
to Vy, alse \Volstorp.e, Schipdorpe, Bramele unde Ghastendorfe jarlikcs 
up winachten uns unde unsem stiehe pleghen to lYI1f'Vf'n.f1P 

13) Mekle~burg. Urkundenbueh, IV, 2438 
mina Engelburgis uxor quondam Johannis Persie concordauit talit~r 
eum privigna eius, monia1i de Rune, quod ipsa dabit diete moniaH 

annis unam maream denariorum de magna domo... Quc si 
moritur, tunc dieta domus hereditabit diete moniali; et tunc ipsa rno
na1is cU1cumque dieta domina 0ssignauerít, singulis anni~ in 
purifieacione beate Marie unam maream denariorum, quosque omncs 
redditus, quos ante more~ dicte domine sustuHt, fianttota1iter perso
lute, Ambabus vero mortuis debent dieti redditus distribui ~:;ex ccc1c~iis 
in \Vismaria. 

14) Dun c ker, 67. 
15) Mek1. UB. 852 : Dominus in morte constltutns 

assignavit. S. Mariae duarum marearum redditus ad vinum et lumen 
singuHs annis. Ille due marce dabuntur de area ma, que apud scolas 
iacet. Quicunque íHam aream possidet, dabit i11as perpetuo 1567 



redditus 
hardus 

Dr. 

marcarum perpetuo in hereditatem 2323 Ger-

tremodia redituum singulis annis de 
Hoc cessit libero:; 

ipsius videlicet Johannem filiam eius et tu-. 
torem eius' Hassonem de Crukov in viI1a, que diciturSover-
dorp. Modo vendidit suam porcionem ipse Johannes filius Gerhardí 
domine Benedicto de Roden beke 1uniori. 

S b b 
u n c k r, , Das Stadtrecht von 
CXXX. 

Gasparis lok i, Tomus 

20) Brem. Dlužníci vyznávají, že prodali vVol-
terovi, vikáři v za I2 m. sti". důchod jedné 
marky ve svém domě a pozemku. Platiti se má \A/oIterovi qui2um-

habuerit«. Nesplní-li se čas, extunc idem 
habuerit prefatas domum aream, 

liberam potestatern. 

:.li) Ernst 

1860, 349. 

Právní 

r i e dle b, 
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H,cchtstheorie der Reallasten, J cna, 

28) Max e u man (~eschichte des Deutschland, tl ~tlIc 

u b e , 
438 a 

]taromír 
/~pupn)'m Čechách. V 

starOčeském právu dědickém a 

svobodný·ch 
dějinám českého práva 
ser, O zvolené ,'o -- '0' .. "., 

, 1 
ze, 1921, 15 a 11aSl. 

:':1) V e h r d, O 
zápisu s miestem a 

před úředníky, že jest 
díei' mrtvého na Jiného 

kdyby bez nich býti 
komorníkem nebo bez komorníka 

und GCSclHchtc schweizerischcn 

k ~:tatkúm 

k, 

26. K ap il s, 
Rudolf 

Zpó-
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v nemovitosti 
s místem 

v cestě exekuce 
VlaS!tni,etví \přijpadne miU ze simulovaného dluhu. 

mohou děti 

kJterá 

se uvázati. 
Umře-ll 

v LastnÍlkDya 

budú se mOCI uvázati v dědictvicjeho y Kamenici A to Dudú 
moci prodati, zastaviti, z;~Lpsati, čl učiniti z tohu, co se Jm zdáti 
bude jako z svého vlastního dědického. l'mřel-i by. pak kter~' z nich .. 
že die]' mrtvého na jiného má : pakli by oba umřelo. pn'é 
než svrchupsanS' tehdy t)'Ž Břeněk zápisu tohu bude prázden ;\ 
svoboden. A kdyby jeden z nich jemu zápis tel1to propustil. 
í::ase má mocno b)rti' jakoby obá propustila. 7apsáno to léta 
L.f96 v úter)' po Sv. lG'lži.Viz ) 1. c. 9/19 latinské znění. po-
dobného zápisu. 

82) Všehrd, VI, 36: Jménem »miesta v zápisích jiného se nic ne· 
miení než moc pozóstavená k změnění toho Zflpisu. kter}<-i: s rnié.~tc;l;' 

jest, když se zapisujícicmu zdá. )Z eb komuž se zapisuje, těch se jtl1ém~ 
Ye dsky hned píší; než jménu toho. ktož by tcn zápi~; měl propustiti. 
rniesto se pozóstavuje. 

3:1) Všehrd, VI, 39/4: 2ádnS- zápis jinak ve dsky zapsán 
bf'ti nemóž než. dluhem, poněvadž jsú tak ustanovili ktož jsú dsky naj
pné nalezli a vymyslili. A jest to takov§ dluh, že jeho žádný zaplatiti. 
nemóž, a z té příčiny se tak zapisuje ahy 7_aplacen bS,ti nemohl. .\ po
něvadž zaplacen b§ti nemóž od toho, ktož jej zapisuje, nad to od žád
ného (čehož se mnozí tomu nedostatečně rozumějíce obávají) zplacen 
b),ti nemóže. N eb pod z p ó s ob e m to hod 1 tl h u ne snmma peněžitá 
k zaplacení, než děd i c tví, dno a gruntové k dědičnému držeriÍ ~c z;!-

34) ZZ z r. 1530, 1ST: Kdo chce dědictví své po smrti ,;"t, 
'5 místem« vSrš než nad sto kop grošuov česk)'C'h, jestli že by ami'd 
bez dědicuov; tehdy ten, komuž se zapíše, stojí-li komorníkem uvázání, 
má se k dědictví uvázati: s komorníkem v ty dědiny. A když se uváže 
tak s komorníkem, tehdy jemu v té summě dědicky zůstati má. Viz též 
ZZ z 1'. 1549 H. 23. 

35) ZZ z r. 1549, H. 7: Item, kdož by koE udělal zápis 51S místem, 
a tím zápisem dědictví své že by někomu zapsal a v tom že by uml'cl 

Právní 

mu 
celé dědictví učiniti 

V českém 

í z e z a iP r o 'd a n Ý g run t 
obchod. Mohla si 

je dluhoval. Jemu 
je věři,tel někomu 

mdhJ 

191 

starého 

nel·ze na 

p e-

se také nabíd·· 
Prodal-li je 

truké ve 
kancelář 

čl děti řádně že by po sobě nechal: tehdy děti nebo jedno z nich, při
jdouce k letom muože na prázdné místo doložiti, kohož 
se jemu zdáti bude, aby jemu nebo jim ten zápis prclpustil. ZZ z 1". 

1564 E 35. -
36) ZZ Z L H 12 = 1564 E. -l0. Viz též K ol d i n, GL 
37) K o I d n, H XXII. 
38) \\1 n g art e n, Fasciculi dirversorum jurium. :\ úrnberg, 1690, 

ll, 317, RccMe und Lands-Ordnung des Furstenthums Teschen z. 3°(7 
1590. Cantzeley: :\rticulus II: Allerley Pergan\ene Bricfe Zll den Ve1'
kauffen, erbliche Guter und Contl1acten, 
II ebergaben, Abtrettungen, Anspruche und ane 
sol1en aus der Fi1rstlichen Cantzeley unter dem Fi.írstEchen InsiegeI 
tmd dessen Hánd-Unterschrift ausgefertigt werden, und solI in der Ca nt
zdev hiervon nich st mehrers genommen werden, aJe von cin hundert 
(-;oldgulden einen Goldguden, und von ein hundert Gulden-Muntz, cin 

Heyró.ts-gtlt1. Verschreibungen aber, V011 ein hundert 
Goldgulden, nu1' ein Gulden-Muntz. 

39) Gruchot Beitdige, 28 (1884). Dr. \Vilhelm v. Br tl n ne k, Beí
tdige zur Geschichte und Dogmatik der Pfandbriefsysteme nach p1'eus
sischen Recht, 69 a násl. (S u čt rez), Gedanken eines Patrioten uber-

13 



192 M. Stieber: 

'svidnickéma javorském 
Slezsku kabinetnim rozkazem ze dne 
tam nedostatek 

den Entwurf zur \\-iedcrherstellung des al1gemeinen Credits des scblc
sischen Adels, 1770, r8, Dr. Arthur u s sb a u m, Lehrbuch 

deutschen Hypothekemvesens, Tiibingen 1921, 220 a nás1. 
40) Prusku p.otdal r. 1767 berlínský kupec Buring Friedrichovi 

fl. návrh na zřízení šlechtických úvěrních spolků. Viz Hirth's Annalen 
Deutschen Reichs, 1898, 546, Ed. \V eg e n e r, Die Landscha!teu. 

V literatuře uvádí,že návrh Bi,iringův byl pro Prusko odmítnut, a 
teprve pro Slezsko proveden. K a to pak zaveden r. 177; i v :rv1íarkách. 
(Víz \Vegener, 549). ::\T ež Friedrich II. kabinetním robkaze ze dné 
29/8 I769 výslovně praví,: » ... S'o habe leh ... mích resolviert, :'vIeíne 
getreue Schlesische Stánde in eben díe vortheilhafte Verfa5sung Zll 

setzen, welcher lVleine Churmarkische Landschaft ihren Credit uml 
gemeinschaftlic.hes Wohl bisher unterhalten und befordert hat I zdá 

že r,1 arkách doby tento již byl zaveden. 
41) a násl., 79 a nás1. Viz též tamže I I3 ;t násL 

Dtisk kabinetního rozkazu ze dne 1769. 
42) L. ist wahrscheinlich, dass diejenigen, welehe ihren 

\' ortheil einsehen, einen Thei1 ihrer Guter, ohnerac'htet sie keine Sckd
den darauf haben, in Pfandbriefe verschreiben zu lassen, und so1chc 
in ihren Kasten Lust bekommcn mochten. Der den síc 
davon ziehen kan sich ani vieleley Art (ussern. Sie sind dadurch 
gegen alle Zufalle gedeckt, und konnen durch keinen 
derseIbenan baarem Gelde in Verlegenheit gesetzt werden. 

kDnnen bey manchen' skh grosse Vortheile damit 
verschaffen, profitable Kauffe thun und andre Gescháifte 

Právní povaha vla,strliK()VV 

listů staJllo se 

nesl s 
že 
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ze 

se Hstu 

ze dne 

die sic jetzt bloss nurclesswil1en unterlassen mussen, weil SlC das er
forderliehe baare Geld nicht gleich ZUl' haben kč·nnen. Es keiu 
Zweifel, dass dieses nicht angehe, unu. es versteht sich von selbst, dass 
v,on diesen Grundbrie:fen, 50 lange sie bey dem. Eigenthúmer des Gute~ 
imKasten liegen oder der Landschafts-Casse nicht praesentiert werdcn. 

keine Zinsen gezahlt werden dtirf<:l1.VV eil aber díe 
ihre nach welehen kiinftig I nteressen eingezogen und oc'
rechnet werden soUen, nach den ausgefertigten Pfandbriefen einrichten 
muss, so werden diese, nur blos auf den N othfal1 ausgefertigte Briefe 
in denen gewohnlichen Terminen entweder pnaesentirt, oder in der 

gegen cine Bescheinigung so lange deponirt werden 
miissen, bis der einen ihl'er fernern Bestimmung gemassen 
Gebrauch davon zu machen gesonnen ist. 

43) \V eg e n e r, 1. ~., 547 a násl. 
44) \Vilhelm E a Id, Siegelkunde, Miinchen u. Berlín. 1914, 44. 
45) Dr. Ferdinand B is c h o f Steiermarkisches Mittel

Graz, I875, 184. 
46) Dr. Heinrich von P o s chi n g e r, Beitrag zur Geschichte der 

J nhaberpapiere in Deuh:chland. Erlangen, 4. 
47) Art. 36: '" accorde a Tout propriétaire de biens et droits su

sceptibIe ď la facuité prendre sm lui-rneme, 
pour un temps déterminé, qui ne peut excéder dix années, par la voixc, 
de cédules hypothécaires, j1isqu'a concurrence néanmoins des trois 
quarts de la valeur capitale ou PrlX vénal de sesbiens présens désignés 

]a cédule, .. Le conservateur des hypotheques ... est garat1tdé 
valeurcapitale annoncée par la cédule. '. CeUe cédule hypothe.caire est 
transmissible, non point au porteur innomé, mais par 1a voie de l'endos
'lement a ordre.,. II n'y a aucun 1'ecours de ďun endosseur 
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zavádení 
obdobu 
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i možna. Z 
čl. 10 směnečného řác1u. 

a l'autre, excepté seulement cn cas de faux. Cit. dle 1, ran ke 11 :1, LeIn
huch des deutschen Privatrcchtes, Leipzig. 1894, 2,_10. 

48) B r u c k, 68. 
49) Dr. Georg Cad T r e i t s cll ke,Alphabctische Encyklopaédie 

der \Vechselrechte u. \Vechselgesetze, LCipzig, H, 7SS, Dr. Franz 
Edu<Lrd K ale s s a, Handbuch des osterreichischen \·Vechselrechts. \Viea. 
1844, 106. T)-ž, 11 andbuch des osterreichischcn und gcsammte~ detlt~ 
schen Wechselrechts, \Vien, 1859, I36. 

50) T r e i t s c h k e, 1. C., 758 hannoverský srn i-, § 41, v)'márski
§ 184, brémský z r. J712 § 30, frankfurtský § 44. 

51) Protokolle der zur Berathung einer allgerneincn deutsdlCi;t 
\Vechse1-0rdnung. Lcipzig, 1848, VII. 

52) L. c. XLII: Die Ein16sung unter Giro als Z.ahlung aufzubssen. 
dazu haít man kein' Recht, eben weil' sich der Acceptant nicht quittiren. 
sondern giriren lásst, auch vor Verfall iiberhaupt nicht zahlcn soll: 
úberdies setzt <las Giro nicht nothwendig eine Einlosung voraus: 
kann aneh cin AGt der Freigebigkeit seÍn. Die Conftlsion aber. diese 
dvilbrechtliche Aufhebungsart, klClInn man vor V crfall selhst dann', \ve11l1 
sic hier nach des CivHrechts behauptet \'I'crden kbnnte, nach dcr 
Eigenthilmlichkeit des \Veehsds nicht zulassen. DerW echsel solI bis 
zur Verfallzeit umlaufen; der AusteHer und aUe Indosanten haben sich 
jedem kiinftigen lnhaber das Recht des It~habers gegen dic 
Garanten ist ein unmittelbares, von dem besonderen Verhaltnisse eines 

unabhángiges; es muss deshalb ganz gleichgiiltig -"cin, 
durch wessen Hande inmitte1st der Wechsel gegangen ist .. Bei einem 
in Blanco girirten \Vechsel, weleher ohne neues Giro an den 
ten gelangt, kann m~;,n díc Confusion ohne hin nicht anerktnnen: de!' 
Acceptant kann ihn ohne Bedenken weiter geben, und was s'onach hier 
rechtHch moglicl1 1st. kann man auch bei ciner' Begebung dnrch Iudo$.-
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Y zhledem (ku temto novým předpisům odpadají ,ovšem v nlO-

anebo se že 
se s.měnka na akceptanta, 

strany si 

1((W, 

oběh II pa, r ,c i e 1 n í d 1 u žni ú p i s y zá-
o nich žena lze je v po~ 

~ament gelten zu 1aS$en keinen A.nstand nehmen. Die Sicherheit des 
\Vechselverkehrs wiirde auch zu sehr leiden, wenn jeder Erwerber skh 
t:rst <clíe U eberzeugung verschafffen miisste, dass unter den lndossante'1 

nicht. der Acceptant vorkomme. 
3U) C. S. G r ii n hu t, vVechselrecht, l, Leipzig, 1897, 350. 

H) Dr. J ohannes . Emil K tl nt z e, Deutsches vVechselrecht, Leip

zlg. 1862, 
~",) Dr. Heinrich T hol, Das Handelsrecht, U, Leipzig, 1878, 779, 

5ij) :rvI. v. S tub e n ra tl c h, Die neue \Vechse1ordnung, VVien, 

48. 
Dr. Karl Leh man n, Die geschichtliche Enhvicklung des 

Aktienrechtes bis zum Code de Lommerce, Berin, I895, Ti', 

Leh man n, 81. 
59) Čl. 215 d, 226 noz., § 32 akc. z 20. IV. I399 Č. I75 f. z. 

Dr. Cad. G 'a r e i s - Otto F uch sb erg e 1', Das 
deutsche Handelsgesetzbuch, Bertin, I891, 500. Dr. Ludwig Vvey 1, Hanci, 
buch des Deutschen II, Frdburg L B. H. 

78. 
6·\)G are i s - F uch s ber gel', 500, KonradC os' a c k, Lehrbuch 

des Handelsrechts, Stuttgart, Dr. Walther La n- d a tl e r, Das 

osterreichische Actienrecht, 1900, 69· 
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teoretiků 
lIl' a r o m a () i s t c k é m 

62) BHitter ftir Rechtsanwendung, 1848, 321 a nasl., Dr. Lot z, 
Ueher Hypothekhestellung in SChuldbriefen, weIche auf jeden Inhaher 
lauten. 

(3) OZZč, O 28, Declaratorien u. N ovelIen Kk. 28, Reskript 
ze 17· III. 1688 (\AJeingarten, Codex Ferdinandeo--Leopoldinus Č. 

64) G' k D' , 
1 e r e, eutsches Pnvatrecht II, I05, Dr.· Richard K och, 

Geld und. .. (Beitrage zur ErHiuterung u. Beurtheilung des 
Entwurfes emes BurgerL fur das Deutsche Rei'ch, 4), 
1 a Dr. Ernst J a c o b i, Die im Recht 
des Deutschen (Ahhandl. zum Privatrecht u. CiviJprozess des 
Deutschen Reiches, VlIlir), I02 a nás1., Dr. KarI Le h III a n n, Lehr
buch des Handelsrechts, Leipzig, 1908, 523 a násL, C o s a c k, Lehrbuch 

151, Ko hle r, der kechtswissen-
T, 1904, 480, G i e r ke, des deutschen Privatrechts. 

(5) J a co b i, 235, G i e r k c, 120, I her ing, Passive 
der Rechte 10, 447, 454, 455), vysvětluje to svou teorií o pasivní vá-
zanosti pro budoucí účel. 
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anebo jeli s 
otevřeného místa • 

možno s více 
věHtdem. Zřídí-I,: se 

není to nic jiného než výhralda 
tato :nepředpokládá smlouvu s 

he 

vůbec 

po-

jen smlouvu s věři,teli nově ()astuipujídmi, 
roIU se své 'PTioa.'ity v Jisté Ani nejpřísnější 

teorie řím!>kého nedal by se 
nemělo ze s věcný,mi úč:rnlky lize se vzdáti. Ne-

to v řím,ském právu výsůoyně U'znáno, lze to 
nebylo pozemkových lknil1 a tudíž st,a!bi!lity dnešnkh z'a:-

Dovoluje-li se vlastníkovI, aby na mísltě za .... 
konfUisl zanikLé pohledávky novo\uhypo'
namistě staré. I cesse z~laC:ené nebo 

jinak je pouze zřízení 110vé hypoteky na; 
st,arém mísrtě. vl,astník ipO'ze,mek, na 
vlas;tnika nového. Z· vůle kUlpce ,může všwk na starém mis,tě pO'" 

hYiPoteka prodavači. 
Z ro:miani:stického staJ1101v;iska' je proti vJ\astnikově hYIPortece 

Je to právni:clké non;sens. Je odporem s,a,masobě 
které vázne na vlélJsrbni vě.ci. 

Někteří spli'sovatelé se vůbec do konstrukce 
'~"'''''I7~Y ani nepoUištělii. Tak Kr e..iC h konstatuje ,pouze, že se 

jalk má s ní nakládati. předpoklClld, účinek 

určen pi-eS/n(ě a jCllsně.69 ) E n dem an n ve 

HH) Archiv fiir civil. Pratris (ACP), 53 (1870), 362 a násL, Dr. v. 
Bar Úeher den s. g. selbstandigen Charakter der ,Hypothek (Real
,obli~ation) im neueren Hypothekenrechte mít besonderer Bertlcksich
tigung des neuen pfeussischen Entwyrfes. 

67) Archiv fiir biirger1. Recht (ABR), 5,46 (1891) a nás1., Dr. Her
mann S t a u b, Die juristische Konstruktion der dinglichcn Rechtc 
na.ch creltendem Recht unci dem Ent\vurf eines biJrgerl. Gesetzbucbs. 

6~) Jeho votum proti osnově německého občanského zákonníka 
vyznívá pro systém volných míst. Viz tamže 47. 

(9) Beitr. ZUl' Erlaut. u. Beurt. des Entw. des B. C. (BEBG),q. 
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r ep r ,o d u k c i z á k ona. 

že předpisy o vllastnikově 
pře d psy p r á v a for m á.1 n í h 0, 

'materielniho. Zákon jalk pro ,mekl.em;. 
tV'1idí 1\1 e b o ml, se hYIPoteka mohla 

i pro vlastnika. kterým se právo zakládá, provádí 
se tu pokud totiž spolupůsobí krli\hovní Zá-
stavní z této tedy nevznikne. Působnost 

je tu odsunuta až ,dto té kdy tu bude věřitele. Bude 
tú buď vlastnilk které 

má 

Pro vlastnikovu 
n ě 11 Ý chm 1 ech. Pro rl ... ",..,;',,,,';;. 

snad vznikne. 

nauka o u p ráz d
učil Hi n s c h i~ 

Dr. Johanncs K r c ch, Die Rechte an Grundstůcken nach dem Eut
wurfe eines htirgerl. Gesetzbuches fůr das Deutsche Reich, I37. 

TO) E n dem a n n, Lehrbuch des biirgerlichen Rechts, 7. AufL 
Berlin, 1900, 3'7, '456. 

Tl) Deutsches Hypothekenrecht (DH, ll), Dr. V. v. Me i b o rOl, 

Das Hypothekenrecht, Leipzig, 1871, I50-154. Viz 
k tomu DH, IX. P. von K II hle w e i n, : Das 
klenburgische Hypothekenrecht seit dem J ahre r871, Leipzig, r889, 31. 

,'::l) Dr. Paul G f ii t z m a 11 11, Lehrbuch des kbniglich sachsischen 
Privatrechts, 1, 1887, 320. 

, 73) Viz dil 1, § 3 pOZ11. 18). 

74) Dr. Heinrich Gottfried G e 11 g e r, Das 
tmd 260. 
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pomi~í. Zůstává ,"šak 

jen uvo!lněné zástavní 

S mÍ-slty souvisí i o v ý hra d ě po ř ad tl 

nebo pře d n os t i. Drží se jí B a hr. Povaze zásta,vníiho zá-
je věřitele něiCo úplně lhostejného. I úplně 

se jméno věřitele 
,mysliJtelna. Osnova !J)ruského knihovního ,zá

zavedl:a jen její sUl1"ogát, 
vlastnÍl1{a. se hst zatÍlm v 

pražádného. dále dá, zřídí 

na jeho zapsána, zatla'čujíc další 
znť!Jmená jeho 

na po'Zemku vůč.i 

tuto 

tom, že'v ě c 

e zavázálna. Nej.dříve De 1-

'-") Preuss, Anwa1tszeitung, 1866, 693 a násl. dle zprávy Scholl
:n13,ycra (Hypothek des Eigenthumers, 21), 

76)\lexander A chi 11 e s. Die preuss. Gesetze liber C,rundeigen, 
'Hypothekenrecht, Berlín, 1872, .15, Viz též str. ,kde prayí, 

ze ylastníkova hypoteka formálně je hypotekou, materie1ně dluhem 
pozemkov)"m. 

77) DH, IV, > Dr. G. S i e gm a n n, Das sacl1sischcH ypothekcn
recht, Leipzig, I875, 121. 

78) Iherings Jabrbiichcr (lh]); II (I871), 95, Otto Ba 11 f, Die 
Gesetzentwůrfe uber (fie Rechte an Grundverm()gen. 
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br II c k. 7\!) Tř(:ba čil11ti rozdíl meziob1iga/CÍ a dluhem. 
Je poměrem mezi osobami, k,onfusí zaniká .. Dluh 
jest může potrvati .. Vůl-e věřiteLova neb dlužníkova 

zachovati ,třeba by ,zanilkla. Věřirteli 

Než vůle tato m'usÍ v V,UU,UL,L"n.U. 

znatelna. vUle s Itakovým účinkem musí se 
řádu hypotečního. VlaSltník proj evu je 

úmyslem, pohl,e dáV1k a jeko · ..... t~rl,Mn"'+ 
potrvata, zůstávajk ·n(:vym;a,zána~ 

ve své nauce o , ..... ""C','''''l1'.I''h 

odůvodněním řeší věc I her i n 
účindch práv. Věc jest k jistému ú.čelu 

pro bu do ucl zavázána. Je zde 
stránka. lheringem souh1lasí i Leh man n v novém 

vl:astnikovy 'hypOIteky nepo
vstává žádná .obligace. Jeho hYPoltekaneznaimená,že 
vlaSltnÍm že chce býti dlužníkem za tu kterou 
sum'u, přejde-li hy\pote:ka na osobu resp. že chce 

se na někoho jiného. závazek 
důvoldůse připouští~ 

Víznikne, již \před tímto vznikem 
alby se tedy ;pasivní stránka 

se pro o hsa.b 
f"\,hli'<'1C'l""'Q ,n,n,111/71'U~11U' knihovních forem, cessl na otko, vSikut-

věřite,1e. Tak 

býti zřízena ,možno i 
nejlstotě, se žádný SlUJD1E~Kt pro aktivní stránku 
obligace nenalezli. Dlužník, který si hypotelku dává 
a nevymaže dává tím na že chce z ůs.tat i dlužní.kem 

tak kdy,ž 

7P) Berthoid DeI br II c k, Die Uebernahme fremder Sdmlden n~b· 
gcmeincn unci preussischen Rechte, Bertin, 1853, 

80.) Jh], 10 (1869), 452, 492, I her i II g, Passive 
Rechte. 

Sl) S t o b b e-L ehm a n n, Handbuch des deutschen PrÍvatrechts. 
Berlin 1897, 199. 

Právní vlastníkovy hypoteky. 

Pohledávkamůie se ovš(:m 

až do svého vý,m,azu y knize 
sIede'h. a 
něnoprávem. Co v kni;hách 

nebo 
právo s v lastnosrtí 

věřitele 

zákonodárnou komisí 
není hlavní 

je to 
durch 

!01 

fenheit der versicherten naher bestimmtc: 
accessod,sche Recht), tudíž konkretní nVDo'teJ{.a. která je ad svého 

odloučena. Skutečnou 

vlastníkově pro saské a meklembur'Slké 
L..a..[\.'V·U .... HJ., že vlastník pro sebe 

a uznává-li se 
že taJko'vé zápisy maJji svou plnou 
mži:ku, pozemek na nového vlastníka 
t,lU.''\.fL..''''Q. na někoho 

a na své 
sa.mnzřejmé, 

od toho oka-

vlélJs'tník ,na své 
vociteaské a dlužnické v jedné 

Du8oo<On.0's11 Ipráva: .zástavního k 
\paralyso:váno str:anou, ;která mu 

přestane, není zde více ničeho 
sobivlOsti tohoto práva, :člj není více nn,1-.,..,:>,h. 

RZ) L. c. 237. 
83) Dr. \V. Bor 11 ema11 n, Systematische Darstellung des preuss. 

Civilrechts, IV, Berlin, 1836, 394 a násl. 
S4) Dr. Gerhard B uch k a, Die Hypothek des Eigenthumers, 

\Vismar, Postock u. Luid.'wigslust, 1875, 100. 

;'ú) ACP, 62 1'43, Dr. Paul v. Rot h, Die 
Succession und die Eigenthiimer- Hypothek. V pozdějším svém spise 
..System des deutschen Pfandrechtesl{. III, Tilbingen, 
Roth na teorii reální obligace. 
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ua, se vlastníka 'al hypoteikárniho věřitele rozd'ěH. 

Ve "lotu k osnově o občanském zákonniku něm. 
také e n cl t. 

s akces&orní 
níkovo nelze 

h' , SCl.aZ1. 

vede! Zdá se, 
,vv,,-uno.; Je je ne 

průkaíz o obligací úplně 
samostamou učiní, může i vlást

výčitek svědomí !připustIti. Jeť 

tatO' zatím ku žádnému aktivnímu 
v klidu v sobě I Der n-

zá-

vl1či 

d'Os:avaJd 
v budoucnosti 

mocí zástavní'ch věřiteli'l 

obmezena. 
pro ten ku jeho chtěné moci 
chtěná moc v zástavním na věci ' 

86) Jh), 29 (I8qo), 105. Dr. Otto \Al e n d t, Rechtssatz und Dogma. 
G los sen 2um Ent\vurf des bi.irgerL Gestzbuches. 

87) DR, VIII. Der n bu r g. Das preussische Hypothekenrecht, 
II. Leipzig, 1891, 295. 

8f<) Otto tl n cl ma n n, Das Pfandrecht an der eigenen Sache 
nach gemeinem und burgerlichem Recht. Tnaug,-·Diss. Bor n a-L e i p
z i g, 1904" 8L 

203 

zástavním je vlastníkova 
H i r s chf e 1 d o v ,i. vlastník v dražebním řízeni 

všemi 
zbarvená sféra vl,astníko:vla;« 'V'-" I A',U,,,",_w., 

pozemkový. Zástavní ,pokud 
nalézá se .ovšem v částečnémkl,idu. 

Podle S <: h r e u e r a9fl
) Je 

~lůže ji míti také vlastník. Exekuci 
může. Vlastník ji 
s větším risikem za 

ji ku 

štm 

úlomek vlastnictví. 

jl 

gS) Otto Hi r s c II f e 1 d, Beitrage zum Pfalldrecht am eigenen 
Grundstiick. Inaug.-Diss. 19 14, 39 a násL 

!JO) Dr. Hans Se hr e u e r, Deutsches Privatrccht, Stuttgart, 1921, 24. 
91) . Dr. Hermann H a ch e n b II r g, Das burgerlicheGesetzbuc;1 

fí:.ír das Deutsche Reich, Mannheim, 1900, 523, 524-
n) Studien ZUl" Erlauterung des burgerl. Rechts, 19, Dr. T<ichard 

Fl () r n, Die Eigentumerhypothek, Breslau, 49 a násL 
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jen že vlastník 
nakládati 'a 

povaze, zůstane-Iii 
s t a t rl é o b ,t í žen í 

Bernhoft 
0' v n í IP ohl e d á v k u vlastníkrOvu. 

váznoucí měla teone ·také název »f e á 1 n i o b 

!H) Dr. C. . K och, Lehrbuch des preuss. gemeinen 
T, Berlin, 1857. 621 

95) Dr. C. F. K och, Allgemeines fúr 
Staaten, Berlin, I862, SI8/2. 

Hli) C. F. K och, Lehrbuch, 621. 

97) c T1 i II e s, 1. C., 87. 
98} F ČJ rte r-E c c i tl s, Preussisches Privatrecht; III, Berlin, 

1892 , 607· 
99) B i r k m e y e r, Encyc10pádié der 1904, 

Brn h (j f Das biirgerl. Recht, 535. 

(3) Dr. C. F. och, 
preussischem Rechte, 

nach gcmeinem unci 100) Otto S to b b e, Handbuch des deutschen Ber-
1883 336. 
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vodce 

může 

101) Franz F () r s t e r, Preussisches Grundbuchrccht. BerEn, 187:2, 

vedle 

Jen 
méřiti. Hodnota tvoří f"\tr'l",'.-.,,,,,Ixu 

Zasahuje-Ese na věc jinak, 
pro udržela. 
Zaldlnímu věru teE 

207 

a tudíž 
ne

dluh 

teorie 

12
9. -----

1O:!) G e rb e r. System deutschen Privatrechts, llcubcarbeitd 

von Konrad C o s a c k, Jena, 2/4 a násl. 
103) K ohl e r, der Rechtswissenschaft, Leipzig-Ber-

lin, 1903, 616, J. K ohl e r, Burgerliches Recht. 
104) ACP, 91 (1901), 155 a nás1., J. K o 11 1 e r, Substanzrecht um! 

\\' ertrecht. 

H)(i) ACP. 91, 

1(6) K ohl e r, Encyclopadie, 616. 
1(7) Albert F'riedrich von der H a g e 11, Die H ypothek des Eigen

túmers, Arnsbo-g, 1836, 28, 31, 35, 42, 283, 284. 

14 
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toto nové S d!mastatnéA právo toto 
samostatného jména. Ale naj de si ho. nostvlas 1-

k formě zástavní 
náhle:d 

110) L. SI a násl. 
111) . Friedrich S c h o II m e y e r, 
dem ubcr 'der 

la.:,;;tung von Grundstucken u. s. 
S" 1874, 39 a násl. 

108) Prel1Ss. Anwaltszeitung, 
meyera,3 I . 

ro~ e 
[869, 23 a 

1864, 279 (citováno 

und Grupdschuld, Gottingen, 

112) Viz díl 1., § 3, pozn, 19). 

113) DR, III, Dr. Ferdinand 

1874, 
114) Richard G o I d s chm i d t, 

ríypothek des ' 

bayerische 

und 

14* 



Dr. :M. Si:leber : 

zemkové 

se srovnélJti 
ku po,l'Ožce ,má širší 0Ib-

115) L K ii hna st, Untcrstlchung des Gr1..111dschuldbcgriffs. Bertin, 

1878, 55 ,a násl. 
Verh. d. 20, ]uristentages, Bertin, r889, lIJ, 272, Gutachteu 

Levy. . 
11í) ."'\mtsgerichtsrath St e 1 i in g, Ueber díe Dn:U~i::;l~;ClIlC Post (hy-

pothekarische Pe,st, Grundschutdpost), r893, r7· 
L. c., 18. 

11ll) L. C., 34 a nás1. 
12ťf) 1.. C., ~9. 

Právní povaha vlastljtÍk()vy hypoteky. 

.121) L c., 29,43. 
1:.!2) L C., 49. 
1 :.!3) L. násl. 

nebo dluhem 

211 

Freih. v. Se h w t n d,\i\ďescll uní:.i des 
146. 

144, 145· 
Beitrage, 47, 306 a nasL Dr. Ó ber ne c k, Die Elgeu

Úinlerhypothck 1m Lichtc der Praxis. 



212 Dr. Stíeber: 

uči:nÍ-Ili 

zvláštní díl a v,laJstnítk může 
těžku žá,dati. Nezaložíle žádnéhO' dluhu 
llQtového dílce žádnému věřiteh. TotO' 'V'-"Iu.u ........ 

ta(]Jdis také prO' vlastníkův dluh I~'V'L'-'J,un.v 
není žádná ,skutečná hY:POliteka 

tak ,také není 'Vlastn1kův 

Označ.:nÍ 

tG ),kv3IClratura kru'hu{(. 
Z<1pisem »schrán-

128) Dr. Paul P u 11 t s c II art, Uer GrulldschuldbegriH des 
s.chen Reichsrechtes in Gesetz und Literatur. Graz, 63 'Cl ná"J 

129) 20, Dr. Julian G 01 d se h m i cl t, >~()ch cinmal die Figen-
tiimerhypothek, 26. 

Právní povaha vlastníkovy hypoteky. 213 

Věcí vllastnikovou je, jí ,dal 
zřid\ě dluhem a za vazenÍim osobní a 

Pokud tohoto obsahu ještě 
~a~tnGo,stt na venek. však 

Je 

vlastnickou 
zavazuje, OisaJmdstatúuje IjJV'U.~'''''-'' 

mu kniha, jednotlivá práva. 
mocenského panství nějaké otprávnění. JehO' vlastnictví 

náležejí někomu jinému, stenčenlO, obmezeno. 
je však zase zlpět obdrŽÍ, z'celeno. je ohč. 

zda ·služebnoiSt pozemková neblO 
vllastníku nebO' 

vyskytuje. Ka!žlc1é zřízení 

zřízenídl\uhu pozemkového. VlastnÍlkova, 
v podlS,tatě nic jiného než vla'StlllctvÍ, 

štěno. Lze tozřejlmě seznati z tah-o., )představ~me~li 
zemku na:lézá hypoteka, která Sltane se 

vlalStnikovo se nija.k nechá-li ji 
Zůstane-1i8'táti, obmezeným vlastníkem 

žádné rOlle vl,aSitnika, věřItele a 
závada spojena s vlastnictvím 

IDOI'tOm11e. je pro kO'nstrukci práva na vlastní VěCII lha
Vll3.lstník vyil'Učuje ze své vlastnické moci, pO'užÍ'va,je <ljj)a-

rátu pOlZemlkových knih, jistou hodnotu, která v rukou má 
formální existenci, .asi jiJlko směnečný formulář, 

rukou se nalézá. Něm. :obč. zákonník přimkJl ,se tu 
!poj,m!u zava!zenrr pozemku s ideelni,mi ,dílci 

(id1eelle Vvel1tsteHe). Vyprostí-li se pozemek V'~I-"""'U.A4'~_ •• " 

nebo dluhu pozemkového 'ze svého zavazeni, zdvihne se 
Vla!Stnl:ctVÍ sv.ou vtaJs:tnÍ do toho z jakého 
zavazenÍ;m stlačeno, až k vlaSitni!ct:ví neobmezen\ému. Ze zavazení 
stane se Pa:kzde není nikoho na tomtlO 
uvolněném dílci p'ozemku než Vil<iJstnJka. Jemu nad ním 
v hranicích hypotek moc dispoisčnL F'ormálně zalOho
vaná hypoteka (Huh ,pOlZemkový) pomálhá mtu, 

lnI}) L. c. 30. 



2H 

se 

132) 152. 

1~l:l) L. C,. 154. 

Dr. M. Stieber: 

vlastníkovi. se 
není zde rOizdÍilu. 

Zd)5e 

ručení věci 

nebo' hypoteka. Oba 
i vlla,lstník,ova hypoteka i vlGstnikův dl:u!h ipnzem-

U obou je ručení ale pro bu-
takto k,u 

NI ůže timto dílem 

poze:m
,něm ,~sub-

zvláštní odvllasltni-

a věcnou silo;u 

Privaírecht u. Civilprocess CA PC), X, Ernst 
Jena, J9ú3, 133 a nás1. 

1:34) Otto C i (' r k c. Deutsches Privatrecht, Jl, Leipzig 1905., 922 
násl. 

Právni 

1:15) Rccht unci Hechtsgang im Deutschen Reichc, L Dr. ť Si-
111 Cl n. Lchrbuc!, cla::; Reci1tes, n, Herlín, 1909, 716. 

'nu) n d e 111 a n n, Lehrbuch cles bilrgcrl. Ccsctzbnches, 8. ,a 'J. 

vy'd. f 1, Berlin, I905,738. 



216 pl'. 1L Stieber; 

se do vlastnictví z 
která ze ale neDl::Ur1le h, .. ~,r.;"'~.'FV' 

J:n) ABR, 25 (1905), 224 a násl. .Dr. Hans II í r <: c 11, Dic Y\JfEiufige 

Eigenttimerhypothek 
138) Festgabe der juristo Gesellschaft zu Berli1l zum 

jubihium von Richard Koch, 1907. \Vilhelm K i 11 d (' 1, Hetrachtll!l~t('n 

uber diť' Eigcntiimerhypothek, 77 a násl. 

které 

Právní 

která trvá i 
Rabovi 

osamostatniti a 
obmezené na vlllastnÍ 
vdaJstni,ctvi 
hledíc ku 

nlOU. 

':!17 

obsah vlastl1Í-

139) ABR. 31 (H)o8), 406. ]. \V. H cd e man 11, Zivilistische I{u1l(l
schau 1§lo6-1907. 

HO) Heinz Ra b c, Die rechtliche ?\ atur der Grundschuld im 
Lichte der Schuld- und Haftungsthcorie, fnaug-Dis" Halle ;1. S'j I9L?, 

?52. 
Dr, 'Martin \V o] f, Lehrbuch des bi1rgerlichen 

~vf arburg HJI3, 148, 527 a násl. Viz tož IV. vyd. 192, 514. 
142) Slovo toto pochází od G i e r ke h o. Deutsches Privatrecht, 

II, 359. . 
~43) Zeitschrift des deutschen 

C;c~enstand des \Vertbezugsrechtes. 
7. d tl Che sne. Der 
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z 

na 

Dr. M. Stiebel': 

na hodnotu. Je to forma u O'bsahu. Na no1dstarli 
na hodnotu 1111C ,se neZlrnění, není-li zde pro: 

kter,ou zde vrlaSitnÍikova Tato l,iší ,se od 
že směnná hodnota je při ní to;z

od dluhu pozemkovéhO' ,tÍlrn, že 
vlastnictvÍ\m, dle 

P r e.d ar pova'žuje 
si urči

N u s s
hypotece osamostatněný díd práv 

jeji.:::h pravidel 
činí z 1. a II. 

ni 

zá
vésti 

zá
D:()zE~mku ,n ucenou dražbou 

ttm oznaičuje Cosack 

144) P r e d ~i r i, Die Grundbuchordnung, Berlin, 191.1. 120. 

145) N U s s b a u m, Lehrb. des d. Hypothekenwcsens, 59 a násl. 
146) ~ rb r, System des deutschen Priva;treC'hte~, 189s, 274 .. 

I'\.onrad C o s a c k, Lehrbuch des Deutschenbiirgerl. Rechté':'. 
Jena, 
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se pozemkové právo zástavrií II cizí 
věřitele. To věř i tel s k é pro 

z á s t a v n i (Gláubige'11Pfandrecht). Vedle toho S'c však 
zástavní, ,kde vlastník s~rn je věřitelem. To 

s t a vn í p r á v·o v Ira ,s t n í k ov O 
Der n b u r g 'rozdišení mezi »Sohuld« a 

zástavní. Pozemkové právo zástavní občanského zá-
n,-,"U"'LU~a.. německého je r II Č e n í věc i . Věcné ob-

z poz1emku peněžitou sumu platiti, ručení za 
Dil,aH:hl11 . (LeistenSioHen) je i vll astn iJkově a V'la.stnÍ-
kóvě dluhu pozemkovém O'důvodněno. »Plaiebni je 
zde však pouze eventuelní pro ten :přÍipad, že vlla.stníki'n.7 dluh po--

nebo příště '00 jiných rukO'u se dostane 
arIlebo že vedením exekuce na oc,lozk,u 

patří. Věcné zavazení za eventuelnÍ pla-
ni<.:: podIvného. se také ' 

zástavn ilh o na svém 
strukci v cestě a na níž ,se ztrOlskotala, akces
sOlrÍcká na níž ji zákon zia!kláda.1. Zmizela-li po

a 

HR) L c., 234. 

Hli) Heinrich D cr n b tl r g. Das biirgerliche Recht des Deutschen 
Reiches und Preussens, III, HalIe a. d. 617. 

HlO) Dr. Cad Cr o m c, System des deutschen biirgerlichen Rechts, 
nr, Tiibingen, 1905, 



Dr. 

1(1) 

153) N 

Stieber: 

samému nemůže vlastník 
Svou suk!cessÍ 

Leh a r d, Landrichter in VJ~e5-

Grundstiicken, die Eigentumerhypo
Verh5Jtnis zueinander. 

k, Das Reic.hsgrundbuchrecht, 
a 

vlastníkovy 

berneck, 1. c., 735, No. 71 : 

Eígentiimers: dem zu Berlín 
Abt. Hypothek von 20.000 M zu 4 

den Kaufmann Heimich Lehna zu 

iibergegangen 
hu d, n r bezahlt 

auf den 

an Rentner Gustav 
\btretung in das 

yermerk. Viz tamže form, č. 72: ., 
andIung j ei 

tur angegehéne 
Verfiigung. l. 

Eintragung 

221 



Dr. M Stieber: 

obč. 

v lwstnikoiVi. U činÍ\la! 
)J echala vlastníkovu 

vcnskou zavésti a n ony mnl z 
na lisltu B. svědlČi1 tomu, kdo je Li,x'V·.:tau 

16S) .:\ 11 S s b a tl llL 1. C., 7 I a nas I. 
L:;O) (~. Z. H)I3.218. 
lHU) (.J. Z. Tg1;', J3. 

Hn) G. Z. 1917, 134. 
lil'!) G. Z. H)I6, 

lEH'I) G i e r k e. Privatrecht, III., 20, 25. 

pro če.skoslo-
i s, 

Právní povaha vla.shllÍk()'vv hVlr\Ot. .. h-V 

[leza:vedla III. 
vela nic než co stanovil již tekst § 

zan~ká. 

rg-(;ntunler . . . das 
dluhu i ní záJstavní 

o. z. o. »Bis dahin kann der 
eine neue iibertragen«, užívá se tím 

které se každým Formelní 

o konstrukci. 

§ 15. Dluh a ručení. 

Nauka o dJluhu a 
světlo na Teoretikové Čalsto k 

lace 
ji pro římtské B r i n Z.2) Snad 

aileA lm i ľ 

lli4) ~Júj spis, K v)'voji správy, 106, 107. 
1(5) K 1 a n g, 

H16) H c n d e 1, 43 a násl. 

pro obsah. 

má 

l} Berthold DeI b r li c k, Die Uebern.ahme 1remder S,,'hdldcll%nadc 
gem. u . preuss.Rechtc, Berlín 1853, IO a násl.. C. J. li c k k L Aktiol1CH 
des rómischen T, Berlín, 1871, 7, C H <1 rtm čl n, Dí. 
Obligation.Erlangen, 1875, I25. 

2) DL Alois B r i tl z, Lehrbuch derPandektell.1 , Erb l1gc rl1 

rR79, 2 a násl. 
iJ) K. 111 i r a, N ordgermanisch,es Obligatiolld1rfcht. Leipzig-" 1'~ 

r882, 22 a FlásL II, 53 a násl. T)'ž. Grundriss des germanischen Rel'~c~' .. 
Strassburg, 1913, 2l! a násl. 



224 Dr. M. Stieber: 

a, P U.n t s cha r 
Zmocnila se jí i 

4) Dr. Piaul P u n s cha r t, Schuldvertrag und 
-;~i('hsischen Rechts im Mittelalter, Leipzig, 1896, 99 

360. Haftung. 
(5) R. J. P r t s é h, Griechisches 

'cl. Berlin 1907, 7 a nás1. 

a ručení JSou 
diluhu má se 

dlužníkův 

Trcugclóbnis des 
a násL EGA! I, 

I 
J, 

6) R. P. K ° S cha e Babylonisch-assyrisches Búrgschaftsrec1Jt, 

Deutsches Privatrecht, III, 1\1 úne br:n u. Leip-

1917, 8. 
8) JhJ, :J/ Emil Str o hal, Schuldttbernahme, 290. Dr 

{)Ho S ch r e ber, Schuld und Haftung a1s .3egriH der privatrecht-
1914, 2 a násl. 

11) 

12) Brn z, :20. 

11;) Am r a, Nordg. Oblig., I, 22 a 
H) A m i r Grundriss, 212. 
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ze 
dělila 

míru 

15) Heinrich B run m 

1906, 231, 266, Hans 
im deutschen mittelalterlichen 

e i b o m, Das deutschc 

miru čase·m od
exekuce od 

ručení 

nemohlo 

vy
za
ale 

odkázáno na 
Stává se rllor

to 
je 

Lcipzig, 
a nit z, Die Vermogensvollstreckung 

Leipzig, 1912, 7, 40, Dr. Viktor v, 
Marburg, 1867, 39. 

a i t z, 7 a násl. 

c1eutschcn Recht insbe:sondere 
e r k e, Schuld und Haftung im ;:iltc

díe Fonn der Schuld- Haftungs-
ge:schafte, 

lS) 

20, Heinrich B run 11 e r, 
M únchen u. Leipzig, 1912, 

:20) 
21) 

e b 

22) ZDR, I9, 201, S t 

kaufs,G er-ke,D. 
2:)) Gierkc, D. 

G i r ke, D. Priv. 

77, t)'i, Deutsches Privatrccht, 111) 
der deutschen 

u. Hattung, 98. 
48, D. Priv. Jl, 742. 

ZUl' Geschichtc u. "1'héorie des EentelJ-

27, Schuid u· B0ftung, 9S. 

15* 



Dr. M. Stieber: 

dnešní a teorie v a 
snaží se Je v ni tříditi.z5 ) 

Do německéJlo práva věcného uvedl 
Dernbur ze) Nava:zuje V 1. 

na; Brinze, 
a dluhu ,Dozernlk'(")vÉ~ho 
i pohledávkaJ nai úvěrním 

nam. I pro zástavní povinnost ,lize sLova »{Jl1uh« 
se tím založení úvěrnrho poměru. Přes to trval na tam, že zá-
stavní 'Pozemkové má za 

Klade-li se 

že 
obligace. Petit ža

tato je asi taková 
Osoba není na-

::") Viz pam. 8) a dále JhJ, 54 (1909), 355 a náé'l. Eri:ch D ii nl
che n, Schuld und Haftung, insbe~Ol1dere bel den Cnmdpfandrechten. 
Die Reallastcn. Pro rak právo viz Dr. Egon \V e i s:o.. lUl" Lehre VO,l 
5chu1<1 ll. II aftung im osterreich. (Sondcra hd. <lUS (jsterr. Zentral;" 
blaH fitf díc juristische Praxis, Dr. Hans ne i cll rn a y e r. Die 
Idee der Glaubigeranfechtung, Wien u. Leipzig, 19I3. 22. 

ze) n1". Heinrich Der n h II r g, Das htlrger1. Rcci1t des Deutschen 
Reiches ll. Preussens, HI. H edle, 1904, 617. 

27) Dr. li einrich D (' r n b.u r g. Lehrbnch dc~ prcllss Privatrechts .. 
1. Hane. I87.5, 690 a nás1. 

2~) GrZ, V (1878), Dr. Rudolph So hm'. Ueher Natur und Ge
schkhte der modernen Hypothek, 21 II násL 
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určena, nýbrž dána měnivou skutečností, na 
držbou. Přes to v tomtto nároku hypoteka nez,aniká. Zůstává 

i po zaplacení sumy. lvfá svou 
dražebaJLm řízení se uplatní a je tedy i 

Dernburg přijímá pro zástavní právo rOlzdělení 
»dluhem« a a v novém svém o něm. dl prus
kém občanském právu; že nemovitdstnÍ právo zástavní zakládá 
se n a z á s t a v II í m dl u h u (Ptd\I1dschuld), nepojí s:e však 

k osobní Při dluhu pozemkovém je za-
vazena pouze věc ph hypotece také asolha. 30 ) . 

e tou měrou otevřeně ale v podstdltě stejně přijímá nauku 
»Schuld« a »Haftung« pro něm. iprávo zástwvní i S ch w in d. 

Pii dluhu pozemko:vém a rentovém je, Sél1mo nazna-
ua straně vlastníka za dlužník osobně 

zavazený statek. Zdl dluh ručí pouze ten 
toho čalsu statek dr:ží. Při 'hYlpotece zŮlstal něm. 

oOC. zákonník na stanolvisiku římském. Paji,šťu]e akcE:ssorně ne
A.1e obč. zákonník něm. Zcná celou 

které se snáze vysvětlí, hledí-li se k vl\astníkovi 
hy'po1tekární!rnu dlužníkovi a plátci. Vlastníkovi dává věřitel 

čl; vlastnLk také věhtel1ovi. v;la1Stni:ka zakládá ~_ .. ,""rI;l~~.;, 

úroky. Z těchto třeba pOlIněr tak po-
že v II a s t n í k, neruče sám osobně, v e dle o s o b n í h -o 

a d o IP o j i š t ě n é obl, i, g a c e v ,s t u tP II j e. 
to VŠ.aJk i he tato pravidla i bez této po-

musí s,e však dluh pO'zem
hypoteka principem 

U'VIH"""".>1. ,musí však vésti k to:muJ 

akceS'sori
imíře élJkiCesso['ický,m i dluh vlastní

hlavnímu dffuhu. Jen tam, kde pro taJbulární 

21l) Dr, Heinrich Der n bu r g, Lehrbuch des preuss. Privatrcchts 
u. der Privatrecht:onormen des Reichs, I, 3. Aui1., HaHe a. S., 1880, 
770, nI., 

no) Der nb u r g, Das burgerl. Recht d. d. Reiches u. Pr., III, 6r6. 

31) APe, Dr. Ernst Frt. v. Se h w i n d, \lIJ esen und Inhalt 
des Pfandrechtes, I32. 

32) L. C., I24, 140. 
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ručení 

Nikoli za ipoužití 
statu zástavního 

Dr. :M. Stieber: 

prodejem věci svou 
břemena zařaďujeGe14berdo 

dlužníka držbou záJstavního 
struikcí náhledu Gerbrovu >O reálnich 

S 
tele 

z této souvÍsIDsti a reální 

zároveň i ostatní 
Cosack jarko »O\Siobní 1J'\J.ULt'--·u-<-<-

:\3) L. c., LlO---142. 
34) C. F. G erb e r, System des deutschen Privatrechts, 15. AutL, 

J (na, 1886, 278, tirž, 16. Auf!., Jena, 1890, 248. 
a5) Viz, 1. C., r890, 275. 
36) Viz, 1. C., 1890, 242. 
37) G erb c r, System des deutschen Privatrechts, neubearbeitet 

von Konrad C o s a c k, 17. Auf!., Jena, 1895, 280. 

Právní povaha vlastníko' y 

která se 
dočasnému 

»reální obligaci«. 
zástavního. Zásta-v'lní věřitel má 

pozemkem ,s obsahem. 
zástavní sumu z vy-

i]?0uze osobu vlastníka 
i IPoiZemek sám. vedle obl i g a ce 

v 1 a s t n í k a pozemku také věc n Ý m p r á ve m n čl !p o z e m
ku 

C o s a c k taktéž ve s'vé učebnici 
~""U.I '""--'i U. .... "rI.".'"' ... a stanolvis;ko. Pozemkové 

je !Sice ale nikolI: 
je v něm zahrnuta 1 

mu držiteli zástavního pozemku. Obsah této 
v;lasmik pozemku, je to potřebno, musí 

zástavní věřitel sUlmu z 
k tomu,· že tato nikoli proti indlviduelně určité 
nýbrž, j.ak uvedeno, proti :d·ocalsinému zásťaiVní,mu dlužniku smě~ 

a nikoho jiného než ,tohoto ku zavazuje, budiž O,zna-
čena r e á 1 n í obl i g a c e. má reální 
za následek, že zástavní dlužník je povLnen ()jpati-iti věř.iteli na 

náklad vy1konatei1illÝ se exekuiCe do pozemku nebo 
um:ožnllra,. Reální obligace odpadá zástav-

vlastnikov§ch a íPři zástavnkh !právech na pozem-
CDsack připomíná, že je cloceb zda zá-

věřiteli skutečně něJaká reální obligace přísluší. Sám 
několikrát náhled (I !tmu změnil. 'V souvislosti s tím 

otázka c rozdl1u mezi dluhem a ručenm. Teoreti
nestojí však v žádném poměru ku prak~ 

vidí 
~)Hručce ~:tcbbeho 

kmze 
pohledávka tím způsobem, žeka1ž,dý 

38) L. c., 251--254. 

právu též Leh man 
právu soukromé::n. 

se s dotyčný.m 

vl<ilstJnLk jeho jeví 

39) Konrad C o s a c k, Lehrbuch des deutschen bi.irgerl. Rechts, 
II/I, :',Auf1.,Jena, I9II, 220. 
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dlužníkem d věřiteli dio 
věřitel má prati vlastn~k'0vi pozemku 

svého dlužního d{lvodu na zalplacení určité sumy. 
vedle věc-

na 

in rem 
každému taková je však 
vate1nou, naturální obligaci. Proti vlastníkovi 
přísluší zástavnímu věřiteli Jen věcná žaloba, která směřuje na 
vnucenou dražbu nebo se z něho 

docílilo. Ph dvě od ne-
, n a tur ál n í o bl i g a c e :p r'0 t i k ať Ž cl' é

m u v 1 a s tni k o v i ~ ě c n é právo. H ypoteka zřizuj e se 
nebo budoucí. Od ní je odvislá a bez 

nikdli dJluž-

také G i e r k e. i\Jkceqtuje však tom ruč e:ll i věc i 
Tvoři primenní obsah nemovitostního práva zástavního. 

je proti dočais:nému taJké věc n ýd 1 u h 
. Poněvadž za 

je potřebí t31m, k,de není dluhu osobního, dluhu věc-
.liž dluh vlastním jménem 

existenci dluhu věcného, i při trvá vedle dluhu 
osobního dluh věcný, který hledě ku svému subjektu, Sivémn 
trvání a svému zvláštního osudu d'0jíti může. Dle 
notnéstruktury 

hypotece dluh 'p:clzem'kOvy 
dqph'1uje, 

s vlastni·civím \POiZenmil\:U 

1)) ()tto S t Cl II II e, H anclbuch 

!Jcarbeítet von tl. O. Leh man 11, 

Jl) Otto C; i t' r k c, Deutsches 
násl 

vězí 

dluhem se 
nerozděleně 

taJké na kaž-

des cleutschen Privatrechts. Ncu 
Berlin, 1897, r64 a násl. 

I J, Leipzig, 1905. g 32 

Právní 

na zaplacení 
vlasttl~kovo 

pro vlalstnika 
pro QPrávněného, 

nárok na zaplacení. Než věcného 

uskuteční-li se věcné ručení. Proto se 
nýbrž 

rázu, to žádná. 
žádný, mim:j zástavn1 

zástavní ne mov:iibostní 
;práva složen)' tvar. 

,JU ... ,,--'''''''', věcného poměru. věoné 
neschopné. K dokonalému věc

hYlpoteka) o 
této 

měrech dlužních užíti na Slmtěru se' 

ta,k 
Podobně se télJké D ti m che 11, 

() »Sohuld« a »Ha>ftung« na zástavní právo. 
tostní zástavní a reální v 

JI3, nich stanoví se 
norma. I veškeré jiné ukazují, že 

pouze oprávněn, ale i povinen. 
II 94, I slova nedokazují 

také Sík!laidJba. ObligaJční 

"","Tl111t111".;::t ku placeni, úp.ravu 
výpověď, 

nauka 
neuiovl-



232 Dr. }I. Stíeber: 

dltd. 

Vedle věc-

samostanost. a 
zv!láště. Břeme.no průvodní upra-

ven o rÍ1zně. 1\1 ůže se ti'-eha 
aini 

poměr různé. Zástavní dluh mtlže se vlivem veřejné v 
zcela odlišně Qd rsoukromého dlužního poměru utvářitl. Při 

všech r1emovit'ostnÍoh zástavních a břemenech reálních 
trvá vedle věcného práva twké primernÍ povinnost vlaSitrHkova 
ku která je zpra:vidla odvislá od IJsobní obli-
gace, jlllwk však salmotS.tamá. Nikoli v kausálnosti, 
v odvisdosti od osobní je rozdíl mezi 
dluhem Je »H!<lftung« pro dluh H~--I~,·.",b·" 

stralktní, tak je také abstra/ktní dluh zástavní. 
'V náhledech těchto vrací se co dávno o povaze 

",-."+ .. 17,, někteří badatelé z těch p.o,dnětů, které jim dala 
vl a:stnÍkov,a. nauky .a dluhu a ručeni 

za. dluh, ale vystihli poměr. VlastníkolVa 
teka ji,m osvětlila. Vlastníikovou hYIPotekou pravá 
moderního se z romanistické 
těže. rysy dosud zamlžené se vyja'Sni1ly. 

4:;) JhJ, 54 (I909), 361 a núsl., Erich D Li ln cll c n. Schuld und 
H a1tung, iBshcsondcre bei den Grundpfandrechten. 

4:1) L. c., 4 16-AI8. 
41) K och, Das Recht der Forderungen, II, Berlín. r859, 759, 

K och, Allgem. Landrecht fur díe Preus~ischen Staaten Berlin, 
1862, 518. ' ' 

\.. 

\: 

tece se 
cosi zVlláštního 
Práv,ní historie 
stejné 
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kteří o vlastníkově 
viděl v 

jí !pod1olbnl:;, 
třeba na rů,zných mis,tech. 

01J\..n.' .. U ............ A tak ..... a"'·r\U':7·~ 

tvar a 

trvalé existence. I ze bral statek své jméno a 
zval se »P.fands:ehait«. zavedla, v 
zápisech nové ve svém duchu sta-
rém. Knihovními ještě vět~l 

Původci domnÍvaJi se, že je zakládají mezi stra-
nami. V skutku však vázwll je nal :pozemky. Radi;kovali 
ními zápisy na pozemcích, 
i bez knihovních záp.~sů strnuly na nich renty. 
ndibyvše zápisy pevného ohrani1čení, staly ,se jako renty SaImostat
nýmí právními předměty. Pokr,a,č.oval v tOlm jen právní vývoJ, 

jej viď'ěli v právu dHvěj,šíl1ll a v rentách. Mo-
derní právlll,cká f,ormufdlce, i ku této souvislosti s 
kem musila sama pravou podstatu věci právnicky jp:t40-

cítiti. 
Zá~pisem zástavního práva vytvořuje vlalS;tník před'mět 

pro právní obchod, sloužiti má úvěru hypotekárnímu. 
Tento předmět podržuje SIVOU existenci, tato nepottnine. 
POIminouti mlŮže však tÍlm, že se zástavní právo Z knih pozem-
kových vymaže. Předmět tento má svůj obsah. 
v rukou třetí, aprávňuje j,i, €lJby od vlastníka zdjplacení za
psané sumy žáda:Jia, a n6zéljplatí-lli, z pozemku exekucí' !Sl' ji vy
mohla. V obsahu tomto obsalžen je tedy d 1 II h (Schul'd) a r u-
č e n í z a n e z a plac e n Ý d 1 u h . Obsah tento 
i v rukou buď že předmět v koloběh právního 'ViU'\..UVUU 

anebo z lněho do r,Ulkou jeho se vrátil. Obsah t001t6 Je 

45) Me i b o m, Das deutsche Pfandrecht, Marburg, 1867, 4, Z e u-
m e r, Quellensammlung, Tubingen, 1913, 309, Kads 

, § 4, tamže 408, JPO, V, § 26: oppignorationes imperiales. 
46) G i e rkp, Dcutsches Privatrecht, III, 923, \V o 1 ff, 1. c. 528. 



Tento 
vaze, ať je 

Dr. M. Stieber: 

Jest 

v ban-

výmaz. 

vlastníJ<anebo 

Je to před-

vůli k exekuci na pO'zemek. 
mluviti o ko.nfusi, po

které by 

pro příleži-
,se mu z uvOllněné z(pět vráti. 
neztrácí ničeho na své objektivní po

,rukou vlastnvka nebo 

po jakých ce
se vy-praco'Vala 
sip.ravý názor 

se často na 
fonma zástavního 

Vskutku však jak 

nami z uzavřeného právního 
vzešel mezi stTa

a dále o dluh věcný, 
se 

tou 
na Srovnání s ren-

Vlastník je povinen lP!latiti nějaké 
za:vázav se jí k tOlm<u osobně. Později 

47) G i 1. c., 922 a násl., mluví tll o subjektivním a objektiv-
ním :;t~Wt1 v\;t<otník<n"a l;ráwl zást;n,'ního, 

však sjedná s ní, že místo 
která dříve již pro někoího 
Tím dává jí za 

hned od pro tentJ 
_"H-'Ť",~nT ;dluh. I tu dává něco 

j.iného než 
~emku a že s ním také lna 
potece nemá se to jinak. Vlastník 
pozemku dluh a zároveň 

k po
norvého. Při hy-
?r""lU- na svém 

Někteří 

sovatelé dohře 
hdárnost 

že je zde taktl(} 

osOibn~ho a věcného. K této 

v 

z osobního dluhu 
se na pozemku. Vskutku však se 

s těmitO' vlas:tnosnmi a ryh,UT-P"t'1P 

ač dluh věcný má causu 
sticženého 

hodno-

48) Dr. F. C. (; c st e rdi n g, ";~l1sfiihdiche Darstellull;:! der:~c~l"re 
vom Eigenthum und so1chen Rechte'l1, die ihm. nahe kommen, bH:lt:;

\vald, lST7, 10 a násL, rozeznává ve vlastnictví jura prim~ria; ~us re. :"ll.~l 
fruendi, utendi, abutendi, pak jura secundaria: jus possldendl a v)11(11-
candi. Str. 13 uvádí, že se všechna ve vlastnictví ubsažen;! prf,va 
l1vé~,ti na právo volného nakládání věcí a právo zabrániti disp(),~i('i 

druhému. Právem vytýká Ran d a, Dag Eigcntumsrecht, Leipzig, lR'9J, 
7, pozn. 8), že vyloučení třetích jest jen důslede~ vlastnjct\~. 

mlnění vidí ovšem ve vlastnictví jednotnost mOCl (Randa, n), svrcho
vanou vládu nad věcí (L. Arndts, Učební kniha pandekt, Praha, 1 g86, 
213), všeobecné právní panství nad věd Dějiny a ,~y"tém 

soukr.omého práva římského, 19lO, 312), úplnou právní moc (Dr. Josd 
Van Č tl r a, Agrární právo římské republiky, panství indivi
dualistické libovůle (Alex Fr a n k e n, Lehrbuch des deutschen Pri\'nt
rechts, Leipzig, 1894, lOS), nejobsáhlejší panstvl, které se na věci míti 
může (e o s Cl c k, Lehrbuch des biirgerEchen Rechts, ,~ifarhnrg, 
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lutno se 

Je 
na věci cizí nebo oDmezená 

lC)I3, 1,17), plnost práva na věci (VV i n d s che i d, Lehrbuch des Pan
clcktcnrechtcs. Frankfurt ani ~l,a,in, 1906, I, 857, každou moc 

a právu je možna e n bul' g, 
Berlín n tec her, Die romische Lehre vom Eigen
thum, HeidE:lberg, r857, 4, praví: právní obslah vlastnosti nedá se spe
cialisovati, omezen je pouze iysicky. pojem vlastnictví má ted:\' 
asi takov}- jako absolutno ve filosofii. 

~\ndreas H e u s 1 e 1', Institutionen des deutschen Privat-
rechrs, Leipzig, r886, 15, 47, ~AJex l' a -n k e n, Lebrbuch des deut-
schen Leipzig, 1894, 169, G i e r k e, Deutsches Privatrecht, 
II, 349 a násL, H.udolf ne 1', Grundzuge des deutschen Privatrechts, 

1908, 223, Dr. Claudius Frh. h w e r in, Deutsche Rechts-
geschichte, Leipzig u. Bedln, 1912, 42, H o o p s, Reallexicon der germa-
náschen Alterturnskunde, Meyer, Eigentum), Dr. Przemy-

D q b polskie, 136. 
Dr. und 

soz1a1en Be-
deutung, Jena, Lehrbuch des biirgerl. 
Rechts, 1900, 266: právnickým obsahem neOlbmezen:'Í moc nad věd 

hranicích zákona osob jiných, Dr. Cad C Tom c, Systeui 
des deut5chen Rechts, III, 1905, 254: právní moc nad věcí, sá-
haJíci t,ak daleko, pokud po právu a přirozenosti může se vyskytovati. 

též čl. švýc. '.obč. zák.: Wer Eigentumer einer Sache kann in 
Schranken der Rechtsordnung uber sie nach seinem Belieben ver

fiigen. § 903 n. o. z.: Der Eigentiimer einer Sache kann, soweit nicht 
dasGesetz Rechte Dritter entgegenstehen, mit der ·Sache nac11 
Belieben verfahren und .Andere von jeder Einwirknng ausschEessen. 
Podle těchto urcuje pojem vlastnickéhi..í 
Se hlo s s m '3 n, Uebel' den Begriff des Jb., 45, 
Právo vlastnické právem vylučovacím (Ausschliessungsrecht), 

obmezeno. Obmezená věcná práva jsou naproti tomu 
pro vymezený účel. Jak patrno, vytýká tento 

vlastnického a nepraví ničeho o nčm samém_ 
33, G e r Deutsches Privatrecht, II, 347 a nás1. 

...... r.nr"'+p est le droit de jonír et dÍsposcr 
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choses cle la lna111erc 1a plus absolue, pourvu qu'on 11 cn :iasse l)as 

,:n W<lgC prohibe par les 10i5 ou par les réglemens_ 
Jil) G i c r k e, II, 598 a násl. Podobně vyslovii 

chm i cl t, Systematik des Pfandrechts und der 
thumers, Berl in, 1877, 10: Chce-li se dáti jistoba 
majetkL1. nemůže se mimo něj ni'::eho dáti, 
s;:Ím převeden b}cti, ovšem nikoli pl-es svůj účel, 

-d-minkol1 ted.v, hl1ď odklád?c1 rozvazovací. 
- z;::placena. Rozvazovlací, bude-li věřitel Zá-

:=;tavnÍ právo subj. smyslu je tedy ne-
mčitého, ale určitelného dílu zcizen~ho 25 : 
Uspokojení z kupní ceny charaktcrisuje právo 

Z něho plyne nutně jeho právo 
k e, II, 349 a násl. 
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tu za těmito 
vem i v1]astníkova na 

ni čá;st dražehnÍ'ho 
Při 

:it.) Dr. A.up;. Sign1. S c hul t z c. Das dcut:cc\]cF,unkursľccht in 
~)eineJ1 juristichcn (,rundlagcn. Bcrlin,T1)80, 3Q, 1)1'. S a r \\' c y, Die 1\.011-

kur;;-Onlnung hir das Dcutscbe Rcích \'0111 10. Februar 1877. [;~'l1i;1 .. 

1882. LI. Dr. Georg Kle i 11 I e II ť' 1", lchrbuch de> 
dcutschen Konkursrechts, Berlín) 19I2. ::q, DL Rud()1f Pol I :l k, J)'lS 

Concursrecht) l, BerEn. 1896, 138. Dr. Arthur S k ctiL Die C;rundi;,.~e)' 

cles ósterrcichischcn ]\_Ol1kllrSrechtcs in ih,er hi:ctorischcn Ent\YickluE~, 
Leipzig:, I<)T3. 1<) a nits!. názor konkursního Lidu rak. L 25. X ll. 
1:~68 č. J ř. z. 1869, že yěřitelstvo konkursní sukccduje "šechlliL prá\';[ 
úpa(kova C& I, oást. 2). nuY)' konkursní řád .r~e dne 10. I()l'-i 

Č. 447 ř. z. ~pustil (viz T, 6 a 7 .. nového konk. :L n 

-I. 6 až 7 starého konk. i-. Místo )Clállbigerschaft« je zde pO!U;;':lW '110\( ... 

,;:\lasseverwalter«). Jinak R in tel e n, Handbuch des ('lst.:rr. Konkl.F";
ll. A. ussgieichsrechtes, lVI imchen u. Leipzig, I915, 63. 

jo) Také Dr. Julia.TI G 01 d se h 111 i cl t C\Bl-L 20, uvádí pl',j 

-dastníkově hypotecc, že vlastník nabi"vá jí práva. aby pi"íshlŠnf podíl 
dražehníhu v},těžku zase někomu jinému poukázal. 

a' ručení tento 
má toto 

hem je na 
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na r a cl i k o val čl 

cl 1 tl haj a k o r II Č e 11 í z a se 
~vědčí i neboli zástavní dluh 

§ 16, 

má pro jeho skladbu 
. Zástavní 

, reální 
l za něj žne 

z ákonník 
to dluh 

našeho stanoviska musíme :-oc tcdy vy;;lovití proti thcorii 
právu na podstatu ( čl na hodl1CJtu (\Vertrccht) (ViCé 

ACP, 91, K ohl e , Substanzrccht uml \Vcrtrecht), pokud b:y 
vl,a,stnictví označovalo pouze jako prúvo na podstatu a toliko právo 
stavní a práva právy na hodnotu l 'Viz Cr o m c, SYStt"Fi 

deut:'chen l{echts. JIL H)OS, 254 a S1111:,t;wZ!Tchtr': Li-

gentum, Nutzungsrechte. \\'arterechte; : Reallastell) Piand-
rechl).Právo vlastnické je tak právo na podstatu jako na hod

obsahem je tomu tak i při právu zástavním. 
1178 že hypoteka za z 

N a budoucí úroky 
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me-li nemovitostní právo zástavní 
mnohé nedůslednosti rozřeší se nám samy 
něm. zástavního práva ku nemovitostem' 

pouze ve v dluh bez 'U'LJ'",rc"ri 

S osobní Prostého dluhu věcného 
dva způsoby, 'dluh pozemkový a reálný. Dluh věcn)T spojený s po-
hledávkou jest buď hyp.oteka nebo 

charélJkterisuje Hypoteku, ať jíž 
doj i c e d 1 u h ů, spro

zpravIdla dlužník a vlastnik v jedné osobě. Nad to 
tu ještě svazek mezi těmito dvěma dluhy, kter)T ČÍflí Jeden dluh 

stavní 
na dluhu druhém. Je tu spojitost, která upomíná na zá-

simultánní. které 

a 
pohledávky přechází i 

je zejména zna
\ Hochstbetrag-

ní ručí za dluh, ktedT vznikne 
dluhu věoného s dluhem osobním jeví se 

tom, že dluh osobní zplisobuje vznik dluhu věcného. 
Dluh může ;ses dluhem 'Osobnim takže zi'tstane 

případy hypoteky, kde 
mění se v dluh pozemkový. K ež 

kde se osobní rozej de s dluhem 
dluh ač to zákon neuvádí 

.anebo vlé1stníka 
,osobní dlužník jsou různé společného vztahu k osobní 

věřitel na vlastníka ,a 

dluhu tu není. 
něm. není toto 

2t1ámo. ZmÍml se .o něm na místech 
1141-:-1146, 116o, 1161, 1164, I 

lwnník 
něvadž jej skonstr .. :tcval 
-vislosti s 

Právní vlastníkovy 

I. mezi vlastníkem věhtelem 

vlastníkem věřitelem a 
§ II77 n. z. o. tu 

ním' tímto nezmění se na 
vlastník a věřitel 

má 
nouti dluh 

(Hužnikovi. 

2U 

není žádného 
ne-

a ručeni 

dlužníkem a 2., mezi 
dlužníkem. 

a 
Placením 
oSlobnimu 

o dluhu a ručení za dtuh musí 

16* 
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jako 

vůči 

účinkům 

také stanovisko rak. 
(§ IS kn. § 222 ex. 

jeho pohledáYlku po úhradě 

zůstal zásadně !státI na svobodné. 
volbě věřitele. 

k teré se žádá 
i pro vlastníka. i e čast,o 
ručí-li zadním věřitelům osobně a 

tlO) DB, Y, Dr. Adolf Ex n e r, Da;:; ()stcrrciehisehe }1ypotheKf:n
nehL Lcipzig, 1881, ll. 289. 

tll) ZZ z 1". I530, Č. u8, z 1'. 1$49 C. 3;), z r. 1504 E. 21, ()ZZC, G. 
L\rn Ll::\:. \:'iz též E xn e r, 1. c. 309, pozn. n a II a a 11, StudÍen l1bcr 

\Vien, 1866, 133. Tento v;ak chybuje, domníyaje ;:;c 
vod1e neiasného textu německého G. LIX, že se podil pi'jkazoval podle 
poměru hodnoty. OZZČ praví v G. LIX jasně: »podle rovného z jedno-
110 každého statku dí1u.~ 

Ex 11 e r, 1. C., 310, pozn. 12). 

.:26r násL, Vfa1ther Lan g, Die 

} rá mi po\"aha 

vlastník. nemovitost 
dražebním řízení 

věhtel m{1že z 

se 
stěžovala. V y

dražbě 

odhdd-

-cení zcela nebo z části žádati, na ně iPOlcMe své 
ku rozděliti (§ T kterém koli ,UU'/~\...'l,HlL," 

mohou si ji tito 
vlastníci sebou rozvrhno.uti (§ I I 

Postih vlastníka nebo osobního dlužníka (§ 1174) 
jeho ml1že získati 

věi-itele sám 
ve své osobě (§ 1173) anebo 

věřitel z idražebního výtěžkuv1astnikova 

dlužníka 

63) .Motive, III, 686. 
n4) ,.1 n g", 1. c., 291). BGB, § I 

těchto věi-iteHl zasáhl ze
náhradní nárok osolmibo 

ze simultáhně zavaze-
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hO'vou 
Teorie v obč. zákonníku něm. nedostatek rozvrhu mezi 

náběh k němu však sám anebo 
ve se zákonem o dražebním řizení ze dne 24. března 

P.řipadne-li podle § 1163 simultánní všem vhst-
níkům muze z nich 
zemku obmezena na ten dílčí 

mohou mezi sebou něcO' 

si!multánní věl-lltel své 
dělovadhO' u každého 

dražehnÍiho 
zák. o draž. i-ÍzJ.<l7) V 

dle § 1132 ani 
kde nároku 

tl;,) \Vo 1 f g a n g Hobert, Die Húckgriffshypot!1ek, Inaug.-Diss .. 
IIalle a. S., lC)o6. 13 a násl., SI a násl., L,a,n g, L C., 310 a násl. 

(Hl) DH, Vll I, Dr. H. Der n b II r g, Das preuss. H :YiJOthekenrecht •. 
179 ,a násl., t}' ž, Das burgerl. Hecht (1904), III, 675 a 11;151.. Lan g-, 321 

Cl nasL. Dr. M artín \V o 1 ff, Lehrbuch des Rechb, :Vf ar-
19I3, S33 .. Motíve, HI, 686, utěšují zadního věřitele temito slovy. 

Rech~lete der eine oder der andere Betheiligte auf eine ~\rinderung dies~~r 
Belastung' 'durch dié ::\lithaft anderer Grundstllckc, 50 lechnete" er 
c;inen V ~~theil, dessen Erlangung fur ihn vom Zufalle abhing, únd \-venn 
e~ dann I1lerin g~tauscht wird, so liegt der t3·rund davon lediglich in dea~ 
"ertrauen auf eme Berechnung, deren VO!'Clussetzungen der Ge\visslwit 
errnangelten. 

Lan g, 274. 
Lan g, 277 násl. 

Právní puvaha vLastníkovy hypoteky. 

1182 svého Rozvrhem je rámec ",nH·U,.H.<l.-HJlU 

vyčer,pán a pro IPostih není ta,m více místa. K postihu 
<dlužníka dle § II74 ani v budoucnosti j1Ž dojíti nemiiže, ..... n1"~~.~ri 
vříkazem lPobledáv.ky z dražebního výtěžku byla tato za;prave~a 
(§ 1I8 zák. o draž. Hz.) a všichni dlužníci svéhO' závazku spro

·štěni. 

Přistupme nyní k užití nauky o dluhu a ručení za na 
'6imultánní hypoteku. Z PO'vahy věcného dluhu, kter}"; su-
mou vázne na všech spO'luzavázaných realitách, plyne, že povm-
110st .jejich vrlJlstniků je solidární. Stav tento se se zájmem 
věi"itele, aby nija!k obmezován a s právem 

kterou 'mu běžné právo přiznává. Jednostejný závazek kaž
<dého vlastníka, aby duh platil, způsobuje mezi různými simultán
ní,mi vlastníky stejný poměr, jako kdyby všichni byli osobními. 
solidánlími dlužníky. Reálně jimi jsou, třeba by nebyli osobně. 
Tato dvojitost má také různé účinky. Je-li soukrom}r,poměr mezi 
stranami, dluh reální béi-e jej na svá bedra. Je to jeho úkol. Uklá
·dá povinnO';st reální tam, kde je nějdlká povmnO'srt: ~sobní (Schuld). 
Není-li takového SlOukrOlThOprávního poměru, je zde pouze poměr 
-ručících hypote:k (Haftung). ROizdHy jsou zejména zreJmy 

postihu. ~1ťlže býti druhu dvojího. Volbou simultánníhO' vě
řitde mohou b}rti zkráceni z a cl 11 í h y pot e k á i- i. Vzejde jim 

iP odra ž b ě postih mezi hypotekami. Rakouské zikono-
dárství mu cestu v § 37 konk. i-á:du ze dne prO'SLl1Ce 
1868 č. I ř. z. z r. I869 a v § 222 ex. ř. Právo těchto hYiPotekáři'i 
má býti však chráněnO' již p i- e d d.r a ž b O' u. l:Jrávem lSnnult<Ítl
ního věřitele, aby jednoho neb i více simultánních dlužníků ze si
"multánního ručení propustil, nemůže býti postih mezi hypoteka.
mi změněn. Twké p r á y {} v 1 a s tni k a 11 a h y pot e k tl ne.smí 

b),ti dotčeno. Simultánní závazek měl by i nadále zůstati 
na propuštěné hypotece pro postih hypote,k a vlast.n.Í:kovlu hypote
ku zachován. Třeba běžné zákonodár:ství proto ještě formy 

se našla na př .. v knihovní poznámce, že pro~ 
pro postih hypote,l( a Vilastnikovu hypoteku s.c 

6\1) Hypoteka tato, jdouc pořadím za všemi právy na pozemku, 
Ok rozvrhu povint~ém, je více než problematická. Viz 'V o I f f, 1. c. 533· 

10) Viz v}'klarl 'Yo I f f a, l. C., 337 o nesrovnalostecb, k nimž§ IIiS 

n. z.o. vede. 
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zachovává. však knihovní stav 

dlužník. Povaho'u svou 
hraooÍm. Dává mu 

řiteli. 

kr· 

simnltánn 
,nebo jen reální 

nárokem ná-
širším obsa-

71) Princip tento hájí se theorií k § 1 IíS 11. z. n. Yiz 
Dr. Johannes Bi c r 111 a n n, pfandrechtc und lJ ypothekcl1 
schulden. Gesamdordcrnngcn und FOľGcľungen. 

72) \Vo 1 f g a 11 g obcrt, Die 55. 

Právní 247 

sou
dl uh u sim uHánních 

mez] 

N avržená konstrukce míněna je pro až k zá-
konodárné rakouské a č.eskoslovenské dala 
se však dnes. Zákonodárce nestanovil zvláštních 

Ponechal to 
:Mnohé 
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