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PREDMLUVA. 

Z a n1ého pobytu v Lipsku r. 1910- 11 upozornil mne professor 
Mitteis, že poměrně nejméně bylo poslední dobou pracováno 

v řín1skéln právu odkazů. Ač n'lateriál, ktáý právě v této partii 
Digesta poskytují, je rozsáhlý, pustil jsen1 se do práce. Co dnes 
'z ní předkládám, zabývá se dějinami pojmu, který nabyl v římské 
theorii odkazů zvláštního významu. Kapitola prvá vyličuje, 

kterak bylo pojmu toho užito v oboru práva obligačního a kterak 
se k němu došlo v právu dědickém , další kapitola podává užití 
pojmu v případech, v nichž vystupují jako odkazovníci otroci, 
a dies cedens při odkazu usufruktu, třetí kapitola se zabývá 
s odkazy výlninečnými, čtvrtá se změnami, jež zavedla lex Papia, 
a s právním postavením odkazovníka die cedente legati . Tuto 
práci jsem počal v létě r. 191I. 

Ve svých studiích, jež v Berlíně a v Lipsku byla věnována 
jmenovitě také paJ~yrologii; byl jsem podporován jednak stipen
diem Dra Josefa Kaizla, jež m,i k laskavén1u návrhu J. E. paní. 
Kamily Kai?lové bylo uděleno, a stipendiem cestovním, uděle-' 

ným mi c. k. ministerstvem kultu a vyučování, jednak dovolenou, 
jež mi byla c. k. lninisterstveln spravedlnosti poskytována. Za 
tato dobrodiní díky činÍln i na tomto místě . 

Nejhlubší úctou a vděčností jsem zavázán učitelúm svým 
L1;tdvíku Mitteisovi za laskavo t, s níž mne přijal za svého žáka 
a později za spolupracovníka při indexu interpolací, který se mi 
tak stal přístupným, pak Leopold/u Heyrovském/u za stálý povzbu
zující zájem nejen na této mojí práci, ale i na celérn mém studiu 
počínajíc již léty universitnín1i. 
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v Usus modernus - str. 12. - Právo dědické ; die cedente nevzniká zá
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K tíži instituovaného otroka, Gai II 245 - str. 49 . - D 36, 2, 17 pokra
čování - str. 52. - Opho servi - str. 54. - Odkaz daný servo legato od 
třetího, D 30, 68, I - str. 63. - Odkaz práv nezděditelných, zvláště usu
fruktu - str. 65. 

KAPITOLA III. 

Dies ce den s odkazú výminečných - str. 73. - D 30,81,9 - str. 74 . 
D. 31, 65, 2 - str. 77. - Dies certus an incertus quando při odkazu -
str. 78. - D 31, 65, 2 pokračování - str. 81. - Vliv podmínky instituce 
praelagatářovy na praelegát - str. 82. - Dies- cedens praelegátu -
str. 85 . - D 36, 2, 31 - str. 87. - D 30, 104, 6 - str. 88. - D 34, 4, 
10 pr a § I -- str. 94 násl. - Novace a ademptio legati - str. 95. - D 34, 
4, 3, 3 - str. 97· - D 34, 4, 3, I - str. 98. - Penus legata - str. 101 
pozn. 71. - Odkaz alternativní - str. 104 násl. 

Sommer: Dies c~dens v právu římském. I 
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KAPITOLA IV. 

Lex Papia Poppaea. Justinianova restituce staršího práva - str. 108. -

Poměr zákona k staršímu právu - str. 109. - Obsah zákona - str . 110. -

Aditio hereditatis - str. 113. - Lex Julia vicensimaria - str. 114· -

Dies cedens - str. 115. - V)Tjimky ze zákona Papiova - str . II7· - D. 34, 
7, . 5 - str. II8 . Právní postavení odkazovníka die cedente. Vliv sporu 
o nabývání odkazu vindikačního na dies cedens - str. II9. - Wlassakova 
rekonstrukce pojetí Julianova - str. 122. - Čekatelství - str. 1 2 5. -
Přehled názorů v literatuře projeven)Tch - str. 126-127. 

KAPITOLA 1. 

Ulp. lib. I Regul. D. 50, I6, 2I3 pr: "Cedere diem" significat 
incipere deberi pecuniam: "venire · diem" significat eum diem 
venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis stipulatus fuerit, 
et cessit et venit dies: ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit: 
ubi sub condicione, neque cessit neque venit dies pendente adhuc 
condicione. 

Místo toto jest jediným přímým dokladem o významu terminů, 
v pramenech římského práva dosti častých: dies cedens a dies 
veniens. Zarazí na prvý pohled, že se obmezuje svou exemplifikací 
na obor práva obligačního, ačkoliv přední význam zdá se míti 
aspoň termin "dies cedens" v právu dědickém (srv. rubriky 
D. 36, 2 a C. 6, 53); zdání to neklame - přehlédneme-li i zběžně 
jen n1atei-iál, jak nám ho poskytuje Vocabularium jurisprudentiae 
romanae (v. cedere a dies) , vidíme, že k právu obligačnímu se 
vztahuje daleko méně míst s dies cedens, než k právu dědickému. 
Tato skutečnost nutí seskupiti kolem výše cit. fr. 2I3 pf. předem 
jen ta místa s dies cedens, jež spadají v obor práva obligačního 
a nechati právo dědické prozatím stranou. 

Dle cit. fr . 2I3 pf. znamená "cedere diem" vznik závazku,!) 
"venire diem" jeho splatnost; dies je tu tedy určitý okamžik, 
protiva "vznik - splatnost" vyjádřena je slovesy "cederé -
venire". Mimo o bor práva dědického jev pramenech ještě řada 
luíst, v nichž slovo "dies" v uvedeném významu přichází ve spojení 
s "cedere". Mitteis ve svém článku Stipulation und Legat (SZ 32, I) 
roztřídil tyto texty dle obsahu ve tři skupiny. Místa prvé skupiny 

1) Při stipulaci podmíněné (suspensivně) tedy teprv ten moment, kdy 
podmínka se splní. 

1* 
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vztahují se k lex Furia de sponsu; v jakém smyslu, vysvitne 
z tohoto příkladu: 

Venul. lib. XII stipul. D. 45, 3, 25: Si servus hereditarius 
stipulatus fuerit et fideiussores acceperit posteaque adita fuerit 
hereditas, dubitatur, utrum ex die interpositae stipulationis 
telupus cedat an ex adita hereditate: item si servus eius, qui apud 
hostes sit, fideiussores acceperit. Et Cassius existimat tempus 
ex eo computandum, ex quo agi cum eis potuerit, id est ex quo 
adeatur hereditas aut postliminio dominus revertatur. 

Z časového omezení závazku rukojemského je patrno, že 
fideiussores je interpolováno za sponsores a místo tempus ie stálo 
v původním textu biennium,2) srv. Gai. 111121. Cedere tu znamená, 
že dvouletá lhůta, na niž byl závazek dle zákona Furiova obmezen, 
počíná běžeti. S tím pak dlužno srovnati text následující: 

Javolen. lib. VII Epist. D. 44, 3, 4 : Si servus hereditarius 
aut eius, qui in hostium potestate sit, satis acceperi,t, continuo 
dies satisdationis cedere incipiet: intueri enilu debemus, an expe
riundi potestas fuerit adversus eumJ qui obligatus est, non an 
is agere potuerit, qui rem in obligationem deduxerit: alioquin 
erit iniquissimum ex condicione actorum obligationes reorum 
extendi, per quos nihil factum erit, quo mi;nus cum his agi possit. 

Místo toto pěkně dokládá Venulejovo "dubitatur".3) Srovnání 
obou ukazuje, jak dlužno rozuměti slovům "dies satisdationis 
cedere incipiet" . Dies cedens satisdationis znamená okamžik, jímž 
počne běžeti sponsorům lhůta obmezující jejich závazek.4

) Jiného 
smyslu nemá také u Ulpiana v D. 45, I, 72 § § I a 2 5) "dies pro-

2) Srv. Demelius, Untersuchungen aus dem rom. Civilrecht I, 58; 
Lenel, Pal. 2, 1222 pozn. 2 a 3. 

3) Že je mezi oběma texty nesrovnatelná antinorp.ie, to si netajil již 
A. Faber, Coniecturae 4, 3 (str. 89 násl., vyd. Genevae 1630), odmítaje 
při tom správně Cuiaciův pokus harmonisační. Není ovšem fr. 4 cit: ve 
sporu s fr . I eod., v němž Ulpián jedná "de utilibus diebus" a tím biennium 
zákona Furiova nebylo . Srv. také Girard, Manuel1' 765, pozn. 4· 

4) Cedete neznačí tu tedy v podstatě víc, nežli na př. v D. 27, I, 45, I ,: 

. .. praecedit autem alia quaestio, testam~nto ex die vel sub condicione 
tutores dati an se excusare ante diem condicionemve necesse habeant et 
in primis an iam dies quinquaginťa eis cedant ... (Tryfonin). 

li) Lib, XX ad Ed .: de adpromissoribus (cf. Lenel, Pal. 2, 540); v té 
souvislosti dlužno čísti zejména fr. 72 § 2 cit: Plane si "insulam fulciri" 

missionis resp. obligationi cedit a v D. 46, 6, 4 § § 4 a 7 ; 46, 7, 13 pr. 
"fideiussoribus [T; sponsoribus U] dies cedit, resp. incipit cédere" . 

Mitteis6) přikládá terminu dies cedens v této skupině význan1 
poněkud širší. Dle něho nastává tu die cedente i dělení ručení 

mezi více sponsorů, takže by dies cedens nepravil prostě to, co 
i jindy častěji znamená: že lhůta počala běžeti, nýbrž nabýval vý
znamu, blížícího se poněkud definici fr. 213 pr. D. 50, 16 tím, 
že by dies cedens značil i rozdělení ručení a tedy vznik určitého 
dluhu pro každého jednotlivého sponsora. O tomto rozdělení ru
čení praví Gaius III, 121: -- quotquot erunt numero eo tempore, 
quo pecunia peti potest, in tot partes diducitur inter eos 
obligatio, je tedy rozdělení ručení závislo na splatnosti hlavního 
závazku. Paulus pak praví lib . 24 ad Ed. D. 46, 7, I (srv. Lenel 
Pal. I, 1017: ad legem Furiam): In stipulatione iudicatum solvi 
post rem iudicatam statim dies cedit, sed exactio in tempus reo 
principali indultum differtur. Nepočne tedy lhůta sponsorům 

-vždy běžeti od splatnosti hlavního závazku, jež je rozhodna pro 
rozdělení ručení, a není tedy dies cedens nutně i momentem tohoto 
rozdělení,?) nýbrž shoda, že dle cedente pravidelně nastává i dělení 
ručení, je jen faktickou . 

quis stipulatus sit, non est exspectandum, ut insula ruat, sic deinde agi 
possit: nec "insulam_ fieri", ut tantum te'mporis praetereat, quanto insula 
fabricari possit, sed ubi iam coepit mora faciendae insulae fieri, tunc agetur 
diesque obligationi cedit. Ze srovnání tohoto místa s D. 45, I, 124 (Papi
nian) plyne, že moment, jenž je pro sponsora dies cedens, je pro hlavního 
dlužníka dies veniens (t, j, dnem splatnosti). 

6) 1. c. str. 9. 
7) Je ovšem možno namítnout, že význam splatnosti obligace nerovná 

se významu splatnosti závazku z rozsudku, cf, Papinian. D. 16, 2, 16, I: 

Cum intra diem ad iudicati executionem datum iudicatus Titio agit cum 
eodem Titio, qui et ipse pridem i+li iudicatus est, compensatio admittitur : 
aliud est enim diem obligationis non venisse, aliud humanitatis gratia 
tempus indulgeri solutionis . Tu však jde o poměr původního závazku 
k actio iudicati, kdežto v D. 46, 7, I se jedná o poměr závazku rukojemského 
k stipulatio iudicatum solvi a nelze věht, že by šla akcessorní povaha ruko
jemského závazku k stipulatio iuďicatum solvi phstupujícího tak daleko, že 
by se závazek ten řídil dle závazku z rozsudku, jehož lhůta, jak cit. fr. 16 
§ I praví, neodpovídá svým významem lhůtě splatnosti původní obligace. -
Otázkou práva rukojmí by bylo, zdali dies cedens sponsorú, kryjící se, jak 
z uvedených míst patrno, pravidelně s dobou, kdy možno rukojmí žalovat 
a kdy tedy jeho ručení (Haftung) se promění v dluh (Schuld), odpovídal by 
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Dle toho sluší zůstati pro tuto skupinu při vymezení výše nazna
čeném a místa tato tedy v srovnání s D. 50, l6, 213 pro odpadají. 

Jinak je tomu v druhé skupině. Obsahuje místa vztahující 
se k operae libertorum. Je známo, že propuštěnec byl naturaliter 
zavázán patronovi k plnění služeb, o něž ho patron požádal. 8) 
Tento naturální závazek stával se podkladem stipulace. Služby 
bývaly tu slibovány zcela všeobecně, bez specialisace na určitý 
jich druh, s jediným obmezením počtu pracovních dnů. 9) Dle 
tohoto obsahu závazku nemohlo být předem o jeho splatnosti ' 
řeči. Splatnost mohla nastati teprve, když patron propuštěnci 

oznámil, jaký druh služby má konati (operae indictae) : 
Gai. lib. XIV ad Ed. prov. D. 38, I, 22 pr.: Cum patronus 

operas stipulatus sit, tunc scilicet committitur stipulatio, cum 
popos ceri ť nec li bertus praesti teri t. Nec interest, adiecta 
sint haec verba "cum poposcero", . an non si nt adiecta: aliud 
enim est de operis, aliud de ceteris rebus. Cum enim operarum 
editio nihil aliud sit quam officii praestatio, absurdum est credere 
alio die deberi officium quam quo is vellet, cui praestandum est. 

Již J ulian užil o indictio slov: dies operarum cedit, operae 
cedunt: 

Jul. D. lib. XXII Dig. D. 38, I, 23 § I: Si patroni plures 
consulto in diversas regiones discesserint et liberto simul operas 
indixerint, potest dici diem oper.arum cedere, 'sed libertum non 

se stanoviska závazku rukojmí definici fr. 213 pro D. 50, 15. K tomu bylo 
by Heba zjistiti, v jakém významu slova "debere" se v pramenech při ruko
jemství užívá. Všeobecně lze říci jen, že debitum spíše odpovídá pojmu 
dluh (Schuld), kdežto ručení vystihuje římský termín "obligatio", a dle 
toho by moment, kdy pro rukojmí cedit dies promissionis, značil počátek 
debita, a to by se shodovalo s definicí fr. 213 pr. Ale vzhleden1. k tomu, 
jak byl srovnáním D. 45 , 3, 25 s D. 44, 3, 4 zjištěn význam termínu dies 
cedit v této skupině, je patrno, že by tu šlo o shodu nahodilou . Jinak 
Mitteis, 1. c. 10. - K terminologii české, vólené zde pro pojmy Schuld -
Haftung : dluh - ručení budiž poznamenáno: ve Sborníku 12, 2I5 přeložil 
jsem Schuld českým termínem závazek. Od toho bylo zde nyní upu
štěno, a to vzhledem k terminologii římské, v níž obligatio, připomínající 
český "závazek", odpovídá pojmu Haftung, jsouc širší než debitum -
Schuld. Užíti však českého "závazek" pro pojem "Haftung" by se neodporu
čovalo, dnes z toho slova spíše cítíme okamžitý dluh než ze slova "ručení" . 

8) K tomu i k násl. srv. Heyrovský, Dějiny a system4 929 násl. 
9) Srv. místa, jež cituje Mitteis, SZo 23, 149. 
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obligari, quia non per eum, sed per patronos staret, quo minus operae 
dentur, sicut accidit, com aegrotante liberto operae indicuntur. Rel. 

Jul. lib. LIl Dig. D. 38, I, 24: Quotiens certa species operarum 
in stipulationem deducitur, velu ti pictoriae fabriles, peti quidem 
non possunt nisi praeteritae, quia etsi non verbis, at re ipsa inest 
obligationi tractus temporis, sicuti cum Ephesi dari stipulemur, 
dies continetur. Et ideo inutilis est haec stipulatio : "operas tuas 
pictorias cent um hodie 'dare spondes?" Cedunt tamen operae 
ex die interpositae stipulationis. Sed operae, quas patronus a liberto 
postulat, confestim non cedunt, quia id agi inter eos videtur, ne 
ante cederent quam indictae fuissent, scilicet quia ex commodo 
patroni libertus operas edere debet: quod in fabro vel pictore 
diéi non convenit. 9a

) 

Významné je zvláště druhé z uvedených míst. Podává rozdíl 
dvou případů: slíbí-li služby libertus patronovi (operae officiales) 
a slíbí-li je řemeslník někomu cizímu (operae fabriles). V druhém 
případě budou předmětem stipulace služby určité (certa species 
operarum), operae cedunt ex die interpositae stipulationis, splatnost 
nastane později.IO) V prvém případě 'operae cedunt teprve když 
byly opověděny a indictio teprve stanoví jich splatnost.ll) Nemá 
tedy v obou případech doba, kdy operae cedunt, se splatností 
resp. žalovatelností závazku nic společného,12) naopak kryje se 

9a ) Dříve panující nlínění opíralo o toto místo a jiná ještě rozlišování 
služeb propuštěncových (operae libertorum) na operae officiales a fabriles 
a přikládalo oběma těInto skupinám znaky svérázné . Mitteis, SZo 23, 143 
násl. ukázal, že ve skutečnosti ani klassická jurisprudence ani právo Justi
nianské takových skupin neznalo, nýbrž že operae officiales značí jakékoliv 
služby propuštěncem patronovi plněné a že byly pojímány vždy jednotně, 

aniž bylo mezi nim.i jakkoli rozeznáváno. Operae fabriles jsou pak služby 
řemeslné plněné řemeslníkem jako plně sarilostatn")rm. Byl-li tedy propu
štěnec náhodou řemeslníkem a opověděl-li mu patron plněni služeb l'eme
sln)Tch, byly služhy tyto (operaequae in artificio consistunt) plněny jako offi
ciales. Nikdy ovšem nebyly tyto operae artificiales od původu obsahem pro
puštěncova závazku, jenž zněl zcela všeobecně. Teprv indictio služby určila . 

10) T. j. když mine doba, v níž operae měly býti plněny. 
ll) Jež pak ne m u s í nu t ně s pad n o u t i v jed n o s oka

mžikem, kdy operae cedunt. 
l2} Jinak Mitteis, SZo 32, 10, jenž tu přikládá termínu dies cedens 

význam momentu splatnosti; v D. 7, 7, I se ovšem praví: Opera in actu 
consistit nec ante in rerum natura est, quam si dies ve nit, quo praestanda 
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'S momentem, kdy se počíná dluh (incipit deberi) a v tom směru 
je tu shoda s D . 50, 16, 213 pr. Že při propuštěncově slibu nepočíná 
se toto ce dere již ex die interpositae stipulationis, to souvisí patrně 
se zvláštní povahou tohoto slibu: z něho nevzchází předem určitý 
závazek, neboť, jak již výše řečeno, prvotní stipulace neobsahuje ' 
nic o druhu služeb, jež snad libertus bude jednou plnit. Závazek 
propuštěncův 'založí teprve indictio, stipulací vzniká jen ručení 
za tento budoucí dluh.13) . 

Výklad tento neruší ani ostatní místa, v nichž přichází výraz 
operae cedunt nebo dies operarum cedit. Jsou to: 

Pomp. lib. XXII ad Q. Muc. D . 38, 1, 34: Interdum et demi
nutionem et augmentum et mutationem recipere obligationes 
operarUlTI sciendum est. Nam dun1 languet libertus, patrono 
operae, q uae iam cedere coeperun t, pereun t. Rel. 

Ulp. lib. XXVI ad Ed. D. 33, 2, T Operae testamento relictae 
quando cedere debeant, utrum ex quo petit eas legatarius an ex 
quo adita hereditas est? et cui pereant dies, quibus aeger servus 
fuit? Et puto ex die petitionis eas cedere: quare si post petitas 
aeger esse servus coeperit, legatario peribunt.14) 

Ulp. lib.XX XVIII ad Ed. D. 38, 1, 13,2: Judicium de operis 
tunc IOCUlTI habet, cum operae praeterierint. Praeterisse autem 
non possunt, antequam incipient cedere, et incipiunt, posteaquam 
fuerint indictae.15) 

est, quemadme,dum cum stipulamur "quod ex Arethusa natum erit" (PauL). 
Dies venit tu značí splatnost, a z toho, co již bylo řečeno, plyne, že doba 
"quo opera praestanda est" nemusí se krýti s dobou, kďy vznikne závazek. 
To, že se místo vztahuje na operae servorum, o sobě nic neznamená (jinak 
Mitteis 1. c. n. 3) : D . 33, 2, 7 vztahuje se rovněž na operae servorum, a přece 
se tu užívá termínu cedere. 

13) Lze tedy i zde dogmaticky užíti rozdílu mezi ručením a dluhem 
(Haftung- Schuld), srv. již pozn. 7. 

14) Z místa tohoto je patrno, že dies cedens operarum nemá nic spo
lečného s dies cedens legati . Právo z odkazu vzniklo hereditatis aditione. 
Ulp. se ptá, zdali tou dobou i operae cedunt. Odpovídá záporně. Hereditas 
adita nemá tu jiný význam než založení závazku operarum inter vivos . Teprv 
když odkazovník požádá za plnění služeb a určí tím, jaké chce, aby se mu 
plnily, operae cedunt. Petere tu má význam mimosoudního žádání služeb 
a rovná se indicere . 

15) Pochybným zdá se být, do které z obou uvedených již skupin sluší 
zařaditi Paul. lib . XXIV ad Ed. D. 4S, I, 73 pr: Inderdurri pura stipulatio 
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Zbývá skupina třetí. Obsahuje následující místa: 
Jul. (Marcell.) lib. XL Dig. D. 36, 1, 28, 7: Qui ex Trebelliano 

senatus consulto hereditatem restituit, si ve petet a debitoribus 
hereditariis sive ab eo petatur, exceptione restitutae hereditatis 
adiuvari vel summoveri potest. Actiones autem fideicommissario 
competunt, quas habuit heres eo tempore, quo fideicommissum 
restituebat. Marcellus: sed eas quoque actiones, quae sub condicione 
erant et quarum dies eo tempore non cesserat, fideicon1missario 
competere placet. Rel. 

Scaev. lib. XXIX Dig. D. 46, 3, 89, 2: Lucius Titus duabus 
stipulationibus,' una quindecim sub usuris maioribus, alťera viginti 
sub usurÍs levioribus Seium eadelTI die obligavit, ita ut viginti 
prius solventur, id est idibus Septembribus: debitor post dielTI 
utriusque stipulationis cedentem solvit viginti sex neque dictum 
est ab altero, pro qua stipulatione solveretur. Quaero, an quod 
solutum est eam stipulationem exoneraverit, cuius dies ante 
cessit, id est ut viginti sortis soluta videantur et in usuras eorum 
sex data. Respondit magis id accipi ex usu esse. 

Pap. lib. IV Resp. I? 23, 3, 69, 1: Mulier pecuniam sibi de
bitam a Seio cum usuris futuri temporis in dote promittenda de-

ex re ipsa dilationem capit, veluti si id quod in utero sit aut fructus futuros 
aut domum aedificari stipulatus sit : tunc enim incipit actio, cum ea per 
rerum naturam praestari potest. Sic qui Carthagini dari stipulatur, cum 
Romae sit, tacite tempus complecti . videtur, quo perveniri Carthaginem 
potest. Item si operas a liberto quis stipulatus sit, non ante dies earum 
cedit, quam indictae fuerint ne c s i n t p r a e s ti ta e. Vzhledem: 
k obsahu zařadil Lenel, Pal. II, 1017, pozn . 4 tento fragment (Paul. 400), 
restituuje Paulův komentář k ediktu, pod ediktální rubriku "Ad legem 
Furiam"; jednáť se v něm o stanovení doby "quo pecunia pe ti potest" -
cf. Gai III, 121. Dle toho i na konci při zmínce o operae by šlo jen o splat
nost resp. moment, kdy lze žalovat a vsl{utku dodává Paul: nec sint prae
stitae (k tomu srv. výše v textu cit. Gaiův fr. 22 pro D. 38, I: committitur 
stipulatio). Ale . pak užití termínu operae cedunt není zcela přesné, neboť 
jindy zcela přesně se liší oba momenty, kdy lze žalovat a kdy operae cedunt, 
srv. zejména D. 38, I, 13, 2 (Ulp.), výše v textu cit., a lišení to je významné, 
neboť k momentu, kdy operae cedúnt pojí se důležité právní následky (srv. 
D. 38, 1,23 a 34). Budtu užil Paul. terminu operáe ceduntnepřesně (srv. sku
pinu třetí!) , nebo nemá tu míti ce dere jiný význam, než jak jsme již poznali 
ve skupině prvé, a tomu by nasvědčovalo, žev téže knize svého komentáře 
k ediktu Paulu s slova cedere ve smyslu skupiny prvé užil (D. 46, 7, I, Lenel 
Pal. I, 1017) . V tom případě by ovšem tento fragment patřil do skupiny prvé. 
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monstravit: eas quoque do tis portionem esse, quarum dies post 
nuptias cessit, rationis est. 

Idem lib. IX Resp. D. 36, I, 60, 2: Qui post tempus hereditatelTI 
restituere rogatur, usuras a · debitoribus hereditariis perceptas, 
quarum dies post mortem creditoris cessit, restituere non cogitur : 
quibus non exactis omnium usurarum actio (nam hereditaria 
stipulatio fuit) ex Trebelliano transferetur, et ideo nec indebiti 
repetitio erit. Rel. 

Ulp. (Jul.) lib. XXXI ad Ed. D. l7, 2, 58, 2: Si filius familias 
societatem coierit, deinde elTIancipatus a patre fuerit, apud Julianum 
quaeritur, an eadem societas duret an vero alia sit, si forte post 
emancipationem in societatem duratum est. Julianus scripsit 
libro quarto decimo digestorum eandem societatem durare, initiun1 
enim in his contractibus inspiciendum: duabus autem actionibus 
agendum esse, una adversuspatrem, altera adversus filium: cum 
patre de eo, cuius dies ante emancipationem cessit, nam eius tem
poris, quo post emancipationelTI societas duravit, nihil praestare 
patrem oportet: cum filio autem de utroque tempore, id est de tota 
societate, nam et si quid, inquit, socius filii post emancipationem 
filii dolo fecerit, eius non patri, sed filio actio danda est. 

Hermog. lib. I iuris epit. D. 40, 9, 27 pr.: In fraudem credi
torum manumittitur liberque esse prohibetur, sive dies solvendae 
pecuniae iam cessit, sive in diem vel sub condicione sit debitum. Rel. 

Pro tuto skupinu lze přisvědčiti tvrzení Mitteisov-q.,16) že 
zde dies cedens značí tolik jako dies veniens, tedy splatnost dluhu. 
Mitteis prokázal to zejména pro D. l7, 2, 58, 2, pravdou jest také, 
že v D. 36, I, 28, 7 by dies veniens bez porušení smyslu mohl státi 
místo dies cedens, zvlášť jasně pak tato identita vystupuje v obou 
místech Papiniánových a v místě Hermogenianově (jehož Mitteis 
neuvádí). Scaevolovu místu o sobě nelze přikládati veliké váhy 
důkazní, je z Digest Scaevolových a termín dies cedens obsahuje 
tam quaestio, Samter17) pak prokázal, že Digesta tato nebyla 
ponzena prací Scaevolovou, nýbrž posmrtně někým neznámým 
z papírů juristy tohoto. 

lG) SZo 32 , 10. 
l?) SZo 27, 151 násl.; souhlasně Mitteis, Rom. Privatrecht I, 151, 

pozn. 55; Srv. i Fitting, Alter u. Folge der Schriften rom. Juristen 2 64. 

II 

Srovnáme-li nyní to, co nám dosud uvedené texty podávají, 
s definicemi frg. 213 pro D. 50, l6, vidíme, že texty prvé skupiny 
dle smyslu, který měly v původní souvislosti, mířily termínem 
dies cedens na něco zcela jiného, než co má na mysli cit. fr. 2l3; 
texty druhé skupiny, jednající o operae libertorum, jsou celkem 
ve shodě s definicí fr. 2l3; texty třetí skupiny jí však zřejmě 
odporují, třebas v nich šlo o aplikaci terminu dies cedens na různých 
polích práva obligačního, jemuž i fr. 213 cit. přináleží.18 ) Jen při 
operae libertorum značil dies cedens vznik dluhu, jinak v oboru 
celého práva obJigačního označována terminem tím doba, quo 
pecunia peti potest, tedy ve smyslu definice fr. 213 dies veniens. 
Že pak v oboru obligačního práva dies veniens značí splatnost 
dluhu, toho jsou velmi četné doklady.i9) Se svou definicí tern1inu 
dies cedens je tedy Ulpian ve sporu s ostatnímilTIísty v pramenech, 
v nichž se ten výraz jako termín práva o bligačního vyskytuje. 
Náhodou nepochází ovšem žádné z míst třetí skupiny přímo od 
Ulpiana (v D. l7, 2, 58, 2 cituje Ulpian Juliana). Máme snad proto 
na základě frg. 213 tvrditi, že si Ulpian vytvořil svou, pro celý 
obor obligačního práva p~atnou definici pojmu dies cedens? 

Z několika málo zbytků, jež ,nám Justinianova kompilace 
. zachovala z Ulpianových Regularum libri VII, nelze rozhodnouti, 
v jaký systém Ulpian toto své dílo uspořádal, a také dochovaný 
nám (ve výtahu) liber singularis regularum neposkytuje v otázce 
systému většího díla opory.20) Jme<!Jlbvitě nevíme, v které knize 
pojednával Ulpian o obligacích a měli-li bychom se v tom směru 
rozhodnouti již pro pr ou knihu Regularuln, byl by pro to fr. 213 
D. 50, l6 jedinou oporou. Takovému jeho umístění nasvědčoval 
by obsah (viz mimo pr. i §§ I a 2) a již proto, jakož i z toho důvodu, 
že tu jde o výňatek z regulí, t. j. ze spisu obsahujícího stručné 
vylíčení platného práva, není zde příčiny k obavě, kterou jinak 
dlužno chovati proti fragmentům obsaženým v posledních dvou 

18) Srv. Lenel Pal. 2, 1014, pozn. I. 

19) Srv. Javol. D. 17, I, 51; Pomp. D. 13, 7, 8; 46, 4, 12; Gai. D. 36, 
I, 10; Pap. D . 5, I, 41; 16, 2, 16, 1; Tryf. D. 3, 5, 37; Paul. D. 17, 1,22 pro ; 
17, 2, 28; Ulp. D. 5, 3, 16 pl'.; 16, 2, 7 pl'.; 26, 7, 9, I; 42, 4, 7, 14; 

46, 2, 5; 46, 2, 8, 1; 46, 3, 3, 1. 
20) O této otázce srv. zejména J ors čl. Domitius Ulpianus v Real. 

Enc. 5, 1 str . 1449 a Lenel Pal. 2, 1013, pozn. 6. 
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titulech padesáté knihy Digest, že je totiž smysl stručných těch vět 
vytržením z původní jejich souvislosti změněn.21) Patřil-li 
tedy frg. 2 I 3 do pojednání o obligacích 22) a je-li přirozeno, že vele
mentárním díle, jakým Regulae byly, šlo Ulpianovi především 
o objasnění základních pojmů, leží hlavní význalTI principia frg . 2 I 3 
v druhé jeho větě, v níž se pomocí termínů dies cedens a veniens 
výstižně líčí účinky stipulace pura, in diem a condicionalis,23) 
a počáteční definice terminu dies cedens byla jen prostředkem 
praegnantního vyjádření myšlenky nepopíratelně správné. Nemůže 
pak překvapiti, že v ostatních nám známých zbytcích klasické 
literatury právnické přichází termín dies cedens ve smyslu zcela 
jiném, než jak Ulpian definuje zde, kde mu šlo o elementární 
a stručný výklad, vhodný k zapamatování. Jest ostatně známo, 
že i zcela všeobecně' znějící věty z liber singularis regularmTI v ne
jednmTI směru bývají korrigovány detajly, obsaženými ve vědeckých 
dílech klassické literatury právní. 

Možno tedy bez ohledu na fr. 2I3 pr. konstatovati, že v těch 
několika málo místech obsahu obligačně právního, v nichž te~mín 
dies cedens přichází, neznačí nic jiného, než dies veniens. 

V dějinách odkazů nabyl fr. 2I3 pr. D. 50, I6 zvláštního 
významu. Bylo již výše řečeno že pravidelnÝlTI zjevem je termín 
dies cedens v právu dědickém. Doktrina XVII a XVIII století, 
t. zv. usus modernus pandectarum,24) bez rozpaků užila na tento 

21) Nehledíc ani k té okolnosti, že oba tyto tituly byly kompilatory 
pořízeny již na základě textů jimi upraven)Tch, t. j. interpolovaných, tak 
že i regulae "iuris antiqui" tu často obsahují jen právo justiniánsk é. 

22) Viz i Len~l na místě cit. vpozn. 18. 
23) Srv. J. 3, 15, § § 2, 3, 4! 
24) Uvádím jen příkladem: Joannes Voět, Commentarius ad Pandectas 

(vyd. Halae 1779) tom. 5, ad D. 36, 2, hned úvodem: Dies cedere dicitur in 
iure, cum quid incipit deberi: venire vero, cmu quid incipit peti posse. Ná
sleduje vylíčení, k cl y tyto momenty nastanou in contractibus, kdy in 
legatis . Lauterbach, Collegium theoretico-practicum (vyd. Tubingae 1784) 
tom. 2, ad D. 36, 2 , Č. II : Diem ce dere nihil aliud est, quam incipere deberi, 
hoc est, quando obligatio, qua legata vel fideicommissa debentur, nascitur, 
ut res ad heredem transmitti possit. Quando autem res peti potest, dies 
venire dicitur . Jako doklad se cituje fr. 213 Pl' . V dalším se pak vykládá, 
že dies cedens legati není totožným s nabytím vlastnictví věci odkázané 
(srv. . . . si quantitas pure sit legata, ex tempore mortis statim cedit dies 
et d e betu r; sed non statim acquiritur propter objecti incertitudinem) . 

I 
'J 
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dies cedens práva dědického definice fr. 2I3 pr., jenž se tím stal 
základem moderního práva,25) dle něhož odkazovník hned od 
původu (die cedente) nabývá pohledávání, jež die veniente legati 
se stává splatným. 

Pro vlastní právo římské (klassické i j ustiniánské) není po
chyby, že fr. 2I3 pr. D. 50, I6 s práVelTI dědickým nemá pranic 
společného.26) VýznalTI, který lTIá dies cedens v právu odkazů, 
dlužno určiti bez ohledu na tento text, který dnes možno uvésti 
ve vztah s odkazy jen pro právě zmíněný omyl doktriny XVII. 
a XV I I I. století. 

Dies cedens v právu dědickén1 úzce souvisí s otázkou nabytí 
odkazů. Dnešní stav romanistického učení v tmTI směru jest násle
dující.27) právo z odkazu nevznikne dříve, dokud povolaný dědic 
nenabude dědictví, a vznikne po případě i později, na př. je-li odkaz 
vázán lhůtou; doba tohoto vzniku označuje se jako dies (legati 
vel fideicommissi) veniens. Před tím nastává smrtí'zůstavitelovou 
dies cedens legati vel fideicommissi, jenž však nemá se vznikem 
práva z odkazu, a to jak věcného, tak obligačního pranic společného . 

Dle toho o nějakéf9. incipere deberi die cedente nemůže 

být řeči, na druhé straně p~k dies veniens značí víc než pouhou 
spla,tnost. Prvému tvrzení zdají se odporovati 'tato tři místa : 

Heineeci'/llS srv. na př . Elementa iuris civilis sec. ord. Institutionum (vyd. 
Amstelodami 1738) § 631. HeUfeld Jurisprudentia forensis (vyd . Jenae 
1806) ad D. 36, 2: Cedit dies, si dies adest, quo legatarius ius in re legata 
plene habet quaesitum. Venit dies, si dies adest, quo legatarius ius sibi 
quaesitum mediante actione persequi potest. L. 213 de V. S . Hopfner, 
Commentar uber die Heineecischen Inst. (vyd. Frankfurt a. M. 1803) 
formuluje pak nauku své doby takto (str. 660): Dies cessit heisst, der Le
gatar hat das Vermachtnis acquirirt, so, dass er es auf seine Erben trans
mittiren , kann . Dies venit heisst: er kann sein Recht auch ausuben, ist 
befugt, das legatum vom Erben zu forder.n; kurz, der Zahlungstermin ist 
erschienen. Zajímavě obráží tuto nauku Codex Theresianus 2, 16, 301 a 302 
(pod nadpisem "von der Zeit, wann Vermachtnisse zu gebuhren anfangen, und 
wann solche gefordert werden konnen) . Srv. také osnovu Hortenovu 2,12,64. 

2") Srv. § 684 rak. ob . zák. obč. K dějinám redakce Pfaff-Hofmann, 
Commentar 2, 489. 

26) Stanovisko čistého římského práva, od učení usus moderni pa,n
déctarum zcela odlišné, zastávají ovšem již novější učebnice obecného 
práva, srv. Brinz, Pand.1 I, 948; \~Tindscheid, Pand9 § 642 (pozn. 5). 

27) Srv. Heyrovský, Dějiny a systém4 § 325. ' 



Paul. lib. X Quaest. D. 33, 2, 26 pr.: Sempronius Attalus 
ab herede suo fundum in ltaliam Gaio post decennium deducto 
usu fructu dari iussit: quaero, cum medio hoc decennii spatio 
heres vita fundus sit, an post tempus decennii plenus fundus ad 
legatarium pertineat. Movet enim me, quod dies legati huius sive 
fideicommis~i cesserit ac per hoc et ad heredem legatarii pertinere 
potuerit, et ideo quasi circa de bi tum iam lega tum mortuo 
herede usus fructus exstinctus sit nec ad heredem heredis pertinere 
possit. Respondi: dies quidem fideicommissi vellegati cedit statim, 
cum post tempus certum heres dare rogatur si ve iubetur: sed 
usus fructus nondum est heredis, ni si cum dominium dedudo usu 
frudu praestitit, et ideo capitis deminutione vel morte perire 
non potest quod nondum habuit. Idem evenit, si proprietas de
dudo usu fructu sub condicione legata sit et pendente condicione 
heres decesserit: tunc enim ab heredis herede incipit usus fructus, 
qui ex persona eius finietur. 28 ) 

28) V textu následuje: Sed his casibus de sententia testatoris quae
rendum est, qui utique de eo usufructu detrahendo sensit, qui coniunctus 
esset heredis personae: quo extincto solidam proprietatem ad legatarium 
voluit pertinere nec plus transmitti ad successorem suum, qui nondum ha
bere coepit usum fructum, quam si iam habere coepisset. Albertario, Con
tributi aHa critica del Digesto, Pavia IgII, str. 16 pokládá celý tento do
datek za interpolovaný, ježto obsahuje rozhodnutí právě opačné, než je 
předchozí rozhodnutí Paulovo . a ježto prozrazují ruku kompilatorů počá
teční sed, his casibus (dle předchozího by se mohlo očekávat utroque casu), 
utique. K tomu možno připojiti další nápadnou okolnost, že v poslední 
větě mluví se opět o zániku usufruktu ("quo extincto"), ač Paulus před tím 
výslovně praví, že tu o zániku usufruktu nemůže být i"eči, a ač na konci 
textu se objevuje opět správné toto pojetí. Je tu tedy odpor uvnitř této 
poslední věty samé. Smyslu nemá také text Florentiny: (voluit) trans': 
mitti ad successorem s u u m. Mommsen navrhuje místo "suum" čísti 

"si", tím však podrží závislost na voluit, a pak je řečeno, že zůstavitel by 
chtěl něco samozřejmého (nemo plus iuris ... ), čehož opak nikdy chtíti 
nemohl. Proto je lepší (ač gramaticky plně neuspokojuje) konjektura Vul
gaty, jež místo "transmitti" čte transmittit. Konečně dlužno pozname
nati, že konec věty (slova "nec plus transmitti" násl.) je hodně sofistický: 
argumentuje se tu s usufruktem samotným, ač Paulus před tím výslovně 
praví, že nelze vedle vlastnictví usus fructus rozeznávat, dokud nebylo 
dominium pi"evedeno. A v našem pHpadě je jisto, že heres převede na 
svého dědice předem plné vlastnictví pozemku. Užití slova "successor" 
o s obě by tu ovšem nevadilo, jde o sukcessora universálního (srv. Bon
fante Istit.4 67 v pozn. a literaturu tam uvedenou, k ní Mitteis, Rom. Privat-

Případ sám jest jasný. Zůstavitel odkázal Gaiovi pozemek 
formou legátu damnačního - dari iussit (cf. Ulp. 24, 4) a to po 
lhůtě deseti let a dedudo usu frudu .29

) Gaius byl tedy jako le
gatář obtížen fideikomisem ve prospěch dědice, obsahem fidei
komisu by'l usus frudus, který si dědic při převodu pozemku měl 
vyhradit. Implicite i tento fideikomis byl zřízen se lhůtou. Než 
lhůta vypršela, dědic zemřel. Otázka je, má-li při vypršení lhůty 
Gaius nárok na plné vlastnictví pozemku, či musí-li strpét, aby 
dědic dědicův si vyhradil usus frudus. Tazatel se opírá . o to, že 
dies cedens odkazu usufruktu již nastal, a míní, že die cedente 
odk~z, převoditelný již na dědice odkazníkova, "quasi debetur" 
8., vyvozuje z toho, že usus fructu§ "quasi debitus" smrtí dědice
fideikomisáře zanikl. Paulus tuto dedukci odmítá s poukazem na to, 
že o zániku odkázaného usufruktu nemůže být dříve řeči, než byl 
usus frudus zřízen. Při tom nesluší přehlížeti, že formulace, jakoby 
die cedente byl odkaz již dluhován, neužívá Paulus, nýbrž tazatel 
a že si jí také Paulus nijak neosvojuje, nýbrž pouze tazateli při
pouští, že při odkazu se lhůtou zřízeném dies cedit statim. Nelze 
však také z lnísta tohoto vyvozovati, že právo z odkazu vzniká 

. teprve "die venien te" , coŽ by se mohlo zdáti tím svůdněj ším, 
když tu Paulus stejně rozhoduje v .případu odkazu výminečného, 
při němž dle obvyklé terminologie dies cedit i "venit" současně ~ 
splněním výminky. Mohlo by se t9tiž dedukovati takto: Paulus 
rozhoduje v obou případech stejně a ukazuje tím, že nastalý dies 
cedens není při tom určujícím. Záleží jedině na "dies veniens" , 
v němž teprv vznikne právo odkázané, zde pohledávka z odkazu. 
Tak bychom našli v místě tomto doklad, že i při odkazech se lhůtou 
právo k odkazu vzniká teprve "die veniente" .30) Tohoto positiv
ního významu důkazního však místo toto pro otázku, kdy právo 
z odkazu vzniká, nemá. Neboť Paulus tu přesně liší věcně právní 
stránku poměru od obligačně právní, touto se blíže nezabývá 

recht I, 104 a pozn. 28; 112 násl.). Za tohoto stavu věci nezbývá než při
svědčiti Albertariovi. . Těžko jest pak ovšem zachrániti responsum Afriká
novo v D. 7, I, 36, I, kde je nejnápadnější svou těžkopádností i výrazy 
uznaně kompilátorskými věta "nam si quidem - plenam proprietatem he
redem eius debiturum." 

29) Srv. k odkazu takovému C. 3, 33, 14· 

30) O této otázce srv. ještě dále v knize. 
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(třebas ji tazatel nadhodil) a naznacu]e jen, že je lhostejno, kdy 
vzejde nárok na zřízení práva odkázaného. Rozhodným je j edině, 

zda to právo samo již vzniklo. 

Více obtíží mohlo by způsobiti místo následující : 

Ulp. lib. XXIV ad Sab. D. 36, 2, 14, 3 : Si dies legati cesserit, 
deinde legatarius in ius alienuln pervenit, ipsi potius debetur 
legatum, in cuius ipse ius pervenit: transeunt anim cum eo, quae 
ei debebantur. Sed si sub condicione fuerit legatuln, non transit, 
sed exspectabit condicionem eique adquiretur, cuius iuris erit 
condicionis existentis tempore : quod si sui iuris fuerit eo tempore, 
sibi potius adquiret . 

Dies cedens určuje budoucí subjekt práva z odkazu plynou
cího. Podlehne-li pak osoba, takto za budoucí subjekt odkázaného 
práva určená, změně sta tu tím, že se dostane pod cizí moc, je 
tím Jako subjekt tohoto v budoucnosti vznikajícího práva označen 
majitel n10ci nad ní. Dokud však dies cedens nenastal, je zcela 
nejisto, bude-li obmyšlený subjektem odkázaného práva; proto 
změna odkazovníkova statu, trvavší pomíjejícně před splněním 
výminky, odkazu doložené, nemá na určení budoucího subjektu 
odkázaného práva nejmenšího vlivu. Více tu Ulpian říci nechtěl. 

Užil-li při vytčení tohoto charakteristika diei cedentis slov: si dies 
legati cesserit, . . . (legatum) debebatur, měl tu na mysli jen 
budoucí závazek, jehož subjekt již nyní jest určen. Takovou 
nepřesnost ve vý~azu nelze v komentáři, určeném předem pro 
praxi, zvláště vytýkati. 

U pl-íležitosti tohoto místa lze se zmíniti o význan1u slov 
debere a adquirere při odkazech. Debere mohlo by se zdáti důle
žitým kriteriem při zjištění, měl-li j'urista v tom kterém místě 
na zřeteli legát vindikační či damnační, neboť jen při posledněj šín1 

může se lnluviti o obligaci dědicově a o jeho debere, kdežto legát 
vindikační způsobí bezprostřední sukcessi v část jmění zůstavite
lova, bez jakéhokoliv spolupůsobení dědicova; klassické právo 
neznalo osobního nároku, jenž by odkazovníkovi v každém pl-í
padě a tedy i při legátu vindikačním pl-ísluše1. 31) Segre~2) však 

31) Srv. Wlassak, SZo 31, 224, pozn. I a literaturu tam uvedenou . 
Je to mínění dnes obecně uznávané. 

32) Studi Scialoja I , 226 ná,sl.; souhlasí Wlassak SZo 31, 282 n . 3 . 
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dovodil, že debere není technickým termínem legátů damnačních 
a fideikOlnisů a že, ač se u nich s oblibou užívá, vyskytá se nic
méně také při odkazu vindikačním . Vedle míst jím uvedených33) 
možno uvésti další. Chronologicky seřazeny jsou to následující 
texty: Labeo lib. II poster. a Javo1. epit.34) D . 32, 30, 4 ;35) Ja
v olenus (?, viz pozn. 33 i. f.) D. 33, 5, 15; Cels us D . 32, 79, 2 ; 
Julian D. 30, 8I, 8 : Ris verbis " Lucio et Titio eorumve cui 
fundum do lego" utiliter legatur et, si utrique vixerint, utrique, 
si alter, alteri debebitur. Po "alteri" poznamenal korrektor Floren
tiny "totum" a tak čtou i rukopisy vulgaty. Ten smysl má zajisté 
i nekorrigovaný text Florentiny. Užití termínu debere je zvláště 
zde nápadné, kde zásadně každý ze spolulegatářů je k vindikaci 
oprávněn a partes concursu fiunt . Ve fragmentu cit. jen na tomto. 
místě debere přichází, jinak častokráte se mluví o vindicare.36) _ 

Pomponius: k D . 36, 16, 2, srv. Segre 1. c. str. 266 ; dalším 
místem je D . 36, 2, 13. Scaevola D. 32, 35, I. Pap. D. 32, 9I , I : 

33) Paul Sent. 3, 6, 3; D. 32, 79, 2 ; 32 . 88,. 2 ; 33, 5 , 15; k · tcmuto 
poslednímu místu dlužno ovšem poznamenat, že Javolenus sám v responsu 
neužívá termínu debere, nýbrž pertinere ad _ . 

34) Dlužno dobře lišiti od Javolenových libri ex posterioribus Labeonis ; 
toto dílo je Javolenovým komentářem k Labeonovi, prvé je výtahem 
z Labeona, srv. Kruger, Quellen2 178 násL, Kipp, Quellenkunde 121, Peters, 
SZo 32, 466. 

35) Ze slov " finibus diviserat" je ' patrno, že byl pozemek kupiteli 
odevzdán; jinak D. 30, 39, 3, kde jde o legát damna'čnÍ. 

36) A přec bylo právě v §u 8 užití termínu debere nejméně na. snadě! 
Julián zde , kde praví " si vixerint " , měl na mysli dobu smrti zůstavitelovy 
a tedy dies cedens, a tou dobou ještě vindikace nepřísluší , poněvadž právo 
odkazníkovo dosud nevzniklo . Neznačí zde tedy de bere více, než s ta n o
v en í s u b jek t ů , oprávněných z odkazu, dle jehož slov mohlo býti 
otázkou, kdo vlastně je oprávněným. Nic více také asi Julián nechtěl 
:l-íci, a proto má místo i bez korrektury výše v textu zmíněné velmi dobrý 
smysl. Že debere v tomto smyslu nemá s "incipit deberi" v D. 50, 16, 21 3 pro 
ničeho společného , je již z toho, co bylo dříve v textu řečeno , s dostatek 
patrno : nemůže zde právě o nějakém "incipit" býti řeči , neboť vývoj vindi
kačního legátu nekončí splatným závazkem, nýbrž vznikem vlastnictví 
a tedy vindikací .. - Zcela všeobecně mluví o legátu Julián v D . 30, 91 , 2 

(lib. XXXVI dig. Lenel : De legatis, quae servis vel filiis famihas rehn
quuntur) a i zde užívá výrazu debere . O Jul. D . 36, 2 , 17 a o Gai Inst. 
II, 244 a 245, v nichž rovněž debere bez rozeznávání formy přichází, viz 
ještě dále v knize . 

Sommer: Dies cedens v právu řimském . 
2 
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Ex his verbis : "Lucio Titio praedia mea illa cum praetorio, sicut 
a me in diem mor tis meae possessa sunt, do" instrum.entum ru
sticum et omnia, quae ibi fuerunt, quo dominus fuis.set instructior, 
deberi convenit: colonorum reliqua non debentur. Paul. D. 3Z

, 

88, I: Sed et materia legata navis armariumve ex ea factum non 
vindicetur. § z : Nave autem legata dissoluta neque materia neque 
navis debetur.37) Paul. Sent. 3, 6, 69: Servis DO LEGO legatis, 
ancillae quoque debebuntur rel. - Významnější je Paul. Sent. 3, 
6, z : Ante heredis institutionem legari non potest; inter médias 
heredum institutiones, si ve alter, sive uterque adeat, potest. 
Interdum dimidium, interdum totum debetur: dimidium, si per 
vindicationem legatum sit; totum, si per damnationem.

38
) Ko

nečně Ulp. D. 35, I, Iz 39) a Modest. D· . 35, I, 5z . 

Z okolnosti takto zjištěné, že debere vyskytá se několikráte 
v textech, o nichž ještě s bezpečností můžeme tvrditi, že jednaly 
o legátu vindikačním, nesmíme však příliš mnoho uzavírati. 
VýznaIfl její leží skoro jenom v tom, co již bylo řečeno, že totiž 
nesmíme texty s debere ukvapeně vindikovati legátu damnačnímu. 
Z míst výše uvedených40) je patrno, že v nich debere ph odkazu 
vindikačním nemá zvláštního praegnantního významu, a že pra
videlně dalo by se zastoupiti slovem zcela jiným než vindicare, 

37) Srv. Segre 1. c. str. 267; přesně vzato, nem.ají druhá dvě místa 
toho významu jako D. 32, 88, 2. V nich jde jen o stanovení rozsahu před
mětu odkázaného a čekali bychom tu místo debere spíše vazbu se slovesem 
continere, než vindicare. Jinak v D. 32, 88, 2, ~de, jak Segre správně 
poznamenává, debetur plně se rovná vindicatur. Možno tedy druhá dvě 
místa počítati také jen k těm textům, v nichž debere slouží bližšímu určení 
odkázaného předmětu . K tomu srv. celou řadu míst v Paul. Sent. po 3, 

6 69, z Digest. na př . 34, 2, 32, I. 
, 38) Vzhledem k ostatním, již uvedeným místům netřeba tu přijímati 

spřežku, jak ještě činil Ferrini, Legati 599 n. I. 
39) Si ita legatum sit: "quoniam filius maior ex arca mea decem 

sllstulit, heres minor filius decem e medio sumito", debetur legatum rel. 
Bvlo zde otázkou není-li odkaz jako poenae no mine relictum neplatným. 
D~betur zde nemá. jiného význam? než "valet", přec je vsak zde, při prae
legátu zřízeném formou vindikační, užití termínu debere dosti význačným. , . 
Význam počáteční neplatnosti má non debetur také v D. 28, 6, 4

8
, I 

(Scaev .). 
40) Přirozeně nebyla sém pojata místa, jež mluvíce o legátech zcela 

po všechně, užívají terinínu debere. 

buď že všeche~ důraz leží na zjištěBí rozsahu, v nělTIŽ odkaz možno 
žádati, buď že jde o otázku platnosti odkazu vůbec. 

C~ se, tkne výr~z~l .ad~úirere , má v celé řadě míst svůj při
rozeny vyznam deflnltlvmho nabytí práva odkázaného. 41) Vedle 
toho lze uvésti dvě místa, v nichž adquirere pojí se již k dies cedens. 

Jsou to: 
Jul. lib. XXXVI Dig. D . 30, 91, 6: Si mi hi. servus a te 'herede 

legatus fuerit et eidem, servo aliquis legaverit -et vivo eo qui. mihi 
servum legaverat dies legati servo dati cesserit, confestim id 
legatum hereditati adquiritur: et ideo, quamvis postea moritur 
is qui servum mihi legaverat, ad me id quod servo legatum ~st 
non pertinebit. 

. Text je .porušen, a dál, než se to podařilo Wlassakovi,4.2) 
v. lnt~rpretac~ sotva by bylo lze dospěti. Zde zajímá jen věta : 
(Sl) ~~s legatl servo dati cesserit, confestin1 id legatun1 hereditati 
a,dqmrltur. To~ik je. ~ toh~, co nám z původního textu bylo kompi
l~tory zachovano, ]lsto, ze tu šlo o normální dies cedens, s nímž 
nIkdy ~abytí odkázaného práva nebylo spojeno. Přes to se praví: 
~.or:festlm legatum adquiritur. Nemůže zde tedy adquirere miti 
]lne~~ srr:yslu, než zjištění subjektu k nabytí oprávněného, kolem 
kterez otazky se celé místo také skutečně točí. Wlassak dovolává 
se43) k dotvrzení tohoto pojímání- slova adquirere těchto mist: 
D. z8, 5, 38, 4; 30, 68, I; 36, z, 9. Ale prvé z nich mluví ve futUL"u 
~leg~tum habeb.i~" aut domino aclquiret) předp~kládajíc při tom, 
z~ d~,es cede~s J1z ~astal, v druhém jde o odkaz výminečný, při 
nemz z pravIdla die cedente se zároveň odkázané právo nabývá 
(o tomto mís~u viz ještě v kap. druhé), tř.etí pé;tk vztahuje se na 
příp~d, v. němž dies cedens dle povahy od-kazu ta;m. dotčeného 
spada ': Jedno' s definitivním nabytím práva odkázaného .. Více 
dokazuJe místo nfisledující: . 

Pomp. l~b. VI ad Sab. D. 5P, 17, 18: Quae leg-~ta mort~is 

nobis , . q.d her:ede~ nostrum, transeupt, eorum commoduw per 
n~s hIS, quorum ln: potes~ate sumu.s, eodem casu adquirimus: 
al1ter atque quod stlpulati sumus. N am et sub condi.cione stipu-

41) Srv. D. 2.8, 7, 13 ,(~ tomu Wlgssak SZo 31, 276 11-. 3); 30, 6~, I; 
7, 3, I, 2; 36, 2J 5, 7; vy se v textu cit. D. 36, 2, 14, 3; a t : dl. 

42) SZo 31, 304 násl. 
43) L. c. str . 306 a pozn. I; srv. i An1dts, Vermachtnis~~ 48, 2.16 násl. 

2* 
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lantes omnimodo eis adquirimus, etiamsi liberatis nobis potestate 
domini condicio existat. . 

V místě tomto jde o jakousi parallelu mezi stipulací a odkazem: 
Otázka je: kdo je subjektem práv ze stipul~ce .či od~az~~ byl-I: 
stipulans nebo odkazovník alieni iuris . Ph stlpulaCl pnrozene 
rozhoduje moment jejího uzavření. Je-li té ~hvíle stipu~a~~ otroken;, 
nabude pro svého pána, a to i kdyby Sl . necha~. ~hbltl ~o~ vy
minkou. Na věci pak již nic nemění, byl-ll pozde]1 propusten ,na 
svobodu. Pokud jde o odkaz, nelze říci, že ~y ?yl rozhodn!.~ 
prostě moment smrti zůstavitelovy. Odkazo~n.lk J~n ~ehdy uc~~: 
majitele moci subjektem práva z odkazu, kdyz ]e ;'YVO] odkaz~ ~lZ 
v tom stadiu, že by smrtí svobodného odkazovnlk~ odkaz .presel 
na jeho dědice. Jinými slovy: když dies legati .ce~slt.44) J~-lI tedy 
odkaz schopný transmisse, je to jen proto, že ]e Jeho su~]ekt .de~ 
finitivně určen. A určen může být, i když je odkazovmk ahem 
iuris. Pomponius ovšem praví, že tu prostřednictvím o~kazovník~ 
"adquirit" majitel mocí. Je však patrno; že i z~e adqul~ere ne ma 
jiného významu, než stanovení budoucl~o subjektu prava z od
kazu o kterouž otázku v místě jedině Jde. 

Nelze proto souhlasiti s Arndtsem 1. C., že by se v pramenech 
pravidelně všude tam, kde se mluví o ~abývání odkazu osobo~ 
v cizí moci jsoucí, adquirere spojovalo s dles cedens ve s~yslu defI-
't' 'ho nabytí. Kde se v pramenech prostě konstatuJe faktum, nllvm , b" 

že odkazů prostřednictvím osob nám podrobenych na yvame, 
nemá to zvláštního významu pro dobu, kdy se tak děje.45) Arndts 
se zejména také dovolává Gai. li~. XII ~~ leg. Jul. et Pap. D. 31, 

. 55, I : Si eo herede instituto, qm vel n~hll vel non. totum c~pere 
potest, servo hereditario legatum fuer~t, tracta!ltlb.us nobls de 
capacitate videndum est, utrum heredls an defunctl persona an 
neutrius spectari debeat. Et post multas varietates. placet, ut ~ 

. quia nullus est dominus, in cuius. persona de capaclt~te. quaen . 
possit, sine ullo impedimento adqulratur le?atum herep.ltatl atque 
ob id omni modo ad eum pertineat, qUlcumque postea heres 

44) Výslovně ve vztah s dies· cedens uveden~ ~oto místo Pomponiovo 
v Theofil. parafrasi instituCÍ z, 20, 20, vyd . Fernm str. 2I~. . y 

45) Srv. D. 30, 50 pr.; 31, 8z, z; 41, I, 10, I (~ Gal I~, 87, Jeho~ 
se Arndts jako dokladu dovolává); 41, I, 10, 3 (= Gal II , 91), 41, I, 19, 

48, 10, Z2, 9; Paul S. 3, -6, 4 . . 

Zl 

exstiterit, secupdum quod accipere potest: reliqua autem pars 
ad eos, qui iure vocantur, venit. 46) Ale otázka kapacity byla akutní 
teprve, když šlo o defini ti vní na bytí odkazu, nikoli již die 
cedente.

47
) Dies cedens měl pro inkapacitu jen ten význam, že odtud 

běžela lhůta, během které mohla inkapacita býti odstraněna. 
Stalo-li se v našem případě, že ještě hereditate iacente byla na
stoupena hereditas toho, kdo otrokovi odkaz zanechal, a nastalo-li 
tedy definitivní nabytí pro ležící pozůstalost, vznikla otázka, 
má-li se už nyní hleděti k budoucí možné inkapacitě dědicově. 
A tu Gaius praví, že taková budoucí možnost nevadí a že sine ullo 
impedimento adquiritur legatum hereditati. Zůstal-li však odkaz 
hereditate iacente ve stadiu diei cedentis, nebylo příčiny starat 
se o otázku kapacity, neboť o nějakém nabytí tu pak nemohlo být 
řeči. Jest tedy patrno, že v tomto místě adquiere má svůj pravi
delúý význam definitivního nabytí. 

Jak již bylo naznačeno, dlužno v obou místech, v nichž 
jsme mohli zjistiti odlišný význam tohoto slovesa, vysvětliti tuto 
nepravidelnost tím, že tam byl větší důraz kladen na to, kdo 
z více osob, v úvahu přichá:zejících, má býti subjektem práva, 
jehož dies nyní cessit. Na doklad toho, že v takových otázkách 
pravidelně bývalo užíváno jiných ter~ínů, možno citovati Dlp. 
lib. XX ad Sab. D. 36, 2, 5, 7: Si cum dies legati ce dere inciperet, 
alieni quis iuris est, deberi his legatum, quorum iuri fuit 
subiectus. Et ideo si purum legatum fuerit et post diem legati 
cedentem liber factus est, apud dominum legatum relinquet: sed 
si usus fructus fuerit legatus, licet post mortem testatoris, ante . 
aditam ta~en hereditatem sui iuris efficiatur, sibi legatum 
adquirit. Adquirere tu má význam definitivního nabytí. Před 
tím je užito zcela jiných termínů k určení budoucího subjektu 
odkazu. Deberi ostatně tu nenuceně má smysl příště vznikajícího 
závazku, t. j. "die veniente". Nejlepším dokladem toho, že die 

46) Kruger Dig. ad h. 1. vyd. 12 uvádí, že dle Wlassaka druhá část 
tohoto místa od slov "et post multas varietates" je interpolována. Kde 
by byl Wlassak tuto interpolaci prokázal, nepodařilo se mi zjistiti. Sama 
o sobě se mi zdá interpolace taková nepravděpodobnou . Naopak s Lene!em 
Gai. 467 bych na konci četl caducorum iure. 

47) Srv. Ferrini, Legati 387; Steinlechner, Schwebendes Erbrecht I, 
ZI2 násl. a pozn 2. 
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cedente nelze pí-esně pn odkazech o nějakém debere mluviti, 
je známý výrok Labeonův, zachovaný v D. 36, 2,22, I: id demum 
legatum ad heredem legatarii transire, quod certum sit de bi t um 
iri, si adeatur hereditas. Srv. také Ulp. lib. XXIIi ad Sab . 
D. 36, 2, 12, 3. 

Tím přecházíme k poslednímu ze třech míst,48) o nichž výše 
byla řeč: 

Ulp. lib. XLVIII ad Sab. D. 36, 3, 8: Cum legatorum nomine 
satisdatum est, simul dies legatorum cessit, protinus isdem diebus 
etiam ex stipulatione debentur. 

Kon1pilátoři připojili k tomuto textu v titulu Ut legatorum 
seu fideicommissorum servandorum causa 'caveatur tento další text: 

Paul. lib. XII ad Sab. D. 3'6, 3, 9: non tamen ut statim peti 
possint : deberi enim dicúnus et quod die certa legatario praestari 
oportet, licet dies nondum venerit. 

Tato dvě n1ísta ve svém spojení zdají se rázem vyvracet 
vše, co dosud bylo o užívání terminu debere při legátech tvrzeno. 

K textu dlužno především poznamenati, že Florentina v D. 36, 
3, 9 má tam, kde Mommsen čte certa legatario, jen certario. Vulgata 
dle svědectví Brenkmannova (Gebauerovo vyd. CJe.) čte certa 
adversario. Původní text však spíše vystihl Mommsen a čtení 

Vulgaty jest jen novější boloňskou konjekturou. Zkomolenina 
ve Florentině vznikla totiž pra vděpodo bně tak, že pisař při opiso
vání dopsav "certa" přeskočil na "ta" z následujícího legatario. 

Pak obsahuje D. 36, 3, 9 zcela všeobecné tvrzení, že při od
kazu, jemuž doložena lhůta, o debere možno mluvit dřív ještě, 

než lhůta vyprší, tedy buď hned die cedente, nebo aspoň ab adita 
hereditate. 

Pro Justinianova Digesta ztěžka by se bylo vyhnout tomuto 
závěru tvrzení-m, že i D. 36, 3, 8 vlastně myslí jen na zá vazek 
z o b li g a c e a ne na poměr z o d k a z u. Pí-ec však se s takovým 

48) Žádným způsobem nelze k těmto textůJ? přiřaditi Pa·u1. D, 3'6, 
2, 21 pr., třebas by ' se zdál ú vod toho místa svědč'iti opaků: konec místa 
zřejmě ukazuje, že Paulus lišil oba výrazy "res pertinet" a "dies legati 
cedit". Jak vysvítá z toho, co praví bezprostředně před tím o legátu s do
loženou lhůtou , značí mú prvý z obou výrazů tolik, že práva odkázaného 
možno se domáhat, Na začátku pak výslovně klade "ad 'eum pe'rtine't" 
na roveň "debetur", měl tedy při " debe'tur" na mysli vznik práva odkáza-
ného. Srv. také Wlassak SZo 31, 282 n . 3. ' 
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důsledkem vzhl~dem k tomu, co dosud na základě pran1enů bylo 
zjištěno, nemůžeme spokojiti . 

D. 36, 3, 9 mluví o dies certa. Měl totéž na n1ysli i Ulpian ve 
svém fragmentu? 

Cautio ' legatorum servandorum causa byla vytvořena pro 
odkazy damnační, jež měl dědic dědictví nastupující vyplatiti 
teprv budoucně, ať už to byly odkazy se lhůtou nebo odkazy vý
minečné. Podle jejího vzoru byla zajisté vytvořena i kauce pro 
odkazy výminečné, zřízené formou vindikační, a také fideikomisům 
byla kauce přizpůsobena. Konečně nebylo vyloučeno užití kauce 
i ph odkazech prostě zanechaných, bylo-li to póměry zdůvodněno 
srv. D. 36, 3, 15 pr. (podrobněji viz Ferrini Legati 408 násl. a Lenel 
Edictum perpetuum 2 51 4 násL) . 

Z D. 36, 3, 8 se podává, že kauce byla dědicem poskytnuta 
dříve než dies cessit. To se mohlo státi jen když šlo o 'odkaz vými
nečný, neboť všude jinde by byl dies cedens v normálních pr-ípadech 
nastal dříve, než byla hereditas adita. Při odkazu výminečném 
pak dies cedens bude značiti vznik odkázaného práva samotného 
(srv. Heyrovský Dějiny a systém 1171; zde ovšem, kde jde 'o kauci 
1. s. c., nutně splnění výminky nastane teprve po nabytí dědictví) 
a není v tom ničeho nápadného, praví--li se: simul dies legatorum 
cessit, protinus isdem diebus etiam ex stipulatio'ne debentur. , Že 
se tu myslí na d?bu, kdy vznikne odkázané právo, to činí pravdě
podobným již užitý plural "isdem diebus", který patrně (viz D. 36, 
3, I pro a u Lenela E. P. 514 rekonstrukci formuláře) stál také ve 
znění praetorovy formule, kdež mohl míti jen význam "diei 
venien tis « • 

Co pak následuje ve fragmentu Paulově, nijak s tímto ob
sahem Ulpianova textu nesouhlasí. Paulus nemluví o podmínce, 
nýbrž o dies certa. A užívá-li pak výrazu debere o době, která na
stane před dies veniens, co přirozenějšího, nežli že v p'llvodním 
textě ~luvil o obligačním závazku vůči odkazovníkovi, snad právě 
z cautlOlegatorum servandorum causa a tu pak při stipulaci právem 
~o~l rozeznávat debere, jež nastane ex die interpositae stipula
tlOlllS, a na druhé straně dies veniens, opravňujícÍ k '"peti" a značící 
zde, stejně jako v D. 50, 16, 213 pr. splatnost obligačního ziva:zku. 

. To jest pokus vysvětlení, 'proti 'němuž nelze se odvolati na 
všeobecné znění toho, co nám Digesta z původního textu zacho-



vala. V původním znění vztahoval se snad náš zbytek (fr. 9) na 
zcela konkretní případ, a s tou možností musíme počítat tam, 
kde kon1pilátoři provedli tak radikální škrt, že sotva lze tušiti 
původní souvislost. 

Jako všeobecný výrok o legátu damnačním, jemuž doložena 
lhůta, bylo by možno fr. 9 cit. pojímati jen, kdybychom s Gi
rardem49) přijímali, že při takových odkazech právo k odkazu 
vzešlo adita hereditate, dies certus pak že značí jenom odloženou 
splatnost vzniklého závazku. 

Je známo, že na základě pramenů nelze bezpečně ani při 

obligacích samých tvrditi, vzcházejí-li teprve die veniente, 
či již zřízením toho kterého právního jednání.50) Dosud bylo zde 
předpokládáno toto druhé pojímání a jelTIU také svědčily texty 
uvedené. Přes to nelze si tajiti, že i pojetí prvé mělo by v pra
menech dosti pevnou oporu. 51) RozhodnoutI se v tom či onom 
smyslu není snadno. Pokládal bych pro pozdější klassické právo 
za správný názor, který hájí vznik závazku již v době zřízení 
právního jednání, jemuž je doložena lhůta (dies certus) a nekladl 
bych při tom ani tak důraz na tu okolnost, že výslovně je uznána 

49) Manue15 9z6 n. I; srv. již Enneccerus, Rechtsgeschaft 43z násl. 
I pak ovšem by měl fr. 9 cit. význam jen o sobě, s fr. 8 by nijak nehar
monoval. 

50) Viz Heyrovský, Dějiny a system4 ZI6 a literaturu tam 
uvedenou. 

51) Srv. Brinz, Pand .1 z, 1519. Leccos by se dalo vysvětliti termino
logickou nepřesností. Srv. na pÍ". dvě místa Paz,tlova D. 45, I, 46 pro ; 76 § '1, 
ač s prvým místem by souhlasilo Ulp. D. 16, z, 7 pr., s druhým '- Procul. 
31, 46! Obrážely by se tedy ve výrocích téhož spisovatele názory, o nichž 
jsme nakloněni věřiti, že se odlišily teprve historickým vývojem. Netřeba 

však s Enneccerem Rechtsgeschaft 315 zD. 45, I, 41, I (Ulp.) vysuzovati, 
že slova "praesenti die debetur" a "non praesenti die debetur" značí "es 
ist gleich zu z ah 1 e n", "es ist no ch nicht gleich zu z ah 1 e n". Smysl 
je ovšem těmito slovy zachycen, mylně však se tu překládá de bere slo
vesem zahlen ; ten význam nikdy nemělo. Non praesenti die debetur, 
vyskytá-li se kde, nepraví ještě, že by se na "debere" musilo čekat až do 
vypršení lhůty; negace v D. 45, I" 41, 1 vztahuje se prostě k "praesenti 
die", a ne k "debetur"; nižádnou interpretací nelze se však zbaviti míst, 
jako Gai. III, 100, 158. Že tu nejde o smlouvy ve prospěch (resp. k tíži) 
třetích, obecně se dnes uznává, srv. Hellwig, Vertrage auf Leistung an 
Dritte, str. 39; Mitteis, Rom. Privatrecht I, 190 násl.; z textů Paul. 

. D. z3, 3, zo. 
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u takových závazků možnost placení před vypršením Ihůty,52) 
jako spíše na to, že v případě takového placení condictio indebiti 
je vyloučena.53) 

Dies veniens značí pak při obligacích splatnost závazku, 
nikoli jeho vznik. Při odkazech zvykla si novější doba označovati 
jako dies veniens moment vzniku odkázaného práva. Již Wind
scheid54) ukázal však na to, že v pramenech mluví se při odkazech 
o dies venien 3 jen tehdy, byl-li zřízen odkaz se lhůtou, a to lze nyní 
na základě Vokabularia snadno prokázati.55) Je-li pak správným, 
jak Girard pojímá nabytí při těchto odkazech, značil by i při nich 
dies veriiens pouhou splatnost závazku hereditatis aditione vznik
lého a termin dies veniens přicházel by dle toho v celém oboru 
práva římského ve smyslu jednotném. 

Pojímání Girardovu především odporuje výrok Pomponiův 
v D. 31 , 45, I: Si sub condicione vel ex die certa nobis legatum 
sit, ante condicionem vel diem certum repudiare non possumus: 
nam nec pertinet ad nos, antequam dies veniet vel condicio existat. 
Není nejmenší příčiny omeziti význam tohoto místa na legát 
vindikační 56) a nelze se dát mýlit ani užitím termínu pertinere, 
který jsme uvykli slýchat při kontroversích Sabiniánů s Prokuliány, 
týkajících se nabytí odkazu vindikačního. Pomponius D. 50, 16, 181 

sám praví: Verbum illud "pertinereU latissime patet a D. 31,12, I 

dosvědčuje, že užíval terminu toho při odkazech damnačních. 
rP 

52) Celsus D. 46, 3, 70: Quod certa die promissum est, vel statim dari 
potest: totum enim medium tempus ad solvendum promissori liberum 
relinqui intellegitur. Srv. Ulp. D. 46, 3, 3, I; 45 , I, 38, 16. 

53) Paulus D. lZ, 6, 10. In diem debitor adeo debitor est, ut ante 
diem solutum repetere non possit; srv. také Javolen, D. 17, I, SI: Fideiussor 
quamvis per errorem ante diem pecuniam solverit, repetere tamen ab eo 
(a reo scr. Mo) non potest ac ne mandati quidem actionem, antequam dies 
sohumdi veniat, cum reo habebit. 

54) Pand. 9 3, 6z8 pozn. 4 (§ 64z) ; srv. Wlassak, SZo 31, 304 pozn. I . 
55) Srv. sub v.o dies. Jsou to následující místa: Pomp. D. 31, 45, I; 

35, I, I, I ; Marcell. D. 35, 1, 48 ; Paul. D. 36, 3, 9; Ulp . D . 7, 3, 1, 3; 
35, 3, 3, 3; Marcian. D. 30, 114, IZ. Mylně uvádí V. J. R. ještě Procul. 
D . 31, 46 a Pap. ,D. 35, z, 5, v nichž zmínka o dies vztahuje se k obligacím, 
o nichž se tam jedná. Pochybno je Paul. D . 49, 14, 48, I, jde v něm spíše 
asi o dies incertus. 

56) Tak omezuje dle Windscheid-Kippa' Pand. 9 I § 96 pozn. 5 (str. 50z) 
Simeon, Das Wesen des befristeten Rechtsgeschafts . 
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Vedle tohoto fragmentu nabývají váhy důkazní místa, v nichž 
se nlluví při damnačních odkazech in diem zřízených odebere 
die veniente nebo aspoň o budoucím debere . O sobě by ovšem 
místa ta vzhledem k tomu, co jsme zjistili o debere při obligacích 
in diem (srv. pozn. 51), velikého významu neměla. Je to zejména5~) 
Pomp. D. 35, I, I, I: eum dies certus adscriputs est, quamvIs 
dies nondum venerit, solvi tamen possunt, quia certum est ea 

debitu iri. 
Enneccerus58) přivádí místo toto za doklad názoru i Girardem . 

hájeného. Dedukuje takto: Uznává se tu placení před lhůtou 
učiněné a možnost placení předpokládá existenci závazku. Na 
placení s budoucí účinností myslit nelze, to je přípustn.o i. při 
dluzích podmíněnych, kdežto zde j de o specificum odkazů ln dlem 

zřízených. 
Budiž především citováno jiné místo, jež mluví o solutio 

ante diem při legátu · damnačním. . 
Scaev. lib. 3. Pesp. D. 31, 88, 5: Testator legata ante qmn-

quennium vetuit peti praestarique, sed heres ~uaedam sua sp~nte 
ante quinquennium solvit: quaesitum est, an elUS, quod ante ~lem 
existentem solutum est, repraesentationem in reliqua solutlOne 
legati reputare possit. Ře~pon~i non propt:r~a minus re~i:turr: 
deberi , quod aliquid ante dlem Slt solutum. Dedlc v tomto pnpade 
vyplatil předčasně část odkazu, splatného až po pěti létech. Přes to 

57) Srv. ta'ké Utp. D . 30, 49, I ; G~i. D. 35, 2, 73,.4 ; kde "deberi certum 
est" dlužno rovněž bráti ve smysluf uturálním;.cf. Gal. Inst . III, I24 :Pecu
niam autem creditam dicimus non solum eam quam credendi causa damus, 
sed omnem quam tum cum contrahitur obligatio certum est debitum iri, 
id est quae sine ulla condicione deducitur in obligationem. Itaque et ~a 
pecunia, quam in diem certum dari stipulamur, eodem n~me:o est, q~la 
certum est eam debitun'l iri, licet post tempus petatur. Místo toto dluzno 
přičísti k těm, která byla již uvedena v pozn. 5 I a která, zejména pok~~ 
pocházej'í z Gaiových Institucí, spočívajících, .. ja~ :~ám~, n~ s t a ~ s : 
předlo'ze , nasvědčují mínění, že p ů vod n ě dws I pn obl1gaclcl~ od~l.~da 
vznik práva samého a ne jen splatnost závazku. Srv. Heyrovsky, De)ln!, 
a system na m . uv. v pozn . 50. Poslední slova ci:ovan~~~ t extu ukazuJI 
dále, že nelze debere v obratu "certum est debltum ln s Enneccerem 
překlád'ati "zahlcn musse'n", nýbr.ž že i tu podržuje svůj původní svmysl 

závazku; neboť nemá smyslu : "jisto jest, že bude (obnos) zaplacen, treba s 

později teprv mohl b ýti vymáhán". 
58) Rechtsgeschaft 433. 
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nem.uze při placení zbytku ve lhůtě určené nic si srazit . To je 
vysvětlitelné, jen můžeme-li říci, že dědic platil na své risiko , a to 
musíme říci, platil-li, nejsa k t omu j eště zavázán . Plus, které se 
při vypršení lhůty ukáže, platil indebite a nemůže je žádat zpět 
ve formě srážky.59) 

Že před vypršením lhůty tu nebyl závazek , potvrzuje pro 
fideikomisy Valens lib. VII fid . D . 33, I, 15 : Javolenus eum, qui 
rogatus post ~ecem annos restituere pecuniam ante diem resti
tuerat, respondit, si propter capientis personarn, quod rem fami
liarem tueri non posset, in diem fideicommissum relictum probetur 
et perdituro ei id heres ante diem restituisset, nullo modo liberatum 
esse: quod si t empus heredis causa prorogatum esset ut commodum 
medii temporis ipse sentiret, liberatum eum intellegi: nam et plus 
eum praestitisse quam debuisset. 60) Quam debuisset se praví, 
nikoli quam debuit. A v prvé z oboů případností nepraví se o dě

dici, že bude zavázán z jednání, jímž se zpronevěřil závazku, 
nýbrž prostě: non liberatum esse. Placení předčasné jakoby se 
nestalo. 

Pro universální fideikomis doplňují obraz dosud získaný 
dvě místa: Gai. D. 36, I, 10 ; Mod. D . 30, 114, 12. 

Posledněj ší místo ve spoj ení s předchozím § II ukazuje stejně 
jako druhá případnost cit. fr. 15 D. 33, I, že předčasnému plnění 
v jistých pr-ípadech nicméně se přiznává účinek liberatorní. Této 
ne d 1lslednosti možno se tím spíše dopustiti, že "certum est, 
debitum iri". Při fideikomisech hude v některých pf ípadech 
odůvodněna výkladem 'vůle zůstavitelovy,61) při legátech da'innač
ních byla dle svědectví výše cit. fr. I, I D. 35, I připuštěna 

naveskrz. 

Není tedy pravda, co namítá Enneccerus: že účinná solutio 
nutně předpokládá existenCi závazku. To vyvrací už poj'enl ,;in
debite solutum" . Nedůslednost výše zmíněná je pak tím menší, 

59) '0 tom, proč při odkazech dam'načních je condictio indebiťi vy
loučena, srv. Heyrovský, Dějiny a system 4 II j 6 násl. 

60) Podobnérozezriávání ohledně povinnosti k restituCi plodů ph 
fideikom'isech dle svědectví Po'mp6niova činil již Pegasus, cf. D. 31, 43, 2 ; 
P'ři legátu damnačním zůstaly plody ovšem vždy dědicovi, cf, D. 35, 2, 73, '4. 

61) Srv. i C. 6, 42', 12 (r. 244) . 
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přiznáváme-li soluci prostě povahu fakta a nikoli povahu právního 
jednání. 62) Zajímavé je v tom směru srovnati s účinky soluce účinky 
akceptilace na obligace in diem zřízené. 

Pomp. lib. XXVI ad Sab. D. 46, 4, IZ: Quod in diem vel sub 
condicione debetur, acceptilatione tolli potest : sed ita id factum 
apparebit, si condicio stipulationis exstiterit vel dies venerit. 

Pomponius pokládá závazek za vzniklý tepnre vypršením 
lhůty a v té době také přikládá účinnost akceptilaci .63) Přímého 

62) K otázce této srv. Kretschmar, Die Erfi.illung a Mitteis SZo 30, 438 . 
63) Enneccerův výklad tohoto místa na str. 322 násl. je hrou se slovy. 

K přípustnosti akceptilace při obligacích in diem zřízených srv. Mitteis, 
Rom. Privatrecht I, 175 pozn. 38. O novaci odkazu in diem zřízeného praví 
Ulp. v D. 46, z, 8, I: Legata vel fideicommissa si in stipulationem fuerint 
deducta et hoc actum, ut novetur, fiet novatio, siquidem pure vel in diem 
fuerint relicta, s ta ti m, si vero sub condicione, non statim, sed ubi condicio 
extiterit. Nam et alias qui in diem stipulatur, statim novat, si h oc actum 
est, cum certum sit diem quandoque venturum: at si sub condicione stipu
latur, non statim no vat, :rúsi condicio extiterit. Dle toho by se mohlo zdáti, 
že již ante diem legati venientem existuje závazek, má-li se mluviti o jeho 
okamžitém zániku novací ante diem předse,;zatou . Úsudek ten zdá se pak 
potvrzovati, co je z textů známo o novaci odkazu podmíněného, srv. text 
výše uvedený a Venul. lib . XI stipul. D. 46, 4, Zl: Si sub condicione le
gatum mihi datum novandi causa stipulatus sum et ante existentem condi
cionem acceptum fecero, Nerva filius ait, etiamsi condicio extiterit, neque 
ex testamento competituram actionem quia novatio facta út, neque ex 
stipulatu, suae acceptilatione soluta sit. Ze srovnání tohoto místa s textem 
Ulp. D. 46, Z, Ll, I plyne, že snad i Venuleius mu rozuměl tak, že teprve 
splněním podmínky nastanou účinky tam vylíčené. Novace podmíněného 
závazku účinkuje dle svědectví Ulpianova teprve splněním podmínky. 
Je-li pak stipulace, kterou byla tato novace provedena, zrušena akcepti
lací , nemůže akceptilace působiti ihned, nýbrž dle obsahu závazku, jenž 
jí má býti prominut, je spolu m čky in suspenso (srv . Mitteis, Rom. Privat
recht I, 170 pozn. 13). Zda-li však i Nerva ml. věc tak pojímal, může býti 
pochybno vzhledem k ternu, co referují Gaius Inst. III, 179 o mínění Serviově 
v tom případě, že podmíněnou byla stipulace novující . Servius bez ohledu 
na splnění podmínky pokládal zde starou obligaci za zrušenou. V případě 
tom, že podmíněnou je stipulace stará, nerozhodl zajisté jinak. Proč by 
také nemohly strany s okamžitým účinkem proměnit závazek podmíněný 
v nepodmíněný? V D. 46, Z, 14, I má mínění toto potud oporu, pokud se 
tu praví facta sit" soluta sit" a ne "fit" a "solvitur". Teprve pozdější 
vývoj byÍ' tu d ůsledn'ěj ší, a vyžadoval aspoň při podmíněných stipulacích 
existenci debita, ať již šlo o nový nebo starý závazek. Rozhodující zde byla 

významu důkazní,110 pro odkazy místo to ovšem nemá ; při nich 
akceptilace vždy by předpokládala novaci . 

Po tom, co jsme dosud zjistili, nemůže rozhodovati užívá-li 
se v pramenech o odkazech in 'diem zřízených častěji ' termino
logie, připomínající spíše obligace než odkazy. Tak dle referátu 

. ]avolenova (D. 35, I, 40, z) JIZ Ofilius pravil o nařízení 
odkazovém: "Quas pecunias cuique legavi, eas heres meus, si 
mater mea moritur, dato" , že tu nejde o odkaz podmínečný, nýbrž~ 
ante legatum pure, deinde dies solvendi adiecta. Podobně 
]avolenus sám V' D. 36, I, 48 praví o případu, kdy byla přikázána 
restituce fideikomisu synovi, "cum ad annos sedecim pervenisset" : 
si prorogando tempus solutionis tutelam magis heredi fiduciario 
permisisse rel. A nejinak Papinian v D . 36, z, z6 pr. mluví o "tempus 
sol vendae pecuniae prola tum (C • 64) 

U římských juristů jsou takové obligačně právní reminiscence 
pn damnačních odkazech něčím zcela obvyklým a nelze odtud 
pro povahu toho či onoho právního jednání nic uzavírati . V pra
men~ch není hlubších stop, že by se byl pozdější vývoj obligací 
ln dlem zřízených zračil v legátech damnačních.65) 

~si ani, ~e tak . ~řítomná non existence de biti při závazku pod,míněném, 
Jako spIse ne J I S to t a budoucího jeho vzniku . A poněvadž při obli
gacích in diem této nejistoty nebylo (srv . výše cit. D. 46, Z, 8, I: cum certum 
si~ di~m quandoque venturum), nebyla inkonsekvence tak veliká, připu
stIlo-lI se okamžité zrušení závazku in diem zřízeného. Že o přípustnosti 
takových novací nebylo pochyby, o tom svědčí Gai. Inst. III, 177. A jistě 
se tím vyhovělo vůli stran, připustila-li se okamžitá účinnost novace šlo-li 
o zrušení obligace původně in diem zřízené . To p-atí zejména také: šlo-li 
tu o odkaz . Nikoli vsaK, jde-li o zrusení odkazu pOC1míněného . Tu by se 
při okamžité účinnosti a žalovatelnosti novace podkládalo úmyslu stran něco 
víc~ ne~ pouhé zrušení staré obligace . Výslovně na vůli stran poukazuje 
take Gal. Inst. III, 179, když při novaci provedení stipulací podmíněnou dává 
proti žalobě ze staré stipulace excepci. - K přípustnosti novace odkazů 
podmíněných srv. také Mitteis, Rom. Privatrecht I , 178, pozn. 46. 

64) ,Srv. i Pap. D. 36, 3, S, 2: dies differt legati petitionem. _ Jindy 
se mluVI o " proferre , prorogare diem legati, cf. Javol. D . 35, I, 54 pr.; 
Ulp.-Pap. D . 30 , 19 pr. ; Pap. D . 31, 74 ; Ulp. D . 30, 30, I . 

65) Ulp. D. 7, 3, I , 4 praví: Non sol um autem usus fructus ante aditam 
h~redita~em dies non cedit, sed nec actio de usu fructu : idemque. et si ex 
dle fuent legatus usus fructus: denique Scaevola ait agentem ante diem 
usus fructus nihil facere, quamvis alias qui ante diem agit, male agit. Ennec-
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Podnětem k pojednání o otázce právě dotčené byla snaha 
o výklad Paulova fr. 9 D. 36, 3, který dle všeho, co bylo řečeno, 

cerus Rechtsgeschaft 433 vztahuje Scaevolův výrok (quamvis alias ... ) 
v ústech Ulpianových na odkazy dam nač n í a vyvozuje odtud, že mluví-li 
Scaevola o konsumpčním účinku předčasné žaloby, musil předpokládat 

debitum, jež tu tedy bylo i při damnačních odkazech již před vypršením 
lhůty. Podobně nyní Wlassak SZo 33, 112, pozn. 3. vztahuje Scaevolova 
slova na odkazy, nikoli však výlučně na damnační, nýbrž zároveň i na vindi
kační. Jest ovšem patrno, že šlo Ulpianovi o to, aby vytknul konsumpční 
účinek nějakých jiných předčasných žalob; to přijímá i Dernburg, Compen
sation I. vyd. str. 336, jenž se jen domnívá, že Scaevola by byl tento kon
sumpční účinek nikdy nevyjádřil slovy "male agit" a že těch slov užili 
kompilátoři vzhledem k Z~nonově konstituci o pluris petitio (c. 3, 10, I). 
Pochybno však zůstává, vztahují-li se Scaevolo~a slova "quamvis alias .. . It 
právě na legáty. Že Ulpiánův výrok o éJ.,ctio de usufructu má na mysli legát 
damnační, přijímá nyní ve shodě se staršími i Wlassak, l. c. Z toho však, 
co \Vlassak praví ku kOI,lci této pozn. nC!, str. 113, vysvítá, že přijímá v pří
padě legátu usufructu per damnatio~em s doloženou lhůtou zřizeného vznik 
pohledávky ("betagter Anspruch lt

) již nastoupením dědictví. To není 
správné. Ulpianovo "idemque" nevztahuje se na předchozí "ante aditam 
hereditatem". Praví toliko, že jako při odkazu usufruktu pro sté m 
v době nastoupení dědictví cedit dies usufruktu i actio de usu fructu, tak 
při odkazu se lhůtou zřízeném o b a tyto účinky nastanou teprve vypršením 
lhůty (srv. D. 7, 4, I, 2) . Wlassak se ovšem domnívá, že spojení actio -
cedit dlužno phčísti na vrub kompilatorům. Nicméně tak zcela cizí pra
Jp.enům, jak W. pr-ijímá, spojení to není. V D. 36, I, 2, 7 praví Marc~lfus 
(patrně o žalobě z pohledávky in diem) dies actionis cedit. Ovšem dlužno 
tato rčení zařaditi do oboru práva obligačního a mezi případy nevlastního 
užití pojmu dies cedens, a tu pak nemůže překvapiti, že výrazy ty nepři
cházejí častěji. Actio cedi,t by tu pak ve smyslu Ulpíanově značilo . tolik, 
jako v definici jeho fr. 213 pr. D 50, r6 "incipit deberi". Ulpianův výrok 
o acti.o de usu fructu ph odkazu se lhůtou má pak důvod svůj v tom, že 
nejdříve vypršE(ním lhůty usus fructus odkázaný může vzniknouti, a ne 
v tom, že i dies cedens a,ž do té doby se odkládá; to uznává i Enneccerus. 
Nem-q.sí tedy ta okolnost, že p~i osté),tních op-kazech in diem zříf:ených 

dies "<;:edit s)TIrtí zůst,avi~elovou, býti příčinou různ~ho nazírání na před
časnou Žalobu u těchto ostatních odkazů . V čem, by důvod k takovému 
různému nazírání llf-ěl l~žeti, je vskutku nesnadno nahl~dnouti. Doka
zuje tedy místo Ulpianovo pr;avý opak toho, co ~ něm chce viděti Ennec
ceru s a Scať(volova slova i v Ulpiánově smyslu vztahují se na obl i g a c e 
(srv. i ~nnE(ccer:us 1. c. str. 326), při nichž ovšem konsurppční účinek 

předčasné žaloby je :r;tepoqhybný (cf. Ga,i. Inst. IY-, 53; D. 13,4,2, 6). \'ýro;lm . 
Cel sovu v :O. 45, I, 14 :r;telze přikládati zvláštní váhy. Ne"\;z~ahuje se na 
naši ot~zku, . nýbr.ž k otázce splatnosti; v tom sllf-yslu n~má tu pak "agi non 
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nelze vztáhnouti na odkazy. Shrneme-li výsledky exegese textů 
uvedených, můžeme dvojí říci : jednak terminologie pralnenů 
ohledně de bere a adquirere potvrzuje pro celý rozsah klassického 
práva, že dies cedens s nabytím práva odkázaného nemá nic 
společného a že debere, pokud lze zjistiti jeho užívání při legátu 
vindikačním, neznan1ená tu, že by snad tato forma legátu vedla 
k založení závazku obligačního nebo třebas jen k vzniku věcného 
nároku; za druhé že termínu dies veniens užívají pran1eny jen 
při odkazech in diem zřízených,66) že tu však význam jeho je v po
zdějším právu klassickém podstatně jiný, než v oboru práva 
obligačního. 

Byla právě řeč o oblíbené methodě římských juristů, paraleli
sovati legát damnační se stipulací. Mitteis upozornil v S. Z. 32, I 

násl. na to, že vztahy, do nichž tím byly oba tyto druhy civilních 
právních jednání přivedeny, neobešly se bez vzájemného vlivu. 
Tomuto vlivu přičítá Mitteis, že se v oboru práva obligačního 
objevuje pojem dies cedens. Nelze tomu dle toho, co na začátku 
bylo řečeno, přisvědčiti jedině v tom směru, že by se vliv ten byl 
uplatnil již v theorii zá~ona Furiova. Za to není pochyby, že zcela 
svérázným způsobem bylo pojmu dies cedens užito při operae 
libertorum, dále že již Javolen (D. 44, 3, 4) užil dies cedens 
v právu obligačním, že však zde myšlenka ta nebyla hlouběji 
propracována, nýbrž zůstalo při užívání ojedinělém, aniž by tu 
dies cedens značil něcq specifického. 

Vlastním polem, na němž theorie o dies cedens vznikla, bylo 
právo dědické. Zjev ten souvisí s uspořádáním, jehož se dostalo 
v římském právu odkazům. Objevil se .jistě záhy v jurisprudenci 

posse" většího význé),mu, než "ante diem peti noI,l potest" v D. 36,2,21 pr.: 
peti zd~ značí vymáhání mimosoudní. K interpolaci v D. 12, I, 9 pro srv. 
Mitteis-Jher. JB. 39, 153 násl. K otázce konsumpce litiskontestací předse
vzatou pendente condicione srv. D. 20, I, 13, 5 a 21, I, 43, 9, z literatury 
Enneccerus 353 násl. a Mitteis, Rom. Privatrecht I, 175 pozn. 39 . 

66) . Ph. odkazu v i n d i k a ční m ovšem nikdy nebylo o tom po
chybnosti, že byl-li zřízen in diem, právo z něho vzešlo teprve vypršením 
lhůty; o něm by se dalo říci (mutatis mutandis), co MarGÍan v D. 40, 4, 23, I 

praví o "testamento data libertas'·'. Ned9statek dokladů v pr;a:rp.enech vedl 
k pochybnostem o přípustnosti vindikačního odk.azu in dkm. K té otázce 
srv. Mitteis, Rom. Privatrecht I, 190, p. 83. 
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římské republiky a dlužno jej vysvětliti ze závislosti odkazu na 

nabytí dědictví. 
Závislost tato vyvrcholila větou, že legatum nemá účinku, 

dokud heres nenastoupí dědictví. Tím byl osud odkazů zřejmě 
položen do rukou dědice a tedy osoby, která měla živý intere~ 
na tom, aby "delibatio hereditatis" byla co nejmenší. Otálet~ 
s nastoupením dědictví bylo pak pro dědice nejsvůdnější, mohl-ll 
očeká va t, že oso by nařízením odkazů oprávněné v nej bližší době 
smrtí odpadnou. Měli-li být odkazovníci proti takovým průtahům 
dědicovým chráněni, bylo třeba stanoviti momentem smrti zůst.a~ 
vitelovy nastávající vázanost odkazu v jejich prospěch a umožmtI 
tak přechod odkazu na odkazovníky dědice. K tomu cíli vytvo
řila j urisprudence dies cedens. 

Wlassak 67) dovodil, že již před zákonem dvanácti tabulí 
v testamentu calatis comitiis s jmenováním dědice byl spojen 
odkaz vindikační, který neměl nijaké samostatné formy, a který 
uvedený právě zákon pouze uvolnil, nežádaje k jeho platnosti 
již souhlasu komicií, nýbrž pouze jejich svědectví. To je 
dle interpretace Wlassakovy historický význam známé věty 
tohoto zákona: Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, 

ita ius esto. 
Lze důvodně o tom pochybovati, že by již tato závislost 

vindikačního odkazu na jmenování dědice byla vedla k vytvoření 
theorie o dies cedens. Přísná forma, jíž bylo v té době jn1enování 
vázáno, svědčí, že změna posloupnosti zákonem stanovené byla 
připuštěna jen z vážných důvodů, a lze se domnívati, že změna ta 
zřídka mohla vésti dále, než buď k opatření dědice, jenž by byl 
zůstaviteli suus (kdež pak bylo jmenování dědice spojeno s arro
gací) nebo k výhradnému oprávnění některého z více nejbližších 
čekatelů, který pak rovněž nutně byl SUUS. 68) V tom případě pak, 
že dědil suus, vznikalo právo odkazovníkovo stejně bezprostředně69) 
smrtí zůstavitelovou, jako právo_dědicovo. 

67) SZo 31 , 203 násl. ; srv. také Mitteis, Rom. Privatrecht I , 82, 

pozn. 24. . . 
68) Srv. poznámku Mitteisovu, Rom. Privatrecht I, 82 n. 24 1. f.; 

upřílišněné je tvrzení Woeszovo, Das rom. Erbrecht u. die Erbanwarter, 
30 pozn. 5 ° hojném vyskytání se testamentů v této době. 

69) Odkazům in diem tu netřeba přikládati zvláštního významu. 
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J est ovše~ pravda, že aditio hereditatis (ať už v jakékoliv 
formě70) byla ne mnoho mladší, než ~ákon XII tabulí, který ji 
umožnil, povolávaje k dědictví osoby, ' jimž bylo ponecháno na 
vůli, chtějí-li dědit čili nic (agnatus proximus a gentiles). Ta okolnost 
sama o sobě nestačí však k tomu, abychom sou&asně s uvedením 
takovýchto osob do řádu posloupnosti dědické přijímali nutně 

i vznik učení o dies cedens. J s~e zde ovšem na půdě pouhých 
domněnek. Ale bezpečnějším jich podkladem bude tam, kde jde 
o vznik určitého institutu, spíše pravděpodobný skutečný 

stav řádu posloupnosti dob, které by mohly přijíti v úvahu, než 
pouhé tehdejší právní uspořádání řádu toho. Co se pak té okolnosti 
týče, jak skutečně se dědilo, bylo již výše řečeno, ,že v době zákona 
XII tabulí, jenž byl ve své podstatě řádem pospolitosti ryze 
agrární, v ohledu dědické posloupnosti panovala silná tendence 
zůstaviti majetek synům resp. osobám, které by byly sui heredes. 
Dědil-li přes to agnát, přišel nejpravděpodobněji k dědictví jen 
na ,základě' posloupnosti zákonné, a vedle něho k odkazům podle 
zákcna XII tabulí sotva kdo mohl býti oprávněn, leč že bychom 
přijímali, že formou testamentu in procinctu, testamentu privilego
vaného a tedy mimořá:dného, mohly býti nařízeny pouze odkazy. 

Teprve právní vývoj po zákonu XII tabulí hledal cesty, 
jimiž by nařízení odkazové vymanil z područí instituce dědické. 

Nalezl ji v testamentu per aes et libram, který dle Wlassaka 
1. c. 71) původně sloužil j en n~řízení odkazů. Vedle takového testa
mentu bylo pak ustanovení dědice ponecháno zákonu. 72) Byl-li 
dědicem tím přece jen agnatus proximus, neplyne z toho ještě, 

že by účinnost odkazů nařízených v testamentu per aes et libram 
závisela na nastoupení dědictví tímto agnátem. Mohl-li se odkaz 
emancipovati od instituce co do své formy, vybavil se jistě i v dal
ších směrech a nastávala sukcesse z něho bezprostředně bez ohledu 
na osudy dědictví. Nesluší přehlížeti, že tu šlo vezkrz o legáty 
vindikační, jichž pojem v té fonnaci, jak ji známe z vyvinutého 
práva klassického, je zcela dobře myslitelný bez nastalé aditio 
hereditatis. Wlassak 73) podnikl nyní právě znovu důkaz věty 

70) K aditio hereditatis srv. zejména Perozzi, 1st. 2, 362 a 504 násl. 
71) Srv. i v. Mayr, Rom. Rechtsgeschichte I, 2, str. 96 násl. 
72) V . Mayr 1. c. 105 násl. ' 
73) SZo 3 I) 198 nás 1. 

Sommer: Dies cedens v právu římském. 3 
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Jlz dříve v dějinách práva řín1ského častěji zastávané,74) že je 
odkaz damnační o hodně mladší legátu vindikačního a že jej dlužno 
klásti do doby mezi r. ZOO-ISO př. Kr.,75) takže zákon XII tabulí 
a doba po něm zná pouze legát vindikační. 76) 

Spojení odkazu s institucí dědi kou nastalo mimo óbor testa
mentu calatis comitiis který poznenáhlu teprv odumíral, v nunku
paci testamentu per aes et libram. Nejpozději r. 153 př. Kr. bylo 
možno v této nunkupaci jmenovati dědice. 77) Stanoviti, kdy tato 
přípustnost počala, není možno; při znenáhlém vývoji obsahu 
testamentu per aes et libram není však libovolným tvrditi, že 
terminus post quem nebude se příliš odchylovat od rozhraní 

74) Zejména Ferrini Legati; srv . literaturu uvedenou u Wlassaka 1. c . 
199 pozn. 3. Wlassak stejně jako Ferrini vychází od zákona Furiova (lex 
Furia testamentaria) a . hodlá v pokračování své práce prokázati, že zákon 
Furiův znal pouze odkazovníka k svémoci oprávněného a tedy jen odkaz 
vindikační. 

75) Čili, jak Wlassak udává, 550-600 a. U. C. K tomu, že datování 
od založení Říma by se mělo zcela opustit, srv. E. Meyer, Geschichte des 
Altertums I, I, str. 2'42. 

76) Wlassak 1. c. ' 267, pozn. 3 a 268; 316 násl. se domnívá, že nej 
starší právo Hmské v otázce nabytí z odkazu vindikačního bylo bližši 
pojetí Prokuliánů, jak je známe z Gai . 2, 195 a dle něhož věc per vindica
tionem odkázaná se stala vlastnictvím odkazovníkovým teprve přijetím od
kazu. Přechod vlastnictví na odkazov-níka ipso iure v době nastoupení dě
dictví zavedl prý teprve Sabinus (srv. str. 223, 308). I kdyby ' však toto 
pojetí bylo správnýrn, nemohlo by se proto tvrditi, že pojem dies cedens je 
stejně starý, jako instituce odkazu vindikačního. Neboť závisel-li již stariT 
odkaz vindikační na přijetí, bylo odkazovníku zajisté volno ..kdykoliv po 
smrti zůstavitelově odkaz přijmouti a nebylo naléhavé potřeby vyjádřiti 
okolnost, že možnost přijetí přechází na odkazovníkovy dědice, theorií 
o dies cedens. Theorie ta mohla vzniknouti teprve tam, kde šlo o zajištění 
odkázaného práva, jež toho času bez spolupůsobení osoby od odkazovníka 
odlišné vzniknouti nemohlo. To nastalo, když nabytí odkazové bylo uči
něno závislJ'Tm na testamentární sukcessi a na adici. To se stalo během 
republiky, jistě pak před Sabinem. Pojal-li pak skutečně teprve Sabinus 
nabytí z odkazu vindikačního tak, že vlastnictví věci odkázané v momentu 
nastoupení dědictví ipso iure na odkazovníka přechází, není nepravdě
podobno, že mu tu byl vzorem původní stav práva Hmského, v němž sou
časně s dědicem bezprostředně po zůstavitelovi následujícím nastupoval 
i singulární sukcessor - 'odkazovník a není tedy nijak jisto, že by původ
nímu právu spíše odpovídalo Prokuliánské pojetí nabývání z odkazu vindi-
kačního . ' 

77) Srv. Girard, Manuel5 805 pozn. I. 
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třetího a druhé~o století před Kr. Současně asi vznikl legát datn
nační. Ten měl ve vývoji nového podřízení odkazu pod instituci 
dědickou asi velikou úlohu. Již dle své 'formule nebyl myslitelným 
bez osoby dědicovy a jen dědic mohl sprostředkovati jeho nabytí. 78) 
Nebyl-li pak tím dědicem právě suus - a že jím nebýval, to bylo tín1 
pravdě podobnější, že připouštěním instituce v nunkupaci vznikla 
volnost testovati, která pak zůstala 'pro právo římské charakteri
stickou - nastalo tu pro odkazovníka nebezpečí, o němž již výše 
byla řeč, a tu nadešla doba, v níž se stal dies cedens nezbytností. 

Dle toho, co dosud bylo pověděno, mohlo by'se zdáti, že poj_en1 
dies cedens nemá mimo právo římské oprávnění a že moderní řády 
právní, v nichž účinnost odkazů na nabytí dědictví dědicem nijak 
nezávisí, zcela důsledně pojem ten vymýtily, poskytujíce odkazov
níkovi ihned právo pohledávky a odkládajíce jen jeho splatnost. 
Otázka obrací se tím na pole dogmatické a nebude zde podrobně 
rozbírána. Nicméně budiž dovoleno upozorniti na jednu věc. 

Nový německý zákon občanský vědomě se odklonil od práva 
římského v otázce nabývání odkazů a ustanovil ve svém §u z176: 
Die Forderung des Vermachtnisnehmers kommt .. . zur Entstehung 
(Anfall des Vermachťnisses) mit dem Erbfalle. Erbfall nastane 
zůMavitelovou smrtí (§ 19ZZ). Nicméně učiněna z tohoto pravidla 
výjimka jmenovitě ohledně odkazů podmíněných a lhůtou opa
třených: pohledávka odkazovníkova vzejde tu teprve splněním 
výminky resp. proběhnutím lhůty (§ zI77). Vzhledem k ustanovení 
§u z074, vyžadujícího pravidelně jen při odkazu podmíněném, 
aby se obdařený dožil splnění podmínky, je jisto, že odkaz lhůtou 
opatřený nabývá se dědici odkazovníka, i když odkazovník zemřel 
před nápadem odkazu ve Srn. §u z176. Jetu tedy od smrti zůstavi
t elovy zděditelné právo čekatelské ve prospěch odkazovníka, 
na jehož místo teprve doběhnutím lhůty nastoupí pohledávka 
z odkazu. Podle vzoru Strohalova 79) mluví tu theorie občanského 

78) V té době pak mohlo býti pravdou, co praví Theof. 2, 20, 20 (str . ZI7 
vyd. Ferrini): 7ttX.Aa~ !LEV "(tX.p ab adita hereditate 7tpoe:xwpe:~ 't'Oc A YJ"(tX't'a -
ač-li lze této větě přikládat vůbec jakého významu. Jinak Ferrini, Legati 

578 násl. 
79) Strohal, Deutsches Erbrecht I, ZI9; Crome, System des deut. 

b iirg. Rechts 5, 393 n. 135; jinak a to s menší důsledností pojímá věc Kipp, 
Lehrbuch des biirg. Rechts 2, 3, str. 296 . 



zákona německého . o "Voranfall" a ten je pak ovšem totožný 
s římským pojmem dies ce~ens. 

Zmíniti se v této souvislosti o rakouském právu znamenalo 
by rozbor §u 705 ob. zák. obč. ve vztahu k odkazům. Zde šlo pouze 
o to ukázati, ,ze dies cedens může míti i dnes ještě význam v právu 
dědickém, třebas jen ·jako element konstruktivní; není tedy pře
hnaným tvrzení Mitteisovo, ' že propracovaná úprava práva odkazů 
neobejde se bez rozeznávání mezi dies cedens a dies veniens. 

Když jsme nyní . obmezili podstatný význam theorie o dies 
cedens na právo .dědické, bude nejbližším úkolem vylíčiti , jak 
římská jurisprudence theorie této užila, zejména v které době dle 
učení římských právníků nastává dies cedens a jaké má účinky. 

.. 

KAP ITOLA I1. 

Dlp. Regul. 24, 31: Legatorum, quae pure vel in diem certum 
relicta sunt, dies cedit antiquo quidem iure ex · mortis testatoris 
tempore, per legem autem Papiam Poppaeam ex apertis tabulis 
testamenti, eorum vero, quae sub condicione relicta sunt, cum 
condicio extiterit. 

S hlediska diei cedentis dělí Dlp. odkazy na dvě skupiny. 
U odkazů, které jsou zřízeny pure nebo in diem certum, nastává 
dies cedens smrtí zůstavitelovou (změny, které tu v právo civilní 
uvedla lex Papia Poppaea zůstanou zatím stranou, víc o nich 
v kapitole čtvrté). U odkazů podmíněných cedit dies teprve splněním 
podmínký. 

Pojednáme nejdříve o skupině prvé. Z jednoduchého pravidla, 
.které tu platilo, byly z různých důvodů připouštěny výjimky. 
Z těch nejpodstatněj'ší platily v těch případech, kde byli odkazov
níky otroci. Případy ty nezajímají jen se stanoviska čistě historic
kého. Naopak v nich teprve vynikne mnohdy ostří dogmatu, 
v obvyklých případech, kde se zúčastní veskrz osoby k právům 
plně způsobilé, ztajené. Zvláštní význam má v otázkách těch 

i regula Catoniana. Řečené vysvitne z uvedení následujícího textu: 

Jul. Dig. lib. XXXVI D. 36, 2, IJ: Cum legato servo aliquid 
legatur, dies eius legati quod servo datur non mortis tempore, 
sed . aditae hereditatis cedit: et ideo impedimento non est 
regula iuris, quo minus manumisso legatum debeatur, quia etsi 
confestim pater familias moreretur, non in eiusdem personam 
et ehlolumentum legati et obligatio iuris concurreret. Perinde 
ígitur est hoc, de quo quaerítur, ac si fílio herede instituto patri 
legatum esset: quod consistere intellegítur eo, quod, quamvis 
statim pater familias moriatur, potest emancipatus adire heredi
t atem, ut patri legatum debeat. 



Dle toho při odkazu daném vlastnímu otrokovi, ,zůsta

vitelem samÝIu opět odkázanému, nastává dies cedens teprve 
nastoupením dědictví.I) Jinak by odkazu takovému hrozilo nebez
pečí zmaření, a poněvadž zmaření to by nezbytně nastalo, když 
ty zůstavitel zemřel ihned po zřízení testamentu , byl by odkaz 
důsledkem i"ehole Katonovy neplatným. Kdyby totiž dies cedens 
nastal tak, jak tomu pravidlem bývá, již smrtí zůstavitelovou, 

byl by prosUednictvím otroka označen za subjekt práva z od
kazu budoucí subjekt pozůstalosti, die cedente ležící, tedy dědic , 

který sám zase týmž odkazem by byl obtížen, a tak by tímto 
již die cedente nastávajícím rozhodnutím, že závazek i nabytí 
bude se sousUediti v osobě dědice, byl odkaz zmařen. 

K bližšímu vysvětlení toho, co bylo právě tvrzeno, dlužno 
uvésti, že jedním z nejvýzhačnějších účinků nastalého dies cedens 
jest určení budoucího subjektu práva odkázaného, takže je-li · 
odkazovník die cedente podroben cizí moci, určuje se prostřed

·nictvím jeho definitivně jako subjekt odkazu dočasný majitel této 
HlO ci , aniž by pozdější propuštění odkazovníka nebo jeho převedeni. 

v moc někoho jiného mělo tu jakýkoliv vliv. Srv. Ulp. D. 36, 2, 5,7; 
C. 6, 46, 5 pr. 

Úmyslně bylo se tu vystříháno té formulace, jakoby nabytí 
a závazek se sešel, když by dies cedens nastal z morte testatoris, 
již hereditate iacente. Neboť již v prvé kapitole bylo k tomu po
ukázáno, že die cedente o nějakém· nabytí práva z odkazu nemůže 
být řeči, nýbrž nabytí to přijde k místu hereditatis aditione, a tou 
se také skončí hereditas iacens. Rozhoduje zde tedy jedině osoba 
dědicova, a důsledně tedy mluví cit. fr. 17 o "eiusdem persona" . 

Bylo řečeno, že neplatnost odkazu nastala by v ton1to případě 
. důsledkem řehole Ka tonovy. 

Obsah této řehole 2) ználue z Celsových Digest (D. 34,7, I pr.) : 
CatoniaEét regula sic defínit, quod, si testamentí facti tempore 

1) Jest nejpravděpodobnější, že učení toto jest starší Juliána. V jiném 
případě vztáhl dies cedens k době nastoupení dědictví Sabinus. Srv. Vat. 
fr. 60 a Schulz, Sabinus-Fragm~nte in Ulpians Sabinus-Commentar 32; 

v případě našemu blízkém z úvah, které tu byly směrodatnými, vycházel 
rovněž již (dle Gai. II, 244) Sabinus i Cassius. 

2) Literaturu viz u Heyrovského, Dějiny a system! § 323. K tomu 
možno nyní ještě uvésti th menší práce, které vydal 1909 v Cagliari G. Bor-
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,clecessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque 
decesserit, non valere. 

. Co s: tkne významu těchto slov, je spor o tom, praví-li se 
v nIch VIce, než ve známé řeholi "Quod initio vitiosum est, non 
potest tractu temporis convalescere" (Paul. lib. VIII ad Sab. 
D. 50, 17, 29).3) 

Id:ntita o.b~u vět b~la. zejména zastávána Vangerowem 4) 

a po nem Fernmm.5
) ProtI mm svérázný charakter řehole Kato

novy obhajuje nejnověji Borgna.6) K tomuto názoru přiznává 
se také Perozzi,7) poprvé se vší možnou přesností dovodil jej již 
A. Faber. J6rs 8

) konečně n1íní, že regula Catoniana je prvým 
~okusem uznání onoho všeobecného pravidla "QuQd ipitio vi-
tlOsum est . . ." . 

P.řehlédnen1e-li případy, . o nichž víme, že v nich byla regula 
Catorua~a užita,9) vidíme, že tu nikdy nešlo o otázku počáteční 
?lat~ostI odkazu, nýbrž že se vždy předpokládá odkaz po sub
J:~tIv~í i objektivní stránce, jakož ovšem i co do formy platně 
znzeny. V tom. ohledu platilo zajisté ode vždy, co se praví v D . 50, 
17, 201: Omma, quae ex testamento proficiscuntur, ita statum 
eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint: IO) nemůže 

~~: ~rig.in~ e fondamento della regola Catoniana; La R . C. rispetto alle 
IstItuzlOm d erede; La R. C. nel diritto Giustinianeo (citováno zde Borgna 
1',2 ,a ~) ; Borgna pěkným způsobem shrnuje všechny výsledky dosavadního 
ba~all1 o R . . C. Ze starší literatury zvláště pozoruhodné je pojednání A. Fabra 
v Jeho Comecturae lib. 12 cap. 19. 

3) Srv. i D. 50, 17, 210 a 201. 

4) Pand. 7 2, 508 násl. (vyd. z r. 187 6). 

!.) Legati 546 ; srv. ale již i Donellris Comm. de iure clv. vyd. Koeni-
govo 3, 308. . 

6) Zejména v druhé z prací výše uvedených . 
7) Ist. 2, 553 a pozn. I. 

8) Rom. Rechtswissenschaft zur Zeit der Repub1. 30 3 násl. 
9) Srv. o nich na př. Vangerow, Pand. 1. c. 504 násl.; k odkazu věci 

extra commercium srv. však Borgna · 2, 21 násl. ; Mitteis, Rom. Privat
recht I, 25 0 n . 59; o odkazu vlastnímu otrokovi sine libertate viz níže . 

10) . Zda-li správnou tuto myšlénku Javolen formuloval způsobem ve 
fr. ~~I d~cho:an?,m, může býti pochybno, srv. Perozzi 1. c. pozn. I . Mnoho 
obtIz~ puso bIlo mterpretům známé místo Ulp. lib. X ad Sab. (de testa
mentIs) D. 34, 7, 4: Placet Catonis regulam ad condicionales institutiúnes 
non pertinere. Již Faber označil slovo "condicionales" jako interpolaci 
(Coniect. 1. c.) . Lenel pak v Pal. 2, 1041 pozn. I zcela uspokojivě vyložil, 
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býti dříve řeč o účinnosti právního jednání, dokud není kladně 
zodpověděna otázka jeho platnosti. Platnost jeho však ještě ne
zajištuje jeho účinnost . Té se mohou naskytnouti nejrůznější 

překážky; Bylo by přirozeno ptáti se po účinnosti odkazu teprve d 
tehdy, . když odkaz počne působiti, tedy zpravidla v okamžiku 
sn1rti zůstavitelovy, při odkazu podmíněném teprve při splnění 

jeho podmínky, čili pro římské právo všeobecně: die ced~nte 

legati a nepokládati tudíž za nepla tný odkaz daný servo legato, 
třebas by dies cedens jeho nastal smrtí zůstavitelovou. Vždyť 

by odkaz takový mohl dojíti účinnosti, když by otrok die cedente byl 
svobodný, byv na př. za života zůstavitelova propuštěn na svobodu. 

K tomuto přirozenému kroku se však římská jurisprudence 
nechtěla tak snadno odhodlati. Cato, patrně mladší z obou lI) 
(t 152 př. Kr.) neřekl sice, že o účinnosti odkazu bude rozhodovati 
doba, kdy odkaz byl zřízen, nýbrž formuloval dle Celsova podání 
svůj názor v ten smysl, že každý odkaz se má co do své účinnosti 
posuzovati tak, jako by zůstavitel zemřel ihned po zřízení odkazu'. 
Tím tedy aspoň odkazy, které by dle přirozeného běhu věci došly 
účinnosti smrtí zůstavitele,12) učiněny i co do svého ob s'ah u zá
vislými na době ' svého zřízení a stanoven tak zvláštní důvod 
okamžité neplatnosti odkazů. 

jak k interpolaci došlo . Z Gai. II, 123 víme, že byl mezi oběma školami 
spor o platnost instituce, byl-li v testamentu pominut filius familias (k otázce 
té srv. Heyrovský, Dějiny a syst~m4 1058). Sabiniáni pokládali takovou 
instituci za neplatnou od původu, Prokuliáni naopak měli ji za platnou 
a viděli v existenci nepominutelného dědice jen pí-ekážku její účinnosti 
v době smrti zůstavitelovy. Kdyby se pak užilo řehole Katonovy při takové 
instituci, musila by ona b ý t i dle názoru Prokuliánů neplatnou, leč že by 
šlo o instituci podmíněnou. Dle Lenela U lpian pojednávaje o takové insti
tuci podmínečné přidal se k Sabiniánům, pokládajícím instituci pro vnitřní 
vadu za neplatnou od původu a důsledně tedy i podmínečnou instituci po
kládal za neplatnou, upozorniv na to, že ji nelze zachrániti ani jako do
mněle vyňatou z působnosti řehoie Katonovy, jež by způsobila neplatnost 
instituce bezpodmínečné: neboť Catoniana non pertinet ad hereditates. 
Kompilátoři vybrali ze všeho jen větu o aplikaci Katonovy řehole na insti
tuce a neporozuměvše, z jakého důvodu Ulpian aplikaci tu vylučoval , 

připojili slovo "condicionales" . Srv. i Borgna 2, 13 násl. Nesprávně Jors 
1. c. 304 a pozn. 2. 

ll) To se skoro všeobecně , uznává, srv. na př.Borgna 1, 4 násl. 
12) Srv. , ale i níže. 
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Už tento nepl-irozený postup sám nasvědčuje tomu, že mo
tivem jeho byla asi značná nepřízeň, již- tehdy, v době prvých 
odkazy omezujících zákonů, k odkazům proj'evovalo zákonodárství 
a stejně asi jurisprudence.13) Hledati další, snad logické příčiny 
jeho, nemělo by výsledku. Tolik však lze vytknouti, že regule 
přichází v téže době, kdy došel uznání odkaz damnační a že snad 
tedy právě na obligační odkaz byla nejdříve užita.14) 

13) Srv. Perozzi 1. c. 

14) I Ferrini 1. c. 546 se domnívá, že podnětem regule bylo uznam 
odkazů damnačních, vysvětluje to však, věren svému pojetí regule, tím, 
že za vlády odkazu vindikačního vzhledem k požadavku vlastnictví v době 
zřízení odkazu nebylo pochyby o tom, kdy se odkaz stává platným; teprve 
uznání damnačního odkazu mohlo vésti k tomu, klásti platnost do doby 
smrti zůstavitelovy. Proti tomu prý Kato položil svou řeholí platnost od
kazu zase do doby zřízení odkazu. Ale mylné je při této duchaplné dedukci 
právě to, že by bylo Katonovi šlo o to stanovit, v kterém momentu m usí 
b)Tt splněny požadavky platného zřízení odkazu. - Rozboru mínění o tom, 
co bylo původem regule, je věnována prvá z prací Borgnových, uvedených 
výše . Borgna sám souhlasí s Jheringem (Geist 3, 1, 162 pozn. 191, vyd . 1906), 
který vidí v řeholi užití principu koncentrace, ovládajícího staré právo 
(unitas actus). Vzhledem k tomu však, co bylo řečeno v textu, může být 
pochybno, zda šlo Katonovi vůbec o kom:ekvenci jakéhokoliv principu. ,_ 
Výše zmíněný požadavek platnosti odkazu vindikačního, aby věc odkázaná 
byla již v době zřízení odkazu v plném vlastnictví zůstavitelově, histo
ricky předcházel řeholi Katonovu a nebyl by se mohl na jejím základě 
nikdy vyvinout. J e to právě požadavek p I a t n o s t i odkazu, takový, 
jakým je způsobilost zúčastněných osob nebo p:í-edmětu odkazu. Proto 
také požadavek tento má svůj svérázný vývoj, na nějž :í-ehole Katonova 
neměla nejmenšího vlivu. K tomu vývoji 5rv . Gai . II, 196, 2II, 212. Již 
výj imka týkající se věcí quae pondere numero mensura constant 'při legátu 
vindikačním byla by s hlediska :í-ehole Katonovy, jak ji chápe Ferrini, 
prostě nevysvětlitelnou. Víme-li však, že :í-ehole p:í-edpokládá odkaz platně 
zřízel!Ý a řeklo-li právo římské, že vindikační legát věcí právě zmíněných 
je platně zřízen, i když byly v plném vlastnictví zůstavitelově teprve v době 
jeho smrti, nemůžeme nijak se domnívat, že bychom důsledkem :í-ehole 
Katonovy musili odkaz ten prohlásit za neplatný, fingujíce okamžitou 
smrt zůstavitelovu. Fikce ta děje se za p:í-edpokladu, že odkaz je platně 
zřízen a v jejím důsledku jen p:í-ekážky účinnosti platně zřízeného odkazu 
nabývají významu důvodů neplatnosti odkazu. N ikdy však nemůže jít 
fikce ta tak daleko, aby rušila p:í-edpoklad, z něhož vyšla. Proto ustano
vení o res quae pondere etc . constant není výjimkou z :í-ehole Katonovy. 
Z celého plyne, co nejnověji akcentujeStammler, Theorie der Rechts
wissenschaft 328 násL, že fikce juristická nevytvoH skutečností, nýbrž jest 
jen ' pomůckou právnického 'nazírání. 



Tento pravý stav věci vystihl již A. Faber. 
Překážky, které se platně zi-ízenému odkazu mohly na

skytnouti, plynuly zvláště z osobního postavení odkazníkova. 
Pokud otrok měl testamenti factio, a odkaz jemu zřízený byl by 
tedy o sobě platným, mohla neplatnost jeho od původu 
způsobiti právě jen regula Catoniana. Je to zvláště ten případ, 

kdy odkazovníken1 tyl otrok dědicův. 
Nesprávně uvádí se jako pi-ípad aplikace regule odkaz za

nechaný vlastnímu otroku sine libertate. 15) Takový otrok neměl 
testamenti factionem, takže odkaz takto zřízený je od původu 
neplatným pro nedostatek subjektivní náležitosti: způsobilosti 

odkazovníkovy. Učí se sice častěji, že í-ímské právo přiznávalo 
otrokům vůbec testamenti factionem,16) ale učení to v této vše
obecnosti neodpovídá pramenům. Jedinou oporu by snad. mohlo 
nalézti v PomponioviP) který vedle osob, jež nemají testamenti 
factionem, výslovně klade vlastního otroka, jemuž byl odkaz 
poskytnut sine libertate; takovému příležitostnému a ojedinělému 
projevu nelze však přikládati zvláštní váhy vedle výkladů, kterých 
se dostalo věci II Gaia18) a Ulpiana. 19) Z těch se podává, že servus 
alienus mohl býti platně instituován jen, pokud zůstavitel 

měl testamenti factionem s vlastníkem otrokovým,20) servus pro
prius pak jen, pokud byl zároveň v testamentu na svobodu pro
puštěn.21) 

15) Srv. na pl-. Vangerow na místě uv. v pozn. 9. 
16) Srv. na pÍ". Buckland The Roman law of slavery 83; Girard, Ma

nueF; 8zz·. 
17) D. 34, 4, zo: Licet transferam legatum in eum, cum quo nobis 

testamenti factio non est, sive in servum proprium, cui sine libertate lega
vero, licet eis non debeatur, nec illi tamen debebitur, cui fuerit ademptum. 
Srv. ale Po mp. sám v D. z8, I , 16 pr. 

18) rnst. II, I8S-I89. 
19) Regul. 2Z, 7-13. 
20) Srv. i D . 28, S, 31 pro Gai . lib . XVII ad Ed. proV. 
21) Odkaz mohl být zanechán vlastnímu otrokovi sine libertate jen, 

pokud otrok byl zároveň někomu per vindicationem odkázán. S tím od
kazovníkem musil ovšem mít zůstavitel testamenti factionem a ta pak 
umožnila zajisté i odkaz otrokovi samému. · To je koncesse učiněná od
kazům; samo sebou se rozumí, že takový servus nemohl býti instituován ; 
vždyť nelze poskytnouti instituovanému otrokovi testamenti factionem 
vzhledem k odkazu, který je s institucí v odporu a nemůže tedy vedle platné 

c 
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Nemá tedy testamenti factionem servus proprius, nebyl-li 
zároveň propuštěn na svobodu. Srv. Ulp. - 22, I2 i. f.: Sed si sine 
libertate sit institutus, omnimodo non consistit institutio. 

instituce vůbec přijít v úvahu . Nesprávnost tvrzení, že otroci všeobecně 
mají testamenti factionem; plyne ostatně již z toho, že odkaz servo sine 

. domino je neplatným; srv. D. 48, 19, 17 pro Srv. také vývody Ferriniho, 
Legati I33-i43, který však mylně tu vychází veskrz z řehole Katonovy 
a dovolává se zejména na doklad, že · neplatnost odkazu servo proprio sine 
libertate nenechaného je důsledkem řehole Katonovy, místa Paulova lib . II 
manual. D. 28, S, 90 (89) : Si socius heres institutus . sit ex asse et servo 
communi legetur pure sine libertate, hoc legatum non constitit. Plane sub 
condicione ei utiliter et sine libertate legabitur, quoniam et proprio servo 
ab herede recte sub condicione legatur. Quare etiam heres institui sine 
libertate ut alienus socio herede scripto poterit, quia et proprius cum do
mino heres institui poterit. Zde se dle Ferriniho 1. C. 134 vyslovně uznává 
platnost odkazu poskytnutého vlastnímu otrokovi sine libertate, je-li jen 
odkaz zHzen sub condicione, v kterémž pHpadě se Í"ehole na odkazy ne
:vztahovala. Proti tomu dlužno uvážiti následující: V místě jde o ten 
pHpad, kdy socius jmenuje socia dědicem a společnému otrokovi dá odkaz. 
Společnému otrokovi mohl socÍlls odkázati platně cum libertate i sine 
libertate; odkazu nabýval vždy socius druhý, srv. Vlp. 22, 10; Paul. Sent. 
3, 6, 4. Byl-li všcik současně druhý socius jmenován ex asse dědicem, byl 
odkaz společnému otrokovi pure zanechaný neplatným, z téhož důvodu, 

z něhož byl neplatný odkaz pure zanechaný dědicovu otroku, srv. Gai II, 244 
(a níže v této kapitole). Pod podmínkou bylo však možno i dědicovu otro
kovi odkázat (Gaius 1. c .). - to vyjádřuje v našem místě Paulus slovy: 
quoniam et proprio servo ab herede recte sub condicione legatur - proprio 
sc. heredis a ne testatoris, jak se domnívá Ferrini! Paulus se dále zmiňuje 
i o tom, že servus communis mohl být jmenován vedle socia i dědicem, 
a to rovněž sine libertate - ut alienus (servu s) a zase odůvodňuje: quiít et 
proprius cum domino heres institui poterit, při čemž proprius přichází 

v stejném ·smyslu jako prve: otrok děd ic Ů V. Při tomto výkladu není 
také třeba pokládati slova "sine libertate" v místě tomto za interpolovaná 
(tak Muhlenbruch u Glucka, sv. 39 str. 209, třebas by bylo pravda, že 
~ právu klasickém by byl výsledek stejný, i kdyby byl odkaz otrokovi za
nechán cum libertate, ježto tu propuštění mělo jen ten účinek, že spolu
vlastnictví druhého socia se proměnilo v plné vlastnictví, což odstranil 
teprve ]ustinian (cf. C. 7, 7, I a Heyrovský, Dějiny a systeml 31 9; 3 vyd. 
str. 134 násL). Zde šlo Paulovi právě o pHpad, kdy odkaz byl poskytnut 
sine libertate . Paulus řešil otázku s hlediska odkazu poskytnutého otrokovi 
dědicovu. Proti Ferrinimu srv. ostatně C. 6, 42, z8 (r. 294), kde výslovně 
se praví, že fideikomis sub condicione sine libertate servis propriis je ne
platný. Má tedy v ~om případě neplatnost příčinu svou ve vadě aktu 
úizovacího. S všeobecného hlediska srv. také Vangerow, Pand. 7, 2, SoS 
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Tato · naprostá neplatnost instituce nemuze mít jinou pnClnu, 
než právě nezpůsobilost ustanoveného. Uznává se všeobecně', 

že řehole Katonova na instituce se nevztahuje.22) Kdyby však byl 
etrok v zmíněl?-ém případě o sobě způsobilým býti instituován, 
mohla by se počáteční neplatnost vysvětliti jedině z řehole Ka
tonovy. 

Nemá-li však otrok takový testamenti factionem, nemůže 

mu býti ani odkaz platně zanechán; není tu pak způsobilého od
kazovníka. Že i neplatnost instituce i neplatnost odkazu má tu 
stejnou příčinu, je patrno nejlépe ze souvislosti a obsahu Juliáno
vých slov v D. 28, 5, 38 (srv. zejména § § 3 a 4).23). Neplatnost 
odkazu servo proprio sine libertate zanec,haného plyne tudíž z vady 
samého aktu zřizovacího. 

Měl-li být odkaz servo proprio platně zřízen, musil být otrok 
v testamentu propuštěn na svobodu. To zajistilo o sobě odkazu 

sub 5 a sám Ferrini .. Legati 129. Instituován nemůže být servus proprius 
ani pod podmínkou, že nabude někdy později svobody, srv. D. 28, 7, 21 
a 22. Konečně budiž uvedeno ještě fr. 3, 2 D . 34, 8, z něhož je rovněž patrno, 
že tu nešlo o důsledky í-ehole Katonovy; dle ní by v pHpadě tam dotčeném 
musil odkaz zůstati platn~Tm. Pak D. 30, 102. 

22) D. 34, 7, 3 a 4-
23) § 2: Si quis servum suum liberum sub condicione, heredem pure 

scripsisset eumque vendidisset pendente condicione, iussu emptoris servus 
adire hereditatem potest, quia et constitit institutio et est qui ius impe
randi habet. § 3: Quod si post defectam condicionem alienatus fuisset, 
non potest iussu emptoris hereditatem adire, quia eo tempore ad eum 
pervenisset, quo iam extincta institutio inutiUs fuerat. § 4: I g i tur cum 
servus sub condicione liber esse iubetur et legatum pure accepit, si pen
dente condicione manumissus vel alienatus fuerat, legatum habebit aut 
domino adquiret, quamvis lT!.ortis tempore condicio libertatis extincta 
fuerit: si vero post defectum condicionis manumissus aut alienatus fuerit, 
legatum ad irritum recidit. Ukáže-li se tedy zmařením výminky svobodě 
doložené legatum jako zanechané sine libertate, pozdější manumisse je ne
zachrání a nelze tedy snad v případu takovém říci, že odkazovník pozbyl 
testamenti factio jen pomíjejícně v době mezi zÍ'Ízením testamentu a smrtí 

. zůstavitelovou (D. 28, 5, 50 [49J, I; SI [50] pr.; 60 [s9J, 4; srv. také Borgna 
2, 19 násL). Srv. dále D. 30, 102; C. 6, 37, 4 (r. 213), Imp. Antoninus A. Sul
picio. Servis testamento dominorum non data libertate legatum seu fidei
commissum relictum non valet nec convalescere potest, licet post mortem 
testatoris libertatem aliqua ratione consecuti sunt. "Convalescere" je tu 
užito zcela praegnantně o zhojení vadnosti aktu zři.,zovacího! Z představy 
í'ehole Katonovy se tu nemůže vybavit ani Buckland 1. C. 47 1 ad 4. 

I ,. 
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platnost, ni~o1i však účinnost. I pak nastala by neplatnost 
~dkazu, ne SIce z nedostatku aktu pohzovácího, nýbrž důsledkem 
rehol: Katonovy, kdyb? jurisprudence nebyla sáhla k dalšímu 
pr,ostredku. , Pokud by totiž v takovém pí-ípadě dies cedens na
stava~. s~rtI z.ůstavitelovou, byl by odkazovník za předpokladu 
okamzlte smrtI zůstavitelovy die cedente otrokem (neboť svobod 
b~ do~el teprve hereditatis aditione) a odkaz by se zmahl konfusr 
~ela-h se tedy zajistiti odkazu plná účinnost , bylo třeba odložiti 
dles cedens až do doby, kdy dědic nabude dědictví a kdy také 
zároveň propuštěný otrok nabude svobody: 

?lp. lib. XX ad Sab. D. 36, 2, 7, 6: Interdum aditio heredis 
legatIs moram facit, ut puta si forte servo manumisso vel si cui 
serv~s le?a~us est et ideo servo aliquid legatum sit: nam servo 
legatI rehctI ante aditam hereditatem dies non cedit. 

. Idem lib. XXIV ad Sab. D. 36, 2, 8: Nam cum libertas non 
pnus competat quam adita hereditate, aeq uissim um visum 
e~t ~ec ~egati d.iem ante cedere : alioquin inutile fieret legatum, 
s~ dles elUS ceSSlsset antequam liber tas competeret. Quod evenit, 
Sl ser."~ p~re le?,atur et liber esse sub condicione iubeatur et pendens 
condlclO lnvematur et post aditam hereditatem. 

. Je-li tedy svoboda udělena pod podmínkou, dies cedi t 
nlc~éně adi tione heredi ta tis a není-li die cedente výminka 
s~l~ena,v odkaz se zmaří splynutím závazku a pohledávky v osobě 
dedlcove. 

, K osvětlení této poslednější otázky budiž uvedeno následující 
mlsto: 

J~l. lib. XXXVI Dig. D. 30, 91, I: · Praesenti quidem die 
data hbert~te servo legari vel pure vel sub condicione poterit: 
c~m :ero. !lbertas sub condicione data fuerit, alias utiliter, 
ahas lnutIhter pure legabitur. Nam si ea condicio libertatis fuerit 
ut. patre familias statim mortuo possit ante aditam hereditate~ 
~xlst~re .condicio, vel~;~: "S~ichus si decem Titio dederit" (vel 
"Ca~ltohum ascendent ), "hber esto", utile legatum est: huius 
m~dl autem . condicione~: "si heredi decem dederit " , "si post 
a~ltam heredl~atem Capltolum ascenderit", inutile legatum effi
clent. Necessano autem ex asse herede scripto etiam hae condiciones 
qu~~ ante aditam hereditatem impleri possunt, inutile legatu~ 
efflclent. . 



Neplatnost odkazu od plÍvodu nastane tu v každém pHpadě, 
je-li ustanoven za dědice her es necessarius (ex asse).24) To je 
důsledkem řehole Katonovy (srv. D. 35, I, 86, I níže v pozn. z7), c 

neboť smrt zůstavitele přivodila by zde~ kde aditio nenast ane, 
okamžitě i dies cedens, aniž by odkazovník zároveň nabýval 
svobody.25) Poněvadž pak je odkaz vlivem řehole nepl~tný 

od púvodu, zústane jím i v tom případě, když by se podmmka 
svobody splnila ještě za života zústavitelova.26) 

Dědí-li však heres voluntarius, rozeznává Julian dva případy 
dle toho, múže-li se podmínka, pod níž je svoboda udělena, splniti 
ještě pí-ed nastoupením dědictví, či nastane-li splnění to nutně 
až po něm. Odkaz je jen v prvém případu platně zřízen; 27) v druhén1 
je neplatný. Dies odkazu takového za všech okolností o:,šem 
cedit adita hereditate a zdálo by se tudíž, že již tím samým Je tu 
užití řehole Katonovy vyloučeno (srv. D. 34, 7, 3 !), odkaz že je 
zřízen od púvodu platně a že dojde účinnosti, dostane-li se otrokovi 
j'eště před adicí svobody jiným zpúsobem, na p~. propuštěním 
od zústavitele inter vivos. Nicméně ptá se MaeClanus v . D. 35, 
I, 86, I nikoli po tom, kdy nastává dies cedens, nýbrž dle znění 
regule, zda odkaz, zeml'e-li zůstavitel okamžitě, bude proto ka~dým 
způsobem neplatným.28

) Nemúže-li pak mezi . s~1rtí .~a.kto fIngo
vanou a dobou, kdy cedit dies legati, odkazovnlk dOJItI svobody, 
je odkaz od původu neplatný. A to se stane, když podmínka jeho 

24) Srv. Machelard, Étude sur la regl: catonien~e 39· v v , . 
25) Jest tedy patrno, že je-li odkaz dan otrokovI propu~tene~u Ies~. 

servo legato (per vind.) a dědicem je ustanoven heres nec~ssanus, dles cedIt 
morte testatoris a odkaz je nicméně platný; neboť tu dle cedente nabude 
otrok zároveň svobody resp . stane se vlastnictvím odkazovníka. 

26) Srv. Buc1and 1. c. 471 ke konci . ' . . 
27) Srv. také Maecian. D. 35, I, 86, I: C~m vero hber~as sub condl

cio ne , legatum autem praesenti die datum est, m hoc quaestlO . est, an c~n
stiterit legatum: etenim nec Catonianae sententiae locum. m pr~posl.to 

esse, quia etsi statim testator decessisset, non tamen . ~mmmodo mutI~e 
esset legatum, cum posset condicio libertatis a n t e ad 1 tam h.e r e d 1-

ta tem impleri et legatum manumisso deberi, nisi forte necessanus. heres 
exstitisset: tunc enim omnimodo inutile erit legatum iure ipso, qma sub 
condicione acceperit libertatem. v v 

28) Místem Maeciari.ovým je prokázáno, že otázka tato b~la resena 
s hlediska řehole Katonol;Y a že se ' tedy řehole aplikovala, třebas dIes cydens 
nastával teprve adita hereditate. 
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s.vobody se muze splnit teprve post aditám hereditatem neboť 
fIkcí okamžité smrti J' e pak J' l' na' ctI b d ' 

es a (e svo o ě otrokovi uzawena.29) 

Praví-li pak Papinian lib. XV Quaest D 34 7 3' C t . . . . " . a onlana 
r~gula non pe~tinet ad hereditates neque ad ea legata, quorunl 
dies no~ mortIs t:n:~o~e: sed post aditam cedit hereditatem, je 
patrn~,. ze

v 
v .druhe .castI. Jeho tvrzení nemohou být myšleny od

kazy, ]lchz dles cedIt adlta hereditate, a že se jí míří jedině na od
kazy zřízené sub condicione. 

~čkoliv t~dy v případě právě vylíčenén1 odkaz je zřízen servo 
p:.opno ;um 1I,bertate a tedy osobě, mající testamenti factio, a akt 
znzo~acl nem~ tedy va~y, pokládá se odkaz přes to za neplatný 
o~. ~uv~du, dusledkem Ílkce okamžité smrti zůstavitelovy a tedy 
~ZltIm .rehole Katonovy, jíž nebylo možno vždy vyloučiti tím, 
ze se dles cedens odložil na dobu aditae hereditatis. 

S dost~tek jest dle t~ho nyní jasno, že Fabrovo pojetí řehole 
~at,onovy Jest správné. Rehole obsahuje více než pravidlo obsa
zene v,D. 5?: I~, Z? : ne~~lučuje snad konvalescenci odkazú, nýbrž 
stanoVl zvlastm duvod JIch neplatnosti. 30) 

,. ~9) K případům, jako jest D. 28, 5, 91 (90) se při tom patrně neph-
hllzelo .. D~,30, 91, I neodporuje Maecian. D. 35, I, 86 pr., neboť on nemá 
nav~ys~I pn~ad odkazu pUl' e úízeného, nýbrž odkaz, na který dle formy 
ponze~l d!u.zn~ -:ztahovati podmínku, pod níž byla udělena svoboda . To 
ukaz~]e ,ue]me jednak úvod následujícího §u I, jednak vlastní dodatek 
Maeclanuv v pro jehož smysl ]'e zaj'isté ten kte ' d" M 
(, .'., ,ry mu ava ommsen ivell~e vyd .. Dlg.), takze tu ~el1l odpor mezi D. 30, 91, I a tím, co o Juliánovi 
p.ravl MvaeClan v ~. 35, I, 86 pro Že Julián v případu, o němž referuje Mae 
cl~n, mel na myslI odkaz, na kterJ'r dle slov užitých dlužno vztáhnouti pod
mmku svobody, tomu nasvědčuje i Labeo v D 3

2 
30 2 Po d V' v, 

.vd b ' v, . , ,. z e]Sl pravo-
ve ~ e.z rozpak~ v t echto phpadech, kde podmínka svobody se mohla 
splmt. ~z post . adltam hereditatem, vztahovala podmínku svobody i na od
kaz. S,IV. C~lll~trat~s D. 35, I, 82. Ještě dále šel Paulus v případě D . 3

1
, 84 

a pok~a~al, fl~elk~mls zřízený současně s udělením fideikomisární svobody za 
podm~neny tIm, ze otrok nabude svobody. Srv. C. 6, 42, 8 a Ferrini Legati 
135 nasl. v- Odkaz výslovně podmíněný m á na mysli Dlp D o 

30) R hl ' . 4 ,4, 9. 
v e o e ta nevylučuje konvalescence odkazů, neboť nelze říci, že 

by bez reho,le Kat~novy byla konvalescence odkazů veskrze připuštěna. 
I pak by dal~ platIlo pravIdlo: . Quod ab inito vitiosum est, non potest 
tr~ctu, ten::por~s ,conv~le:cere. Konvalescence značí jen zhojení neplatnosti 
prav~lh~ J:,dna~l vzmkle vad o u a k t u z ř i z o va c í II o .' A skutečně 
se zda, ze nmska terminologie jiného významu slova "convalescere" nezná ; 



o případu, kde odkazovníkem je otrok dědicův, a v němž se 
řehole aplikovala, zachoval podrobnou zprávu Gaius II, 244: 

An ei, qui in potestate sit eius quem heredem instituimus, 
recte -legemus, quaeritur. Servius recte legari putat, sed evanescere 
legatun1, si quo tempore dies legatorum ce dere solet, adhuc in 
potestate sit; ideoque sive pure legatum sit et vivo testatore in 
potestate heredis esse desierit, sive sub condicione et ante con
dicionem id acciderit, deberi legatum. Sabinus et Cassius sub condi
cione recte legari, pure non recte, putant; licet enim vivo testatore 
possit desinere in potestate heredis esse, ideo tamen inutile legatum 
intellegi oportere, quia quod nullas vires habiturum foret, si statim 
post testamentum factum decessisset testator, hoc ideo valere, 
quia vitam longius traxerit, absurdum esset. Sed diversae scholae 
auctores nec sub condicione recte legari, quia quos in potestate 
habemus, eis non magis sub condicione quan1 pure debere possumus. 

Servius pokládal odkaz takto zřízený za platný. Teprve mezi 
Sabiniány a Prokuliány vzešel spor o platnost odkazu. Dies tako
vého odkazu cedit smrtí zůstavitelovou; neníť důvodu dies odložit, 
když nelze předem očekávat dobu, v níž by otrok, nabyv svobody, 
mohl nabýti zároveň odkazu pro sebe. Zemřel-li by tudíž zůstavitel 
ihned po zřízení testamentu, nastal by dies cedens pro otrok9-
dědicova a v osobě dědice by se konečně zase nutně hereditatis 
aditione sloučil závazek z odkazu s nabytím jeho. Jistota, že se 
tak stane, nastává již die cedente, kdy je budoucí subjekt práva 
z odkazu definitivně určen. V ,důsledku řehole Katonovy pokládali 
tudíž Sabiniáni odkaz takový pure zřízený za neplatný. V tomto 
výsledku aspoň souhlasili s nimi i Prokuliáni. Spor byl jen o platnost 
odkazu výminečného . 

Servius počítal i tehdy, byl-li odkaz zřízen pure, s možností, 
že odkazovník ante diem cedentem nabude svobody.31) Sabiniáni 

srv. n~ př. D. 20', I, 22; 24, I, 33, 2; 59; 28, 3, 6, 12; 28, 7 20, I; Z9, I , 13, 
2 (ve vztahu na testamenti factio). Při legátech užil terminu toho dle V.J. R. 
jedině Dlp. v D . 30, 42, I a tu púvodně na ~dkaz neplatný pro absolutní 
nezpúsobilost předmětu; ovšem pak v témže frg. jedná o případu odkazu 
věci, patřící v době zřízení testamentu dědicovi, kterýž odkaz byl neplat
ným dúsledkem řehole Katonovy, přímo tu však termínu "convalescere" 
neužívá. 

31) Srv. Ferrini Legati 558 a 698 ad p. 137 n. 2; Borgna I, II. 
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d Ol dk \f'k v h 
v us e U I v;e ~e ole v' Katon~vy vyloučili tuto možnost pn 
odkazu pure znzenem pn podmměném J'i však rov vv voo , l ' 
T b v 'v ' o , nez pnJIma I. 

o ylo dle znenI rehole zcela dusledné. Učinnost podmíněného 
odkazu nastává teprve splněním podmínky a tu tedy fikce ok V' t ' 

ť v ', v amZI e 
smr 1 ~,eu.cm~ pomery jinými než smrt kdykoli později nastalá. 
Pro~uha~I vsak . této důslednosti neuznávali a to dle Gaiových 
slov. "qma quos ln potestate habemus, eis non magis sub condicione 
quam pure debere possumus. 

Odův~dnění toto tím více překvapuje, že dle Gai. II, 245 
o platnostI odkazu zanechaného domino k tíži insti tuovaného 
otroka nebyl~ poc~yb~os~í. Se stanoviska Sabiniánů je to ovšem 
snadno pochopltelne. Dles I v tomto případě cedit zcela normálně 
smrtí zůstavitelovou. To má především ten účinek, že je tím určena 
osoba odkazovníka, jíž je tu dominus instituovaného dědice. 
,N enastá.vá ~šak tímto momentem již i na bytí práva odkázaného, 
k tomu v J~ tr,e~a, aby dědic nastoupil . dědictví. Nabude-li pak 
otrokv de,dvlctvI J,emu deferovaného pro sebe, vznikne adicí jeho 
be~ pre~azky pravo odkázané. Die cedente se o osudu odkázaného 
?:a~a, Jehož bud~ucí subjekt je k právům zcela způsobilý, nemůže 
~este .rozhod?v~tI, a neovadí. :ejm~na, že budoucí zavázaný toho 
casu Je k pravum nezpusobIly.32) Ze však i Prokuliáni stejně roz-

, 32) J. 2, 20, 23 vyjadřují tu okolnost, že tu '~soba bud.oucího zaváza-
neho prozatím nepřichází v úvahu, obratem:... Nam et si statim post 
f~ctu,m testa~entum ~ecesse~it testator, non tamen apud eum qui heres 
Slt. dles ~egah ~edere mte~~egltur, cum hereditas a legato separata sit rel., 
t~,J. n~m zde dle ~edente J1stota konfuse . Jinak je tomu v případu odkazu 
znz,eneho otrokOVI k tíži dědice, kde pak smrtí zůstavitelovou prostředni
ctvlm ot,r~ka die~ cedit "apud heredem" a je jisto, že konfuse nastane. 
Srv. take rheopllll. parafrasí tohoto místa (str. 226 vyd Ferrl'nl') ' ~v,.\ \ 
Y \ " & A I - '. \JI, '--V fJ.EV a~ \ EV \ a x 'Y)pov0fJ.0~ YJv aEcr7tÓ"t''Y)~, A 'Y)ya"t'cX.p~o~ _ a~ o~xé"t''Y)~ xa"t'E-
VEX, EV "t'o A'Y)YrX"t'OV E7tt "t'OV o~xé"t''Y)v Eu&éw~ 7tpocrE7topícr&'Y) "t'w aEcr7tÓ"t'Yl 
- E7tt a~ "t'~ú:ou\ "t'ou &~f1.a"t'o~ ou auva"t'ov d7tE~V, (h~ "t'O· , AY)ycX."t'O~ 
xa"t'EVEX,&EV E7t~ "t'OV accr7to"t'Y)V 7tpocrE7tOptcr&'Y) "t'w o~xÉ"t"n "t'w ypacpÉvn 
~A 'Y)P,ovo~<p. Je tedy různé rozhodnutí v obou pří~adech ~ysvětlitelno jen 
tím, ze dles cedens neznačí vznik nižádného závazku. K ničemu však _ 
ved~, s~aha vys~~tliti rozdílnost rozhodnutí se stanoviska zpŮSObilO~~i 
k plavum osob zucastněných. Srv. na př. Karlowa Rom. Rechtsgeschichte 
z, 93

1 
pozn. 5 · Vys~ětlení nepodává ani Ferrini, Legati 559. _ Případy 

tyto, neb~ly omezeny Jen na otroky. Platily stejně, když šlo o osoby podro-
bene mOCI otcovské, srv. Jul. D . 30 91 pr . Paul D 36 3 k . h ' . t 

Sommer: Dies cedens v právu římském. ' ., "" 7, Je oz ln er-

4 
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hodovali, je pozoruhodno. Dle Gaiovy zprávy se zdá, žeduvodem 
neplatnosti odkazu ve prospěch dědicova otroka byla nemožnos~ 
závazku pánova vůči otrokovi a tato ner:no~nost. m~lav by pa~ 
v opačném případu závazku otrokova proh panov~ ste]ne n~stah: 

Tvrzení, že by tu Prokuliáni byli vycházeh z nemoznosh 
vzniku závazku mezi pánem a osobou moci jeho poddanou, ne
vysvětlilo by ani stejné nakládání s odkazem pure a s.ub .cond~ci°v~~ 
otrokovi zřízeným. Předpokládáme-li, že by Prokuhánl byh uZlh 
svého odůvodnění při aplikaci ř e h o I ~ K a to n o v y na 
takové odkazy, musíme říci, že by pak v případě odkazu pure zříze
ného byli přijímali smrtí zůstavitelovou a tedy die cedente ono n~
přípustné debere, ač víme, že se nikdy ~ římské~. ~rávu o de~~re d~e 
cedente nemluví. Ale i kdybychom se s hm spoko]lh v tomto pnpade, 
kde die cedente je jisto, že v budoucnosti takový závazek má vze~íti 
(ač pak není neplatný jako takový, nýbrž proto, že působí con~u~lO), 
nikdy touto cestou nevysvětlíme neplatnost odkazu sub c~ndl~lOn~ 
zřízeného. Především je jisto, že i Prokuliáni vylučovah aphkacl 
řehole Katonovy na odkazy podmíněné.32a) Za druhé však za žád- . 
ných okolností nelze přijímati, že by byli Prokuliáni učili, že z pod
m.íněného odkazu vzniká "debere sub condicione". Toto debere by 
pak musilo počít smrtí zůstavitelovou, a to by odporovalo vše~u: 
co jinak z pramenů o podmíněných odkazech známe. 33) Prokuham 
nemluví v obou případech o neplatnosti důsledkem řehole Kato-

polaci srv. Fehr, Beitrage zur Lehre vom rom. Pfandrecht 72 . ~e~lT však 
mylně se domnívá, že odkaz byl poskytnut majitelem moci, ktery Je tu ve 
skutečnosti obtíženým. Neboť za předpokladu Fehrova by b~l od~az 
takový neplatným. K jusUniánskému právu srv . Arndts, Vermachtmsse 

46, 443 násl. . v • 

32a) O opaku nelze souditi z D. 34, 7, 1 § 1 a 2, kde C:ls~s,zm~nuJe : se 
() případech, které, třebas se ' ly nich jednalo o odkazy podmmene, prece ~en 
~le znění řehole pod ni spadají. Srv. Ferrini, Legati 137 po:n. 3 a,SS4 .. na~l. 

33) Jinak Machelard, La regle catonienne 25; take p~avI .MIttels, 
Rom. Privatrecht 1, 178 : "Die Prokulejaner nehmen... lil dIe .~ e ~ 
Betracht ein den gewohnlichen Obligationen ahnliches Bindungsverhaltms 
an" a v SZo 32, 19 násl. dokonce vyvozuje z užitého . zde slova debere, že 
i při vindikačním odkazu Prokuliáni vycházeli z představy nároku k od
kazu, tedy nároku věcného, který, jak zejména p~slední, pr~ce. Lenel~v: 
i Wlassakovy (srv .. také Peters, SZo 32, 187) ukazujI a take MIttels uzn~vaJ 
jinak v římském právu znám nebyl. Myslím však, že z referátu GalOva 
() Prokulianech nelze činiti tak dalekosáhlé vývody. 

JO 
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novy,34) nýbrž o nepla tnosti počá tečné způsobené tínl, že 
za o b s a h odkazu se volí něco absolutně nepřípustného,35) t. j : dle 
jejich pojímání závazek mezi majitelem moci a osobou poddanou. 
Při tom s~ ani neptají, zda v případu skutečně nastalé sukcesse 
z odkazu by pak takový závazek vůbec mohl vzniknouti, nýbrž 
prostě nepřipouštějí, aby obsahem odkazu byl závazek, který 

. o sobě jako takový by byl neplatný,36) a potud lze říci, že byli 
ovládáni představami obligačně-právními . . 

I při tom ovšem . zůstává otázkou, proč pokládali za platný 
odkaz zůstavený majiteli moci k tíži osoby moci té podrobené. 
Vždyť i v tom případě byl obsahem odkazu závazek o sobě ne
platný. Nicméně tu i Prokuliáni počítali s tím, jak by se v kon
kretním případě mohl celý poměr utvářeti a nechati odkaz v plat
nosti. Chceme-li i v tom směru najíti jakési vysvětlení, dlužno 
uvážiti, že Prokuliáni, kteří dle Gai. II, 195 k nabytí · odkazu vy
žadovali přij etí odkazovníkem, dúsledně musili za to míti, že die 
cedente nastává pro odkazovníka pouhá možnost odkazu nabýti, 
podobně jako delace značí pro dědice možnost nabytí dědictví. 
Sabiniani, dle nichž nabytí odkazů nastávalo ipso iure, o nějaké 
možnosti nabyvací die cedente ovšem mluvit nemohli. Bylo pak 
na snadě, že tam, kde dies oedens otevřel možnost nabytí odkazu 
osobě k právům plně způsobilé, nebylo příčiny prohlašovati odkaz 
za neplatný a že naopak v případě, kde dies cederis riastal pro 
osobu podrobenou cizí moci, byly z její ne·způsobilosti k právům 
vyvozovány důsledky. 

Při výkladu Gai. 11,245 byla právě zmínka o tom, že dies 
odkazu zanechaného majiteli moci k tíži osoby moci té podrobené 
cedit smrtí zůstavitelovou, a bylo ukázáno, proč není třeba, 

aby dies cedens byl odkládán do doby, kdy bude nastoupeno 
dědictví, z něhož odkaz jest poskytnut.3?) Úsudek ten poťvrzuje 
z pramenů. 

34) Ferrini 137-138 praví: Se realmente l'antica scuola proculiana 
applicasse la Catoniana anco a certi legati condizionali o stabilisse un trat
tamento eccezionale per questa categoria di legati, non e chiarissimb. 

35) Srv. Karlowa . na m. uv. v pozn. 32 . 
36) "Quia ex praesenti vires accipit stipulatio" D. 45, 3, 26. 

.37) Jinak Vančura, Praelegát 120-; proti tomu viz Heyrovský, Sborník 

3, 30 5. 



52 

Paul. lib. III ad Sab. D. 30, 25: A filio herede etimn pure patri 
legari potest nec interest, an die cedente le~ati i~ patris ?otes~a~>e 
,sit: igitur et si iussu patris adita sit hereditas, ImputQ,bltur el ln 

• Falcidiam.38) 

Julián ve výše cit. fr. 17 D. 36, 2 mluví o tOlnt~ž případě, 
'aniž by se o tom výslovně zmiňoval, kdy tu nas~ává ~les cedens. 
Nebyl zajisté v tOln směru jiného názo~u, ?ež. ]a~ý ]sm~ dosud 
z pramenů mohli zjistiti. Opak nelze uzavlratl ze]mena take z toho, 
že paralelisuje tento případ s případem odkazu ~ervo legato: 
parallela týká se jen účinnosti emancipace resp. manum~sse v~hle~e~ 
k odkazu, kteráž účinnost však v obou případech mQ, svoJe ruzne 
důvody, t. j. -v případu odkazu servo manumisso by nenastala, 

kdyby dies cedens nebyl odložen. 
Tím přicházíme opět k prvému případu cit. fr. 17· Jde tu, 

jak výše již bylo naznačeno, o případ, kdy zůstavitel odkázav 
svého vlastního 'otroka otrokovi tomu poskytne odkaz. Odkaz 
otroka samého byl zajisté zřízen ve formě legátu vindikaČního. 
Neboť jen za tohoto předpokladu mohl se odkaz~vník státi ~dit~ 
hereditate vlastníkem otroka a mělo smysl uvazovat o oddalenl 
diei cedentis na tento moment. Při odkazu damnačním i adita 
hereditate zůstával by vlastníkem otroka heres a důsledně nic by 

38) K otázce poměru tohoto místa ~ D . 35, 2, 2~ sr~; A~n~~s, Ver
machtnisse 46, 52 3 násl.; jde o to, dlužno-ll odkaz takovy pocl~ah yn sta~o
vení kvarty Falc. mezi platně zanechané odkazy; Arndts spra~ne U~~Zu]: , 
že v podstatě obě místa praví totéž : Paulovo, že odkaz tako-:y v ynpade, 
že dědictví nabude majitel mocí, se započte do kvarty, Maecmn, ze s~ ne
počítá mezi odkazy; tak že ve fr. 25 cit. slova "igitur v eť: prozrazuJí, ~: 
tu kompilatoři škrtli v původním tex~u passu~ o zm~re~l. odkazu v pn: 
padě nabytí dědictví majitelem mocI. MaeClan vY),adru)e s~ podobne 
v D . 35, 2, 30 , 8 o případě, kde )e odkaz zanechán heredl a semet l~SO a~ebo 
dědico~u otroku a o odkazech zanechaných vlastním otrokům sme hber
tate. Konečně praví Maecian : Alia causa est eorum, quae _ in di~ certa 
dantur (sc. servo heredis), nam si libertatis dies coepit ce~er:, el debe
buntur et in contributionem veniunt. To překvapuje, neboť 1 pn odkazech 
zanechaných in die certa cedit dies smrtí zůstavitelovou a odkaz takový 
byl by tedy rovněž dle řehole Katonovy neplatný·v Mo~~sen chce místo 

in die certa" čísti cum libertate", pak by se ovsem pnpad ten nemohl 
~ztahovati na otrok~ dědicova, nýbrž na otroka vlastního, k tomu však 
neopravňuje souvislost místa. Cuiac. již četl místo "certa" incerta, to by 
pak dalo dobrý smysl, šlo by tu o odkaz podmíněný . Srv. také Borgna 3, 14· 
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nespomohlo, i kdyby dies cedens odkazu otrokova byl odložen 
na ' dobu nastoupení, dědictví. Pokud však jde o odkaz zůstavený 
otrokovi, nerozeznává, se o jakou formu odkazu jde, a dle inskripce39) 

nelze také tvrditi, že by bylo šlo výlučně o tu či onu formu. Pra
vidlo dané vztahuje se patrně stejně na odkaz vindikační jako na 
damnační.40) Odkaz otroka cedit smrtí zůstavitelovou, hereditatis 

-aditione nabude ho odkazovník do vlastnictví. Předpokládáme-li , 

že by dies cedens odkazu otrokovi daného nastal rovněž smrtí 

39) Výhradně o legátech vindikačních jedná 32. kniha Juliánových 
Digest, o damnačních kniha 33; viz Lenel Pal. 

40) Z úvodní kapitoly je patrno, že nelze nic vysuzovati z užitého 
debere o povaze odkazu. Srv, že i Gaius v Inst. II , 245 užívá tohoto slo
vesa, ač i zde se patrně neomezuje na legát damnační. Také, o ní nerozho
duje, že se tu mluví o "obligatio iuris". Nemyslí se tím obligační závazek, 
nýbrž prostě povinnost dědicova odpovídající ať již odkazníkově vindikaci 
nebo actio ex testamento. Pokud by však setkání se nároku se závazkem 
jako důvod neplatnosti odkazu dle řehole Katonovy přece spíše mohlo upo
mínati na obligace než na věcnou žalobu, potvrzovalo by to náhled již výše 
vyslovený, že prvotně vlastním polem aplikace řehole Katonovy byly 
odkazy damnační, že při nich jisté formulace přišly ve zvyk a že takové 
formulace původně jen na legát c;Iamnační se hodící užil zde J ulián bez 
ohledu na formu, v níž snad byl odkaz zřízen. Že tu Julián nemluví snad 
o nějaké obligatio iuris již die cedente, o tom byla řeč již výše v textu. -
Konec místa možno připočísti k dokladům, že o debere nemluví se při od
kazech die cedente, nýbrž teprv hereditatis aditione. - Bez vší pochyby 
se ovšem vztahuje výraz " obligatio legati" na odkaz damnační v následu
jícím místě : Jul. lib, XXXIII D. 30, 82 pr.: Non quocumque modo si 
legatarii res facta fuerit die cedente, obligatio legati exstinguitur, sed ita, 
si eo modo fuerit eius quo avelli non possit. Ponamus rem, quae mihi pure 
legata sit, accipere me per traditionem die legati cedente ab eo herede, 
a quo eadem sub condicione alii legata fuerit : nempe agam ex testamento, 
quia is status est eius, ut existente condicione discessurum sit a me domi
nium. Nam et si ex stipulatione mi hi Stichus debeatur et is, cum sub con
dicione alii legatus esset, factus fuerit meus ex causa lucrativa, nihilo minus 
existente condicione ex stipulatu agere potero. Odkaz mně poskytnutý je 
damnační. To plyne z obsahu místa samého (agam ex testamento) i z jeho 
i'nskripce (srv. Lenel, Pal. I, 401 a 402 pozn. I) . Věcně vyložil místo toto 
již Ferrini, Legati 612 násl. a di Marzo, Bull. 15, 102 násl. , který ukázal, 
že na konci místa jsou slova "existente condicione" interpolována. Di Marzo 
pokládá také ,;ex causa lucrativa" za interpolováno místo " ex alia qua 
causa" ; i to je pravděpodobné, neboť jest lhostejno, z jakého důvodu jsem 
nabyl zde, kde nabytí to není definitivní. Další literaturu k tomuto frag
mentu viz u Wlassaka, SZo 31, 277 pozn. I. 
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zůstavitelovou, patřil by otrok tou dobou do ležící pozůst,alostt 
a jejím prostřednictvím byl by za budoucí subjekt odkazu označeh 
dědic, který sáru by zase byl : odkazem · ůbtížen . Poněvadž pak 
nebezpečí této konfuse by bylo neodvratné, když by zůstavitel 
zemřel ihned po zřízení testamentu, je patrno, že by za výše 
zmíněného· předpokladu odkaz byl dle řehole Katonovy od původu 
neplatným. 

. Stačilo však odložiti dies cedens do doby,41) ;' kdy otrok bude 
míti nového vlastníka, aby odkaz byl od původu platným, uniknuv 
řeholi Katonově právě vzhledem k možnosti, že die cedente tu 
bude subjekt od obtíženého rdzdílný.42} A odložení di~i cedentis 
má ten další účinek, že otFok sám, byl-li ještě od zůstavitele na 
svobodu propuštěn,' mohl nabýti odkazu pro · sebe. Nevadilo , 
že byl odkaz zřízen vlastnímu otrokovi sine libertate. V tom právě 
leží podstatný význam fr. 17; že se ukazuje účinnost pozdější 
manumisse, která by jinak odkaz sine libertate zanechaný (jak 
výše dovoděno) nezachránila. -

Testamenti factio byla přiznávána vlastnímu otrokovi zůsta
vitelem v testamentu nepropuštěnému i v tom případě, když 
byla odkazem zanechána někomu optio servi. O tom jedná 

následující místo: 
Paul. lib: VIII ad Plaut. D . 33, S, 13 pr.: Si optio servi data 

mihi fuerit et Sticho aliquid testator sine libertate legasset, tunc 
sequens legatulTI c0nsistit, cum tota familia ad unum, id est Stichum 
recciderit, ut quasi pure legato utiliter sit legatum. Nec adversatur 
Catoniana, si voluntarius heres institutus sit, quia potest ante 

41) O tom, že důvodem tohoto odložení je aequita, srv. H eyrovs.ký, 

Sborník 3, 304 násl. 
42) Srv. I Gai. D. 30, 69Pr. : Servo legato legari posse recepturo est, 

quod adita hereditate statim servus adquiritur legatario, deinde sequetur 
legatum. Steinlechner, Das schwebende Erbrecht 2, 199 násl. domnívá se, 
že v tomto frg. i ve frg . 17 cit . jde spíše o odkaz, zanechaný' servo legato 
někým třetím . Při fr. 17 je to zcela vyloučeno, neboť v tom případě by pak 
nikdy nemohlo. hroziti nebezpečí konfuse, o němž mluví ve fr. ·tom Julian. 
Žádným argumentem není ovšem, že ve fr . 16 § I D. eod. se mluví o "usus
fructus ab alio legatus" , vždyť ten fragment je z 35 . knihy Digest Julíano
vých, kdežto fr. 17 je z 36 ! K cit .. fr. 69 pr. srv. i Wlassak SZ 31, 231 

pozn . . 1 a str. 230 pozn. 3 o. tom, že odkaz otroka je zřízen formou legátu 

vindikačního. 
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aditam hereditatem, etiamsi statim decesserit, familia . minui: 
quod si necessarius heres institutus sit, sequens legatum propter 
Catoni?-nam inutile est . 

Místo toto je zajímavým dokladem toho, · že výše zastávané 
pojetí řehole Katonovy je správné. Pq.ulus vychází z · náhledu, že 
v tomto případě, kde je současně s odkazem daným Stichovi · za
nechána komusi optio servi, je odkaz Stichovi daný zřízen pIa tně . 

Třebas Stichus nebyl na svobodu propllštěn, má testamenti fáctio, 
patFně vzhledem k zanechané optio servi, která tu má v otázce 
testalTIenti factionis o.troka stejný význam, jakoby ,byl otrok per 
vindicationem odkázán. 

Ovšem účinnosti své nedojde odkaz Sticho;i zanech~ný, když 
bude odkazoyník z optio legata oprávněný nucen vykonati volbu. 
Neboť i kdyby volil Sticha, nemuze tak učiniti dříve, než po na
stoupení dědictví,43) dies cedens odkazu Stichova mohl však 
nastati nejpozději nastoupením dědictví a musil tedy nutně 

nastat pro obtíženého. Srv. J avolen. lib. II Epist. D. 33, S', ' IS : 
Servo sine libertate legavi, deinde optionem servorum Maevio 
dedi: is eundem servum optavit: quaero, an id quoque quod le
gatum est ei deberetur. Respondit : non puto legatulTI huius 
servi nomine ad dominum pertinere. Jen když adita hereditate 
zbyl v pozůstalosti jediný Stichus, je účinnost odkazu Stichova 
zajištěna. Věc se má pak stejně, jakoby odkaz byl dán servo legato. 

Regula Catoniana nic tu nepřekáží. Neboť třebas by při oka
mžité smrti zůstavitelově bylo v pozůstalosti vedle Sticha více 
otroků, než bude dědictví nastoupeno, mohou všichni až na Sticha 

43) D . 33, 5, 16; D . 30, 10 (Jul.) ; byla-li dána opce jen intra certum 
tempus, běžela ta lhůta patrně také až od aditio hereditatis, neboť taková 
lhůta, vylučující právo volby, nemůže zajisté počíti dříve, než je volba 
možna. Srv. podobnou argumentaci u Paula v D. 35, I , 46' (kdež dies cedit = 

lhůta počne běžeti, takže místo to jen omylem ve Vokabulariu bylo zařazeno 
p od "dies cedens lega ti") . Kdyby se vůle zůstavitele interpretovala ' v ten 
smysl, že lhůta počne běžeti již od smrti jeho, byl by odkazovník proti 
svévolným průtahům d ědicovým v nastoupení d ědictví bez , ochrany. 
O ochraně proti d ědicovi, který by oddaloval předložení věcí protahováním 
procesu exhibičního srv. D . 10, 4, 10 ; k tomu Duquesne, La translatiojudicii. 
102 násl. Actio ad exhibendum je zde při optio legata, jež má nutně vždy 
povahu legátu vindikačního přípravou vindikace.:. Segre v Studi Scialoja I, 

264 nadhodil, že výlučným prostředkem byla actio ad exhibendum při 

o b I i ga č ní c h odkazech, jimiž byla poskytnuta volba. ' 



odpadnout a hereditate adita pak současně Stichus se stane vlast
nictvím odkazovníka původně k volbě oprá vněného a nastane 
dies cedens odkazu Stichovi zanechaného. Takové možnosti, aby 
před eventuelním dies cedens tohoto odkazu všichni otroci až 
na Sticha odpadli, a Stichus té chvíle byl ve vlastnictví osoby od 
dědice odlišné, však není, fingujeme-li okamžitou smrt zůstavitelovu 
v případu, že byl jmenován dědicem heres necessarius. Dies cedens 
Stichova odkazu nastane pak smrtí zůstavitelovou a té chvíle je 
Stichus nutně vlastnictvím dědice, neboť do vlastnictví odkazov
níka z legatu optionis oprávněného , by mohl přejíti teprve volbou. 

Situace (myšlená) je tu pak táž, jako by nastala v případě 
výše vylíčeném, když by odkazovník musil post aditam heredi
tatem volit. Tam možnost situace takové nevadila, aby byl 
odkaz nicméně pokládán za platný. Zde nutnost takové situace 
v důsledku fikce řehole Katonovy učiní odkaz neplatným, od pů
vodu. Nemůže býti pochyby, ' že v obou případech Stichus má 
testamenti factionem. Neboť v ' obou případech by se fakticky 
mohlo státi, že by tu v momentu, kdy dědic nabude dědictví , 

byl jen Stichus,44) v p1-ípadě, že je ustanoven heres necessarius, 
mohli by ostatní otroci odpadnout ještě za života zůstavitelova . 

Fikce řehole Katonovy však tuto možnost v tomto poslednějším 
případě vylučuje. 

- Místo Paulovo dává podnět ještě k další úvaze. Je-li usta
noven heres voluntarius a v pozůstalosti ante aditam hereditatem 
zbude jediný Stichus, praví o něm Paulus, že je "q uasi pure 
legatus" . Z toho lze souditi, že v případu, když by se familia ne
soustředila na jediného otroka, byl by každý jednotlivý otrok 
odkázán pod podmínkou. Skutečně lze říci, že je-li zanecháno ně

komu optio servi, postihuje odkaz každého jednotlivého otroka 
pod podmínkou, že bude odkazovníkem vybrán. Odkaz opce sám 
ovšem není snad podmíněn tím, že se stane volba, a je tedy platný, 
i když se možnost volby zmaří tím, že tu zůstane jediný otrok.45) 

44) Právě jen vzhledem k této možnosti přikládá se tu Stichovi testa
menti factio ,a nelze tedy na základě místa tohoto tvrdit, že by každý otrok, 
jemuž sine libertate bylo odkázáno, má testamenti factio a že odkaz jemu 
daný je neplatný jedině účinkem řehole Katonovy. 

45) Srv. Bernstein, SZo I , 151 násl.; Ferrini, Legati 255 násl. ; 266 násl.; 
také Buckland, The Roman law of slavery 582 násl.; Lenel, Das Sabinus-
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Na něho se pak soustředí celý obsah odkazu ~pce a on je odkázán
quasi pure. 

K mínění, že je podmíněn odkaz opce sám, mohl by snad svésti 
výrok v JU5tinianových rnst. 2, 20, 23: Optionis legatum ... 
habebat in se condicionem, et ideo nisi ipse legatarius vivus opta
verat, ad heredem legatum non transmittebat. ' Nepřenosnost 
práva volby na dědice nesouvisí však s tím, že vykonáním volby 
je odkaz podmíněn, nýbrž s osobní povahou tohoto práva volby.46) 

system 44 násl. vychází z názoru, že optio legata. se pokládala za odkaz pod
míněný, praví dokonce (str. 45 pozn. 2) , že Sabinus pravděpodobně zahájil 
svůj výklad o legátu tom asi tak: "optionis legatum condicionale est" 
a domnívá se, že tím byl dán juristům Sabina komentujícím podnět k ex
kursům o dies cedens jednajícím, které v Palingenesii zařadil do oddílu 
"De optione vel electione legata". Že je toto zařazení správné, je velmi 
pravděpodobno (viz i Lenel 1. c. str. 45). Podnětem k němu však nebyla 
~omněle podmínečná povaha legátu optionis. Z toho, co dále v textu ná
sleduje, je patrno, že příčina k všeobecnému pojednání o dies cedens byla 
i z jiných důvodů velmi na snadě. 

46) Bernstein 1. c. 159; Ferrini 1. c. 263. Poněvadž pak volba je právem 
osobním, není příčiny stanoviti dies cedens před vykonáním volby. Jinak 
tomu bylo při legátu generis (kde tedy nebyla volba výslovně zanechána 
odkazovníku): Ulp. D. 36' ,2, 12, 7: Si cui homo generaliter sit legatus et 
antequam vindicet, decesserit, ad heredem suum legatum transfert, tu 
dies cedit zcela normálně. Z Paul. D. 33, 5, 19 nelze usuzovati, že tomu 
bylo stejně i při odkazu opce. V místu tom se praví: "I1lud aut illud, 
utrum eJegerit legatarius" : nullo a legatario electo decedenteeo post diem 
legati cedentem ad heredem transmitti placuit. Kruger ve svém vydání 
Dig. chce čísti místo" transmitti" nou transmitti a tak poznamenávají nyní 
i Seckel-Kubler v poznámkách k Paul. Sent. 3, 6, 7a , odvolávajíce se na 
Salkowskiho u Glucka 49, 17 n . 32. Pak je však nemožno, aby zůstala slova 
"post diem legati cedentem" (srv. Ferrini , Legati 273, pozn. I) . Ona právě 
ukazují k tomu, že tu nemůže jíti o legatum optionis, kde dies cedens mohl 
nastati jedině volbou a spadl tedy v jedno s nabytím věci odkázané (srv. 
i Bernstein 1. c. 172); správně vyložil již Ferrini 272 , že se jedná o odkaz 
dam nač n í, při čemž byla volba zanechána odkazovníkovi. Teprve 
Justinian postavil i legatum generis i legatum optionis na roveň, cf. C. 6, 
43, 3, stanoviv transmissibilitu druhého. V této spojitosti dlužno se zmí
niti ještě o dvou místech. D . 33, 5, 10 (Jul. lib. XXXIV Dig.) : Si Pamphilo 
servo Lucii Titii servus generaliter legatus sit, deinde dominus Pamphili, 
postquam dies legati cesserit, eum manumisisset, si quidem Titius servum 
vindicaverit, extinguitur Pamphili legatum, quia non esset in hereditate 
qui possit optari. Si vero Titius legatum a se repudiasset, Pamphilum optare 
posse legatum constat: licet enim manumissione Pamphi1i duae personae 



Vytýká-li se přes to, že odkaz opce ohledně jednotlivých otroků. 

má ten vliv, jako by byli odkázáni pod podmínkou, má to ten 
význam, aby se ukázala věcná vázanost těchto. jednotlivých 
ot:r:oků ve prospěch odkazovníka. Tak praví Gai. lib. II de leg. 
ad Ed. urb. D. 40, 9, 3: Si optio hominis data sit vel indistincte 
homo legatus sit, non potest heres quosdam servos vel omnes 

constituerentur Titii et Pamphili, unius tamen rei legatum inter eas ver
titur et Titio · vindicante optio exstinguitur, repudiante Pamphilus optare 
potest. Interpretům působí místo toto ode vždy obtíže. Bernstein, 1. c. 180 

pozn. 17 mluví o ,;halbes Transmissionsrecht", užívaje svým způsobem 
termínu Leistem vytvořeného, každým způsobem se tu setkáváme s ne
zvyklými účinky diei cedentis. Kdežto dosud vždy jsme viděli, že dies 
cedens definitivně určí osobu nabyvatele, zdá se zde, jakoby Julian 
nepokládal dies cedens za postačitelný k definitivnímu rozhodnutí otázky 
nabytí, nýbrž viděl v něm pouhou možnost nabývací, jež se realisuje v sku
tečné nc;tbytí teprve p:hjetím odkazu . Při tom však účinkuje dies cedens 
aspoň potud, že majitel moci má prvý právo se rozhodnout, chce-li při
jmouti odkaz čili nic. Taková možnost nabývací byla dána při legatum 
optionis (srv. D. 50, 16, 28 pro i. f.), ta by ovšem v našem případě příslušela 
výlučně propuštěn~mu otrokovi. Naopak při legatu generis není tato 
možnost volby ničím zvláště charakteristickým, p:t-echázejíc prostě, jakmile 
dies c'essit, na dědice. (srv. Bernstein, 158: při legatu optionis je generelně 
deferováno právo jednoduché, při 19. generis jednoduše deferováno právo 
generelní) . Tak by se dal názor z místa našeho se podávající hájiti snad 
jen se stanoviska Prokuliánů, kteří nabytí odkazu posuzovali podobně jako 
nabytí dědictví (srv. Ferrini Legati 396 násl.; z podobného názoru o pod
statě diei cedentis vychází také Vančura, Praelegát II4 násL). Buckland, 
The Roman law of slavery 148 násl. pokládá text tento za porušený (srv. 
zvl. 148 pozn. 9, dodati lze nápadné opakování "exstinguitur" a "optare 
potest", když před tím bylo řečeno "constat"). Doznal-li skutečně změny 
kompilatory, je n~snadno říci i jen to, který passus bezpečně jim by bylo 
možno připsat na účet. - Vlp. lib . XXIII ad Sab. D. 36 , 2 , 12 . 8 praví: 
Si Titio sit sic legatum: "quem Seius elegerit" et Seius post electionem 
decesserit, locus est vindicationi sernel adquisitae. Ferrini, Legati 254 nazývá 
takové zanechání volby osobě třetí degenerovanou formou legátu optionis. 
Ze svědectví Justinianova v C. 6, 43, 3, Ia víme, že spornou byla existence 
takového odkazu mezi klassickými juristy jen, když třetí zemřel před 

vykonáním volby. Praví-li zde Ulpian, že nevadí uplatňování odkazu, 
zemřel-li třetí po vykonané volbě, působí to tí,ni dojmem, jakoby k defini
tivnímu nabytí odkazu bylo třeba p~ijetí jeho odkazovníkem ' a jakoby, 
dokud se toto přijetí nestane, měl třetí ius variandi (srv. D . 33, 5, 8, 2 

a Bernstein, 1. c. 182, ač-li se může mluviti o ius variandi zde, kde druhá 
osoba k opci rovněž oprávněná dosud nesouhlasila a opce tedy vlastně 
nebyla dosud vykonána , 
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manumittendo aut evertere aut minuer~ ius electionis : nam 
optione sive electione servi data quodammodo singuli sub condicione 
legati videnturY) 

Nesoustředí-li se odkaz opce na jediného .otroka, bylo již 
výše í-ečeno, že odkaz daný otrokovi se zn1aří, ježto tu nebude 
hereditatis aditione, kdy cedit dies odkazu zanechaného otro
kovi, vlastníka odlišného od dědice. Odkaz by v takovém případě 
mohl dojíti účinnósti jen, když by otrok sám ,byl někomu třetímu 
odkázán. O tom jedná následující místo: 

J ul. lib. XXXVI Dig. D. 33, 5, II: Si Eros Seio legatus sit 
et Eroti fundus, deinde optio servi Maevio data fuerit isque Erotem 
optaverit, fundus ad solum Seium pertinebit, quoniam aditae 
J;1ereditatis tempore is solus erit, ad quenl posset legatum pertinere. 
Nam et cum servo communi alter ex sociis legat, idcirco ad solum 

. socium totum legatum . pertinet, quonialTI die legati cedente solus. 
est, qui per eum servum possit adquirere. , 

Odkaz Erota daný Seiovi byl z důvodů již při D. · 36, 2, 17 
vzpomenutých zřízen formou legátu vindikačního. Ne.boť jen 
v tom pr-ípadě Eros stane se momentem , nastoupení dědictví 
vlastnictvím Seiovým. Téže. chvíle pak cedit dies odkazu pozemku 
daného Erotovi a pozemek nabývá se, jak je to patrno , z ' míst 
již výše citovaných, bez dalšího Seiovi, jenž je die cedente vlast
níkem Erota. Jinak by se odkaz pozen1ku confusione nutně zmařil 
a to i tehdy, když by snad později Mq.evius vybral právě Erota. 
Vlastnictví Maeviovo na Erotovi datovalo by . se pak teprve od 
vykonané volby, volba ta nepůso bí zpět.48) Proto také nemůže 
Maevius participovati na odkazu pozemku Erotovi zanechaném, 
i když později Erota volil, neboť v době aditae hereditatis nebyl 

47) Srv . také D. 33, 5, 14 a Mitteis, Rom. PrivatrechtI, 170 pozn. 13. 
Z "quasi pure" v D . 33,5, 13 pr. nelze tedy a contr. souditi na podmíněnou 
povahu odkazu opce. Contrarium je tu "quodammodo s ing u I i sub 
condicione" v D. 40 , 9, 3. Netřeba tedy s Ferrinim, Legati 267 zbavovati 
slova "quasi pure legatur" všeho vztahu podmíněností. Buckland na m. uv. 
v pozn. 34 správně vytýká, že odkaz opce není podmíněným, přehlíží však 
právě vyličený vliv opce na jednotlivé předměty a nesprávně vyvozuje, že 
D. 40 , I, II a 40 , 9, 29, I jsou interpolovány, kdežto dle klas. práva byla 
pJ.:'ý manumisse otroka pod podmínkou propuštěného platnou, zavazujíc jen 
k náhradě škody. Správně Mitteis, Rqm. Privatrecht ;r, 173 a po zn. , 25. 

48) Srv. Bernstein, 1. c. I8s : a , Ferrini, Legati 264 násl. 
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spoluvlastníkem otroka. Seius byl té doby "solus, ad quem posset J 
legatum pertinere". Jest otázka, dlužno-li výraz tento vyložiti 
tak, že Seius byl té doby vlastníkem samoj ediným. Neboť 

kterak by se potom vysvětlilo, že musí po vykonané volbě jeho 
vlastnictví výlučné ustoupiti Maeviovi a proměniti se ve spolu
vlastnictví? Vzpomeneme-li, že, je-li zanechána optio servi, jsou 
jednotliví otroci v pozůstalosti se nacházející "quodam modo sub 
condicione legati", je na snadě srovnati pl-ípad tento s tím, kde 
táž věc je per vindicationem odkázána dvěma odkazovníkům , 

jednomu pure, druhému sub condici{)ne. Z míst, jako D. 35, 
I, z6, I a fr. 30 eod, D. 31, 59, je patrno, že i před rozhodnutím 
podmínky uložené druhému odkazovníku prvý je pouze spolu
vlastníkem odkázané věci (srv. i D. 30, 34, 10 a Ferrini, Legati 
640); neboť jak Ferrini 1. c. správně k tomu ukazuje, jinak 
bylo by plné jeho vlastnictví z části závislo na výmince resolu
tivní. Druhým spoluvlastníkem je pak přirozeně pendente condi
cione dědic odkazem obtížený (srv. Gai. II, zoo). Že se má věc 
zcela podobně v případu, kdy je vedle odkazu otroka pure zříze
ného zanechána optio servi, tomu nasvědčuje následující místo: 

Jul. lib. LXX Dig. D. 30, 99: Si domino Stichus legatus 
esset et servo eius optio data, partem dimidiam Stichi dico ad 
dominum pertinere, quod possit servus manumissus eundem 
Stichum optare. 

Dominus prostřednictvím svého otroka, jemuž je zanechána 
optio servi, nenabude dříve, dokud nenastane dies cedens tohoto 
odkazu opce. Poněvadž by pak volba otrokova mohla padnouti 
právě na Sticha, současně domino odkázaného,nabude dominus 
tohoto poslednějšího pro zatím odkazu jen z polovice. Druhá 
polovice přísluší zatím dědicovi obtíženému. Concursum, jímž 
partes fiunt, vytvol-í tedy nejen výminečné spolupovolání dalšího 
odkazovníka k téže věci, ale i optio legata věcí, jichž určitý kus 
bylo sobě již pure odkázán. Je zároveň patrno, že spoluvlastnictví 
odkazovníka, jemuž bylo pure zanecháno, promění se při zmaření 
výminky, uložené druhému odkazovníkovi, v plné vlastnictví 
lure adcrescendi.48a 

4sa) jus adcrescendi má místo, nenabyl-li jeden z kollegatářů odkazu 
per v indicationem jim zanechaného, aniž by nastala transmisse na dědice 
nebo substituta (k jednotlivostem srv. Heyrovský, Dějiny a system 4 I I73 

1 
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Dalším dokladem tohó, že opbo ma v otázce spoluvlastnictví 
na odkázaném otrokovi stejný vliv jako legát výminečný, je právě 
fr. II D. 33, 5· Julian srovnává v něm s případem, o němž tu 
jednáme, odkaz zanechaný. sociem společnému otrokovi. Odkazu 
takov~ho nabý."á celého druhý společník. Tak učil již Sabinus49) 
aCasslus. 50) Z Jakých důvodů ph tom vycházeli, je patrno z D. 45, 
3, I, 4 a 17, z, .63, 9.51) Nelze tedy přisvědčiti Ferrinimu,52) že by 
byl teprve )uhan nauku tu stanovil. Ovšem ji interesantním 

násL) . Jak je tomu, když jeden ze dvou kollegatářů jmenuje druhého dě
dicem adie ~ede~te legati zemře? Dle vymezení výše podaného nemělo by 
se pak mlUVIt o ms adrescendi a tomu by nasvědčovalo Gaiovo rozhodnutí 
v D . 3 I , 55 pf. (lib. XII. od leg. Jul. et Pap.), dle něhož v takovém případě 
odmítnutím zbylého odkazovníka, opírajícím se buď jen o právo dědické 
ne~o jen o právo z odkazu, nastane deficience pro parte. Otázka jest, je-li 
s tIm rozhodnutím ve shodě Pomp. lib. III. ad Sab. D. 30, I2 PL Ius adcres
cendi tu. přijímá, jak se zdá, Lenel, jenž v Pal. 2, 9I pozn. 6 uvádí případ 
odka~u Jako paralelní s případem jmenování dědice (Pomp. jedná tu de 
adqmrenda vel om. hered.). Správněji Wlassak S . Z. 3I, 268 i. f. uvažuje 
? možnosti, že Labeo jednalo testamentu, v němž táž věc byla odkázána 
Jednomu per vindicationem a druhému per damnationem. Rozhodně 
pak pokládá text za porušený. U něho srv. také o konjekturách k textu 
činěných. Rukopisy Vulgo čtou většinou na konci místa: petere eam me 
non posse. 

49) D. 17-, 2, 63~ 9. 
50) D. 35, 2, 49, pr. 
51) Jul. lib . LIl Dig. D. 45, 3, 1, 4: Communis servus duorum ser

vorum personam sustinet. Idcirco si proprius meus servus communi meo et 
tuo stipulatus fuerit, idem iuris erit in hac una conceptione verbor~m, quod 
futurum esset, si separatim duae stipulationes conceptae fuissent, altera in 
personam mei servi: altera in personem tui servi: neque existimare debemus 
partem dimi~iam tantum mihi adquiri, partem nullius es se momenti, quia 
persona serVI communis eius condicionis est, ut in eo, quod alter ex dominis 
potest adquirere, alter non potest, perinde habeatur, ac si eius solius esset 
cui adquirendi facultatem habeat. Srv. k tomuto místu Salkowski, Sklaven~ 
erwerb. 106 násl. Ulp. lib. XXXI ad Ed. D . 17, 2, 63, 9: Si servo communi 
legatum sine libertate unus ex dominis reliquit, hoc ad solum socium pertinet: 
an tamen pro socio iudicio communicari debeat cum herede socii, quaeritur. 
Et ait J ulianus Sextum Pomponium referre Sabinum respondentem . non 
communicari, et posse hanc sententiam defendi Julianus ait: non enim 
?ropter communionem hoc adquisitum est, sed ob suam partem, nec opotTtet 
Id communicari, quod quis non propter societatem, sed propter suam partem 
adq uisieri t. . 

52) Legati 140 pozn. 4. 
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způsobem zdůvodnil. Vycházel totiž z toho hlediska, že tu je roz
hodným j edině ten stav, jaký se vytvoří die cedente.53) 

Diés cedens odkazu daného společnému otrokovi nastává 
zajisté zcela normálně smrtí zůstavitelovou tak, jakoby byl odkaz 
zanechán otroku zcela cizímu.54) Té doby otrok, jemuž byl odkaz 
zanechán, je ovšem, ježto je to servus communis, ve spoluvlast
nictví. Jedním spoluvlastníkem je socius na živu jsoucí, druhým 
hereditas iacens55) socia zemřelého , a skrze ni ' budoucí dědic 

53) V prvém pHpadě náhodou dies cedens, nastávající teprve , adita 
hereditate, je zároveň okamžikem nabytí odkazu, nikoli však v druhém. 

54) Srv. výše pozn. 21 o D. z8, 5, 90 (89). , 
55) Tomu neodporuje Pap. lib. XXVII Quaest. D. 45 , 3, 18 pr .: Si 

servus communis Maevii et castrensis peculii defuncto filio familias milite, 
antequam adeat 'Ínstitutus hereditatem, stipuletur,socio, qui solus interim 
dominus invenitur, to ta stipulatio quaeretur, quoniam partem non facit 
hereditas eius quae nondum est. Non enim, si quis heredem existere filio 
familias dixerit statim et hereditatem eius iam esse, consequens erit, Cl1m 
beneficium principaliu'm: constitutionum in eo locum habet, ut filius fa
milias de peculio testari possit : quod privilegium cessat, priusquam testa
mentum aditione fuerit confirmatum. Nepraví se tu, že by hereditas iacens 
nemohla vůbec býti spoluvlastnicí otroka" nýbrž je tu rozhodným , že 
v konkretním poměru, který tu Papinian uvádí, nelze říci , že by hereditas 
spoluvlastnicí byla, ježto je její existence zcela nejistou. Pořídil-li totiž 
filius familias o svém peculium castrense, nastala po smrti jeho nejistota 
o osudu tohoto peculia. Dokud dědici synem povolaní nenastoupili nebo 
neodmítli dědictví, nebylo jisto, bude-li pekulium dědictvím, či dostane-li 
se otci . Rozhodla-li se tato nejistota nastoupením dědice povolaného, bylo 
pak jisto, že v mezidobí od smrti synovy do nastoupení pekulium bylo 
dědictvím . Rozhodla-li se ve prospěch otce, nebyli římští juristé stejného 
názoru v tom, od kdy dlužno otcovo vlastnictví k pekuliu datovat. Z D . 41 , 
I , 33 pr. se podává, že Marcellus, Scaevola a Ulpian pokládali ot ce za vlast
níka pekulia již od doby synovy smrti. Z D. 49, 17, 14 § z pak plyne, 
že Papinian datoval vlastnictví otcovo teprve od té chvíle, kdy dědic synem 
povolaný dědictví odmítl a k tomu názoru se klonil také ještě Tryfonin 
v D . 49, 17, 19, 5, který výslovně projevuje pochybnosti proti pendencí 
s retro trakcí , jak ji přijímá Ulpian. S tím zajisté souvisí také rozhodnutí 
Papinianovo v cit. fr . 18 pr. Netřeba se však s Fittingem, Begriff der Riick
ziehung str. 14, pozn. 15 a Das Peculium castrense 304 násl. domnívati, že 
tu Papinian stál pod vlivem prokuliánského nazírání na nabývání odkazu 
vindikačního. Přes to, že Prokuliáni pokládali věc per vindicationem odká
zanou před přijetím odkazu za res nullius (Gai II, zoo), n,elze s bezpečností 
tvrditi, že by byli vlastnictví odkazníkovo datovali teprve od přijetí 
odkazu . A i kdybychom to chtěli přijímati, nemůžeme říci , že ,by tu byl 

jeho.56) Ten pak nemuze odkazu zanechaného SOCielTI společnému 
otrokovi nabýti z toho důvodu, že by byl zároveň zavázán k plnění 
tohoto odkazu. Je tedy socius na živu zbylý d~e ceden te "solus, 
qui per eum servun1 possit adquirere". Rozhodným je tu jedině mo
ment diei cedentis. To pak je patrno zejména z případu prvého, 
v němž jde o odkaz opce. Podobnost mezi oběma případy viděl 
Julian jedině v tom, že v obou die cedente odkazu daného otrokovi 
je otrok ve spoluvlastnictví, při čemž jeden ze spoluvlastníků 
nemůže odkazu nabýt (ne ovšem proto, že by byl k nabytí ne
způsobilý, nýbrž poněvadž by byl zároveň zavázaným). V prvém 
případu je tím spoluvlastníkem obtížený dědic sám, v druhém 
hereditas iacens, z níž má být odkaz poskytnut. Nabývá tedy 
druhý spoluvlastník ob suam partem celého odkazu a na tom 
nabytí nemůže nic změniti ta okolnost, že na místo spoluvlastníka, 
jenž die cedente nemohl .nabýti (obtížený dědic), nastoupí snad 
po~ději důsledkem opce osoba, již by nabýti mohla. Pro otázku 
nabytí odkazu daneho otrokovi byl výlučně rozhodným dies 
cedens a to právě akcentoval Julian. Je patrno, ,k jak důležitým 
důsledkům docházeli římští juristi operujíce s pojmem dies cedens. 

Steinlechner57) je nakloněn přijímati, že dies cedens se od
kládal i v tom případě, když servo legato bylo odkázáno od ně
koho třetího. Nemůže však pro tuto svou domněnku nalézti 
dokladu v pramenech,58) naopak zase zbytečně přiznává důkazní 
moc proti ní následujícímu místu: . 

Gai. lib. XVIII ad Ed. prov. D . 30, 68, I: Si post mortem 
patris filio legetur, dubium non est, quin mortuo patre ad filium 

na Papiniana působil právě vliv nazírání Prokuliánského, neboť by pak 
'zůstávalo nevysvětleno, proč stejným vlivem nepokládal Papinian nabytí 
učiněná otrokem do pekulia kastr. patřícím za neplatná i v tom případ ě, 
když dědic synem povolaný dědictví nastoupil. O tom případě praví právě 
Papinian v D . 49, 17, 14, I: in suspenso fuit stipulatio. Nejvýš by bylo 
možno mluviti o pod ob n o s t i názoru Papinianova ° vlastnictví otcově 
k peculium castrense s názorem Prokuliánské školy ° legátu vindikačním', 
ovšem jen za předpokladu výše zmíněného. Co se' tkne rozhodnutí Papi
nianova v D. 45 , 3, 18 pr., jest patrno, že se principielně nijak neliší od 
rozhodnutí Julianova v D . 33, 5, II. 

56) Netřeba s . Ferrinim, Legatí z64 a pozn. 3 přijímati, že v tomto 
případě byla někomu třetímu zanechána optio servi . 

57) Schwebendes Erbrecht z, 198 násl. 
58) K D . 30, 69 pr. a 36, 2, 17 srv. výše pozn. 42. 



pertineat legatum nec intersit an patri heres extiterit ~ec. ne, sed 
si servo post mortem domini relictum legatum est, slqmdem ln 
ea causa durabit, ad heredem domini pertineat: usque adeo, ut 
idem iuris est et si testamento domini liber esse iussus fuerit: 
ante enim cedit dies legati, quam aliquis heres domino existat, 
quo fit, ut hereditati adquisitum legatum postea herede aliquo 
existente ad eum pertineat, praeterquam si suus heres aliquis 
aut necessarius domino ex eo testamento factus sit: tunc enim 
quia in UnUlTI concurrit, ut et heres existat et dies legati cedat, 
probabilius dicitur ad ipsum potius cui relictulTI est pertinere 
legatum quam ad heredem eius, a quo libertatelTI consequitur. 

Odkaz zůstavený filio resp. otrokovi je výminečný; pod
míněn je smrtí majitele moci a dies jeho cedit splněním této pod
mínky; jinak (kdyby odkaz byl považován jako in diem zřízený) 
by nezbytně v prvém případě filius mll:sil nabýti pro svého otce, 
neboť dies cedens by pak nastal před smrtí otce a tedy za trvání 
mocenského poměru. Otrok ovšem, i když je na svobodu v testa
mentu svého pána propuštěn, odkazu nabýti nemůže, neboť 
nestane se svobodným v době, kdy pán jeho zemře a kdy tedy 
splněním podmínky cedit dies odkazu osobou třetí jemu zanecha
ného, nýbrž teprve když dědic jeho pána nastoupí dědictví. Die 
cedente je tedy otrok v pozůstalosti ležící a pro ni nabude odkazu. 
Jen tehdy dosáhne odkazu, nabude-li svobody téže chvíle, kdy 
dies odkazu cedit, a to je, když dědí po jeho pánovi heres neces
sarius.59) Ptá-li se tedy Steinlechner, 60) proč tu nenastal dies 
cedens teprvé hereditatis aditione, je odpověď velmi jednoduchá: 
poněvadž nemůže nikdy nastati později, než se splnila podmínka 
odkazu. Je patrno, že jakákoliv dedukce z tohoto místa na případ, 
když byl otrok odkazem obdařepý sám odkázán, je zcela nemístná. 

59) Wlassak, SZo 3 1 , 23 8 pozn. 2 mylně se domnívá, že by tento fragment 
byl vzhledem k lex Papia interpolován. Míří při tom, jak jsem zjistil dle 
jeho excerptu pro lipský index interpolací, který mi byl laskavostí prof. 
Mitteise přístupným, na to, co následuje v místě pro "praeterquam". Pře
hlíží však při tom, Že tu jde ° odkaz pod m í n ě n ý . Dies cedens tu 
nenastává smrtí zůstavitele, jenž odkaz poskytl, nýbrž smrtí osoby tře t í, . 
na níž jako na podmínce odkaz byl závislý. Na takový podmíněný odkaz 
neměla lex Papia vlivu. . 

60) L. c . 202. To co praví Steinlechner ° zpětném působení vlastnictví 
odkazovník;ova, nemá podkladu v pramenech, nejméně už v D. 30, 69 pro 

Otrokovi ClZlm u mohlo být platně ~dkázáno, a o osudu 
odkazu toho rozhodl stav otroka v době, kdy cedit dies odkazu. 
Odkládat dies cedens takového odkazu proto, že otrok sám náhodou 
byl zase odkázán, nebylo nejmenšího důvodu. Také pravděpodobná 
vůle zůstavitelova mohla se nésti buď k tomu, aby odkazu nabyl 
majitel moci anebo otrok, nabyv svobody sám. Nikdy by jí však 
nebylo odpovídalo, aby se odkaz dostal osobě třetí, jíž otrok byl 

·odkázán, a nemohla tudíž jurisprudence napomáhat tomuto vý
sledku tím, že by byla odložila dies cedens, stejně jako zase ne
mohla zabrániti, aby odkazu přece nenabyl někdo třetí, byl-li 
mu otrok zcizen. 

Shrneme-li dosavadní výsledky, vidíme, že dies cedens na
stával výjimečně nastoupením dědictví, byl-li dán odkaz otrokovi 
v testamentu současně na svobodu propuštěnéinu nebo per vindi
cationem odkázanému. 

V obou těchto případech die cedente nastávalo také nabytí 
odkazu a mohlo by se zdát zbytečným, že se tu dies cedens vůbec 
odlišoval. Ale bylo již v prvé kapitole k tomu ukázáno, že theorie 
o dies veniens nebyla v římském právu provedena v té všeobecnosti, 
jak to přijímalo právo obecné. Za výlučně rozhodný platil při 

odkazech dies cedens. Co se ještě po něm nebo současně s ním 
dálo, plynulo ze skutečností ležících mimo odkaz, a nastalo-li 
důsledkem těchto skutečností die cedente nabytí odkázaného 
práva, bylo možno tuto současnost se stanoviska diei cedentis 
pokládati za nahodilou. 

Jak běžnou byla theorie o dies cedens římským juristům, 
je nejvíce patrno z toho, že jí užili i při odkazech práv nezdědi
telných, ač tu právě hlavní funkce diei cedentis: pojištění odká
zaného práva dědicům odkazovníkovým odpadala. 

Nejdůležitějším případem odkazu práv nezděditelných je 
odkaz práva požívacího. 61) O tom, kdy při něm nastává dies 
cedens, je zachováno toto svědectví: 

Ulp. lib. XVII ad Sab. Vat . fr. 60: Dies autem usus fructus , 
[item usus non prius cedet quam adita herediJtate. Et Labeo 
quidem putabat etiam a[nte aditam eam diem eius cedere ut 

61) O jiných srv. D . 36, 2 , 2; 3; 36, 2 , 9; 34, 3, 8, 3, : 33, 2, 2 ; 

30, 39, 4 · 
Somm er: Dies cedens v právu řimském. 5 
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reliquorum] legatorum; sed est verior J u [liani sententia secundum 
quam tunc constituitur] usus fructus, cum quis iam f[rui potest]. 

Tento text Ulpianův, zachovaný s naznačenými mezerami 62) 
v zlomcích Vatikanských, zařadili kompilatoři spolu s dalšÍn1i 
excerpty z téže knihy Ulp. ad Sab. do Digest pod rubrikou 
"quando dies usus fructus legati cedat" (D. 7, 3). Rubriku tu pře
vzali patrně z Ulpianova komentáře, kde byla v čele pojednání 
o legátu usufruktu. 63) 

Co se tkne především stanoviska Labeonova, dle něhož dies 
cedens nastával i v tomto pHpadě zcela normálně jako při všech 
jiných odkazech, nesluší přehlížeti, že tento jurista byl v otázce 
nabývání odkazů toho názoru, který označujeme se zřetelem ke 
Gai. II, 195 jako prokuliánský. To přijímá nejnověji i Wlassak. 64) 
Prokuliánská škola vyžadovala k nabytí odkazu proj evu vůle 

odkazovníkovy ("si voluerit rem ad se pertinere"), nabytí odkazu 
nenastalo tudíž ipso iure, a dies cedens s tohoto hlediska nesloužil 
určení budoucího subjektu odkazu, nýbrž označoval osobu, 
které bude možno odkazu nabýti, takže se blížil svým významem 
delaci, jež otvírá takovou možnost ohledně dědictví. Pro La
beona, inspiratora této nauky, nebylo tudíž příčiny, aby při usu
fruktu, třebas byl právem nezděditelným, stanovil výjimku 
z všeobecného pravidla o dies cedens při odkazech. 65) 

V zcela jiné situaci byl tu Sabinus. Pro něho nedůslednost 
Labeonova byla by značila úplnou chybu konstrukce. Dies cedens 

62) Proti vyplnění mezer těch, jak je v textu udáno a jak se dnes 
všeobecně přijímá, nelze ničeho namítati; je dáno jednak souvislostí místa, 
jednak zajíštěno textem zachovaným v D. 7, 3, 1, 2 . 

63) Srv. Lenel, Das Sabinussystem 40 násl.; Schulz, Sabinus-Frag
mente 32. 

64) SZo 31, 267 pozn. 3 a násl. str . 
65) Nedůslednost, jíž se tak dopustil, záležela v tom, že zajišťoval 

. odkazovníku možnost nabytí odkazu, ač toho - pro nezděditelnost odká
zaného práva - nebylo třeba. Nikterak nenutilo Labrona toto stanovisko 
k tomu, pokládati odkaz takový za neplatný. I když byl usufrukt odkázán 
servo hereditario umožnil dies cedens okamžitě nastalý nabytí odkazu 
teprve dědici po' nastoupení dědictví. Die cedente tu nijaké nabytí (pro 
hereditas iacens) nenastávalo . Se stanoviska Sabinianského kritisuje učení 
Labeonovo Bozzoni, Intorno al "dies cedens" nei legati di usufrutto v Studi 
Fadda 5, 402 násl. 

dle něho urcuJe budoucí subjekt odkázaného práva. To je zod
povědnější než pouhé zajištění možnosti nabývací a záleželo na 
tom, aby stanovení toho momentu stalo se v plné důslednosti 
povahy práva odkázaného. Zde, kde šlo o právo, které jako takové 
ani inter vivos ani mortis causa nepřechází, bylo nejen zbytečno, 
ale přímo nebezpečno určiti subjekt práva toho dříve, než právo 
to také skutečně mohlo vzejít, t. j. adita hereditate. 

Příklad to objasní. Byl-li usus fructus zanechán cizím u 
otrokovi, zanikl dle klassického práva, zcizil-li pán otroka. Stejný 
účinek měla i smrt otrokova. 66) To OVŠelTI předpokládalo, že usus 
fructus již vznikl. 67) Nastaly-li tyto skutečnosti před vznikelTI 

. usufruktu, platilo totéž jen v případu úmrtí otrokova. 68) Byl-li 
však v té době otrok vlastníkem zcizen, nebylo příčiny, pro kterou 
by jeho prostřednictvím nemohl požívacího práva nabýti nový 
vlastník. 69) Jenže to se stanoviska Sabianova předpokládá, že 
dies cedens nepředcházel zcizení: jinak by die cedente jako subjekt 
odkázaného práva byl určen dočasný vlastník otroka, jehož 
zcizením by byla přivoděna změna subjektu70) a tedy zmaření 
odkazu. Této konsekvence byl by tedy Sabinus došel, kdyby byl 
nechal dies cedens předcházet nastoupení dědictví. 71) 

Odložil tedy Sabinus dies cedens odkazu práva _ požívacího 
do doby nastoupení dědictví. V tom s ním byl za jedno i Julian. 
Naznačuj e-li však Ulpian, že J ulian dospěl k témuž názoru v dů
sledku _věty: tunc constituitur ususfructus, cum quis iam frui 
potest, není to zcela přesné. Neboť při této větě nejde o otázku 

66) Vat. fr. 57; jinak právo Just. cf C. 3, 33, 17; srv. i C. 3, 33, 3, 1 . 
67) Srv. Vat. fr. 62. 
68) D. 36, 2, 16, 1. 

69) Podobně, byl-li otrok na svobodu propuštěn, nabyl odkazu sám, 
srv. D. 36, 2, 5, 7. 

70) Přesně vzato: osoba původně za subjekt odkázaného práva poží
vaciho určená nemohla by adita hereditate usufruktu nabýti, poněvadž by 
už nebyla vlastníkem otroka. 

71) Labeo nemohl případ takový posuzovati jinak, než byla posuzována 
instituce cizího otroka: zcizil-li dominus otroka před adici, mohl z delace 
pro otroka nastalé nabýti dědictví nový vlastník otroka. Ani iussum dané 
otrokovi dřívějším vlastníkem nevázalo ; srv. Javolen. lib. Iex poster. 
Labeonis D . 29, 2, 62, 1 . Pro odkazy ovšem analogického rozhodnutí 
v pramenech není. 

5* 
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diei cedentis, nýbrž o na bytí odkázaného práva. Dies cedens pak 
s ní souvisí jen tehdy, je-li již z jiných příčin jisto, že moment 
nabytí dědictví a dies cedens je totožný. Jen víme-li již, že dies 
cedens odkázaného usufruktu nastává vzhledem k nezděditelnosti 
tohoto práva teprve, když právo toto vznikne; dá nám věta výše 
zmíněná odpověď na otázku, kdy dies cedit. Kterak pak Julian 
věty té při dies cedens užil, dozvídáme se z pokračování Ulpi a
nova komentáře, zachovaného v D. 7, 3, I, 2: 

Hac ratione et si servo hereditario usus fructus legetur~ 

Julianus scribit, quamvis cetera legata hereditati adquirantur, in 
usu fructu tamen personam domini exspectari, qui uti et frui possit. 

Julianův názor je i přímo v kompilaci zachován. 
Jul. lib. XXXV Dig. D. 36, 2, 16, § I: eum servo legato, ante

quam hereditas eius qui legaverat adiretur, usus fructus ab alio 
legatus fuerit et prior hereditas eius, qui usum fructum legaverit, 
'adita fuerit: nulla ratio est, cur diem legati cedere existimemus, 
antequam ea quoque hereditas, ex qua servus legatus erat, adeatur, 
cum neque in praesentia ullum emolumentum hereditati adquiratur 
et, si interim servu s mortuus fuerit, legatum exstinguatur. Quare 
adita hereditate existimandum est usum fructum ad eum, cuius 
servus legatus esset, pertinere. § 2: Quod si servus, cui usus ' 
fructus legatus fuerit, ipse legatus non fuerit, dicendum est usum 
fructum ad hereditatem pertinere, eo quod c!ies eius ante aditam 
hereditatem non cesserit. 

V obou těchto případech cedit dies teprve, když je nabyto 
dědictví, do něhož patří otrok (odkazovník): neboť hereditatis 
aditione je tu osoba, jež může usufruktu nabýt, v případu cit . § 1. 

ten, komu 72) je otrok odkázán, v případu § 2. dědic. 73) Srv. ještě 
Vat. fr. 55 a D. 41, I, 61, 1. 

Dies cedens nenastával tu tedy nastoupením dědictví, z něhož. 
byl poskytnut, nýbrž teprve když tu byla osoba "quae iam frui 

72) V cit. § I dlužno na konci místo "cuius" doloženého Florentinou 
čísti s Vulg, "cui"; jinak Arndts, Verma,chtnisse 48, 226 pozn. 68. 

73) V § 2 se čte "ad hereditatem" a to potvrzují i Basil. Mommsen 
místo toho navrhuje: ad heredem adita hereditate po vzoru Fabrov ě. 

E nneccerus, Rechtsgescha,ft 430 n . 2 čte jen "ad heredem" a s tím lze 
souhlasiti, uváží-li se, že nyněj ší text mohl povstati přehlédnutím na násle
dující " hereditatem"; srv. i Arndts, 1. c. pozn. 69, 

potest." Ovšem nešlo snad o fysický vznIk této osoby" nýbrž 
o to, aby tu byla osoba k užívání oprávněná.74) A to také bylo 
rozhodno v tom případě, když odkaz usufruktu byl zřízen sub 
die. Dies cedens nenastal, dokud lhůta nevypršela : 

Ulp. lib. XVII ad Sab. D. 7, 3, I, 3: Item s,i ex die usus 
fructus legetur, dies eius nondum cedet, nisi cum dies venit rel. 

Osobní povaha usufruktu by ještě nevysvětlila, že se dies 
cedens odkládá do ~ypršení lhůty. Z ní 'plyne, jak již bylo řečeno, 
jen, že die cedente nastane také nabytí odkazu. O tom, kdy nabytí 
sanlO nastane, rozhodují všeobecná pravidla. Dle nich právo od
kázané vzniká při odkazu se lhůtou zřízeném teprvé vypršením 
lhůty . Tehdy lze říci, že tu je osoba "quae uti et frui potest. A tunc 
constituitur ususfructus a současně dies cedit" . 75) 

Jaké tu má odložení diei cedentis pro odkazovníka výhody, 
plyne z D. 7, 4, I, 2 a Vat. fr. 63· 

Bozzoni 76) tvrdí, že dies cedens při odkazu usufruktu dlužno 
vykládati ve vztahu k povaze usufruktu práva klassického, jak ji 
rekonstruoval Riccobono,77) který vidí hlavní účel usufruktu 
v alimentaci a vykládá známou definici Paulovu v D. 7, I , I 

doslova takto 78) : 
II significato originario delle parole di Paolo dovette essere 

certamente il seguente : "l'usufrutto e il diritto di usare e godere 
delle cose altrui, salva la sostanza," cioe "senza attingere, esclusa 
la sostanza" ; in altri termini il titolare ha il diritto di appropriarsi 

74) Srv. také Arndts 1. c. IIS. 
75) Srv. Ulp. lib. XX ad Sab. D. 36, 2, 5, I: Itaque si purum legatum 

sit, ex die mortis dies eius cedit: si vero post diem sint legata relicta, simili 
modo atque in puris dies cedit, nisi forte id fuit legatum, quod ad heredem 
non transit: nam huius dies non ante cedit, ut puta si usus fructus sit post 
annum relictus : hanc enim sententiam probamus. Patrno, že tato místa 
rovněž lze uvésti za doklad učení, že při odkazech ex die zřízených právo 
odkázané vzniká teprve proběhnutím lhůty, neboť bylo by mylným do
mnÍvatise, že jen při odkazu usufruktu vzhledem k osobní povaze tohoto 
práva v z n i Ji jeho se odkládá do doby vypršení lhůty. Odkládá se pouze 

dies cedens. 
76) Na m . uv. v pozn. 65, str . 399 násl. 
77) Studi Scialoja. 
78) Istituzioni di diritto romano . Lezioni raccolte da Biondo Biondi. 

Palermo I9IO, str. 459. 
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i frutti della cosa, ma non ha a1cun potere suIla cos a stessa.; 
il suo diritto si limita aIla s pec i e s r e i, cioe alla forma, alla. 
figura esteriore da cui dipende la produzione dei frutti, e non 
investe la . s u b s t a n t i a, cioe l' essenza deIla cosa. -

Z této podstatně alimentační povahy usufruktu vysvětluj e 
pak Riccobono, proč nemohl existovat bez osoby fysické. 

Není zde místo k tomu, zkomnati správnost pojetí tohoto . 
Ale i kdybychom ji předpokládali, není s dostatek jasno, kterak 
by vysvětlovalo, že dies cedens při odkazu usufruktu nastával 
teprve hereditatis aditione, po případě ještě později. 79) Bylo již 
výše k tomu poukázáno, že v případě usufruktu ex die odkáza
ného nenastal dies cedens, třebas tu byla jak osoba odkazovníka 
tak zavázaného. Skutečnou toho příčinou bylo, že se vždy sečkalo 
až do doby, kdy dle stavu věci mohlo právo odkázané v zej í t; 
do té doby čekalo se pak jedině proto, že nebylo zvláštního důvodu 
pro dřívější dies cedens zde, kde šlo o právo nezděditelné. vý
znam pojetí Riccobonova se vyčerpává tím, že vysvětluje, proč 
usus frudus vzniká, cum quis ian1 frui potest. 

Spíše dalo by se při povaze usufruktu, jak ji pojímá Ricco
bono, vysvětliti, že se výslovně akcentuje jednotnost práva z usu
fruktu plynoucího, ježto by z onlezení jeho na přivlastiíování 

plodů mohlo býti usuzováno, že se skládá z tolika odkazú, kolikrát 
bude práva požívacího fakticky užito: 80) 

Vat. fr. 59 : Ve[run1 est usum fructun1 semel tantunl] cedere. 
Quamquam enim usus fructus [ex fruendo consistat, id est facto 
aliquo eius, qui fruitur J et utitur, tamen ei sen1el cedit [dies J. 
Srv. D. 7, 3, r pr. 

79) Bozzoni praví 1. c. 401 doslova: Se dunque l' usufruttuario nel 
diritto classico ' non ha alcun potere sulla cosa gravata dalI' usufrutto, 
ogunno vede che il legatario di un usufrutto, intanto puo incominciare 
a godere del diritto attributo gli, in quanto pUD effettivamente ripetere 
dal proprietario i frutti della cos a ; per conseguenza, tenuto. pure conto 
dell' importanza di stabilire il "dies cedens" per assicurare la trasmessibilita. 
del legato, e che i legati di usufrutto sono per illoro contenuto intrasmessi
bili, sarebbe stato inutile anticipare per questi legati il "dies cedens" prima 
dell' epoca in cui divengono inesigibili, cioe "ab adita hereditate" . Tím 
však plně uznává Ulpianův důvod uvedený v D. 36, 2, 3, který před tím 
(str. 398 [399J zamítl. 

80) Srv . také Arndts, 1. c . 48, 117 násl. 
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Konečně sluší se ještě zmíniti o následujícím textu: Pomp. 
lib. III ad Sab. D. 7, 4, r8: Si servo hereditario ante aditam 
hereditatem legatus usus fructus fuisset, magis placet adita here
djtate eum usum fructum ad te transire nec interire quasi nlutato 
dominio, quia nec dies ante cesserit, quam tu heres extiteris. 

Místo je vzato z Pomponiova komentáře ad ' SabimllTI. Ve 
věci neodchyluje se od Juliana. Odůvodnění stojí však za po-

všinlnutí. 
Je velmi pravdě.podobno, že v textu tom nemáme před sebou 

původní znění, nýbrž že tu kOlnpilatoři škrtli POlnponiův referá~ 
o různosti nlínění n1ezi juristy, dané znán1ým již odchylným 
stanoviskem Labeonovýn1. 81) Na to ukazuje i zbylé tu rú a g i s 
placet. To, co po něm následuje, je nejspíše míněnínl Pompo-

niovýnl. 82) 
Pomponius patrně předpokládá, že dědictví , z něhož odkaz 

byl dán, je nastoupeno, a ukazuje správně na to, že dies cedens 
nastane teprve nastoupením pozůstalosti, do níž otrok (odka:. 
zovník) patří. Pak ale užil rozhodně nepřesně terminu "transit", 
neboť o nějakém přechodu nemůže tu býti řeči, když jde teprv 
o vznik práva. 83) Zbývá otázka, jak vysvětliti slova "quasi mutato 

dominio." 
Jimi je vyjádřen názor, že usus fructus zanikl změnou vlast

nictví k otrokovi, jemuž, byl odkázán. Tento účinek znlěny vlast
nictví potvrzují výslovně Vat. fr. 57 84): Usus frnctus do lego 

81) Takové exkursy literárně-historické škrtali kompilá~~ři s ve~ikou 
oblibou; srv. cit. již Vat. fr . 60 a všeobecně J ors, článek DOll1ltlUS Ulp1anus 

v Pauli-Wissova Real-Enz. 5, 1459-1 466. 
82) Steinlechner, Schwebendes Erbrecht I, 155 n. 3 pokládá vše, až 

na poslední větu od "quia" za text Sabinův . Proti tomu mluví již ta jedno
duchá úvaha, že bez této poslední věty text by byl nesrozumitelný, neboť 
teprve z ní je patrno, že " tu" je heres . Ost~tně to nevoče~ávané "ad ,te" 
uprostřed místa také ukazuje, že v předchozlm bylo neco skrtn~to. MIStO 
to má inskripci "lib. III ad Sab." a tam se jednalo "de adqUlrenda ~el 
omittenda hereditate". Je pravděpodobno (viz Lenel, Pal. 2, 89 n . 7), 
že tu Pomponius komentoval ze Sabina větu vztahující se k nabývá ní pro 
dědictví skrze otroka do dědictví patřícího, tak že asi i úvod. místa dlužno 

jemu přičísti. 
83) Srv. Steinlechner 1. c. 155 n. 2. 

84) Tak také rozumí místu Steinlechner 1. c. 



servo legatus morte et alienatione servi perit rel. Bylo již výše 
k tomu ukázáno, že zcizení otroka nlusilo by míti tento vliv, 
třebas by usus fructus nebyl ještě zřízen, kdyby však byl nastal 
již dies cedens. 85

) O takový případ však v našenl místě jíti · ne
mohlo. Neboť Pomponiem užité "transit" ukazuje, že dle lllínění, 
proti němuž se obrací, nejen nastal dies cedens před nastoupením 
dědictví, do něhož otrok náleží, ale die cedente zároveň i usus 
fructus vznikl. Některý z Pomponiových předchůdců musil býti 
tudíž toho názoru, že usus fructus zanechaný .servo hereditario 
vznikne pro hereditas iacens. Labeo to ovšem býti nenlohl, dle 
něho odkázané právo ipso iure nevznikalo. Každýrn způsobenl 
je jisto, že dle Julianovy nauky usus fructus pro hereditas iacens 
platně z odkazu vzejíti nelllOhl. 86) 

85) Mýlí se Steinlechner 1. c., praví-li na str. 157: }}'" ein friiherer 
Anfall wiirde hier sicher auch nicht schadlich sein, ja dem Legatar wiirde 
es zum Vortheil gereichen, wenn schon die ihm zufallende Erbschaft den 
ususfructus genossen hatte. 

86) Ani stipulovat nemohl servus hereditarius právo požívací. Paul. 
lib., I manual. Vat. fr. 55 (= D. 45, 3, z6): Usus fructus sine persona esse 
non potest et ideo servus hereditarius inutiliher usum fructum stipulatur. 
Lr~gari autem ei posse dicitur, quia dies eius non cedit statim, stipulatio 
autem pura suspendi non potest. Quid ergo, .si sub condicione stipulatur? 
Videamus ne nec hoc casu valeat, quia ex praesenti vires accipit stipulatio, 
quamvis petitio ex ea suspensa sit. Totéž, co o stipulaci, platilo by i o odkazu, 
kdyby dies cedens nastal hereditate iacente. 

KAPITOLA III. 

Ulp. lib. XX ad Sab. D. 36, 2, 5 pr: Si post diem legati cedentem 
legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum. § 2: 

Sed si sub condicione sit legatum relictum, non prius dies legati 
'cedit quam condicio fuerit impleta, ne quidem si ea sit condicio, 
quae in potestate sit legatarii. 

Již v úvodu kapitoly druhé bylo řečeno, že dies odkazů vý
minečných cedit splněním výminky. Nejdůležitějším důsledkem 

toho je pak, že zemře-li odkazovník pendente condicione, nenlají 
dědicové jeho nároku na odkaz. Právě proto, že při odkazu vý
minečnénl velmi často se může naskytnouti otázka, nenastala-li 
smrt odkazovníka pendente condicione, má tu pojem diei cedentis 
význam. Při tom nemusí splnění výminky přivoditi již vznik od
kázaného práva, neboť může nastati ještě před nastoupením 
dědictví. Ale i v těch případech, kde splněnÍln výminky nastalo 
zároveň nabytí práva odkázaného - a to budou případy pravi
delné - poskytovalo užití pojmu dies cedens výhodu jednotného 
nazírání na všechny odkazy. Otázka zajištění odkazu byla roz
řešena, mohlo-li se říci, že dies cedens nastal a bylo nejvýš účelno 
řešiti při každénl jednotlivém odkazu bez ohledu na to, kdy na
stalo nabytí práva odkázaného, jen otázku diei cedentis. 

V konkretním případě mohla vzejíti především otázka, kdy 
jest výminku pokládati za splněnou. Z četných sem spadajících . 
nlíst uvedeme třebas jen C. 6, 53, 4 (r. 208): Cum uxori usus 
fructus fundi legatur et eius proprietas, cum liberos habuerit, 
nato filio statim proprietatis legati dies cedit nec quicquam obest, 
si is decedat . A dále: Jul. lib. XXXVII Dig. D. 36, 2, r8 : Is cui 
ita legatunl est "quandcque liberos habuerit" si praegnante uxore 
relicta decesserit, intelligitur expleta condicione decessisse et 
lega tum valere, si tamen postumus natus fuerit. Dlp. lib. X IX 

.. 
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ad Sab. D. 36, I, 21: Sed et si ad tempus liberorum fuerit legatum 
relictum et is uxore praegnante decesserit, ad heredelTI suum 
transferat legatum. Jde tu ovšem v prvé řadě o výklad vůle zůsta
vitelovy a dle toho mohlo v jednotlivém případě rozhodnutí 
vypadnouti různě. 

Jindy právě okolnost, že odkaz je zřízen výminečně a že 
dies jeho cedit teprve splněním výminky, mohla míti na osud 
odkazu vliv rozhodující. Srv. Jul. lib. XXXII Dig. D. 30, 81, 9: 
eum statuliber sub condicione legatus est et pendente condicione 
legati condicio statutae libertatis deficit, legatum utile fit: nam 
sicut statuta libertas tunc perenlit legatum, cunl vires accipit, 
ita legatunl guoque 110n ante peremi potest, quam dies cesserit eius. 

Toto odůvodnění (nam sq.) je význanlné. Značí tolik: tínl~ 

že statuta libertas nabude účinnosti (vires accipit), nezmaří se 
ještě odkaz, jehož dies cedens dosud nenastal. Řeší se tu tedy 
otázka, pokud statuta libertas a odkaz statuliberi .nlohou vedle 
se beexistova t. 

Předevšín1 je jisto, že odkaz zanikne, splní-li se podmínka 
statutae libertatis, třebas by dies cedens odkazu statuliberi 
ještě nenastal. Srv. na př. D. 30, 81, 10. Nelze tedy pokládati 
za všeobecnou větu: legatum non ante perenli potest, quanl 
dies cesserit eius. Věta ta má význam jen ve spojení s tím, co jí 
předchází. 

Dále vzniká otázka, lTIůže-li vedle statutae libertatis existo
vati odkaz statuliberi p u r e zřízený . Zdálo by se, že odpověď je 
obsažena v D. 33, 5, 9, 2 (Jul. lib. XXXII Dig.l) Ale v tonl případě 
jde o optio servi legata (při čemž jeden z otrokú je pod podnlín
kou propuštěn na svobodu) ; a tu již v kapitole předešlé bylo 
ukázáno, že singuli servi jsou quodammodo sub condicione legati. 
Přihlédněme však přes to k vývodúm Julianovým. Julian se ptá, 
možno-li volit otroka, jemuž byla svoboda pod podnlínkou za-

. nechána, v tonl případu, že se podmínka zmařila 2) a rozhoduje 
se kladně, při čemž argumentuje takto: puto Mucianae sententiae · 

1) Vzato tedy z téže knihy Dig . jako fr. 81, 9 D. 30. 
2) V paragrafu předchozím rozhoduje se, že volba otroka, jenž die 

cedente odkazu opce je ještě statuliber, je neplatna, ježto patrně zůstavitel, 
poskytuje legatum optionis, vyloučil z volby mlčky toho otroka, kterého 
ať pure ať sub condicione současně na svobodu propustil. 
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adsentiendum, qua placet ipsa libertate - legatum peremi, non 
datione statutae libertatis: quaresive vivo testatore sive post 
mortenl eiu~ et ante aditanl hereditatem condicio statutae liber
tatis defecerit, legatum erit utile: nam sicut pura libertas, ita 
statuta libertas aditae hereditatis tempore vires accipit . Tu se 
tedy praví, že statuta libertas zmaří odkaz teprve "cum vires 
accipit," t. j. adita hereditate. Znlaří-li se její výminka ante 
aditam hereditatem, bude odkaz platný. Srovnánle-li s tím, co 
Julian praví v D. 30, 81, 9, vidíme, že v argumentaci právě 
uvedené předpokládá odkaz, jehož dies cedens již ante aditanl 
hereditatenl nastal a tedy odkaz pure zřízený. Neboť mínil-li by 
tu slovem legatum odkaz opce, nebyl by mohl klásti takovou 
váhu na moment aditae hereditatis. Dies cedens odkazu opce 
nastane až vykonanou volbou a tedy nutně post aditam heredi
tatem a "legatum non ante peremi potest (sc. statuta libertate, 
quae vires accepit), quam dies cesserit eius. Stačilo by tedy v tonl 
případě k zachování možnosti volby znlaření podmínky libertatis 
nastalé kdykoli pí-ed volbou. 

Ze srovnání těchto dvou nlíst plyne jasně, že statuta libertas 
zmaří odkaz statuliberi jen za těchto dvou předpokladů: předem 
že nabyla hereditatis aditione účinnosti (vires accepit), pak že 
nastal dies cedens odkazu. Je pak patrno, čím později nastane 
dies cedens, tím větší naděje pro odkaz, že zůstane uchován. 

Tyto dva předpoklady vyjadřuje Julian v D. 30, 81, 9 formou 
parallely, jež ukazuje, že i ° odkazu by se die cedente mohlo říci, 
že vires accipit. 

Jak vysvětliti tyto předpoklady? Prvý z nich nečiní obtíží. 
Dokud dědictví není nastoupeno, je otrok pod podmínkou pro
puštěný jako každý jiný podroben zcizení, vydržení atd. bez 
ohledu na udělenou mu svobodu. Statuta libertas zajišťuje mu 
neodňatelnou naději v svobodu teprve hereditatis aditione. 3) 

Nebylo tedy příčiny prohlásiti otroka na svobodu propuštěného 
z~ nezpůsobilý předmět odkazu. 

Přes to nebylo možno uznati odkaz takový za definitivně 

účinný. Fr. 81, 9 D. 30 je vzat z 32. knihy Digest Julianových 
a šlo v něm tedy o odkaz vindikační. Byl-li by takový odkaz 

3) D. 40, 7, 2 pr.; 9 § 3. 



statuliberi uznán za definitivně účinný, leželo by v tom uznanl 
vlastnictví obmezeného resolutivní výminkou a to bylo římskému 
právu klassickému zcela cizí. 4) Proto bylo nutno rozhodnouti 
{J osudu odkaz toho konečně dříve, než došlo k nabytí práva 
odkázaného a proto, byl-li odkaz zřízen pure, přiznána v roz
hodném momentu nastoupení dědictví svobodě pod podmínkou 
dané moc z ruš o v a c í, bez ohledu na to, že se snad pod
mínka její splní později anebo že se zmaří. 

Přípustným byl resolutivně podmíněný odkaz, nešlo-li o vlast
nictví, nýbrž o usufrukt 5) : 

Pomp. lib. VIII ad Q. Muc. D. 33, 2, 20: Si servum sub con
dicione liberum esse iubeam et usum fructum eius tibi legavero, 
valet legatum. 

Usufrukt mohl býti obmezen i konečnou lhůtou. Srv. Vat. 52: 

Usus fructus ad certum tempus constitutus cum adjectione 
temporis sui [vindiJcari debet. Diversum est, si in statu libero 
constitutus sit; tunc enim pure vindicandus est rel. Srv. i Vat. 48. 

Šlo-li však o odkaz vlastnictví k otrokovi, který byl pod pod
mínkou v testamentu na svobodu propuštěn, poskytla východisko 
možnost zříditi odkaz ten jako suspensivně pod ITl í n ě n ý. 
Tím byla pojištěna jeho platnost i pro tu dobu, kdy už statuta 
libertas je účinnou. Odkaz tím vyhoví nejistotě svého obsahu. 
Jakmile by se však podmínka jeho splnila a s nastalým dies 
cedens by zde, kde předpokládáme, že svoboda je účinnou a že 
tedy dědictví bylo již nastoupeno, mělo vzniknouti odkázané 
vlastnictví, stal by se odkaz neplatným, neboť vlastnictví by 
nutně vzniklo jako obmezené resolutivní podnlínkou ~ Proto praví 
Julian, že je předčasno ptát se po platnosti či neplatnosti tako-

4) Srv. k této otázce nyní Mitteis, Rom. Privatrecht I, 181 násl.; 
pak Ferrini, Legati 327 násl. Bylo-li vlastnictví obmezeno termínem ad 
quem, přijímá Mitteis 1. c. 192 pozn. 88 na k. i pro legáty, že se takový 
termín pokládal za nedoložený. Takovému názoru však zřejmě odporuje 
svědectví Justinianovo v C. 6, 37, 26, dle něhož dlužno souditi, že lhůta 
taková stejně jako podmínka resolutivní, učinila legatum ne pIa t n Ý m. 
Srv. také Heyrovský, Dějiny a systém4 IIs6. Ostatně zde otázka tato 
přímo nerozhoduje. Jak z dalšího patrno, nešlo tu o nařízení odkazu tak 
obmezeného, nýbrž o to, jak se vyvarovati tomu, aby z odkazu bez obme
zení nařízeného přece jen nevzniklo vlastnictví resolutivně obmezené. 

5) Srv. i Mitteis 1. c. 194 pozn. 93. 
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vého odkazu, dokud nenastal dies cedens, 'který tu teprve svým 
odkaz jaksi ustalujícím účinkem přinese tozhodnutí. 

Proto také klassická jurisprudence 6) dala se v těchto pří

padech cestou, patrnou z následujícího místa: 
Gai. lib. XVIII ad Ed. prov. D. 30, 68, 2: Si pure legatus 

servus sub condicione liber esse iussus fuerit, sub contraria con
dicione valet legatunl: et ideo existente condicione legatum per
(mitur, deficiente ad legatarium pertinebit. Et ideo si pendente 
condicione libertatis legatarius decesserit posteaque defecerit 
condicio libertatis, ad heredem legatarii non pertinet legatum. 

Gaius pokládá odkaz zřízený pure za podmíněný opačnou 
podmínkou, než která je doložena svobodě. Je-li tedy řečeno: 
"Stichus, si heredi meo decem promiserit, liber esto," platí odkaz 
pod podmínkou: si heredi meo decem non prOluiserit. Dies cedens 
takového odkazu nenastane pak dříve, dokud není rozhodnuto 
definitivně o svobodě, a tak je nalezeno řešení nejvýhodnější. 
Hned ovšem uvádí Gaius konsekvenci tohoto pojímání: odkaz 
takový nepřechází na dědice . 

Velmi je však pochybno, zda klassičtí právníci překročili 
kdy tuto hranici a uznali za platný odkaz obmezený resolutivní 
podmínkou. Dlužno proto s největší reservou bráti následující text: 

Papin. lib. XVI Quaest. D . 31, 65, 2: Titio Stichus legatus 
post mortem Titii libertatem accepit: et legatum adita hereditate 
et libertas post mortem Titii competit . Idemque est et si moriente 
Titio liber esse iussus est. 

Pochybnost budí již ta okolnost, že je místo toto v odporu 
s pokračovánín1 výše cit. Gaiova textu: D. 30 , 68, 3 : 

Quod si idem pure legatus sit et ex ·die liber esse iussus erit , 
omnimodo inuťile legatum est, quia dielu ven~uram certum est. 

6) V případě podmíněné adempce odkazu pure zřízeného pokládal 
odkaz tento za výminečný již ]ulian srv. D. 34, 4, 10 pro O tom níže . Labeo, 
jak se zdá, byl toho názoru, že statuliber pure odkázaný, ač zůstával stahl
liber, přec jen byl vlastnictvím odkazovníkovým. Srv. D. 40 , 7, 39 pr , 
a f. 42 eod. Poslední věta frg. 39 pro cit. není interpolována, jak se do
mnívá Buckland, The Roman law of slavery 469 n. 7. Javolen zastává 
totéž mínění ohledně odkazu statuliberi pure zřízeného, jako Julián, t. j., 
že odkaz takový se stane neplatným, nabude-li statulibertas účinnosti. 
kterouž účinnost mohl dobře naznačit slovem "statulibertas", takže není 
třeba s Mommsenem slovo "statu" škrtnout. 



-lta Julianus quoque sensit) unde ait: si servus Titio legatus erit, 
et idem post mortem Titii liber esse iussus fuerit, inutile legatum 
est, quia moriturum Titium certunl est. 

J ulian pokládal tedy v takovém případě (post rnortem) 
svobodu za udělenou se lhůtou počínací. 7) Tu pak byla vyloučena 
cesta zachrániti odkaz statuliberi jako podmíněný, neboť došla-li 
jednou statuta libertas hereditatis aditione účinnosti, bylo jisto, 
že se otrok (nezenlře-li) stane svobodným a nebylo by mělo smyslu 
'Odkládat dies cedens, když o otrokovi bylo rozhodnuto. 8) S Juli
anem souhlasí Gaius. 

Buckland 9) hledí vysvětliti Papinianovo místo tím, že 
Papinian pokládal odkaz za závislý na smrti odkazovníkově 

a taková závislost že dle něho (srv. D. 35, I, 75) učinila odkaz 
podmíněným. TÍln se dotýká známé otázky o dies certus an in
certus quando při odkazech. 

Otázka ta byla v literatuře často projednávána 10) a točí se 
'Okolo následujícího Papinianova textu: 

Pap. lib . . XXXIV Quaest. D. 35, I, 75 : Dies incertus con
dicionenl in testamento fa cit. 

7) Srv. p ozn. 4. 
8) Kdežto závisela-li libertas na podmínce, každý odklad diei cedentis 

dával větší naději, že odkaz zrušením podmínky se stane plně účinným. 
Segre na místě uvedeném v pozn . IQ pokládá udělení svobody za závislé 
na výmince, přežije-li otrok Titia, a vysvětluje neplatnost odkazu stahl 
liberi tím, že odkaz ten, jsa tacite pod podmínkou odvolán, platí rovněž 
za výminečný, a to opačně než libertas, tedy: zemře-li servus před Titiem; 
odkaz je dán pak pod podmínkou zániku svého předmětu a je tudíž ne
platný. Ze slov Julianových je však patrno,. že pokládal odkaz za obmezený 
lhůtou. Operovati pak s pojmem tacita ademptio se neodporučuje , není-li 
pro to v textu přímé opory. K tomu srv. i níže pozn. 7I. Mimo to ze 
srovnání D . 34, 4, 10 pro s D. 33, 5, 9, 2 je patrno, že Ju1ian jen pod
mínce výslovné ademce přikládal vliv na odkaz odvolaný. 

9) L. c. 4 69. 
10) Srv. zejména Ferrini, Legati 3z6 sq.; Brinz, Pand 1 z, 950 násL;. 

Pand.2 3, 407 a pozn. 16; Windscheid Pand. 9 I, 503 a pozn. 4-7 (§ 96a) ; 
Buckland 1. c . 480 násl. Studie Segreova v Rivista ita1. per le scienze 
giur. sv. 18 (1894): Gli effetti del dies incertus quando nelle disposizioni 
di ult. volonta. A proposito del libro del dott. G. Brunetti II dies inc . 
nelle disp . test. Firenze 1893 přišla mi do ruky příliš pozdě, takže jsem 
z ní mohl užít jen to , co níže uvádím o D. 31, 65 , C. a výše o D. 30 , 
6 8, 3; také knihy Brunettiho jsem neužil. 
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Co se tkne předevšínl terminu "dies incertus," oznacu)1 jím 
prmneny i dies incertus an i dies certus an incertus quando . Prvý 
platí zcela všeobecně za výminku ll) a zmiňuje-li se tu Papinian 
zvláště o dies incertus při testamentech, měl na mysli patrně 
druhý, o němž se pak na základě D. 35, I, 75 tvrdí, že v testa
mentu za všech okolností se rovná podmínce. 

Před takovým tvrzením měla by varovati již ta úvaha, že 
klasičtí juristé jsou vždy .daleci jakéhokoliv šablonovitého roz
hodování a že se nikdy nerozpakují vyhověti potřebám konkret
ního případu třebas na úkor zdánlivě konsekventní dedukce. 
Proto také třeba s jistou opatrností bráti všechny všeobecné věty 
v Digestech: je vždy možno, že nabyly smyslu všeobecného teprve 
rukou kompilatorú. 

Otázku naši lze řešiti jen na základě textů, v nichž jednak 
přichází termín "dies incertus," jednak mluví se o lhůtách, jež 
mají povahu té či oné lhúty (dies incertus an a dies certus an 
incertus quando). 

Paul. lib. II ad Vitel. D. 36, 2, 21 pr.: Si dies adposita legato 
non est, praesens debetur aut confestinl ad eum pertinet cui datun1 
est.: adiecta qam.vis longa sit, si certa est, veluti kalendis Januariis 
centesinlÍs, dies quidenl legati statim cedit, sed ante diem peti 
non potest: at si incerta, quasi "cum pubes erit" "cum in familiam 
nupserit" "cunl magistratum inierit" cum aliquid demum, quod 
scribenti comprehendere sit commodum, fecerit: nisi tempus 
condicione optingit, neque res pertinere neque clies legati cedere . 
potest . 

Jako dies incerta se tu vedle celé řady pHpadů, v nichž ne
sporně jde o dies incertus an (všeobecně: . cum aliquid fecerit), 
uvádí také "cum pubes erit" (sc. legatarius) , a to ve významu 
podnlínky, jak ukazuje odložený dies cedens. "Cum pubes erit" 
je stejně jako ostatní illcertus an, třebas by.l certus quando a jest 
rovněž pokládán za podmínku: neboť není jisto, zdali se odka
zovník dospělosti dožije. Téhož nazírání byl Javolen. lib. II 
ex Cassio D. 35, I, 54 pr. , Pomponius lib. V ad Q. Muc. D. 
36, 2, 22 pr., Ulp. lib. XIX ad Sab. D. 30, 30 § 3 a 4; lib. 
XXIII ad Sab. D. 30, 49, 2. Srv. i Ulp. lib . XX ad Sab. D . 

11) Doklady k těmto větám viz níže v textu . 
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30, 32 pro s odvoláním na Pomponia.12) Také srv. C. 6, 53~ 

3 (r. 204.) 
Nicméně i ' takový dies incertus nebyl pokládán za podmínku, 

ný~rž za obyčejnou lhůtu (dies certus an, certus quando), od
povídalo-li to vůli zůstavitelově. Srv. zejllléna ]avolen. lib. XI 
Epist. D. 36, I, 48; také Scaev. lib. XX Dig. D. 34, I, 18, 2; 

Pap. lib. IX Resp. D. 36, 2, 26, I; C. 6, 53, 5 (r. 226).13) 
N ej častěj i přichizí jako dies certus an incertus quando 

případ: "cum morietur heres dato." 
Pomp. lib. VI ad Sab. D. 36, 2, 13: Huiusmodi legatum: 

"sive illud factum fuerít sive non fuerit, illi do lego" ad heredem 
non transit, nisi a1ter casus vivo legatario exstiterit, quoniam 
causa, ex qua deteatur, praecedere semper debet. Nec, quia certum 
Est alterutrum futurum, omnimodo debebitur: nam tale legatum 
"cunl morietur, her es dato" certum est debitunl iri et tamen 
ad heredenl legatarii non transit, si vivo herede decedat. 

Platí tedy odkaz "cum morietur. heres dato" za podmínečný 
(neboť transmisse jeho nenastane, zemře-li odkazovník za života 
zůstavitelova) . 

Podmínku takovou pak Pomp. lib. III ad Q. Muc. nazývá 
" dies incertus." D. 35, I, I, 2: Dies autem incertus est, cunl ita 
scribitur: "heres meus cum nl0rietur, decem dato": nam diem 
incertum mors habet eius. Et ideo si legatarius ante decesserit, 
ad heredem eius legatulll non transit, quia non cessit dies vivo eo ~ 

quamvis certum fuerit moriturum heredem. 

Stejně rozhodují Papin. lib. I Defin. D. 35, I, 79, I : "Heres 
meus, cum ipse morietur, centum Titio dato." Legatulll sub con
dicione relictum est: quamvis enim heredem nl0riturunl certum 
sit, tamen incertunl est, an legatario vivo. Dies legati non cedit 
et non est certum ad eunl legatum perventurum. Dále Paul. lib . 
II ad. Vitel. D. 31, 12, 1. Při fideikomissech srv. Scaev. D. 36 ~ 

I, 80, 10; Pap. D. 49, 14, · 48, I; 31, 77, 10. 

12) K otázce, kdo by mohl být Sextem, jehož se Ulp. rovněž dovolává, 
srv. Kruger, Geschichte der Quellen 2 195 pozn . 

13) Srv. také D. 40, 7, 19, Ulp . lib. XIV ad Ed. : Si servus liber esse 
iussus sit et legatum ei datum, si filius quartum decimum annum comple
,,-erit, et filius ante decesserit: libertas favore competet die veniente, legati 
autem condicio deficit . 
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Vedle tohoto vyskytují se však v pramenech i jiné případy 
s dies ~ertus an incertus quando. Tak zejnléna je-li odkaz závislý 
na smrti osoby třetí. Z ]avolen. lib. II ex poster. Lab. D . 35, 
I, 40, 2 víme, že Labeo (Javolen s nim souhlasí) proti Ofiliovi 
pokládal odkaz takový za podminěný. 

Podobně ]ulianI4) pokládá instituci dědickou závislou na 
smrti osoby třetí za podmíněnou. Naopak byla-li na smrti osoby 
třetí učiněna závislou svoboda otrokovi v testamentu poskytnutá, 
pokládal doložení to za lhútu, jak tonlU svědčí Gai. D. 30, 68, 3; 
výše cit. Ulp. lib. XIV ad Ed. D. 40, 7, 19 pokládá za lhůtu, byla-li 
libertas závislou na dožití se osoby třetí určitého věku. Odkaz 
.závislýna smrti osoby třetí pokládal Gai. D. 30, 68, I za vý
nlinečný. 

Byl-li však odkaz učiněn závislým na smrti odkazovníka 
.sama, pokládá se takové doložení všeobecně za obyčejnou lhůtu. 15) 
Tak Pap. lib . I Defin. sám. D . 35, I, 79 pr.: "Heres meus, eum 
lllOrietur Titius, centum ei dato." Purum legatum est, quia non 
.condicione, sed Inora suspenditur: non potest eninl condicio non 
existere. Pak. Ulp. lib . XIX ad Sab. D. 36, 2, 4: Si "cunl heres 
nlOrietur" legetur, condicionale legatunl est : denique vivo herede 
.defunctus legatarius ad heredenl non transfer.t. Si vero "cum 
ipse legatarius morietur" legetur ei, certum est legatum ad heredem 
t ransmitti. 

Při nejnlenšínl je tedy jisto, že tento poslední případ Papinian 
pod svůj "dies incertus" nepočítal a jest hned patrno, že t ento 
jeho termín neměl význam všeobecný, nýbrž konkretní: zahrnoval 
dle toho, co na základě pranlenů můžeme zjistiti, jen případy, 
v nichž odkaz závisí na smrti obtíženého nebo osoby třetí. 

Vrátíme-li se nyní k Papinianovu fr. 65 § 2 D. 31, vidí~e , 
:že není možno, aby byl Papinian odkaz tam zlníněný pokládal 
za podmínečný: odkaz závisel by na smrti odkazníkově a o .tOJIl 
ID 2.me v D. 35, I, 79 pro právě Papinianův výrok, že jest bez
·podnlínečným. 

Zbývá poslední nl0žná cesta: vysvětliti dnešní znění tohoto 
fragm. interpolací. Ferrini 16) již se dotknul této možnosti a viděl 

14) D. 30, 104, 6: 
15) K D. 30, 107, I srv. Buckland 1. c . 148. 
16) Legati 330. 

S ommer: Dies cedens v právu řimském . 6 
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hlavní vadu textu v tom, že praví o odkazu: adita hereditate 
competit, kdežto přece dies cedens jeho by musil nastati smrtí 
zůstavitelovou. To však o sobě by nerozhodovalo, neboť není 
ničím odůvodněno phjímati, že by byl Papinian užil slovesa 
"cOlnpetere" právě ve V)TZnamu, v jakém se užívá "dies cedit" .17). 

Nárok z odkazu sánl vzejde pak teprve adita hereditate. Přesný 
návrh učinil Segre.I8) Domnívá se, že v úvodě místa jednal Papinian 
o fideicommissa libertas, místo poslední věty" Idem-fuerit" pak že: . 
dlužno čísti přibližně asi : quod si moriente Titio liber esse. 
iussus fuerit, inutile legatum est. Tato věta by se pak vztahovala, 
podobně jako následující paragraf na libertas directa,19) a byla by 
zcela ve shodě s Gai. D. JO, 68, 3. Na druhé straně pak víme z pra-. 
menů,20) že libertas fideicommissaria platnosti odkazu otroka. 
není na překážku. Zbývalo by jen vysvětliti, proč právě zde by 
byli kompilát oři změnili druhou větu, mluví9í o libertas directa 
v pravý opak. Byli by si tu pojednou uvědomili, že jejich právo. 
zná odkazy obmezené lhůtou končící? Není tedy ani tento výklad 
jistý nad vši pochybnost, jest však rozhodně za daného stavu věci 
nejlepším pokusem o výklad, a můžeme se s ním spokojiti. _ 

Dále buďtež uvedeny některé případy, které souvisí s otázkou 
dies cedentis potud, že v nich mohlo býti pochybno, je-li odkaz 
podmíněným čili nic. Rozhodnutí v tom neb v onom smyslu 
mělo právě vzhledem k dies cedens nej větší význam. 

Tak mohlo býti v daném případě nejisto, vztahuje-li se na. 
praelegát podmínka praelegatářovy instituce, resp. jaký vůbec 
může míti vliv podmínka této instituce na praelegát. V tom směru 
nelze dáti určité odpovědi ani v tom ani v onom smyslu. Vše tu 
záleželo na výkladu vůle zůstavitelovy, jak je patrno z dvou 
Infst: Papinianova D. 35, 1, 7021) a Scaevolova D. 44, 4, 17, 3, 
v nichž obou se výmince praelegatářovy instituce přikládá roz-

17) "Legatum competit" phchází v pramenech ještě dvakrát: D. 4, 
4, 3, 7; 40, 7, 40, 7; k významu termínu "competere" ph udílení svobody 
srv. D. 40, 4, 23, I. 

18) Rivista ita1. per le scienze giur. 18 (1894), 321 n . I. 

19) Srv. Ulp. 2, 7; pak "libertas data est" v D. 31, 65, 3 a k tomQ 
Gradenwitz, Interpolationen 41 násl. . . 

20) D. 40, 4, II pr. ; srv. i fr. 40 eod . a D. 40, 5, 47, 3. 
21) Srv. i D. 30, 90 pro a § I a k principiu Fen-ini, Legati 200 násL 

hodný vliv na praelegát. Způsob, kterým při tom juristi postupo
vali, aby vůli zůstavitelovu uplatnili, nebyl stejný. Scaevola 
poskytuje proti žalobě z praelegátu exceptio doli,22) Papinian 
odpírá přímo žalobu. Jakou cestou k tomu dospěl, je patrno 
z místa následujícího: 

Pap. D. 35, 1, 77 pr.: Avia, quae nepotem sub condicione 
emancipationis pro parte heredem instituerat, ita postea codicillis 
scribsit: "hoc anlplius nepotí meo, quam quod eum heredem 
institui, lego praedia illa." Condicionem emancipationis repetitam 
videri placet, quamvis avia nullarn in legatis, ut in hereditate, 
substitutionem fecisset . Nanl et cum servus pure quidem liber, 
heres autem sub condicione scriptus et, si heres non extiterit, 
legatum accipere iussus est, in legato repetitam videri libertatem 
di vus Pi us rescri bsi t. 

Papinian vztáhl tedy podnlínku instituce na praelegát a do
sáhl Hnl svého účele, vyhověti vůli zústavitelově.23) Právě proto 

22) Nesprávně domnívá se Fen-ini, 1. c. 202, že by byl Scaevola vztáhl 
podmínku odkazu na praelegát. Proti tomu srv. Vančura, Pr:aelegát 53 
a Heyrovský, Sborník 3, 299 a Fen-ini sám l. c. 359. 

23) Ferrini, Legati 358 ukázal, že Papinian byl prvý, kdož prosadil, 
Ž3 podmínka projevená zůstavitelem výslovně jinde než při odkazu pí-ece 
jen na odkaz se vztahuje (k té otázce srv. i Heyrovský, 1. C. 298-301, kdež 
je též prokázáno, že s hlediska dogmatického dlužno v těchto případech 
podmínku pokládati za mlčky doloženou odkazu). Toho dokladem je 
i D. 35, I, 77 pr., v němž vztažení podmínky na praelegát bylo usnadněno 
i tím, že zůstavitelka sama užila slov "hoc amplius". (Potud lze přisvědčiti 
Vančurovi 1. C. 53, nikoli však i v tom směru, že by těmi slovy byla vý
minka instituce praelegátu výslovně doložena, srv. D . 30, 90 pro a Heyrovský 
1. C. 299). Mylně se však domnívá Ferrini 1. C., že prvým phpadem, v němž 
takové vztažení výminky na odkaz bylo uznáno, je reskript Antonina Pia, 
jehož se Papinian dovolává. Ferrini ovšem cituje reskript ten dle znění 
zachovaného v D. 28, 7, r8 pr. ("in legatum repetitam videri condicionem"), 

.. přehlíží však, že tu místo "condicionem" dlužno čjsti "libertatem", jak 
správně stojí v D. 35, I, 77 pro i v D. 40, 4, 26 (z Marciana, stejně jako 
D. 28, 7, 18 pr.; srv. také Arndts, Vermachtnisse 47, b4 pozn. 15, neboť 
odkaz sám je podmíněným již z výslovného nařízení zůstavitelova ("si 
heres non extiterit"). Analogie mezi případem, který Papinian řeší a re
skriptem neleží tedy ve vztažení podmínky jinde výslovně projevené na 
odkaz, nýbrž, jak řekl již Arndts 1. C., v tom, že v obou případech jde 
° to, zachovati odkaz právě osobě jím obdaí-ené. Snaha ta pronikla dříve 
v případu druhém, patrně že tu rozhodoval ještě jiný ohled: favor liber
tatis, čemuž nasvědčuje i to, že v současné době Julian nevztáhl na odkaz 
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však, že tu jde o interpretaci této vůle, nenluze překvapiti, na
lezneIne-li v pranlenech rozhodnutí, z nichž se podává, že výn1inka 
institu~e zústala zcela bez vlivu na praelegát . Srv. Sacev. lib. 
III Gesp. D. 36, 2, 27 pr.: Filium familias ex parte pure insti
tuit heredenl eique fideicommissunl dedit et eoden1 testamento 
ita cavit : JJquod ego Luciunl TitiuDl hereden1 institui, ita eunl 
adire hereditaten1 volo, si is patr~a potestate liberatus fuerit" : 
quaesitum est, . an a coheredibus eius adita hereditate leg~ti filio 
familias dati dies cesserit. H.espondit, si pure sit daturn, a coherede 
filii pro hereditaria parte fideicoDlmissun1 peti posse. 

Zde podle znění v~Trninky měl Scaevola za to, že se ona vzta
huj e výlučně na dědictvÍ, že však nemá vlivu na odkazy dědici 
zanechané a vytknul proto ve své odpovědi výslovně "si pure si t 
datum" - odklad diei cedentis byl by býval právě jedině možn}'m, 
když by odkaz byl v Ý s lov n ě zanechán . sub condicione. 

otrokův podmínku, pod níž byl otrok na svobodu propuštěn (srv. D. 30, 

91, I cl kap . II.). Svoboda souvisela s jmenováním dědice a nestal-li se 
otrok dědicem, nemohl se .státi také svobodným. Odkaz pak sine libertate, 
třebas pod podmínkou zanechaný byl neplatným a připadl by obtíženému; 
to by bylo o.dporovalo patrné vůli zůstavitele. Arndts, 1. c ., pohlížeje na 
odkaz tento se stanoviska řehole Katonovy, pokládá jej, ježto byl zřízen 
sub condicione, za platný, takže dle něho by se dostal osobě třetí pro
střednictvím otroka. Na analogii výše zmíněné se tím ovšem nic nemění, 
nesluší však přehlížeti, že při nazírání Arndtsově není nezbytně nutno, aby 
odkaz se dostal osobě třetí, ježto die cedente, t . j . při splnění podmínky 
odkazu otrok může býti svoboden. V případě, který u~ádí Papinian, dostal 
by se odkaz jako pure úízený otci . Aby se to nestalo, bylo nutno, aby dies 
cedens odkazu nastal teprve, když by filius byl emancipován. Emancipace 
byla obsahem výminky instituce. V tom viděl Papinian projev vůle zůsta
vitelovy, že výhody z testamentu mají se dostati synovi samému a ne 
jeho prostřednictvím otci . Aby této vůli vyhověl , vztáhl na odkaz výminku 
instituce (nemusil volit právě tuto cestu - bylo by také stačilo poskytnouti 
proti otcově žalobě z· odkazu exceptio doli) . Tento prostředek - to byla 
Papinianova novota. Ale je patrno, že ho užil jen v zhl e dem k o b s a hu 
pod mí n k y a že rozhodnutí jeho nelze snad rozšířiti prostě na všechny 
případy, v nichž instituce prealegatářoya je podmíněna. K tomu, že v Papi
nianově rozhodnutí neleží takový princip, srv. i Ferrini, 1. c. 201 násl. 
Ostatně snaha Papinianova zachovati odkaz osobě jím obdařené, je patrna 
i z toho, že nepokládá vůli zůstavitelovu za vyloučenu tím, že zůstavitel 
neustan.ovil při odkazu substituta, jak to byl učinil při dědické instituci, 
čímž by byl ovšem jasně projevil, že odkaz má se dostati synovi jen, bude-li 
emancipován . . 

j. 

I 
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Místo toto dává podnět k další otázce, kdy nastává dies 
cedens praelegatu. Taz~tel . ptá se zde, zdali je pro dies cedens 
rozhodným nastoupení dědictví spoludědici praefideikomisářo
vými. Jak k tOlTIU názoru přišel, je těžko říci _ . patrně chtěl 
z~ěděti, . co mu Scaevola také odpověděl: může-li odkaz býti 
požadován. O dies cedens ve skutečnosti tu již nešlo . Ten nastal 
pro celý odkaz jednotně smrtí zůstavitelovou .~4) Poněvadž. je 
však hereditas některýn1i spoludědici adita, možno odkaz na nIch 
požadovat, pokud jsou jím obtíženi. V úvahu přichází tedy, 
máme-li mluviti terminologií obecného práva, JJdies veniens" . 
Ten pak nenastal ještě ohledně části, jíž je obtížen praelegatář . 
Nastoupí-li praelegatář dědictví, nabude té části pro sebe iure 
hereditario, čímž se odkaz z části stane neúčinnýn1 . Zmaří-li se 
však výminka, pod níž byl praelegatář instituován, bude moci 
majitel moci nad ním, pro něhož dies cedens byl nastal, zbytek 
odkazu na nastoupivších dědicích pro sebe dodatečně vymáhati, 
ježto odpadnutím jednoho ze spoludědiců dědické podíly zbylých 
iure adcrescendi se rozšířily. Výminka instituce praelegatářovy 
rozhoduje tedý jen ohledně otázky, v jakém rozsahu lze odkaz 
na dědicích požadovati. Zmaří-li se pak výminka jmenovaná 

. s m r t í praelegatářovou, jest patrno, že nicméně nenastoupí na 
jeho n1ísto Inajitel moci jako jeho dědic, nýbrž proto, ~e již dievs 
cedens odkazu nastal prostřednictvím praelegatářovým v Jeho osobe. 

Tomu se zdá odporovati Inísto následující: 
Pap. lib. VI Resp. D. 31, 75, I: Pro parteheres institutus, 

cui praeceptiones erant relictae, post dien1 legatorum cedentem 
ante aditam hereditaten1 vita decessit. Partenl hereditatis ad 
coheredes substitut os pertinere placuit, praeceptionum autem 
portiones, quae pro parte coheredum constiterunt, ad heredes 

ei us transn1i tti. 
Zde tedy Papinian rozhoduje, že část praelegátu vypadající 

na dědický podíl pra~legatářův, zústane v případu, že praelegatář 
nestane se dědicem, s ostatním dědictvím substitutům . 25) lVIísto 

24) Jinak Vančura, Praelegát 121; proti tomu · srv. Heyrovský, Sborník 

3, 30 5. , v d V V I d O ' 1 d' 
2ú) A nikoliv dědici praelegatářovu , ač v cele ra e pnpa u Je roz 10 -

nuto, že nenabude-li praelegatář dědictví, praelegát lze vymáhati v plném 
jeho rozsahu, srv. na př. D . 30, 18; 87; D. 34,9, 18, 2; C. 6, 37, 12 (Pap.) . 
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toto vyvolalo mnoho literárních projevů: Byly činěny nejrůznější 
pokusy o jeho výklad. 26

) Co na něm překvapuje, je toto: dies 
cedens praelegátu, jako každého jiného odkazu, nastává jedním 
~o~entem oh.ledně všech částí odkazu27); substituce, i když se 
tyka odkazu, Je dle klasického práva vyloučena, nastal-li již dies 
ce~ens:2H) Nicméně poskytuje Papinian dědicůnl praelegatářovým 
pravo Jen. ,~a :y části odkazu, které odpovídají dědickým podílům 
prael~gatarovych spoludědiců, zbývající část přisuzuje těmto 
substItuovaným spoludědicům. 

v • ~ e tedy ?ředevším patrno, že tuto část odkazu nemohli spolu
~edlcl dostatI ~ toh.o důvodu, že by byli substituováni praelegatáři 
Jako odkazovnlkovl. Jest také v pramenech výslovně rozhodnuto 
že se s~bstituce učiněná při praelegatářově podílu dědické~ 
nev~vta?u~e v

na praelegát.29) Právo spoludědiců možno vyvozovati 
tudlZ Jedlne ze substituce dědické. 

?k~tečně podléhá praelegát při posloupnosti . dědické dvojím 
p:avld~um. K praelegátu stál praelegatář v dvojím vztahu. Smrtí 
~ustavltelovou byl mu jednak s ostatním dědictvím deferován 
Jako dědici, jednak nastal ohledně celého praelegátu jakožto 

26) Srv. o nich Vančura, Praelegát g8-II I. 

. ,". 27) ;'ančura, 1. c. i v tomto případě dokazuje, že pro část praelegátu 
JIZ Je ,obhžen praele.gatář sám, dies cedens nastane později teprve splněnÍl~ 
~~dm:~ky, kterou Je, t~ prý" nenastoupení dědictví praelegatářem. Bylo 
J1z vyse. v v. textu ukazano, ze toto nenastoupení existenci odkazu nijak 
nepodmmuJe a že má vliv jen v otázce, kdy lze odkaz požadovati. Srv. také 
Heyrovský, 1. c. 

28) Srv. dále v této kapitole. 

.29) Srv. ~. ~~, 32: .Se~tiam filiam ex quadrante, ex reliquis Seium et 
Mar~lUm sorons flhos scnpsIt heredes: Sextiam substituit Marcio et Marcium 
Sexhae, dedi~ a~tem per praeceptionem Marcio certas species: Marcius 
partem. heredItatIs, ex qua scriptus erat, omisit et eo intestato defuncto 
~on~ elUS ad fratrem legitimum Seium devoluta sunt. Quaesitum est an 
0~xh~ e~ substit~t~one etiam haec, quae praelegata Marcio erant, iure ~ub
shtutlOlllS a legltImo herede defuncti sibi vindicare possit. Respondit 
secun.dum ea quae proponerentur Sextiam in legatis, quae Marcio date sunt, 
subshtutam, n?n esse. (~ca~vola, lib. XIV dig.). Jen otázky substituce 
v ,odkazy, tyka se ~uaestlO I .r~sponsum a není tedy nižádný odpor mezi 
rruster:; hm~o ~ ~Istem PapmIanovým. Jinak soudí Vančura, 1. c . lOg. 

Neslusl take pre~lhžeti, že jde o excerpt ze Scaevolových Digest a tedy 
d~e toho, co .prokazal Sammter (viz výše kap.!. pozn. 17), o dílo, jež Scaevola 
sam nepubllkoval. 

odkazu dies cedens. Nastoupil-li potom pnlelegatář dědictví, ne
nabýval celého praelegatu z odkazu, nýbrž pouze částí připada
jících k tíži spoludědiců. Části připadající k tíži jemu samému 
nabyl iure hereditario,30) na jehož základě mu byla deferována. 
Substituce na podíl dědický vylučuje však transmissi a postihne 
nutně, zemře-li praelegatář před nabytím odkazu, vše, co jemu 
bylo na základě dědického práva deferováno, tudíž i tu část 
praelegátu, již by byla praelegatáři iure hereditario připadla. 

Výklad tento má již Glossa a zdá se mi býti jedině nl0žným. 
Podstatně jiný případ je předmětem jiného responsa: 
Scaev. lib: XIV Dig. D. 36, 2, 3I: Uxori ex parte sextante 

heredi institutae substituit coheredes et eorum fidei commisit, · 
si uxor heres non erit, dotem ei et aha quaedam dari: post mortem 
mariti uxor ante condicionem et priusquam adeat hereditatem 
decessit. Quaesitum est, an dies fideicommissi cum moritur cessisse 
videatur ideoque heredibus eius debeatur. Respondi si uxor prius 
decessit, quam hereditatem adiret, videri diem fideicomnlissi 
cessisse. Zde ovšem nejde o praefideikomis, nýbrž o fideikomis 
uložený k tíži určitých osob (spoludědiců manželky; v textu 
dlužno s Bas. čísti coheredes et eorunl místo Flor. "et heredem") . 
Fideikomis je tu podmíněn. Vančura 31) domnívá se, že byla 
podmíněna i instituce a to podmínkou, jež n e lež e I a z cel a 
ve v ů I i instituované manželky, a že pro případ zmaření této 
podmínky je poskytnut fideikomis. To je také nutným pro toho, 
kdo přijímá za pravý text tak, jak nám je v kompilaci zachován.32) 

30) Odkaz ohledně této části se zmaří. Jako důvod toho uvádějí klas
sičtí právníci "quia a sement ipso legari non potest". V tom zdá se ležeti 
myšlénka závazku (srv. i Gai II, 245). Praelegát, pokud byl nařizován 
původní formou per praeceptionem, skutečně asi původně zakládal závazek 
spoludědiců vůči praelegatáři, který byl přiváděn k platnosti v iudián 
familiae herciscundae. Nemožnost závazku ohledně části připadající na 
prelegatáře je ovšem evidentní. Tato představa závazku · vládla patrně 
i tehdy, když legatum per praeceptionem nabylo povahy odkazu vindi
kačního, ač by se v tom případě, kdy odkazovník nabýval vlastnictví 
k této části praelegatu z dvojího titulu, neplatnost o d k a z u dala vysvět
liti i jinak. 

31) Praelegát 125 násl. 
32) Naopak nelze přikládati zvláštní váhy imperfektu "adiret", které 

Vančura, 1. c. překládá "než by mohla nastoupiti" . Po prius quam užívá 
se konjunktivu a indikativu promiscue bez zvláštního rozdílu ve významu. 
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Neboť zemře-li manželka před nastoupením dědictví, lze r-íci ~ 
že by se podmínka, jež byla doložena jejímu 'fideikomisu (sc. 
"si heres non erit"), splnila za jejího života,33) jedině předpo
kládá~li se zároveň, že se dědičkou nemohla státi pro překážku 
n a jej í . v ů I i n e z á v i s I o li 34); neboť jinak podmínka 
jejího odkazu by vlastně zněla: "si hereditatem non adierit" 
a taková podnlínka by se mohla splnit ještě v poslední chvíli 
života jejího a nebylo by tedy nikdy za jejího života jisto, že se 
dědičkou nestane (pokud by dědictví snad nezamítla) . 

~le z Papinianova místa D. 28, 7, 28 se podává, že existují 
i podmínky potestativní, jež se mohou splnit "moriente instituto. " 
Tou by v . našem případu byla cretio manželce jako podmínka 
(t. j. do určité lhůty) předepsaná. Již Lenel v Palingenesii 3.5) 
upozornil na to, že v místě našem byla asi řeč o cretio 36) a z důvodů 
právě uvedených jest mu přisvědčiti. Cretio jako akt foremný 
nelze vykonati každé chvíle tak, jako bezforemnou aditio. Zemře-li 
manželka nevykonavši ji, bylo moriente ea jisto, že se dědičkou 
nestala a tím se splnila podmínka doložená jejímu fideikomisu, 
jehož dies tím cessit a který tím převedla na dědice, ovšem v plném 
jeho rozsahu. 

Vrátíme-li se po tomto odbočení opět k odkazům výminečným~ 
lze v dosavadní souvislosti uvésti také následující text: 

Jul. lib. I ad Urs. Fer. D. 30, 104, 6: Cum quidam heredem 
instituit, quandoque mater eius decessisset, deinde secundus 
heres scriptus fuisset, et ab eo legata ei, qui sub condicione heres 
institutus fuisset, relicta essent isque viva matre decessisset~ 

Srv. Kalb, Spezialgrammatik der rom. Sprache 296. Oporu pro svůj výklad 
nalezl však Vančura v textu ve slovech "ante condicionem". 

33) A že tedy dies cedens nastal. 

34) Pro jinou možnost není místa, pokládáme-li text za pravý . 
35) Scaev. 48; čte místo heres non erit: non crevisset; condicionem: 

cretionis diem; adeat hereditatem : crevisset; adiret: cerneret. Tím ovšem 
není ře.čeno, že by všude v Digestech, kde stojí adire hereditatem, bylo 
v klasslckém právu stálo "cernere". K tomu srv. Perozzi, 1st. 2, 50 4 násl. 
a Wlassak S. Z. 3 I , 242 pozn. 4. V našem případě jeví se interpolace textu 
zajištěnou vnitřní jeho souvislostí. 

36) Jest to tím pravděpodobnější, že byla současně nařízena sub
stituce, jež pravidelně asi bývala spojována s cretio. Srv. formulář u Gai 
II, 174. • 

postquam dies legati cesserit, quaesitum est:an heredi eius legata 
deberentur. Verius est legatum heredi deberi, sive pure a sub
stituto legatum datum est primo heredi sive sub h ac condicione 
"si heres non fuerit;" quia moriente eo condicio impletur. 

Místo je z Julianoya komentáře k Urseiovi a prozrazuje svým 
"verius", poj ícím se bezprostředně k dotazu, že bylo v originále . 
obšírnější a obsahovalo mínění, před nímž byla dána přednost 
tOlnu, které nám kompilatoři dochovali. 

To, co v místě zbylo, jest nejpravděpodobněji Julianova 
nota 37) k Urseiovu responsu, kompilatory škrtnutén1u. J a,k znělo 
toto responsum? 

Quaestio týká se přechodu odkazu na dědice odkazníkovy. 
Přechod takový předpokládá nastalý dies cedens. I zdálo by se, 
že s ~ím se bude responsum zabývati. Místo toho stojí však již 
ve skutkové podstatě otázky věta "postquatn dies legati cesserit" 
a nastalý dies cedens se tedy předpokládá. Pochybovati o pravosti 
uvedené věty není příčiny, je jazykově bezvadná a věcně obsahuje 
důležitý kus skutkového děje. Měl-li tazatel přes to, že dies cedens 
nastal, pochybnosti o ' tom, mohou-li se dědicové odkazníkovi 
odkazu domáhati, jest to jen tím vysvětlitelno, že pokládal odkaz 

. za výminečný a výminku jeho za zmařenu smrtí institutovou. Proti 
ton1U nelze namítat, že by pak nebyl mohl předpokládat nastalý 
dies cedens. Jsou, jak níže ještě bude ukázáno, výminečné odkazy, 
jichž dies cedens nastane bez ohledu na splnění výminky. 

Urseius reagoval nejpravděpodobněji na názor tazatelův 

a rozeznával, byl-li odkaz zanechán pure, či s výslovně doloženou 
výminkou "si institutus heres non erit." 38) Tomu nasvědčuje , 

že nota Julianova, řešíc tento poslednější případ, obsahuje více 
než quaestio, mající na mysli odkaz výslovně nepodmíněný. 

Tazatel přes to, že šlo o legatum pure a substituto 
datum, pokládal odkaz za výminečný vzhledeln k tomu, že je 
patrna vůle zůstavitelova, aby institutus obdržel odkaz jen 

37) Mínění Julianovo není tu ovšem tak, jako na př. v D. 43, 3, 36, 
vyznačeno slovy "Julianus notat". K ponechání toho nebylo příčiny, 

když celé Urseiovo responsum bylo škrtnuto . 
38) Že tu nejde o praelegát, je patrno: odkaz je učiněn pro ten případ, 

že se institutus nes t a ne dědicem; obtížen je jedině substitut. Srv. 
také Arndts, Vermachtnisse 47, 30 pozn. 43 a Vančura, Praelegát 54. 
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si heres non erit. Tu však nelze přehlížeti, že na té výmince je 
závisla i instituce ·substitutova. J eť substituce vskutku jen vý
minečnou institucí.39) A tu víme z pramenů, že dies cedens od
kazu pure zřízeného nastával, i když byla instituce podmíněna, 
nicméně smrtí zůstavitelovou. Tak učil již Julian 40) a bylo to 
patrně již před ním uznáváno, jak tomu i z našeho místa na
svědčuje výše zmíněná věta "postquam dies legati cesserit." 

Z pozdějších dokladů platnosti této zásady je významný 
zejména tento text: 

Ulp. lib. XX ad Sab. D. 36, 2, 7 pr.: Heredis aditio moram 
legati quidenl petitioni facit, cessioni diei 41) Ilon facit. § I: Proinde 
si ve pure institutus tardius adeat sive sub condicione per con
dicionem impediatur, legatarius securus est. 

Interpretace nevztahovala tudíž podmínku instituce obtíže
ného dědice na pure zanechaný odkaz.42) Podmínka ta proj evo
vala svůj vliv jedině na možnost nastoupení dědictví, na němž 
právě prostřednictvím cliei cedentis měl se státi odkaz neodvislým. 
To platilo i při vulgární substituci: § 3: Inde dicimus et si a sub
stituto legatum sit relictum, quamdiu institutus deliberat de
functo legatario non nocebit, si postea heres institutus repudiavit: 
nam ad heredem suum transtulit petitionem. 

Podobně o odkazech uložených k tíži pupilárního substitut a 
se praví: § 4: Tantundem et si ab impuberi substituto legetur: 
nam ad heredem suum legatum transfert. 

Přes to možno míti o těchto odkazech jisté pochybnosti, a to 
vzhledem k známým dvěma místům, Gai. lib. XVIII ad Ed: 
prov. D. 35, 2, 79 a Pap. lib. XIX Quaest. D . 35, 2, II, 5,43) 

39) Proti tomu nelze uváděti Gai, D. 28, 5, 74, (73), kdež se myslí 
na opakování též e podmínky, tedy byl-li institutus ustanoven, "si Titio 
dederH decem", možno~li i při substituci předpokládat tu též podmínku. 

40) Lib. LXX Dig. D. 36, 2, 19, 2: [Statim dies mi hi cedit], cum ab 
eo mihi fideicommissum datum est, cui sub condicione legatum est, quem
admodum si herede instituto sub condicione pure mi hi legetur. Věta vyzna
čená závorkami ve Florentině (i v ostatních rukopisech) scházÍ. Mezera 
ve Florentině ukazuje, že byla opomenuta. Mommsen doplnil ji dle textu 
byzantského. 

41) Termín "cessio diei" vyskytá se jedině na tomto místě v Digestech. 
42) Srv. i Vančura 1. c. 55. 
43) Srv. k nim Ferrini, Legati 430 násl. 
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, 
v nichž se odkazy takové považují za podmíněné. Zjev ten dlužno 
vysvětliti takto. Klassická jurisprudence pokládala pupilárního 
substitut a za dědice pupilova 44) a byla by pak dle toho měla 
důsledně učit, že dies ·odkazů substitutovi uložených cedit teprve, 
když pupil, stav se dědicem, v nedospělosti zemřel. Této kon
sekvence však neuznávali; praví výslovně Paul. lib. II ad Sab. 
D. 36, 2, I: Mortuo patre, licet vivo pupillo, dies legatorum a sub
stituto datorum cedit. Proniklo tu zase původní nazírání na sub
stituci pupilární, dle něhož substitut byl dědicem otcovým. Z to
hoto nazírání plynula také věta "in tabulis patris et filii una 
Falcidia servatur" se všemi svými konsekvencemi,45) a aby právě 
vzhledem k této větě uhájili poj ímání klasické j urisprudence, 
konstruují Gaius a Papinian na inístech uvedených odkazy k tíži 
pupilárního substituta zanechané jako odkaz;y výminečné, vy
slovujíce to ostatně jen formou "t a m q u a m si sub condicione 
legasset" (Gaius) a "q u a s i sub condicione relicta intelleguntur" 
(Papinian, který dokonce obmezuje tato svá pojetí slovy "in hoc 
parte iuris" na obor zákona Falcidiova). . 

Ale i když by odkaz zanechaný k tíži pupilárního substita 
platil za plně výminečný, nenastala by nijaká z;měna v otázce, 
kdy cedit dies jeho. Vým.inkou odkazu by tu bylo zajisté "si 
pupillus heres non erit," na níž závisí i instituce substituta. A dies 
cedens odkazú závisících na téže výmince jako instituce, nastával 
bez ohledu na výnlinku. Srv. 

Pomp. lib. V ad Q. Muc. D. 36, 2, 22, I: Quaedam autem 
condiciones etiam supervacuae sunt, veluti si ita scribat: "Titius 
heres esto. Si Titius hereditatem nleam adierit, Maevio decenl 
dato": nanl 'pro non scripto ea condicio erit, ut omnimodo ad 
heredem Maevii legatum transeat, 'etiamsi Maevius ante aditam 
hereditatem decesserit. Et idem, si ita fuerit scriptunl: "si Titius 
hereditatem meam adierit, intra dies cent um Maevio decem dato ." 
Nam hoc legatum in diem erit, non sub condicione, quia definitio 
Labeonis probanda est dicentis id demum legatum ad heredem 
legatarii transire, quod certum sit debitum iri, si adeatur hereditas. 

44) Srv. ' k tomu i k násl. Heyrovský, Dějiny a systém4 
1021 násl. 

45) O tom Heyrovský, 1. c. II63. Obtížen mohl být pupilární sub
:stit~t odkazy jen, byl-li pupil instituován. Tak učil dle svědectví Papi

nianova ]ulian, srv. D . 35, 2, ll , 8. 
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Paul. lib. II ad ·Vitel. D. 36, 2, 2I, I: Si sub condicione, qua 
te heredem institui, sub .ea condicione Titio legatum sit, Pom
ponius putat perinde huius legati diem cedere, atque si pure re-. 
lictum esset, quonianl certum esset herede .existente debitum iri : 
neque enim per condicionem heredum fieri incerta legata nec 
nlultunl interesse tale legahuTI ab hoc "si heres erit, dato . (.( 

Gai. lib. sing. de casibus D. 35, I, I07: Aliquando accidit ~ 
ut sub condicione datunl legatum purum intellegatur, veluti quod 
sub eadenl condicione relictum est, sub qua etiam heres alius 
institutus est, item quod sub hac condicione relictum est "si 
hereditatem adierit." Rel. 

Z těchto míst se podává, že Pomponius pokládal podmínku 
"si heres erit, dato" prostě za nedoloženou. Juristi před ním 
nebyli zajisté jiného názoru.46 ) Jde tu o t. zv. condicio iuris. Byla-li 
vyslovena podmínka doložená již instituci, kladl Pomponius 

46) Z pozdějších srv. Ulp. lib. V Disp . D. 35, I, 19, I: Haec scriptura 
"si Primus heres erit, damnas esto dare" pro condicione non est accipienda: 
magis enim demonstravit testator, quando· legatum debeatur, quam condi
cionem inseruit: nisi forte hoc animo fuerat testator, ut faceret condicionem. 
Proinde nec illud dicendum erit facere condicionem: "quidquid mihi Ephesi 
oportet dari, hoc do lego". Rel. Je tedy patrno, že výminka "si heres eritc< 
pokládá se za nedoloženou. Nemělo by proto významu výminku tu, není-li 
odkazu výslovně doložena, na odkaz vztahovati. Výjimka z toho by mohla 
nastati, pokud by byla patrna vůle zůstavitelova, odkaz skutečně na nabytí 
dědictví určitou osobou učiniti závislým. Tak jest tomu na př . v D. 30, 

90, I . K místu tomu srv. Vančura, Praelegát 48 a Heyrovský, Sborník 3. 
300. Věta "nisi forte" etc. ve výše uv. fr. 19 § I neobsahuje nic nesprávného 
a případně ji vyzvedá Dernburg, Pand. 7 I, 251 pozn. 4. Přes to ji pokládám 
za interpolovanou. Třebas by bylo plně přisvědčiti Lenelovi S. Z. 9, 180. 

že voluntas oproti verba neakcentuje teprve Justinian, přec měli kom
pilatoři, jak opět sám Lenel, 1. c . uznává, více důvodů upozorniti na možnost 
jiné vůle zůstavitelovy. Klassickému juristovi šlo o konkretní případ nebo 
o konkretní slova, která interpretoval a neměl příčiny pomýšleti při tom 
na případy, které nebyly námětem ' jeho výkladu. Jinak kompilatoři, kteří 
tvořili zákoník a byli proto nakloněni vyčerpat všechny možné pHpady. 
aby tak soudci dali v zákoně neomylné vodítko rozhodování. S tohoto 
hlediska posuzováno, ukazuje místo naše, že vše, co o daném znění testa~ 
mentu mohlo býti řečeno, bylo slovy až za inseruit plně vyčerpáno. Násle
.dující dodatek s "nisi forte" zcela nelogicky je připojen k hlavní větě. 
"magis enim dem o n str a v i t" . PHznačné je také opakování výrazu 
"facere condicionem". Kompilatoři často vypůjčují si svoje výrazy z toho, 
co v místu bezprostředně předchází nebo následuje . 
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v' . 
případ ten blízko předešlému a učil, že ac Je odkaz podmíněný, 

nicméně dies cedit ilmed. Gaius šel ještě dále' a pokládal i v tonlto 
případě výminku za nedoloženou a odkaz za pure zřízený . 

O tomto druhém případu jedná také D. 30, I04, 6. Bylo již 
v~7še naznačeno, že Urseius pravděpodobně se obíral případem., 
když by odkaz byl výslovně zanechán s výminkou "si institutus 
heres non erit." Kdežto v případu odkazu pure zanechaného byl 
Urseius i Julian patrně téhož názoru, ohledně odkazu výmineč
ného pravděpodobně se rozcházeli. Jaký byl jejich názor na dies 
cedens takového odkazu je nesnadno zjistiti. Z výše . cit. nlísta 
Paulova D. 36, 2, 2I, I zdá se vycházeti, že mínění , dle něhož 
dies cedens odkazu tam znlíněného nastává, jakoby to byl odkaz 
bezvýminečný, vyslovil poprvé Pomponius. O otázku diei cedentis 
tu vŠak nešlo. Z D . 36, 2, 2I, I se podává, že Pomponi~s nepo
kládal výminku za nedoloženou, nýbrž že jí pouze v otázce diei 
cedentis nepřikládal účinnosti, ježto v podstatě byla výrninkou 
vyslovena závislost na adici, již právědies cedens paralysoval. 
Odkaz v jiných ohledech platil za plně výminečný a mohla tedy 
zejména také vzejíti otázka, nezmařila-li se výminka jeho. A tou 
otázkou se obíral v našenl nlístě Julian i Urseius. Otázka, ne
zmaří-li se výminka smrtí obdařeného, v pranlenech častěji se 
projednává a nebývala patrně vždy stejně zodpovídána.47 ) Urseius 
pokládal podmínku za zmařenou. Julian naproti tomu zastával, 
že se moriente legatario splnila. 

O výslovném doložení výminky "quae inest" jedná Ulpian 
v § 5 výše uvedeného fr. 7 D. 36, z: 

Tractari tamen potest, si impuberi substitutus damnatus sit , 
si intra pubertatem filius decesserit, Seio centum dare, 2,D vivo 
pupillo defunctus Seius ad heredem transferat, quasi ea condicio 
sit expressa, quae inerat. Et magis est ad heredem legatarii 
transire. 

Ulpian vyjadřuje tu, že přechod odkazu na dědice odkazov
níkova by mohl býti pochybným, a to vzhledem k tomu, že byla 
výslovně doložena podmínka "quae inerat(( .48) Podnlínkou tou je 
" si intra pubertatelTI filius decesserit . (( Zemřel-li odkazovník 

47) Srv. D. 28, 7, 28; 28, 5, 5. 
48) Srv. i Ferrini, 1. c . 357. 
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dříve, než filius dosáhl čtrnáctého roku, byla podminka ta zma
řena. Přes to tedy, ze šlo o podmínku, jež byla současně pod
mínko~ instituce substitutovy, počítá tu ještě Ulpian s tím, že 
by se odkaz mohl pokládati za plně podmíněný. Rozhodl-li Ulpian, 
že odkaz nicméně přechází na dědice odkazovníkova, pokládal ' 
patrně v souhlase s Gai. D. 35, I, 107, podmínku odkazu za ne
doloženou. Julian (a snad i Pomponius) byl by musil rozhodnouti 
proti přechodu.49) 

S hlediska dosavadního nložno konečně uvésti místo ná
sledující: 

Jul. lib. XXXVII Dig. D. 34, 4, 10 pr.: Si legatunl pure 
datum Titio adimatur sub condicione et pendente condicione 
Titius decesserit, quamvis condicio defecerit, ad heredem Titii 
legatum non pertinebit: nam legatunl cum sub condicione adirnitur, 
perinde est, ac si sub contraria condicione datun1 fuisset. § I: 

Quod ita legatun1 est: "Titio decem heres meus dato: si Titio non 
dederit, eadem decem Sempronio dato," si moriatur . Titius ante 

49) Ferrini Legati 353 násl. rozeznává při odkazech podmínky pro
jevené výslovně a podmínky projevené implicite. Tyto pak dělí na dvě 
skupiny: ' podmínky podávající se jednak ze samého obsahu disposice, 
jednak z vůle zůstavitelovy jinde projevené. V prvé skupině rozeznává 
zase, plyne-li podmíněnost z právního jednání, jak v konkretním případě 
bylo utvářeno nebo z povahy jeho všeobecné (Ferrini mluví o "natura 
particulare di una disposizione" a ,,~atura generale del negozio giuridico") . 
O druhé skupině byla již řeč v pozn. 23. a lze s výhradou tam učiněnou 
odkázati k výkladu Ferriniho, str. 358 násl. Co se tkne skupiny prvé, 
obsahují přiklady nejprve uvedeného druhu jejího D. 35, I, I pro a § 3. 
Starší nauka klassického práva učila o nich, že stojí na roveň podmínkám 
vysloveným. Papinian naopak zastával, že dies takových odkazů cedit 
ihned bez a'hledu na jejich podmínečný charakter, srv. D . 36, 2, 25, I 

(z tohoto místa utvořili kompilatoři všeobecné pravidlo v D. 35, I, 99, 
srv. i Ferrini, 356 pozn. 1.). Ferrini na str. 356 správně na to upozorňuje , 

že taková podmínka, byla-li v y s loven a, i tehdy, když Papinianův 
názor pronikl, musila býti považována za skutečnou podmínku, v čemž 

se jeví charakteristický rozdíl tohoto případu od onoho, jehož podmíněnost 

je dána povahou právního jednání jako takového . Neboť takováto pod
mínka vyslovena neučiní jednání podmíněným (t. zv. condicio iuris) . Za 
takovou pokládá Ferrini 353 i doložení podmínky vyslovené již při instituci. 
Dle toho, co bylo řečeno v textu, bylo tomu tak teprve od doby Pompo
niovy. J ulian přikládal ještě vyslovení takové podmínky účinek plně 
pOdmiňujícL 

~ 
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diem legati, Sempronius legatmn utiliter petet : translatun1 enim 
legatum intellegi debebit. 

V pl-ípadě druhéú1 mohlo by býti pochybno, nesluší-li odkaz 
Titiovi daný, třetas by byl zřízen pure, přec jen pokládati za 
výn1inečný. Neboť bylo-li by v odkazu danénl Semproniovi spatřo
váno výnlinečné odvolání odkazu prvého, bylo by na snadč po
suzovati případ ten stejně jako onen, o němž se mluví v principiu 
právě uvedeného fragmentu, a pokládati prvý odkaz za nllčky 
závislý na podlnínce, že odkazovník se dožije doby, v níž by 
dědic mohl a měl odkaz plniti.50) Dies cedens byl by tínl odložen 
a je patrno, jak výhodné by to bylo pro Sempronia. 

Postup tento byl by však nesprávný. V případě prvém má 
Julian na mysli výslovné podnlíněné odvolání odkazu a učí o něm, 

že přivodí podmíněnost odvolaného odkazu a to tak, že odkaz 
jej ako by dán pod výminkou opačnou než lná ademce. I v~'minka 
ademce i výminka odkazu odvolaného jsou ovšen1 v~Tminkami 
suspensivními, rozdíl mezi nimi leží v tom, že je-li výminka ademce 
affirmativní, je výminka odkazu negativní a naopak.51) Důsledkem 

podmínečné povahy odkazu prvého jsou pak dědicové Titiovi 
vyloučeni z jakéhokoliv práva k odkazu, zemřel-li odkazovník 
v době, kdy výlTIinka adenlce nebyla ještě rozhodnuta. Na doklad 
budiž srovnáno pr. a § I D . 36, 2, 6. 

Toto Julianovo pojetí bylo i později všeobecně uznáváno.52) 

Enneccerus 53) vysvětluje je Hm, že ademtio legati není 
zrušenínl p r á v a, nýbrž zrušením p r á v n í hoj e d n á n í, 
jež dosud práva nevytvořilo a nahražením jeho novou podmínečnou 
disposicí, a vidí v tom charakteristický rozdíl této adelTIce a pod
míněné novace, při níž se vými.nka novující stipulace na stipulaci, 
jež n1á být zrušena nepřenáší.54.) V tom však rozdíl ten ležeti 
nemůže. Ve skutečnosti i při novaci jde o zrušení právního jednání. 
Ostatně je lépe, pokud jde o ademci, mluviti jen o zrušení dis-

50) Z tohoto hlediska zdá se skutečně vycházeti Ferrini Legati 175:, 
později však názor tento opustil, srv. str. 382 násl., 589 pozn. I . 

51) Srv. Ferrini, l. c. 3z8. 
52) Srv. Gai. D . 35, I, 107; Florent. D. 34, 4, 14 pr. ; Paul. D . 36, 

2, 6 pro 
53) RechtsgeschaJt 53 8. 
54) L. C . 536 násl. ; srv . také Marchi, Bull. Zl, 96 pozn. 1. 



posice: právní jednání, v něm~ disposice púvodní se stala, t. j. 
testament, trvá.55) Myšlenka z níž Enneccerus vychází, je nic-
111éně správnou. Nelze popírati, že při ademci právo iná teprve 
vzn~knouti. Je-li aderrlce bezpodmínečná, nenlá odvolané usta-= 
novení nejmenšího významu; je-li výrninečná, nevznikne právo 
dříve, dokud není výminka jeií zmařena. Odkaz jednou odvolaný 
pozbývá jako disposice své samostatnosti, je s ademcí neslučitelně 
spojen v jedno, nejde tu nadále o poměr dvojí různě projevené 
vůle, nýbrž o vůli jedinou, jak vyplývá již z obsahu testamentu 
samého

v 

nebo z okolností, na nichž testator svúj projev učinil 
závislýnl. Proto nernůže b~Tt o vzniku nějakého práva 7 odkazu 
dříve řeči, dokud tato jediná vúle není zjištěna, proto odkaz, 
třebas byl původně pure nařízen, podrrlÍnčnýn1 odvoláním sám 
se stane výrrlinečným. 

Jinak při novaci. Při ní jde o poměr dvou zcela sarllostat
ných jednání, z nichž každé je schopno o sobě existence. A stejně 
má se věc, jde-li o translatio legati. Proto, je-li odkaz transferován 
sub condicione, není to překážkou tOlTlU, aby původní odkaz 
neprojevil jisté účinky. N~jdúležitějšírrl z účinků těch je, že -
jde-li o odkaz pure zřízený - nastane pro něj dies cedens. Odkaz 
ten platí za nepodmíněný. 

To je také náhledem Julianovým v D. 34, 4, 10, I. Způsob, 

jakým se Julian vyjadřuje, nenasvědčuje tomu, že by byl dies 
cedens legati nastal teprve splněním výn1inky, kterou by bylo 
.podle obdoby principia domysliti. Mimo to jakékoliv analogii 
mezi pr. a § I fr. 10 brání již ta úvaha, že v pr. se jedná o od
volání výslovné, v § I by mohlo jíti však nejvýš o tacita ademptio, 
a tento dvojí druh odvolání se podstatně liší, tak zejména již tím, 
že tacita ademptio púsobí zrušení odkazu pouze ope exceptionis, 
kdežto odvolání výslovné púsobí ipso iure.56) Tacita ademptio, 
která by se snad v translaci mohla spatřovati, nemá nijakého 
vlivu na odkaz prvý pure nařízený, odkaz ten je bezpodmínečný,5í) 

55) Perozzi, 1st. 2, 554 a pozn. 4. 
56) Srv. Ferrini, 1. c. 563 násl.; 575 násl.; byl-li by odkaz ta cite sub 

condicione odvolaný sám rovněž podmíněným, zanikl by při splnění pod
mínky ademce i p s o i u r e. 

57) Marchi, Bull. 21, 35 mylně se domnívá, že ta cit a ademptio 
condicionalis by musila mít stejné účinky, jako odvolání výslovné. - Nelze 
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dies jeho cedit zcela normálně, smrtí zůstavitelovou . To t aké 
předpokládá 'Ulpian lib. XXIV ad Sab. D . 34, 4, 3, 3: 

. Sed et cun1 quis ita legasset: "heres meus Titio dato: si non 
dederit, Sempronio dato" ita demum Sempronio debetur, si dies 
eius in persona Titii non cessisset: 

Prvý odkaz, jak již bylo řečeno, nutno pokládati za bez
podmínečný. Druhý závisí na podmínce "si Titio non dederit." 
Splní-li se tato podmínka, odkaz se dostane Semproniovi. Ulp. 
praví, že odkaz dostane se Semproniovi, "si dies eius in per
séma Titii non cessisset," tedy zemře-li Titius před zůstavitelem . 
Z toho' plyne,že podmínka "si Titio non dederit" je z m a
ř e n a, pře Ž i 1-1 i Ti t i u s z Ů s t a v i tel e a že netřeba 
čekati, zdali dědic odkaz skutečně Titiovi vyplatí čili nic. 
Jest tedy patrno, že není správné pojetí Brinzov058) a Arndt
SOVO,59) kteří obávajíce se, že by odkaz závislý na podmínce 
"si Titio non dedecit" byl dán plně do vúle obtíženého, čehož 
odkaz nepřipouští, 60) akcentují dativ Ti t i O. Odkaz nezávisí 
na libovúli dědicově, nýbrž podmínka zůstavitelem vyslovená 
byla interpretována jako podmínka p r a v á. 61) Bylo-li pak 
tou podmínkou, že prvý odkazovník se nedožije smrti zůsta
vitelovy (= si Titio non dederit), 62) bylo zbytečno přimýšleti ji 
snad dle analogie fr. 10 pr. v opačném znění k prvému odkazu -
tím by se byl odkaz ten učinil závislým na condicio iuris . 

Zbývají-li dosud některé pochybnosti o tom, zdali skutečně 
dies prvého odkazu cedit smrtí zústavitelovou, budou jistě roz
ptýleny textem následujícím: 

Jul. lib. XXXIX Dig. D. 36, I, 26 pr.: Quidam ita testamento 
scripserat: "a te, heres, peto fideique tuae committo, ut quidquid 
ex hereditate mea ad te pervenerit, filio meo prima quaque die 

na doklad, že při ta cit a ad. cond. prvý odkaz zůstává bezvýminečnýni, 
dovolati se D. 36, 2, 24, v kterémž místě nejpravděpodobněji zmínka, 
o ademci je interpolována. O tom ještě níže. 

58) Pand.1 917 násl . 
59) Vermachtnisse 48, 237 . 
60) Srv. Ferrini, 1. c . 160 a násl. 
61) Není podmínkou pravou, závisí-li splnění její na vůli zavázaného . 
62) Dlužno pak ovšem míti za to, že podmínka ta se zmahla, i když 

Titius smrti zůstavitelovy se dožil a tedy dies cedens v jeho osobě nastal, 
on však odkaz odmítl. Odkaz připadl by pak obtíženému. . 

Sommer:' Dies cedens v právu l'imsk~m. 7 



aut, si prius quid ei acciderit, n1atri eius des reddas." Quaeritur, 
cum antequam adeatur hereditas puer decesserit, an fideicom
missum matri debeatur. Respondi, si puer, antequam dies fidei
commissi cedat, decessisset, fideicommissum translaťum esse ad 
matrem, postea autem quam dies fideicommissi cessit sidecesserit, 
ad heredem pueri fideicommissum pertinere. Sed an ea voluntas 
fuit patris fan1ilias , ut si ante restitutum fideicommissum puer 
decessisset, matri potius quam heredibus praestaretur, praetor 
aestimabit ex persona matris et ex persona pueri. 63

) 

Tu jde o případ zcela obdobný, třebas by se tu jednalo o uni
versální fideikomis a výminkou bylo "si quid ei acciderit." Že 
J ulian odkaz synovi zanechaný pokládal za bezvýminečný, je 
z toho patrno, že uvažuje o možnosti úmrtí synova post diem. 
cedentem. Dle výše uvedeného pojímání Brinzova a Arndtsova 
by však dies cedens před úmrtím synovým mohl nastat jen, když 
by obtížený odkaz skutečně vyplatil, což právě quaestio ne
předpokládá. Ostatně je ' z· tohoto místa patrno, že Brinzovo 
a Arndtsovo pojímání zmíněné výminky ani pto odkaz matce 
zanechaný není případným. Dle něho by odkaz musil se dostati 
matce za předpokladu quaestio vždy, jakmile by syn zemřel. 
Julian zde však způsobem z místa samého patrným rozeznává. 

Brinz a Arndts vycházeli při svých úvahách z textu jiného, 
který se ovšem zdá podporovati jejich pojímání. To co v něnl je 
obsaženo, je v přímém odporu se vším, co dosud bylo řečeno . Jeto 

Ulp ~ lib. XXIV ad Sab. D . 34,4, 3, I 6'!): Si quis Titio legaverít 
sic "Titio dato aut, si Titius ante decesserit quam accipiat, Sem
pronio dato" . securidum meram suptilitatem utrique obligatum 

63) Místo pokračuje ještě: Marcellus: sed testatoris voluntati congruum 
est, quandocumque puer decesserit, sive antE:quam dies fideicommissi cedit 
sive postea, ad matrem transferri fideicommissum, si ne'n iam puer hoc 

. acceperit, eoque iure utimur. Již Ferrini, 1. c . 385 prokázal, že tento dodatek 
je interpolací. S tím souhlasí i Segre, Gazzetta giur. meridionale 1901 , 172 ; 

Bull. 19, 224 pozn. I ; Studi, Brugi 394 pozn. 4, s nímž možno souhlasiti 
i v tom směru, že notou Marceovou je předchozí věta "Sed an - pueri". 
Srv. ale také Beseler, Beitrage zur Kritik der rom. RechÚquellen I, 52 . 

64) Pr. místa tohoto praví : Si quis ita legaverit: "Titio fundum do 
lego: si Titius decesserit, Seio heres meus dare damnas esto", recte trans
latum legatum videtur. Ve Florentině následuje věta, otištěná zde v textu 
na· konci §u I , již Mommsen správně do tohoto §u přenesl. Že nepatří do 
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, 
videri heredem, id est et Sempronio et heredi Titii . Sed si quidem 
mora Titio ab herede facta est, ad heredes eius leo-ati exactio 
transmittitur Sempronio repellendo : sin autem nuHa ~ora inter
cesserit, tunc Sempronius legatun1 accipit, et non Titii heredes. 
Sed si ante diem legati cedentem decesserit Titius, soli Sempronio 
debetur legatum. Sed et si iam mortuo eo, cui legatum erat , 
easdem res transtulerit, Sempronio debetur. 

Odkaz Titiovi daný ani zde se nepokládá za podmíněný. 

Za to však výminka odkazu druhého Semproniovi daného inter
pretuje se způsobem zcela jiným, než bylo výše vylíčeno. Odkaz 
nezajistí tu dědicům Titiovým již ta okolnost, že se Titius dožil 
diei cedentis. I když zemřel post diem cedentem, přechází odkaz 
na Sempronia, a to v tom případě, nedoputil-li se dědic dosud 
nižádného průtahu v plnění odkazu. Výminka "si Titius ante 
decesserit, quam accipiat" stojící zajisté na roveň výmince "si 
Titio . non dederit" _ pokládá se tu na rozdíl od D. 36, l, 26 pr. 
za splněnou teprve tím, že Titius zemře dříve, než se dědic 

dopustí právě zmíněného průtahu . 

V čem může takový průtah záležeti? 
Rozumí-li se jím mora in adeundo, je pak na uv. m. termínu 

"mora" užito netechnicky, neboť tu není závazku, s jehož plněním 
by mohl dědic prodlévati. Pak však bude také nesnadno říci, 

kdy dědic skutečně je in mora, když se jakkoli spozděným na
stoupením dědictví neprohřeší na nijaké své povinnosti. Chrániti 
odkazovníka proti takovému prodlévání dědicově měl právě dies 
cedens a je vskutku nesnadno nahlédnouti, proč by tu přechod 
na Titiovy dědice měl nastati teprve, když by k dies cedens při

stoupil průtah dědicův. 
Značí-li však mora prodlení dědice již nastoupivšího, je 

teprve záhadným, proč tu Ulpian vylučuje z práva, které přeci 
v osobě Titiově okamžikem nastoupení dědictví nesporně vzešlo , 
dědice Titiovy, nebyl-li heres v prodlení. 65) 

souvislosti principia, tomu nasvědčuje i to, že se v ní praví "easdem res 
transtulerit", kdežto pro mluví o pozemku. Jiná je otázka, zůstala-li věta 
ta v nezměněné podobě. Segre, 1. c. (Gazzetta) se domnívá, že nezněla tak 
apodikticky, když odkaz zanechaný osobě již neexistující platí pro non 
scripto (srv. Heyrovský, Dějiny a system4 1146) a translací se neplatný 
o dkaz v platný nepromění. 

65) Srv. i Segre v Stud i Brugi 1. c . 

7* 
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Pochopitelné by to bylo jedině, když ' by odkaz Ti t i o v i · 
daný závisel na výmince, která by došla splnění teprve té chvíle, 
když by heres upadl v prodlení, kteréž chvíle by pak nastal 
teprve dies cedens tohoto odkazu. Nehledíc však k tomu, co již 
výše bylo řečeno o bezpodmínečné povaze prvého odkazu, jest 
takový výklad nemožný již dle znění místa samého, kdež se 
proti případu s prodlením klade dále případ "si a n t e diem 
legati cedentem decesserit Titius," z čehož plyne, že v předchozím 
se dies cedens pí-edpokládá. 

Vedle těchto obtíží je nápadnou neshoda rozhodnutí v §u I 

obsaženého s následujícím §em z, v němž se praví: 

Id e III dicendum est et fideicolllmissa hereditate puero 
data aut, si ante restitutam decessisset, matri eius relicta: ut si 
puer ante diem legati cedenterYl decessisset, matri debeatur, si 
postea, ad pupilli heredes fideicommissunl transnlittatur, utpote re 
ipsa mora subsecuta. 

Rovněž odporuje §u I již výše uvedený § 3 tohoto místa. 

Nezbývá než uchýliti se na cestu, již tu prvý naznačil Ferrini. 66) 

Místo je ' porušeno kOlnpilatory. Na jejich vrub dlužno přičísti 

rozeznávání případú s lllOrou a vyškrtnouti, chceme-li obdržeti 
text púvodní, slova "Sed si quidelll - Titii heredes" v §u I 67) 

a "utpote re ipsa mora subsecuta" v §u Z.6S3) 

66) L. c. 382 násl.; srv . také Segre na m. uv. v pozn. 63 . 
67) Odůvodnění podává Ferrini a Segre na uv. m. O jednotlivých 

indiciích interpolace podávajících se z o b s a h u míst uvedených stala 
se zmínka v textu. Jazykově prozrazuje ruku kompilatorů nahromadění 
antithetických vět (Sed si quidem ... sin autem . . . přistupují tu k t ěm 

které již Ulp. napsal). Dále: "legati exactio transmittitur" místo prostého 
"legatum t ." ; gerundivum v absolutním ablativu na konci věty "Sempronio 
repellendo" (k tomu srv. Kalb, Juristenlatein2 71) ; konečně neshoda, 
v modech: si mora . .. facta es t; si interc e s ser i t (jež ovšem sama 
o sobě by nic neznamenala, poněvadž kompilatoři i na místech nepochybně 
pravých modus měnili) . Za pravé pokládá rozeznávání případů s morou 
Siber, S . Z. 29, 76 násl. Bez bližšího označení přijímá, že kompilatoři místo 
změnili Gradenwitz, S. Z. 26, 366. 

. 68) Tímto dodatkem chtěli kompilatoři rozhodnutí Ulpianovo, které 
se jim patrně v tomto případě (fideikomis ne zletilci) zamlouvalo, uvést ve 
shodu se svou předchozí interpolací. Srv. také Pernice, Labeo 2, 2, I , 136 
pozn. 5. Za pravý pokládá dodatek ten Siber, 1. c., odvolávaje se na D. 40, 
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.. Mera , :uptilitas, ? níž se mluví v §u' 1 ,69) předpokládá, že 
TltlUS zemrel post dlem cedentem. Převedl pak odkaz na svoj e 
dědice, záro:eň však také podmínka, pod níž byl odkaz převeden 
na Sempronla, dle slovního svého znění se splnila. Rozhodnutí 
taková Ulpian patrně neschvaluje a přiznal odkaz zajisté, jako 
v § Z a 3, dědicúm Titiovým výlučně. Sen1proniovi dostane se 
odkazu jedině, zen1ře-li Titius dříve, než dies cedens v jeho osobě 
nastal. Tak vidíme Ulpiana v plné shodě s míněním, které za
stával již Julian. 

Ze všech, dosud uvedených textú (srv. i D. 34, 4, 3 pr.) je 
patrno, že otázky v nich se naskytající již J ulian řešil s hlediska 
translatio legati. Je ovšem pravda, že tu je translací 
zřízena substituce v odkaz. 70) Proto však není třeba s Ferrinim 
tvrditi, že by tu nešlo o praV)T případ translace, při níž nový 
odkaz nastupuje n a mís t o starého, kdežto zde pr)' nastupuje 
jen , ve dle něho. Tu Ferrini přehlíží, že jde o translaci p o d
mí n ě n o u, jež nezruší odkaz starý okamžitě, nýbrž teprve, 
když se splní její výminka.7l) 

5, 26, 1. Počáteční s lova frg. ,,idem dicendum" vykládá pak nuceně a sám 
uznává, že by tato "mora ex re" vlastně ani f,kutečným prodlením nebyla. 
Na pravé prodlen.í vztahuje se C. 2, 40 (41), 3 (r. 290). 

69) Byly vysloveny pochybnosti, zda-li počátek místa lze pokládati 
za pravý. Tak zejména Siber, 1. c . 74 pokládá místo za interpolované 
od "secundum" až k prvému ,;sed", a to vzhledem k Justinianově konsti
tuci C. 6, 38, 4. Dle ní však není vyloučeno, že tu Ul pian referovalo cizím 
mínění, neboť dle Justinianovy zprávy již -dříve bývalo zastáváno mínění, 
kterému Justinian dal přednost. Tak i Segre, 1. c. Na účet kompilatorů 

by pak stačilo přičísti pouze slova "secundum meram suptilitatem". 
70) K místům již uvedeným srv. také Modestin, D. 34, I, 4 pr., kdež, 

jak Ferrini, 1. c. 655 správně poznamenává, nejde o .ius accrescendi, jež při 
fideikomisech místa nemělo, nýbrž o mlčky předpokládanou substituci . 

71) Ferrini, 1. c . 588 . V poznámce I tamže dovolává se pro svúj názor 
toho, že druhý odkaz je platným i když prvý je bezúčinným a poukazuje 
na onu větu D. 34, 4, 3, I, o níž byla již zde řeč výše v pozn. 64. Tam bylo 
také k tomu ukázáno, že není '; yloučeno, že věta ta byla kompilatory 
podrobena změně. Po mém soudu neliší se nijak přlpad translace, zahrnující 
substituci od každé jiné translace. Obdoba translace podmíněné a novace 
podmíněné je patrná a Ferrini sám na ni 1. c. 587 ukazuje. Cituje při tom 
pro translaci D. 34, 4, 7, jež je vzato z téže knihy Ulp. kom. ad Sab., jako 
D. 34, 4, 3· Ostatně je zajímavo srovnati s tímto poslednějším místem 
i s Jul. D. 34, 4, 10 místo jiné, jednající ope n u s 1 ega t a. Je to Paul. 
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Jmenovitě z této poslední skupiny mist je patrno, jaký význam 
měl pojem dies tedens při odkazech výminečných a jak důležité 

lib . VI ad leg. Jul. et Pap. D. 36, z, z4 pr. : Si penum heres dare damnatus 
sit vel fundum et, si non dedisset, decem, ego accepi et penum legatam et 
translatam esse in decem, si noluerit penum heres dare, et nunc pecuniam 
deberi, cum interpellatus fundum non dedisset, et si interea decessisset 
legatarius, tunc heredi eius non nisi fundum deberi. Namque cum dictum 
est: "at Publicius fundum dato" perfectum est legatum et cum di cit "si 
non de de rit, centum dato, sub condicione fun :E legatum ademptum videri 
eo casu, quo centum deberi coeperint. Quorum quia condicio v ivo legatario 
non exstiterit, forte quia interpellatus heres non ~.it, evenit, ut ademptio 
'nihil egerit fundique legatum duraverit. O místu tomto důkladně p ojednal 
Antonio Marchi v Bull.ZI, 76 násl. Jde o odkaz tohoto znění: heres meus 
penum dato; si non dederit, decem dato (penus znamená zásobu potravin; 
k vymezení rozsahu tohoto odkazu srv. D . 33, 9 fr. 3 a S) . Otázka je, čeho 
se dostane dědicům odkazovníka, který zemřel dříve, než mu obtížen)T 
plnil penum. Mínění o povaze zmíněného odkazu nebyla sjednocena. Panu
jícím lze nazvati názor, že tu jde o odkaz jediný, jehož předmětem je summa 
peněz, kdežto penus je pouze in praestatione, nikoliv in obligatione (srv. 
Q. Mucius D . 4S, I, IIS, I; Jul. D . 36, z, 19 § I a 2; Marcel. a Dlp . D. 33, 
9, I ; k tomu Siber, SZo 29, 90 násl.; Mitteis, SZo 32, 14). Při tom rozeznával 
Julian, byla-li stanovena lhůta, do níž penus měla být plněna či-li nic. 
Jen v druhém případě pokládal odkaz za nepodmíněný a mohli tudíž zajisté 
dědici odkazníkovi požadovati sumu, jež byla předm~tem odkazu (srv. 
Siber SZo 29, 94 pozn . I i. f .). V prvém případě pokládal odkaz sumy za 
v)Tminečný a zemřel-li odkazovník před uplynutím lhůty, aniž by mu byl 
obtížený plnil, vyšli dědici na prázdno . Odlišné stanovisko zaujal Paulus . 
Pokládal penus za předmět odkazu, který pod podmínkou je transferován 
v odkaz peněz. Podmínkou translace bylo "si non dederit penum". Dle 
Paul. D. 3S, 2, I, 8 měl dědic povinnost v přiměřené lhůtě po nastoupení 
dědictví penum plniti. Neučinil-li tak, splnila se podmínka translace, odkaz 
prvý byl ipso iure zrušen a na jeho místo nastoupil odkaz peněz. K tomu, 
aby byl odkaz prvý zrušen, bylo však třeba, aby se odkazovník dožil splnění 
podmínky translace . Zemřel-li odkazovník dříve, než se podmínka ta mohla 
splniti, zmařila se tím podmínka translace ~ odkaz prvý trval v neztenčené 
působnosti . V D. 36, 2, 24 Pl'. jest pak dvojí nápadné: jednak, že se mluví 
při otázce splnění resp. zmaření podmínky translace o poŽadavku inter
pelace, o němž D. 3S, 2, I, 8 ničeho neví; požadavek ten je patrně inter
polován, srv. Siber, 1. c. 9S. Pak že po penus dodává Paulus "vel fundus" 
a v následujícím mluví jen o fundus . Tu dlužno souhlasiti s Marchim, 1. c. 
77 pozn. I, ie "vel fundus" dodali kompilatoři, aby naznačili, že rozhodnutí 
v místě obsažené nemá být specificum odkazu p enus. 

V D . 36, 2, 24 Paulus odůvodňuje trvání prvého odkazu tím, že odkaz 
byl vlastně pod podmínkou odvolán a že podmínka ademce se zmařila. 
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následky se. tu k němu pojily] vznikla-li pochybnost jednak o tom, 
sluší-li odkaz p'okládat za výminečn~T čili nic] jednak ° tom, kdy 

O výslovném odvolání tu ovšem nemůže býti řeči, jde jen o " tacita ademptio 
condicionalis". O té však již výše bylo poznamenáno, že zrušuje odkaz 
pouze ope exceptionis, kdežto D. 3S, 2, I, 8 pokládá v případu splnění 
se podmínky translace odkaz za zrušený ipso iure. Z toho usuzuje Marchi, 
1. c. 86 násL, že theorie o ademptio v D. 36 2, 24 poch.ází od Justiniana . 
Paulus bez ohledu na to, leží-li v translaci ademce a je-li v ní vyjádřena 
mlčky vůle odkaz odnít, pokládal odkaz prvý za zrušený již tou skutečností, 
že předmětem druhého odkazu je totéž, co by byl obtížený musil plnit na 
základě prvého, takže jest tQ úplná shoda mezi touto tram.lací a novací . 
Vedle této starší translace civilního práva uznalo pak právo praetorské 
i jinou formu tram:.lace, opírající se o tacita voluntas zůstavitele, a to pokud 
šlo o odkaz vindikační (Gai. lib . II [sc. de leg.] ad Ed. Drb. D. 34, 4, S: 
Sicut adimi legatum potest, ita et ad alium transferri, veluti hoc modo : 
"quod Titio legavi, id Seio do lego": quae res in personam Titii tacitam 
ademptionem continet) a o fideikomisy. Pojímání toto . sevšeobecnili kom
pilatoři a jako opřeli zrušovaCÍ moc novace o animus novandi, tak opřeli 
zrušovací moc translace o animus adimendi (srv. 1. 2, 21). Dle ' toho by 
pak nebylo klassické právo vidělo bezpodmínečně v každé translaci odvolání 
odkazu (jak učí Ferrini, 1. c. S84; opatrněji Perozzi, 1st. 2, SSS a pozn. 4.)· 
K vůli translací mlčky projevené, bylo by se přihlíželo jedině při fidei
komisech (srv . D. 34, 4, 3, II) a pak tam, kde šlo o translaci v odkaz do lego . 
Tento druhý případ opírá Marchi o výše cit. D . 34, '4, S, kdež se ke konci 
praví "quae res in personam Titii tacitam ademptionem continet". Tento 
dodatek nezdá se mi však býti nad vši pochybnost pravý. Na prvý pohled 
je nápadný vlastně jen akkusativ "in personam" místo správného "in 
persona", jež dle svědectví vydání Gebauerova má Vulgata (Mommsen 
varianty rukopisů Vulgaty nepoznamenal). Zkoumáme-li však obsah věty 
té blíže, můžeme především zjistiti, že o "tacita ademptio" se mluví v pra
menech ještě jednou a to v dotazu Scaev. lib. XX Dig . D. 34, 4, 30, 2; 
Scaev. sám termínu toho neužívá. Tu však nejde o translaci, nýbrž o mlčky 
projevenou ademci při f i d e i k o m i sec h. Přichází tedy výraz ten 
jedině u Gaia. Tu pak je nápadné, že termínu "tacitus" , "tacite" Gaius 
téměř neužívá. "Tacite" přichází u Gaia v tomže díle lib. I de leg. D. 30, 
6S, I, kdež se praví "aliud est enim iuris , si quid tacite contineatur, aliud, 
si verbis exprimatur". Tuto větu pokládá jen z jazykových důvodů Grupe, 
SZo 17, 313 za interpolovanou. Nehledíc k fideikomisům, nebyli by tudíž 
klassičtí právníci neplatnost transferovaného odkazu nikdy .opírali o tacita 
ademtio. Důvod zrušení odkazu ležel prostě již, jak výše řečeno , v existenci 

. nového odkazu s týmž obsahem. 

Jako odporující nelze uváděti Paul. D. 3°,33, kde se uvažuje o možnosti 
ademce, byla-li táž věc odkázána více osobám. Již Cuiac (2, 886; 7, 996; 
1°14; 10, 687, 1073, 1136) pokládal místo v části od "quod in separatim" · 
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se výmiJ!ka odkazu doložení splnila. Tím, že všechny tyto otázky 
byly ř"ešeny z jednotného hlediska diei cedentis, byla jich kompliko
vanost podstatně zjednoušena. 

Ke konci této kapitoly budiž učiněna zmínka o odkazu alter
nativním. Mohl být zanechán buď ve formě odkazu vindikačního 
nebo <lamnačního. Volba v prvém případě příslušela odkazov
níku, v druhém, obtíženému. 72) Právo volby nebylo tu nijak vý
lučně osobním, nýbrž přecházelo na dědice: dies cedens takového 
odkazu nastával zcela normálně. 73) 

V tomto utváření se odkazu alternativního mohly nastati 
různé změny. Ph damnačním odkazu takovém mohla být volba 
poskytnuta odkazovníkovi. Z D. 33, 5, 19 se podává, že to na 
povaze odkazu nic neměnilo. Právo volby pi'-echázelo na dědice 
odkazovníkovy, dies cedens nastával normálně. Ale i zde se 
nlOhly vyskytnout zajímavé komplikace. K osvětlení budiž uveden 
následující text: -

Vlp. lib. XXIV ad Sab. D. 36, 2, 14 pr.: Si usus . fructus aut 
decem, utrunllegatarius voluerit, sint legata, utrumque spectandum 
et mortem testatoris et aditionem. hereditatis, mortem propter 
decem, aditionem propter usum fructum: quamvis enim electio 
sit legatarii, tamen nond1.1m electioni locus esse potest, cum propo
natur aut nondunl testatorem decessisse aut eo mortuo hereditas 
nondunl adita: § I : lnde quaerit J ulianus, si post mortem testa
toris legatarius decedat, an ad heredem transferat decem leg?-tum, 
et libro trigensimo septimo digestorum scribit posse dici decem 
transtulisse, quia mortuo legatario dies legati cedit. Argunlentum 
J ulianus pro sententia sua adfert tale "Seiae decem aut, si peperit, 
fundum heres nleus dato": nam si, anteq-qam ' pariat, inquit, de
cesserit, ad heredenl suum decem transmittet. 

Legát byl zřízen formou odkazu damnačního, ph formě 

vindikační by šlo v tomto případě o optio legata: Předmětem 

za interpolované; po něm také Faber, Coniecturae, 6, 1; Error. 50, 3. 
Konečně i As<:;oli, Arch. giur. 40, 359 upozornil, že tu je po mícháno dvojí 
hledisko : translace a ademce a přesvědčivě dovodil, že Paulus tu nepravil 
více než Gaius II, 199. 

72) Srv. Heyrovský, Dějiny a sy.stém4 lI88. 
73) Srv. D. 30,108, 2 a k tomu Ascoli, Arch. giur. 40, 346 ; D. 33, 5, 19 ; 

Ferrini, Legati 269 násl. , 272 násl. 
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jedné alternativy je tu usus fructus. Jest ; tázka, nIá-li tato okol
nost rozhodující vliv na dies cedens odkazu, jenž by tu nIčl pak 
nastati adita hereditate. 

Nesporně má usus fructus jako předmět jedné z alternativ 
vliv na možnost volby: nelze volit dříve než bylo dědictví 

nastoupeno, jako zase na druhé straně volba nemůže býti 
vykonána za živóta zůstavitelova. To · j.e obsahem prinClpla 
a z toho je patrna jednotnost alternativního odkazu. Nicméně 
jsou při odkazu. tomto jednotlivé alternativy odlišeny a mohou 
poskytnouti samostatné nároky. To se ukáže, zemře-li odka
zovník v našel11 případě p o s t nlOrtenl testatoris a a n t e 
aditanl hereditatem. Odkaz tínl pí-estává býti alternativním, 
možnost volby odpadla odpadnutím jedné z alternativ, z níž, 
kdyby byla , j~diným obsahem odkazu, by dědici odkazovníkovi 
nároku míti nemohli, cL není nlOžno, aby byl odkazovník převedl 
na svoje dědice právo volby, jež mu ještě nepJ:-íslušelo. 

Co se tkne otázky diei cedentis, dlužno rozeznávati celý odkaz 
jako alternativní a jeho alternativy. Dies cedens celého odkazu 
nelnůže tu dříve nastati, než bylo dědictví nastoupeno . Teprv pak 
přísluší odkazníkovi právo volby, jež j·e přednlětem obsahu, teprv 
pak je může 'pr-evésti na svoje dědice. Zároveň je tu patrný 
význanl diei cedentis: kdežto odkaz, jehož jed i n Ý m obsahem 
by byl usus fructus, by smrtí odkazníkovou po nastoupení dědictví 
nastalou zanikl, zde i po smrti odkazníkově tou dobou nastalé 
dědic odkazovníkův bez dalšího by mohl pro sebe žádati usus 
fructus. Odkaz takový nijak nelze pokládati za podnlíněný vy
konánínl volby, odklad diei cedentis nastává vlivem obsahu jedné 
z alterna ti v jeho. 

Jinak se nlá věc s jednotlivýll1i alternativami. Je-li jedna 
z nich taková, že dies cedens její, byla-li by odkazem sanlOstatným, 
by nastal později než smrtí zůstavitelovou, Iná tato její povaha 
vliv na alternativu druhou. Tato se tím stane pod nl í II ě n o u. 
To jest patrno nejen, je-li jedna z alternativ podmíněna výslovně, 
Nýbrž i když předmětenl j'edné z alternativ jest ususfructus. 
O pivnějšíni případě praví Jul. lib. XXXV Dig. D. 36, 2, 16 pr. : 
Cum ita legatunl est: "Stichum vel quod ex Pamphila natum 
erit, heres meus dato," non ante dies legati eius cedet, quam ali
quid e Panlphila natum fuerit aut certum fuerit nasci non posse. 
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Nezávisí tedy snad alternativa výslovně nepodmíněná na 'opaku 
podmínky alternativy druhé, naopak ona nastane, ať se pod
mínka druhé splní čili nic, ale nemůže přijíti v úvahu, dokud není 
ro z hod n u t o, s pl n í -1 i s e tato podmínka. Podmínka, na 
níž závisí, zní: si ve illud factum fuerit sine non fuerit, a o té praví 
Pomp. lib . VI ad Sab. D. 36, z, 13: huius modi legatum: "sive 
illud factum fuerit sive non fuerit, illi do lego," ad heredem nOJ;l 
transit, nisi alter casus vivo legatario exstiterit. 74) Je-li pak v pří
padu odkazu alternativního smrtí odkazníkovou rozhodnuto, že 
podmínka alternativy výslovně doložená je zma.l-ena, splní se 
podmínka alternativy výslovně nepodmíněné, a dies legati cedit. 
To také praví Ulp. ve fr. 14 § I D. 36, z . ("mortuo legatario dies 
legati cedit" ; že se tu s případem, kde předmětem jedné alter
nativy je usus fructus nakládá stejně jako když jedna z alternativ 
je výslovně podmíněna, lze vysvětliti tím, že odkaz usufructu je 
podmíněn vlastně tím, že se odkazovník dožije nastoupení dě

dictví 75). Zemře-li však odkazovník, a condicio alternativy vý
slovně podnlíněné dále pendet, je smrtí odkazovníkovou celý 
odkaz zmařen: 

Papin. lib. XVIII Quaest. D. 36, z, z5 pr.: Cum illud aut 
illud legetur, enumeratio plurium rerum disiuncti vo modo com
prehensa plura legata non facit. Nec aliud probari poterit, si pure 
fundum alterum vel alterum sub condicione legaverit: nam pen
dente condicione non erit electio 76) nec, si morietur, ad heredem 
transisse legatunl videbitur. 

Volba mohla pýti při alternativním odkazu damnačním za
nechána také výslovně obtíženému.77) O případě tom jedná 
následující text: 

Pomp. lib. VII ex Plantio D. 31 , II, I: "Stichum aut Pam
philum, utrum heres meus volet, Titio dato, dum, utrum velit 
dare, eo die, quo testamentum meum recitatum erit, dicat." 
Si non dixerit heres, pamphilum an Stichum dare nlalit, perinde 
obligatum eum esse puto, ac si Stichulll aut Pamphilum dare 
damnatus esset, utrum legatarius elegerit. Si dixerit se Stichum 

74) Srv . Ferrini, 1. c . 276 a 357 . 
75) Srv. Ferrini, 1. c. 358. 
76) Srv. D . 33, 2 , 21. 

77) Srv . Ferrini, 1. c . 276 násl. 

/ 
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dare velle, Sticho mortuo liberari eunl: si ant~ diem legati cedentem 
alter mortuus fuerit, alter qui supererit in obligatione manebit . 
Cum autem semel di.xerit heres, utrunl dare velit, mutare senten
tiam non poterit. Et ita et J uliano placuit . 

Z místa toho se podává: Dies cedens nemůže tu nastati, 
dokud obtížený volbu nevykoná 78) anebo není jisto, že jí vy
konati nemůže . . Proto byla v takových případech pravidelně 

stanovena lhůta, v které obtížený musil volbu vykonati .79) Prošla-li 
lhůta ta bez volby, mohl volit odkazovník sám. Je tedy patrno, . 
že ani v tomto případě není odkaz podmíněn vykonáním volby 
se strany obtíženého. Dies legati cedit, i když obtížený volbu 
nevykonal, je-li jen jisto, že ji vykonati nemůže. Proto se nezmaří 
odkaz., odpadnou-li před vykonáním volby všechny alternativy 
až na jednu. Tím se jen zmaří volba obtíženého, který nemůže 
nyní říci, že by volil některý z předmětů, který odpadl. Zbylý 
předmět stane se jediným obsahenl odkazu, jehož dies cedit nyní, 
kdy je jisto, že obtížen~T nemůže volbu vykonati. 

78) Že touto dobou nastane, je patrno z toho, že ius variandi je vy- . 
loučeno (srv. i D . 30, 84, 9) . 

79) Po případě se mohl odkazovník domáhati stanovení takové lhůty 
na obtíženém žalobou, srv. Ferrini, 1. c . 278. 



KAPITOLA IV. 

Vytknuvše v předcházejících dvou kapitolách zásady, jin1iž 
se řídila nauka o dies cedens, vracíme se nyní k dějinám pojmu 
toho. Dei dějin těch zasáhla v prvé době císařské významným 
způsobem lex Papia Poppaea,l) změnivši v jednom směru pod
statně právo civilní,2) jež se vyvinulo za republiky. Na začátku 
kapitoly druhé . bylo již uvedeno svědectví Ulpianovo (24, 3I), 
dle něhož po zákonu právě zmíněném dies cedens odkazů bez
výminečných3) nenastával již smrtí zůstavitelovou, nýbrž teprve 
úředním otevřením testamentu. Jus antiquum bylo však zase 
plně restituováno J ustinianovou konstitucí de caducis tollendis 
z r. 534. Nenlúže býti pochybností o tom, že tato restituce byla 
zamýšlena již při pořizování Digest. Ukazuje na to již malá di
stance časová mezi konstitucí Tanta, jíž byla Digesta publiko
vána a konstitucí de caducis tollendis. Distance ta činí o málo 
více než púl roku.4) Svědčí tomu však dále i výslovné svědectví 
konstituce Tanta (2 § 6b, srv. i c. ~É~0)Xe:V tamtéž), že caduca 
byla v Digestech úmyslně ze spisú klasických juristů vymýtěna. 
A se zavedením caducorum vindicatio souviselo právě, jak bude 

1) Zákon ten pochází z r. 9. po Kr. Z literatury k němu srv. Heineccius, 
Ad legem Juliam et Papiam Poppaeam Commentarius Amst. 1726 a 0.bě 

práce J orsovy, Uber das Verháltnis der lex Julia de maritandis ordinibus 
zur lex Papia Poppaea, Bonn, 1882 a Die Ehegesetze des Augustus 1894, 
ci tované zde níže J ors I a 2. 

2) Právo to nazývá se v komentářích i ostatní římské literatuře k zákonu 
se pojící prostě ius ant;quum. 

3) Tedy odkazů pure a in diem zřízených; srv. také C. 6, SI, I, 6b . 

Dies cedens odkazů výminečných nastával dle toho splněním výminky 
tehdy, když se výminka splnila ante apertas tabulas . 

4) Srv. také Heineccius 1. C. 382. 
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nlze ještě ukázáno, ustanovení, že dies cedit otevřením testa
mentu. Skutečně také nenalézáme · v Dige~tech místa obdobného 
Ulp . 24, 3I nebo Paul. Sent. 3, 6, 7· Zbyla ovšem v Digestech 
některá místa, z nichž je dosud patrný vztah diei cedentis k otev
ření testamootu.5) Jsou však t.ak vzácná a tak nevýznamná, 6) 
že i z té okolnosti plyne, že byla plná restituce starého práva 
již při pořizování Digest zamýšlena. Nelze tedy přijímati, že by 
snad Digesta byla odstranila jen caduca a důsledek toho, dies 
cedens a n10rte testatoris, že by byla přinesla teprve konstituce 
de caducis tollendis . 

Úvahu dosavadní nečiní zbytečnou ta skutečnost, že v celé 
řadě míst v Digestech dies cedens výslovně se pojí' k smrti zůsta
vitelově. 7 ) Mnozí pokládají sice místa ta většinou za interpolovaná 
ve sluyslu restituce konstitucí de caducis tollendis přivoděné. 8) 
Ale nejedno z míst těch je takové povahy, že nejnověji Wlassak~) 
se ptá, zdali lex Papia skutečně odstranila veskrze při bezvými
nečných odkazech ius antiquum a nejsou-li snad mnohá z míst 
posledně uvedených pra vá.10) 

5) Scaev. lib. XX Dig . 34, 4, 30, 4, kde tazatel patrně vycházel z názoru, 
že otevřením testamentu nastal dies cedens, takže odkazovník (Priscillianus), 
který otevření t estamentu přežil, převedl odkaz na dědice. Scaevola ve své 
odpovědi neobírá se názorem tazatelovým a ukazuje jen na to, že s~plnila-li 
se úmrtím odkazovníka výminka translace, je prvý odkaz zrušen. Ze tomu 
nevadí nastalý dies cedens prvého odkazu, který přes výminečnou translaci 
platí za bezvýminečný, o tom srv. kap. III. pozn. 71. O African. lib. II 
Quaest. D. 35, I, 3l bude řeč ještě níže . 

6) V D . 34, 4, 30, 4 nejde o výrok juristy, nýbrž o quaestio; v D . 35, 
I, 31 pak jde o odkaz výminečný. 

7) Srv. na př . z D. 36, 2 fr. 5 § I a 7; 12 § 3; 19 § 3 · 
8) Tak Lenel v Palingenesii; Seckel-Heumann, Handlexikon s . v. mors. 
9) SZo 31, 23 8 pozn . 2; že D. 30, 68, I tu nemůže přijíti v úvahu, bylo 

ukázáno již výše. str. 63 pozn. 59. 
10) Pravým jest také D. 33, 8, 8, 8, jež správně interpretuje Buckland, 

The Roman Law of slavery 191 . Dies cedens tu nephcházel v úvahu, 
. kdežto ovšem jindy byl pro stanovení objemu odkazu rozhodným, srv. 

D . 36, 2, 28, nikoli však D. 34, 3, 24, kde otevření testamentu nemá 
význam pro objem odkazu, nýbrž pro otázku dědicova dolu ("qui volun
tatem defuncti non ignoravit" ). · K actio de dolo v tomto případě srv . také 
D . 4, 3, 7, 5 a Wlassak, SZo 31, 227. O nějakém účin k u diei cedentis 
ovšem ani v případu D. 36, 2, 28 nemůže býti řeči ; podobně i jindy 
přichází dies cedens v úvahu, aniž by se mohlo mluviti právě o jeho 
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Myšlenka ta není nová. K ní směřovali již ti, kdo opírajíce 
se Q svědectví J ustinianovo V ' C. 6, 51, I, I uvažovali o cestách, 
jimiž klasičtí právníci unikali předpisům zákona Papiova. Dle 
HeinecciaII) viděl už Hotomanus12) jednu z těchto cest v tom, 
že dies cedens byl zase při bezvýminečných odkazech vztahován 
k době smrti zůstavitelovy . Heineccius 1. c. míní, že po pravdě 
byly tou cestou substituce. V tom se ovšem mýlí, neboť sub
stituce mohla být jedině východiskem pořizujícího zůstavitele, 

nikoli interpretujícího juristy.13) Nejpodrobněji se pak zabýval 
otázkou platnosti starého práva vedle caducorum vindicatio 
Bachofen,14) jenž se domnívá, že lex Papia nevztahovala se na 
.odkazy spojené s ústním jmenováním dědice, na fideikomisy 
uložené kodicilem dědici zákonému a na ' odkazy uložené suis 
a z extranei těnl, kteří byli jmenováni ex asse. 

Ovšem, výslovného dokladu o tom, že by bylo ius antiquum 
vedle zákona Papiova dále platilo, nemáme. Přijímáme-li to 
přes to, uznáváme, že platnost starého práva zjistila teprve inter
pretace juristů , kteří se obírali otázkou, pokud lex Papia staré 
právo zrušila. Zákon, který měl posledním účelem pomoci státnínl 
financím,15) sotva si asi ukládal jakékoliv obmezení. Chceme-li 
tedy zji~titi možnou platnost starého práva vedle zákona Papiova, 
nezbývá, než v krátkosti podati obsah tohoto zákona. 

Lex Julia de maritandis ordinibus (z r. 4 po Kr.) v starém 
právu ohledně dies cedens změny nezavedla. ASpOll0 tom nemánle 
zpráv. Ona vytvořila pojem inkapacity16) a i pro incapaces, ' ježto 
jsou způsobilí býti ustanoveni za dědice a odkazovníky, bez pře
kážky nastávala delace i dies cedens. Od delace a dies ' cedens 
počítala se pak ovšem Ioodenní lhůta, jež byla obdařenému -

účinku, srv. na př. D. 31, 8z pr.; D . IZ, 6, 40 , I a D. 30, 60. I v případu 
D. 33, 8, 8, 8 pokládají za jedině rozhodný dies cedens Inst . z , zo, zo 
a zvláště Theofil. parafrase. Z Ulpianových slov v D. 33, 8, 8, 8 i z referátu 
Tryfoninova D. 15 . I, 57 § I a z jest však patrno , že tu Julianovi šlo 
jen o výklad vůle zůstavitelovy . 

ll) L. c. 381. 

12) V díle De regula Catoniana, jež mi nebylo přístupno . 

13) O substituci mluví také Justinian teprve v C. 6, SI, I , I a . 

14) Ausgewahlte Lehren des rom. Civilrechts 1848 str. 383 násl. 
15) Srv. Tacit., Ann . 3, z5 a Jors z, 56 pozn. z. 
16) K tomu srv. Heyrovský, Dějiny a system4 1091 . 
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incapaci p~skytnuta k odstranění inkapaci ty ; proto však nebylo 
ještě nutno odkládati dies cedens na dobu otevření t estamentuP ) 

Dle svědectví Justiniánova v C. 6, 51 , I, I e ani zákon Papiův 
nevYl-kl, že dies cedens nastává ab apertis tabulis, nýbrž větu 
tu obsahují teprve senatus consulta k zákonu se pojící.I8) No
votou, kterou lex Papia l IJ ) -nesporně zavedla, byla caducorum 
vindicatio . Vedle zmíněných již důvodů fiskalních šlo při tom 
i o to, zvyšiti odměny těch osob zllstavitelem k dědictví povo
laných, které nlěly děti. 20) Předpoklad, za něhož pro osoby takové 
výhody zákona Papiova nastávaly, byl dvojí. Jeden byl vy
tvořen teprve zákony Augustovými : dle nich uvolnily se dě

dické podíly a odkazy těch, kdož byli incapaces. Lex Julia v to~ 
případě dávala nastoupiti na místo jich ihned eráru. To po
změnila lex Papia, zařadivši ještě před erár ty z osob zůstavitelem 
obmyšlených, které měly děti.2l) Předpokladem druhým byla 
deficience, uprázdnění se podílu dědického nebo odkazu. S tímto 
jevenl, znánlým již dřívěj šímu právu, spojila lex Papia účinky 
nové, právu starému neznámé: uprázdněný podíl dědický nebo 
odkaz, připadal osobám výše jmenovaným. Caduca zvaly se 
pak dle zákona jak podíly a odkazy takto uprázdněné, tak dě

dictví a odkazy těch , kdo byli a zústali incapaces, právo poža
dovati podíly a odkazy tyto pro sebe zvalo se caducorum vin
dicatio. 

V tom, že kaduknínli se stávaly i podíly a odkazy up ráz d
ně n é, nemohl ještě ležeti důvod, pro který by delace a dies cedens 
m.usily nastávat otevřením testamentu. Deficienci znalo již dřívěj ší 

právo, a byl již dl-íve nejdúležitěj šÍm případem jejím ten, kdy povo-

17) . Mylně vidí Ferrini, Legati 379 důvod, proč dle zákonů Juliova 
a Papiova dies cedens nastával teprve otevřením testamentu, právě v tom, 
že zákonodárce chtěl usnadnit obdařeným nabytí kapacity. Již vzhledem 
k tomu, že se otevření testamentu dálo v nejkratší lhůtě po smrti zůstavi
telov ě (Paul. Sent. 4 , 6, 3) nebylo nutno počítati s tím, že se odkazovník 
dozví o odkazu jemu zanechanému teprve snad důsledkem otevření testa
mentu . 

18) H eineccius 1. c. 375 přes to tvrdí, že všeobecné pravidlo o dies 
cedens bylo obsaženo v zákoně samém. 

19) Srv. Jors I , 46 násl. 
20) K tomu srv. Jors Z; . 50-63 . 
21) Bližší viz u J orse I , 48 násl. 
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lémý děd i c odpadl před adicí, buď že zenlřel, nebo že jej z opráv
nění vyloučilo zmaření výminky po smrti zůstavitele nastalé,22) 

22) Také výminečný odkaz, jehož výminka se zmařila po smrti zůsta-;
vitelově, se stává kadukním. Srv. Heinecciu~., 1. c. 413 násl. Z C. 6 . SI, I, 

za by se sice zdálo, že jedině zmaření výminky pI'ed smrtí zllstavitelovou 
nastalé mělo pro kaducitu význam (odkaz byl pak in causa caduci), ale již 
z §u 7 eod. je patrno, že kaducita nastávala, i když se výminka zmařila 
později . Z tohoto hlediska dlužno posuzovati místo již výše zmíněné African. 
lib. II Quaest. D. 35, I, 31: In testamento ita erat scriptum: "Stichus 
et pa;mphila liberi sunto et si in matrimonium coierint, heres meus his 
centum dare damnas esto": Stichus ante apertes tabulas decessit. Respondit 
partem Stichi defectam esse: sed et Pamp hi lam defectam condicione videri 
ideoque partem eius apud heredem remansuram. Sed et si uterque viveret 
et Stichus nollet eam uxorem ducere, cum mulier parata esset nubere, illi 
quidem legatum deberetur, Stichi autem portio inutilis fiebat. Nam cmu 
uni ita legatum sit: Titio, si Seiam uxorem duxerit, heres meus centum 
dato" , si quidem Seia moriatur, defectus condicione intellegitur: at si ipse 
decedat, nihil ad heredem suum eum transmittere, quia morte eius condicio 
defeci::.se intellegitur: utrcque autem vivente, si quidem ipse nolit uxorem 
ducere, quia ipsius facto condicio deficit, nihil ex legato consequitur, muliere 
autem nolente nubere, cum ipse paratus esset, legatum ei debetur. Přede
vším dlužno přisvědčiti Lenelovi Pal. I, 4 pozn. 4 a čísti s ním v úvOdu po 
"defectam esse": "et caducam fieri" . Dle Lenelova návrhu opravného 
mohlo by se' zdáti, že i Afrikán rozeznával v otázce kaducity mezi podílem 
Stichovým a Pamfiliným. Tak skutečně Bachofen, 1. c. 379 přijímá, že 
kadukním se stane jen podíl Stichův a to proto, že Stichus zemřel ante 
diem cedentem; díl Pamf. však nikoliv, ten že se dostane dle starého práva 
dědici; o něm praví Bachofen, že se zmařila podmínka, jemu doložená . 
Ale patrně se zmařila i podmínka podílu Stichova a to je pravou příčinou 
uprázdnění se podílu, nikoli úmrtí o odkazovníkovo ante diem cedentem. 
Vždyť zmaří-li se podmínka, nemůže již o dies cedens býti řeči. Není tedy 
pro rcz ~znávání mezi oběma podíly příčiny a stojí-li v textu nám zacho
vaném nicměně "partem oeius apud heredem remansuram", nezbývá, než 
čísti s Eiselem SZo 18, 9 místo těchto slov "partem eius caducam esse". 
Předpoklad dotazu, že Stichus zemřel před otevřením testamentu, není 
libovolný nebo zbytečný . Ante apertas tabulas nemohl se Stichus státi 
ještě svobodným, poněvadž dědic nemohl nastoupiti dědictví a tím byl 
případ podstatně zjednodušen, neboť nebylo pak třeba uvažovati o tom, 
zda-li snad ke sňatku nedošlo proto, že by se byla jedna ze stran zdráhala 
tak dlouho, až byla zastižena smrtí, kteráž otázka musila ihned napadnouti, 
jakmile se předpokládalo, že se otroci stali svobodnými. Skutečně vidíme, 
že se v dalším řeší případ i za toho předpokladu, zůstali-li oba otroci na 
živu. De Medio, Arch. giur. 68, z06 násl. pokládá ovšem vše, co ná
sleduje v místu po "remansuram" za interpolované. Důvody jeho jsou 

( 
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nebo konečně že odmít1.23) K této skutkové podstatě bylo by 
stačilo připojiti nyní caducorum vindicatio, aniž bylo důvodu 
v ní ležícího, pro který by se byla aditio hereditatis musila pod
míniti otevřením testamentu. 

Obnlezujelue se nyní, .kde jde o to zjistiti souvislost mezi 
otevřením testamentu a delací, resp. dies cedens, vědomě na 
aditio hereditatis : V zákoně ovšem se mluvilo jak o kaducitě 
podílů dědických, tak o kaducitě odkazů. Otevření testamentu 
bylo však v z á k o n ě uvedeno jen v souvislosti s adicí, jak 
tomu svědčí uvedené již místo C. 6, SI, I, 'I c nejen o tím, že ustano
vení o dies cedens připisuje sen a ťu s k o n s ul t tI m ok zákonu 
se pojícím, nýbrž i výslovným svým tvrzením : eum igitur ma
teriam et exordimu caducorum lex Papia a b a di t i o ni b u s, 
quae circa defunctorunl hereditates proced~bant, sumpsit ... 
Větou, na niž se tu naráŽÍ, bylo: nastoupiti lze dědictví teprve 
po otevření testamentu.24) A důvod tohoto ustanovení nebyl 
jiný, než důvod celého zákona. Šlo prostě o to, rozmnožiti pokud 

správné. Analogie, v níž se tu uvádí případ odkazu Sticho et Pamphilae, 
si in matrimonium coierint a odkazu Sticho, si Seiam uxorem duxerit je 
pochybená a také správně vytýká de Medio formální vady textu. Nicméně 
uznává de Medio .sám (zo8), že kompilatoři beze zvláštního podnětu, daného 
zpravidla místem samým, k změnám míst anebo k dodatkům k nim se 
neodhodlávali, jak bylo při jejich spěšné práci pochopitelno. Bylo právě 
naznačeno, že k rozboru případu "si uterque viveret" byl dán juristovi 
podnět nejspíše předpokladem dotazu, že Stichus zemřel před otevřením 
testamentu a vzhledem k tomu pokládám pokračování textu po "reman
suram" za Afrikánovo, ne však dále než k slovům "parata esset nubere". 
Již nejbližší věta je interpolována, jak je formálně patrno ze slov "quidem -
autem" a z indikativu fiebat (na což upozornil již de Medio) a věcně rovněž 
z důvodů de Mediem uvedených: nezbytným předpokladem účinnosti 

odkazu je, aby manželství přišlo k místu . Odkaz je poskytnut ob ě ma 
budoucím manželům a patrně jen vzhledem k budoucímu manželství. 
Afrikan patrně rozhodl i v tomto případě, že výminka odkazu je zmařena 
a odkaz se stává kadukním. Tomu nasvědčuje i. začátek této věty: sed 
e t si uterque . . . Neprávem tedy Mommsen toto "et" škrtá. Kompilatoři 
rozhodnutí Afrikanovo změnili, uživše nesprávně analogie dané v ro·z
hodnutí Dlp. D. 36, z, S, 5. 

23) Že ve všech těchto případech, tedy i v případ~ odmítnutí, měla 
místo caducorum vindicatio, tomu nasvědčuje formulace Dlpianov~ I , Zl : 

lex Papia partem non adeuntis caducam facit. 
24) Srv. Bachofen 367 a pozn. z5z. 

Sommer: Dies cedens v právu římském . 8 
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možná ne]VIC v každém případu dědění počet kaduk. To plyne 
nad jiné jasně i z toho, že pozdější t . zv. transmissio Theodo
siana25) se vztahuje pouze na ty podíly dědické, které seuprázd
nily před otevřením testarnentu. Tvrdost zákona Papiova byla 
spatřována v torn, že nedovoloval v dpbě od smrti zůstavitelovy 
do otevření testanlentu nastoupení dědictví a tato tvrdost měla 
být znlírněna ' aspoň v některých případech Theodosiovou kon
stitucí . V obecném právu26) vznikl živý spor o to, má-li konsti
tuce ta místo i tehdy, když se podíl dědický uprázdnil teprve po 
otevření testanlentu. Konstituce bez vší pochyby v tonlto pří

padě přechod na dědice dědicovy nepřipouštěla, -neboť ve sku
tečnosti nešlo jí tak o zavedení nějak~ transmisse ve smyslu suk
cesse v delaci, jako spíše o umožnění delace v t€ch případech, 
kde dědic zeml"el před delací. To co se uprázdnilo po otevření 
testalllentu, ale před nastoupenínl dědictví, platilo na dále za 
caducum. Mluví-li Vlp . 17, I jen o uprázdnění ante apertas ta
bulas, naznačuje tíin právě dobu, v níž nastoupení dědictví nemohlo 
kaducitu překazit. Jinak tomu bylo po otev.ření testamentu, tu 
dědic povolaný nastoupením mohl kdykoliv zanlezit uprázdnění 
se podílu.27 ) Že ovšem i zde podíl mohl se stát kadukním, ne
nastoupil-li dědic včas, toho dokladem je VIp . I, 21. 

Vztáhnutí delace k otevření testamentu usn'adnila zákonu 
Papiovu lex Julia vicensimaria, ležící lllezi lex Julia de maritandis 
ordinibus a mezi zákonem Papiovým. Úřední otevření testa
nlentu zavedl tento zákon, ::tby při ně!ll nlOhla být bezpečně zji
štěna výše dědictví, dle níž se pak řídil obnos daně z dědictví. 

J ors ?7 a
) se domnívá, že delaci na otevření testarnentu učinil zá

vislou již tento zákon. To však není správné. Neboť zákon ten 
musil by delaci učinit závislou na otevření testamentu ve všech 
pl-ípadech. My však na zá~ladě spolehlivých pranlenů víme, že 
byl-li ustanoven heres ex asse, mohl nastoupiti dědictví kdy
koliv, i před otevřením testamentu.28) V tom případě nad to lex 

25) Srv. C. 6, 5z . 
26) Srv. Vangerow, Pand. 7, z, 309; Dernburg, Pand. 7 3, 3z5 násl.; 

Windscheid, Pand.9 3, 450 a pozn. 
27) Sr-v. také Heineeeius 1. c. 405 . 
27a) I , 47 ; srv. i Wlassak, SZo 31, Z38 potu. I. 

28) D. ZZ, 6, I, 4; srv. Bachofen, 1. c . 369. 
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Papia místa neměla : odpadl-li dědic jediný, nestalo se dědictvi 
kadukním, n}Tbrž dostalo se dědicům zákonným.29) 

Závislost delace na otevření testamentu není tedy plodem 
juristické důslednosti, U}Tbrž aktelll zákonodárcovy libovůle . 

Obraťme se nyní k odkazůnl. Z C. 6. 51, I , I C se podává, že se
natuskonsulta vydaná při zákonu Papiově vztáhla,. dies cedens 
na dobu ' otevření testamentu v důsledku toho, co zákon sám 
ustanovovalo nastoupení dědictví (et ideo .. . ). Z toho plyne, 
že dies cedens nastával ab apertis tabulis jen v t ě c h P ř í
pad ech, kde na otevřtmí testamentu záviselo i nastoupení 
dědictví. Na to upozornil prvý Bachofen.30) Tato korrespondence 
mezi dies cedens a delací je právě tím pravděpodobnější, že 
pravidlo o dies cedens bylo vytvořeno teprve senatuskonsulty, 
jež zajisté zůstávala v mezích zákona, který chtěla vyložit . V zá
konu samém nebylo by bylo bývalo překážky ustanoviti, že ve 
vše c h pří pad ech dies cedens odkazů nastává otevřením 
testamentu a to bez jakéhokoliv ohledu na to, kdy nastává delace. 
Zákon vsak, jak vínle, nic o dies cedens neustanovil, nýbrž stanovil 
prostě, že dědictví je nložno nastoupit teprve po otevření tes,.. 
tamentu . Viděli jsme již, že pravidlo toto bylo obnlezeno' jen na 
případy, v nichž šlo o spoludědice. Heres ex asse byl z platnosti 
jeho i z platnosti zákona Papiova, pokud šlo o deficienci, vyňat. 
Dúsledně pak také v tom případě nenastával dies cedens odkazú 
jedinému dědici uložených otevÍ'ením testg,mentu, nýbrž již 
smrtí zústavitelovou.31) Dále nebyla delace závisla na otevření 

29) Ulp . 17, I; Heineccius, 1. c . 378; Borgna, 3, 3 a 4 pozn. I . Dále 
D . 34, 9, z pr. a k tom.u L~nel, Pal. I , 668 pozn. z . 

30) L. C . 383; nepřesně však při tom praví: wo der Erbschafts e r w erb 
keinen Verzug erleidet, da ist auch der E r w erb der Legate nicht nach 
dem papischen Senatsschluss, sondern nach dem alten Rechte zu beurteilen, 
a níže: der Verzug in dem E r w erb der Legate ist eine Folge des Auf
schubes, welohem ďas papische Gesetz den Antritt der Erbschaft unterwirft. 
Podobně na str . 367 nesprávně stotožňuje s otevřením testamentu na, byt í 
odkazu. - Jak ]ustinian C. 6, 9, I, I C sám praví, byl die~ cedep.s vztažen 
do doby otevření testamentu z toho důvodu, aby odka,zy po s:rp.rti zůsta
vitelově uprázdnění staly se kadukními. Senatlls konsulta vyhQvělq, tlJdíž 
svým předpisem zcela tendenci zákona Papiova, který oddálil delaci. I t~to 
společná tendence činí pravděpodobnou korrespondenci mezi dies cedens 
a delací, o níž je řeč v tex:tě . 

31) A to ať tu byl odkazovník jediný nebo více ji{:h. Naopak nelze 

8* 
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testamentu zajisté i v tom případě, kde dědili z testanlentu sui 
heredes.32) Oni se stávali dědici ipso iure, bez adice.33) . Dle toho 
pak, co bylo výše řečeno o korrespondenci mezi delací a dies ce
dens, vytvořenou senatuskonsulty k zákonu Papiovu se pojí
cínli, nastával by dies cedens odkazů těmto sui heredes uložených 
rovněž již smrtí zůstavitelovou. Tu důslednost zastává i Bach
ofen. Ale již tento pHpad ukazuje, že tu k bezpe'čným vý
sledkům dojíti nelze. Sui heredes v pravidelných pHpadech ná
leželi k personae exceptae34) a nevztahoval se na ně již proto 
zákon Papiův. Což když však pouze jeden 7,e spoludědiců byl 
osobou vyňatou, mohli ostatní ' nastoupit již před otevřenÍlll 

testanlentu? Anebo když. dědil mezi ostatními suus, jenž nebyl 
persona excepta (tedy na př. adoptovaný), co pak platilo o jeho 
spoludědicích a o odkazoynících? N a tyto otázky nedovedeme 
dle stavu našich pramenů odpověděti . 

Přirozeně však delace i dies cedens nastávaly smrtí zůsta
vitelovou tehdy, když tu nebyly tabulae testanlenti, když nebylo 
písemného testamentu. Dlp . 24, ' 31 výslovně praví: per legem 
Papiam Poppaeam (dies cedit) ex apertis tabulis t es t a nI e n t i, 

'a že juristé ve svých konlentářích jednali o otázce, kdy tu jsou 
tabulae . testanlents, tomu nasvědčujé'i) Paul. lib. V ad leg. J ul. 
et Pap. D. 29, 7, 20: Si palam heres nuncupatus sit, legata autelll 
in tabulas collata fuerint, Julianus ait, tabulas testanlenti non 
intelligi, quibus heres scriptus non est, et magis codicilli quam 
testamentum exjstinlandae sint. Et hoc puto rectius dici. Li
stina ta není testarnentem a nebylo třeba jejího otevření, aby 
nastal dies cedens (nebo delace). Dies cedit v tomto případě 

smrtí zůstavitelovou .36) 

. za to míti, že by se předpisy zákona Papiova v o§tatní.ch případech vztaho
valy jedině na spoluodkazovníky, srv. VIp. 17, 1 : ex parte heres scriptus 
vel Iegatarius . 

32) Srv. Bachofen 1. c. 374 ; Heineccius 1. C. 378. 
33) Cf . Gai. I i b . XIII a dle g. J uL e t Pap. D . 38, 16, 14 : In 

suis heredibus aditio non est necessaria quia statim ipso iure heredes 
existunt. 

34) O těch viz Vlp. 18 a J6rs 1, 50. 
35) Srv. k tomu místu Bachofen 1. c. 384 násl. 
36) Tak i Lenel, Pal. 1, II29 pozn. 5. 
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K případu tomuto řadí se jako daIší ten, kdy byly zákon
nému dědici uloženy fideikomisy. Jejich dies cedit r?vněž smrtí 
zůstavitelovou, z téhož důvodu, že tu není testamentu.3i

) 

Výjimky ze zákona Papiova, jak je uvedl Bachofen, ukazují 
se býti správnými . Pro úplnost dlužno však jedno pozname
nati. I když s jakousi jistotou nlůženle přijímati , že . v tom nebo 
v onom případě delace a dies cedens nastávají smrtí zllstavite
lovou, neplyne z toho ještě, že by v těch případech ' už lex Papia 
vúbec rrlísta neměla. Vyloučení její je v pramenech38

) prokázáno 
jen pro ' případ heredis ~x asse, ale ovšenl jen pokud jde o defi
cienci, nikoli i pokud by šlo o jeho inkapacitu. I když pak v ostat
ních případech přijím~nle, že delace a dies cedens nastávají snlrtí 
zústavitelovou, nemúžeme proto ještě tvrditi, že snad uprázdněný 
podíl dědický nebo odkaz není in causa caduci anebo podíl dě
dický pí-ed adicí uprázdněný kadukem. Z toho, že delace a dies 
cedens . nastávají Slllrtí zůstavitelovou plyne jedině, že se zmenší 
možnost deficience.3H) 

Na druhé straně získáváme oproti pramenům, jak nám jsou 
v Digestech zachovány, výhodnou posici. Na to již Bachofen40

) 

upozornil, že neodstranila-li lex Papia staré právo úplně, vy':' 
kládali juristé klasičtí v komentářích k zákonům Juliovu a Pa
piovu právo nové, v dílech svých ostatních pak, zejména v knihách 
de legatis nadále ius antiquum.41) Dle tohoto kriteria bylo by 

37) Jiného názoru je Ferrini, Legati 380; názor jeho však padá tím, 
co bylo řečeno v pozn. 17. 

38) Viz výše pozn. 28 a 29 . 
39) 12roto nelze také proti mínění, že staré právo ohledně dies cedens 

nebylo zákonem Papiovým zcela odstraněno, uváděti Gai. II , 206 násl. 
40) 1. c. 383 ' násl. 
41) V Digeste.ch jednotlivých klassiků a v komentářích ad Sabinum 

býval výklad o lex Julia et Papia a de legatis vždy oddělen. Tak již Celsus 
de legatis jedná v knihách 17-20 svých Digest, o zákonech Augustových, . 
v knihách 30-36. Podobně Julian v Digestech, Africanus ve svých Quae
stiones, Marcellus v Dig., Papinian v Quaestiones i Responsech, Paulu s 
v Quaestiones, Vlpian v Disputationes, Marcian v Institucích, což možno 
snadno zjistiti nahlédnutím do Lenelovy Palingenesie. Při tom možno 
pozorovati, že největší část míst, v nichž se o dies cedens děje zmínka, není 
vzata z komentářů k zákonům Augustovým, . ať již samostatných (jako 
psali, Gaius, Marcellus, Paulus aj.) nebo nesamostatných. Pochází-li pak 
D. 36, 2, 19, 3 ze 70. knihy Julianových Digest, jíž právě počíná komentář 

.. 
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pak třeba určiti v jednotlivých nlístech, pokud se dá jejich původní 
souvislost ještě zjistiti, mluvil-li jurista v původním textu ph 
dies cedens o srrrti zůstavitelově nebo o otevření testamentu. 
Dlp. z4, 31 a Paul. Sent. 3, 6, 7 pojímání takové nevyvrací . Prvý 
text možho bez násilí interpretovati tak, že mluví o ius antiquum 
jako dále platném vedle práva zavedeného zákonem Papiovym. 
Místo Paulovo pak výslovně o otázce diei cedentis nemluví, 
neznánle ani bezpečně jeho původní souvislost a nemůžeme 
proto z něho uzavírati, že by staré právo bylo vší platnosti 
pozbylo. 

Konečně poskytuje zde zastávané pojetí možnost výkladu 
známého místa Dlp. lib. XXII od Sab. D. 34, 7, 5: ReguÚl Ca
toniana ad novas leges 4:) non pertinet. Ve starší nauce4::l) se na 
základě tohoto textú zastávalo, že posunutím dieí cedentis na 
dobu otevÍ'ení testamentu pozbyla Í'ehole Katonova vší působ
nosti. Proti tomu však stála již ta prostá skutečnost, že ještě 
Paulus o řeholi té napsal samostatnou nlOnografii. Proto vy
kládal Ferrini44

) text Dlpianův tak, že pro inkapacitu novými 
zákony zavedenou se nemohlo legatum státi "inutile" a že tedy 
když se bylo tázáno po platnosti odkazu ze stanoviska řehole 
Katonovy, inkapacita, která by tu byla již tehdy, když by zůsta
vitel zemřel ihned po pořízení testamentu, nemohla přijíti v úvahu. 
Tento výklad pi"ijal nejnověji i Borgna45), odvolávaje se i na to, že 
odloŽení diei cedentis o tak krátkou lhůtu, v níž se otevření te
stamentu mělo státi, by neospravedlňovalo neužití řehole Ka
tanovy. Není však pochyby, že po zákonu Papiově řehole ta na 
odkazy, .jichž dies cedens nastával teprve delší dobu po smrti 
zůstavitelově, dle svého doslovu nedopadala. Toho však se ne-

ad legem Jul. et Pap., dlužno plně souhla~.iti s Lenelem, Pal. I, 476 pozn. I, 

čte-ľ místo "post mortem testatoris" "post apertas tabulas". Na druhé 
straně nehÍ pochybností, že v D. 36, 2, 17 z 36. knihy Jul. Digest jsou slova 
"mortis tempore" pravá. Dělení pojednání o legátech a o zákonech Augu
stových má svou příčinu ve zvláštní systematice římských juristů, o níž 
zde mluviti nebylo by na místě. 

42) Tím jsou myšleny právě zákony Augustovy, jež částěji prostě 
"leges" bývají zvány. Doklady u Heineccia 1. c . 14. 

43) Srv. na př. ještě Heineccius L c , 380 násL 
44) Lega.ti 552 . 

45) 3, 2 násl. 

'. 
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I· 
musírrle obávati, přijímáme-li, že zbylo vždy ještě dosti odkazú, · 
jež se řídily (i nehledínle-li k personae exceptae) starým právem. 

* * * 
V kapitole prvé byl učiněn pokus ~jistiti, v které asi době 

se stala theorie o dies cedens v římském právu nezbytností. Na 
to, co bylo tanl. řečeno, dlužno navázati, chcerrle-li se nyní znlí
niti ke konci několika slovy o právním postavení odkazovníka 
die ce den te. 

Bylo naznačeno, že podnětelll k vytvoření pojmu dies cedens 
byla postupenl vývoje vZ1)iknuvší závislost odkazu na nastou
pení dědictví a že závislost tato jistě nastála, když byla zave
dena forma legátu danlnačního. K tomuto legátu vztahuje se 
také "definit.io Labeonis," o níž referuje Pomponius v D. 36, 
Z, Z2, I: "id demum legatum ad heredem legatarii transire, quod 
certum sit debitum iri, si adeatur hereditas". V této definici je 
zároveň obsažena . odpověď na otázku, kdy vznikne právo od
kázané. A již z této odpovědi je patrno, že tu šlo Labeonovi 
o odkaz damnační. Ph vindikačním nebyl by mohl oponlenouti 
jako tvůrce názoru "Prokulianskéh046) další condicio iuris (vedle 
nastoupení dědictví)17): přijetí odkazu. Jest otázka, zda-li rúzné 
pojetí otázky n aby t í odkazu vindika-čního obou škol, jak 
nám o něm zachoval zprávu Gaius ve svých Institucích (ll, 195 
a zoo), mělo vliv i na pojetí diei cedentis v obou školách. 

Pokud jde o učení Prokuliánské, jsme tu ovšem odkázáni 
jen na dohady, ježto nás prameny zcela opouštějí. Není pochyby, 
že i Prokuliáni mluvili veskrz při odkazech o dies cedens a že 
hlavnínl jeho účinkem byla pro ně zděditelnost odkazu. V D. 36, 
z, 12, I a 3 je sice pravděpodobnější, že jde o odkaz damnační, 
za to Vat fr. 60 patrně má na mysli odkaz vindikační, s jehož 
zděditelností se Proculus v D. 35, I, 69 výslovně zabývá: Tím 
však jsou prameny vyčerpány. 

Nevíme ' zejména bezpečně, kterak se postavili Prokuliáni 
k otázce závislosti legátu vindikačního na dědické posloupnosti . 
Wlassak upozornil nejnověji48 ) na to, že tato závislost není dána 

46) Srv. Wlassak, SZo 31, 267 pozn. 3. 
47) Srv. ale i níže v t extu. 
48) L. c. 216 násl. 
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. ani povahou odkazu ani povahou dědické sukcesse. Při toni 
však sám ukazuj e k toinu, že hi~toricky · se taková závislost vy- ,· 
skytla již v právu zákona XII tabulí, a že teprv v jurisprudenci 
zákon ten interpretující se objevila snaha legát vindikační emanci
povat. Ovšem po vzniku legátu damnačního se závislost odkazu 
na sukcessi dědické , jak již bylo řečeno, opět utužovala a podlehl 
jí během času i legát vindikační. Sa1:inus již na té závislosti kon
stn:bval svoji theorii nabývání z odkazu vindikačního . 

Je velmi na snadě poj íma ti rozpor o bou škol v otázce tohoto 
nabývání za tak radikální, že Prokuliáni této závislosti neúzná
va~i. Tím se pak skutečně blížili staršÍlnu právu, · jež vyniklo 
z Interpretace zákona XII tabulí a jež vytvořilo v nunkupaci 
t .. z,~ . testanlentu per aes et libram, možnost nařizovati odkazy 

, vIndIkační bez instituce dědické . Nemyslím však, že by již toto 
starší právo bylo znalo požadavek přijetí odkazu. V něm ležela 
asi novota pojetí Labeonova. Sabinus byl by dle toho převzal 
ze staršího práva bezprostřední "ipso iLre" nastávající vznik 
vlastnictví, který však navázal na předpoklad nastoupení dě
dictví, Labeo pak trval na nezávislosti odkazu vindikačního na 
nastoupení dědictví, vyžadoval však přijetí odkazu k tomu, aby 
vlastnictví k věci per vindicationem odkázané vzniklo . Byl~ 
tedy dle Prokuliánské školy možno přij,mouti odkaz i před nastou
?enfm dědictví a možnost odkaz přijmouti přecházela stejně 
Jako možnost odkaz zamítnouti49) na dědice odkazovníkovy. 
Třebas tu pak nebyl odkazovník ante aditam hereditatem v situ
~ci tak nepříznivé a proti prútahům se strany dědicovy bezbranné 
Jako na základě učení Sabinova, přec užili Prokuliáni i při odkazu 
vindikačním pojnlu dies cedens (který i dle nich byl při odkazu 
danlnačním nezbytností). Povaha pojmu toho byla tu však pod
statně jiná než dle učení Sabinova. Pro ně dies cedens znanlenal 
při legátu vindikačním m o ž n o s t n a b Ý v a c í, podobně 
jako jí byla delace pro dědice. 50) Věc per vindicationem odká
zanou v mezidobí pokládali za res nullius (srv. Gais. II , zoo a 195) , 
podotně jako hereditas iacens v mezidobí za takovou platila.51) 

49) to i dle nauky Sabiniánské, srv. Wlassak, 1. c. 249 pozn . I . 

50) Srv. také Brinz, Pand. 2 3, 416 pozn. 52. 
51) Srv. Perozzi, Ist. 2 , 398. 
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Přijal-li p3.k odkazovník odkaz, je otázka, orr kdy škola 
Prokuliánská datovala vlastnictví odkazovníkovo, zda již od smrti ". 
zústavitelovy a tedy a die cedente, ' či teprve od pr-ijetí odkazu. 
Wlassak52) rozhoduje se spíše pro druhou nlOŽnost. Nelze však 
·ani prvou vyloučiti . Prameny ovšenl ani v tonl snlěru nám nepo
skytují nijakého podkladu. Zejnléna nevíme, komu přisuzovali 
·Prokuliáni plody věci per vindicationeln , odkázané. Připustí

me-li však, že bylo dle nich odkazovníkovi volno kdykoliv odkaz 
přijmouti, přiznáme mu i plody věci odkázané. Tonlu by na
svědčovala i parallela nabJ'Tvání dědictví. I při tonl vzniká otázka, 
kdy dědic nastoupivší sukceduje . Většinou se dnes přijímá, že 
heres voluntarius je sukcessorem bezprostředním. 53) -Skutečně 
má věta, že hereditas iacens před přijetím dědictví je res nullius, 
povahu provisorní úpravy, dané nejistotou, kdo je subjektem 
~ědictví.54) . Tato provisorní úprava není zajisté na překážku 

tonUl, aby po rozhodnutí zmíněné nejistoty nenastala retrotrakce. 
Naopak je dána nejistotou subjektu pendence, jejíž rozřešení 
přijetím dědictví ukazuje, kdo byl po čas pen den ce subjektem 
dědictví výlučně . Podobně nlá se pak věc při odkazu vindikačním 
v pojetí školy Prokuliánské. Lze tu pak formulovati postavení 
odkazovníkovo die cedente t r-k, že již té doby je právo z odkazu 
založeno, že však prozatím je ještě de iure podmíněno přijetím 
odkazu odkazovníkem, čínlž se rozhodne pendence die cedente 
nastavší. 

Co se tkne stanoviska Sabinova, prokázal nejnověji \V1assak,55) 
že dle Sabinova názoru vzniká vlastnictví z odkazu vindikačního 
teprve hereditatis aditione, a niž by n a stá val a j a k á-

. 52) L. c . 272 a pozn. 4-
53) Srv. na př. Girard, Manue15 891; srv. také Mitteis, Rom. Privat

recht I , 93 násl. ; není ovšem vyloučeno, že starší pojetí, vycházející z před
stavy, že hereditas jacens je res nullius, vidělo 'oj pozůstalosti ležící jmění 
bez subjektu, vázané ohledem na budoucího . dědice, i tehdy, když dědictví 
bylo přijato , tedy pro praeterito, kdežto přeci správná konstrukce, jak 
nejnověji ukázal Stammler, Unbestimmtheit des Rechtssubjektes 33 mohla 
býti jedině , že .hereditate iacente je tu subjektivní nejistota, kdo je sub
jektem dědictví, která ž nejistota se pak hereditatis aditione i pro praeterito 
rozhodne . 

54) Srv. Stammler, 1. c . 
55) L. c. 239 násl. 
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k o 1 i v ret rot r a k c e. Vlastnictvi vznikile tu bez jakého
koliv přičinění odkazovníkova, podobně jako z odkazu dan1nač
ního vzniká právo pohledávky "ipso iure" nastoupením dědictví. 
Se stanoviska Sabinova nlOžno tedy zodpověděti otázku právního 
postavení odkazovníkova die cedenti jed not n ě pro · o boj í 
for m u leg á t u. 

Wlassak se však dOlunívá, 56) že Sabinovo pojetí legátu vin
dikačního neovládlo -i v pozdějším právu klassickém. J u I i a n 
prý vytvořil nauku novou, spojující do jisté míry pojetí obou 
škol. Dle něho nevzniká vlastnictví bez dalšího hereditatis adi
dione, nýbrž tou dobou počne pendence vlastnictví, jež se však 
nerozhodne teprve skutečným přijetím odkazu; nýbrž již, když 
odkazovník v přiměřené lhůtě odkaz nezamítne, a to pak tím 
způsobem, že se vlastnictví datuje od doby nastoupení dědictví. 
Náhled tento, třebas se opíralo jediné místo v Digestech, jež ani 
ex professo o otázce této nemluví (D . 46, 3, 13), slouží Wlassakovi 
k duchaplnému výkladu některých míst, jichž uspokojivý výklad 
jinou cestou se dosud nezdařil. Z hlediska toho nastávala by 
pendence, kterou Prokuliáni přijímali již die cedente, teprve ab 
adita hereditate a vznikalo by tedy touto dQbou právo odkázané 
na condicio iuris závislé. 

Mezi těmi, kdož z pozdějších klasiků následovali J uliána, 
uvádí Wlassak i Marcella. Pozoruhodné je zvláště toto místo: 

Marcell. lib. XXIX Dig. D . 33, 3, 3: Si fundum Maevio et ad 
eum viam per alium fundum et eundem fundum sine via · Titio 
legasset, si uterque fundum vindicasset, sine via legato fundum 
cessurum, quia neque adquiri per parten1 servitus ' possit. Et si 
prius Maevius fundum vindicareť altero deliberante, posse du
bitari, an si posteá Titius omisisset, viae legatum salvum esset, 
et hoc magis videbatur : quamquam si sub condicione quis fúndum 
legasset, viam pure) aLt pro parte fundum pure, pro parte sub 
condicione et viam sine condicione, si pendente ea legati dies 
cessisset, interiturum fore viae legatum : ut responsum est, cum 
alteri ex vicinis, qui fundum communem habebant, viam sub condi
cione, alteri pure legasset et pendente condicione dies cessisset.57) 

56) L. c . odstavec III.-V. 
57) Ve Flor. čte se místo těchto slov : decessisset ; kori jekturu v textu 

přijatou učinil již Cuiac., Obs. I, 23; dále následují ještě slova : quia alterius 

/ 
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Byl-li tedy pozen1ek odkázán zcela nebo z části sub condi
cione a cesta k němu (per vindicationem) pure, stalo se legatum 
viae tehdy neplatným, nastal-li jeho dies cedens pendente condi
ciáne. To se vykládá zpravidla tak,58) že die cedente odkazu 
takového odkazovník musí být vlastníkem panujícího pozemku. 
Za tohoto předpokladu by se musilo rozhodnutí dané pro případ, 

že Titius odkaz odmítl, vyložiti tak, že vlastnictví Maeviovo by 
se datovalo od smrti zůstavitelovy, což by bylo možno jen ze sta
noviska Prokuliánů . O lVlarcellovi však víme, že aspoň pokud 
šlo o vindikační odkaz výminečný, byl stejného náhledu jako 
Sabinus.59) Vykládá-li se pak zlllíněné rozhodnutí se stanoviska 
Sabinova, dlužno říci, že lllusilo stačit, byl-li odkazovník viae 
vlastníkem pozelllku panujícího v době, kdy služebnost cesty 
měla v z n i k n o u t, t . j. adita hereditate. Je ovšelll pravda, 

' že by pak měl Marcellus rozeznávat v případě, kde pozemek 
byl .odkázán sub condicione, splnila-li se, anebo aspoň nlohla-li 
se splniti výn1inka a·nte aditaln hereditatem60) - neboť pak by 
ni.c nevadilo tomu, aby odkázaná služebnost platně vznikla , tl-eras 
dies cedens odkazu viae by nastal pendente conditione. Ale 
Marcellus patrně počítal s pHpadem po smrti zůstavitelově nej
pravděpodobnějším, že by \se podmínka splnila post aditam heredi
tatem . Totéž platí i o dalším pHpadě, kde odkaz viae byl učiněn 
dvĚma spoluvlastníkům, jednonm sub condicione, druhému pure . 
Příčinou zániku odkazu není tu zajisté, že dies cedens odkazu 
na~,tal v. různých dobách, nýbrž že adita hereditate nebude. moci 
SlL žebnost vzniknout ve své celistvosti. To je patrno také ze 
srovnání s texteln Paulovým lib . I Manual. D. 8, 4, r8,61) kde 
se nejprve rozbírá případ, v nčn1Ž více spoluvlastníků v různých 
dobách zřídí (inter viros) služebnost a rozhoduje se, že služebnost 

legatarii persona impedimento esset, quominus solidus fundus cum via 
vindicaretur. Větu tu označuje Segre, Filangieri 13, 356 pozn. 2 jako glossu 
předjustin:ánskou , týkající se prvého případu a omylt:m písai-e sem zařa
zenou. Ze souvislosti s předešlým je patrno, že tu ° vindikování pozemku 
jíti nemohlo. . 

58) Srv. na př. Fitting, Begriff der Rftckziehung 98 násl. ; Enneccerus, 
Rechtsgescl1<lft 407. 

59) Srv. Wlassak 1. c. 275 násl. 
60) Viz D. 30, 91, I . 

61) K místu tomu srv. Gradenwitz, SZo 23, 340. 



se pokládá za zřízenou tak, jakoby v době posledního aktu byli 
všichni . služebnost zřídili, takže zenlře-li zatím socius, který j'iž 
dříve služebnost zřídil, zústane akt posledního socia pendentním" 
dokud sukcessor zemřelého sám zase služebnost nezřídí: rursus hic 
actus pendebit, donec nOVLS socius cedat. Mluví-li se tu o pen
denkci aktu toho, míní se tím ovšenl, že nejistou je jeho účinnost, 
takže pro toho, komu se má služebnost zřídit , c toho času nijaké 
právo nevzniká . . Ke konci pak praví Paulus: .. . si ómnes socii 
1 e.g e n t servitutes et pariter eorum adeatur hereditas, potest dici 
ubl~ esse legatum: si . diversis teluporibus, inutiliter dies legati 
cedIt: nec enim sicut viventium, ita et defunctorum actus suspendi 
receptum est. Překážkou účinnosti odkazú by bylo, v případě 

rúznodobého nastoupení dědictví sociů, že by hereditatis adi
tione jednotlivých měla odkázaná služebnost vznikati po částech. 
Musily by tedy zůstati až do nastoupení dědictví posledního 
so~ia ~dkazy ostatních, třebas byla již hereditas jich se t)'rkající 
adlta, ln suspenso a to Paulus odmítá. Proti Wlassakovu pojetí 
toto rozhodnutí ovšem nic nesvědčí: 62) neboť dle něho i Julianovi 
byla dobou vzniku odkázaného práva hereditatis aditio a kdyby 
tedy odkazovník odkaz během přiměřené lhůty neodluítl, ukázalo 
by se, že služebnost by vznikala po částech v různých dobách 
dle toho, jak byla dě4ictví jednotlivých sociů nastupována. Ale 
nic také nenutí nevykládati Paulovo rozhodnutí se Sabinova 
stanoviska a podohně Marcellovo rozhodnl'tí mu neodporuje. To 
ukázal již Ferrini. 63) A je to přijatelno i · tehdy, vykládánle-li 
s Wlassaken164) vindicare' = přijmouti . Neboť neleží pak důraz 
na tom, že byl odkaz při jat, nýbrž v prvém případě na tom, 
že byl přijat obě m a odkazovníky, v druhénl pouze jedním. 
Jsou nám pak takto vyložena. obě nlísta dokladem že dle. Sabi
nianského pojetí vzniká odkázané právo z legátu' per vindica
tionem teprve hereditatis aditione, aniž by se nabytí vztahovalo 
do doby, kdy ·nastal dies cedens. 

I Sabinovo pojetí odkazu vindikačního i míněníWlassakem 
Julianovi přikládané v tom se shodují, že před nastoupením dě-

62) Ač by mohla de Cisivní věta Paulova: defunctorum actus non 
suspenduntur vzbuditi jisté pochybnosti . 

63) Legati 400 násl; srv. také Segre 1. c. 356. 
64) L. C. 27 1 . 
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dictví právo z odkazu vlastnického vzniknouti nemůže. Důle
žitým kusem na\lky Sabinovy jest pak, že vlastnictví vzniká beze 
všeho ph činění odkazovníkova. A totéž platí o právu pohle
dávky z odkazu damnačního. Není-li tedy účinnost odkazu ne
jista pro výminku odkazu doloženou, lze bť(zpečně s tím počítati, 
že ,hereditatis aditione právo odkázané vznikne. Není tu tedy 
pendence, není tu nejistoty o tom, kdo je a kdo bude subjektem 
odkázaného práva. Neboť v přítomnosti (t. j. die cedente) je 
jisto, že právo odkázané nemůže ještě phjíti v úvahu, ježto vznikne 
teprve nastoupením dědictví, a to bez jakékoliv retrotrakce, pro 
budoucnost je pak jisto," že subjektenl odkázaného práva bude 

. odkazovník, a to i proti své vůli. Při odkazu vindikačním ovšem 
odkázané právo, t. j. vlastnictví je tu již před nastoupením dědictví 
a tu je ovšem pendentní, ne však důsledkem odkazu, nýbrž dů
sledkem toho, že je součástkou pozůstalosti ležící. 

Je-li dědicem heres suus, vzejde odkázané práv065
) bez VSI 

překážky již smrtí zůstavitelovou. 66) Je-li dědicem heres vo
luntarius, dlužno vyčkati jeho nastoupení. Poněvadž je však již 
smrtí zůstavitelovou j i s t o, že odkázané právo vzejde, jest 
právní poměr odkazovníkův té doby takový, že mu přísluší pevné 
čekatelství na odkázané právo . . To je význalu diei cedentis se 
stanoviska odkazovníkova. Je-li čekatelství toto subjektivním 
právem čili nic, nebude zde rozhodováno. Je zděditelné a v tom 
se liší podmíněný odkaz obligační od obligace podmíněné. 67) 
A další význam' jeho leží v tom, že vzejde-li v určité osobě, je 

65) Jde tu ovšem stále o odkaz pure nebo in diem zřízený . 
66) Dokladem věty této není ovšem z D, 30, 68, 1 věta: si sus heres 

aliquis aut necessarius factus erit, in unum concurrit, ut et heres existat 
et dies legati cedat, neboť zde, jak již na str. 63 bylo vyloženo, jde o dvě 

různé pozústalosti . 
67) Z obligace podmíněné (suspensivně) vzejde právo pohledávky teprve 

splněním podmínky. Před tím je tu jen vázanost dlužníka, která se projevuje 
zejména také tím, že jest zděditelna. Bližší o této vázanosti podává Mitteis, 
Rom, Pi-ivatrecht 1, 178 násL I z podmfněného odkazu vzchází jistá vá
zanost, jak je patrno z přípustnosti cautio legatorum servandorum causa 
pro odkazy podmíněné, Vázanost ta není . však do té míry intensivní 
jako při obligaci podmíněné, Vliv tu má patrně osobní povaha práv ply
noucích z posledního pořízení. Proto také není podmíněný odkaz pendente 
condicione zděditelný a dies jako cedit teprve splněním podmínky, Srv. 

D . 40, 9, 27 pro 
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tím osoba ta neodvolatelně určena za subjekt odkázaného priva.68 ) 

Do té mfry je dies cedens skutečně předběžným stadiem odká
zaného práva sanlotného. 

S hlediska Juliánovy theorie, jak ji rekonstruoval vVlassak, 
byla by věc ovšem poněkud složitější. Zde by nastávalo die 
cedente vylíčené právě čekatelství, které by neodvolatelně určo
valo subjekt odkazu, čekatelství to nezajištovalo by však od
kázané právo samo, nýbrž pouhou možnost odkazu nab}Tti. Dů

slednýnl by bylo, aby vzniká-li možnost tato teprve hereditatls 
aditione, také té doby teprve se určovala osoba, která může 

z odkazu nabýti a nikoli již die cedente. Nicméně víme právě 
z Juliana sanlého (D. 36, 2, 17), že v tom ohledu nazíral na dies 
cedens stejně jako Sabinus. 

Přehlédnenle-li definice postavení odkazovníka, jež dosud 
v literatul-e byly učiněny, lnůžeme viděti, že se rozpadají ve dvě 
skupiny. Jedna spíše odpovídá stanovisku Prokulianskénlu, 
druhá Sabiniánskému. V skupině prvé měla rozhodn" vliv 
Koeppenova69) theorie o sukcessivním vzniku právního p-Olněru . 
Dle ní je základ práva odkázaného položen již die cedente. 
Při obligačním odkazu je tu té doby dluh bez dluŽníka a při 
něn1 jako při vindikačním splněním dalších podmínek: nastou
pení dědictví a přijetí odkazu nevzniká nové nějaké právo, nýbrž 
právo v době smrti zůstavitelovy založené, jež se tak stane 
perfektnírn. 

Pod vlivem Koeppenovýnl je také Steinlechner, 70) který 
definuje takto: Dies cedens ist der durch den Antritt des Eben · 
rechtlich bedingte Erwerb des legierten Rechtes. To předpokládá, 
že nabyté právo z odkazu se datuje a die cedente. A to právě 
odporuje pranlenŮnl. 

68) Srv. D . 36, 2, 14, 3 ; 50, 17, 18; (k tomuto místu srv. Theofil. 
parafr. k Just. 2, 20, 20, vyd. Ferriniho str. 217, . kdež se velmi přesně 
definuje: 7tpOX6lpYJ(J[e; Ěcr'TL 'rŮ>v !1-~7t(o AYjcp&ÉV'r(ov AYjY&'r(oV de; 
XA Yjpov6!1-0ue; 7t(X.plX7t0!1-7t~); odtud také požadavek způsobilosti odkaznÍ
kovy die cedente; srv. i D . 37, 5, 24. 

69) Iher. Jahrb. sv . .5, 189 násl.; sv. II, 140 násl.; k nauce Koeppeno·vě 
srv. taká Arndts, Vermachtnisse 47, 276 násl.; Steinlechner, Schwebendes 
Erbrecht, 1, 395 násl. 

70) L. c . 2 , 157 ; srv. také Vančura, Praelegát II5 násl. 

1 2 7 

Z druhé skupiny, jež pojímá dies cedens samostatně bez 
ohledu na nabyté právo z odkazu, budiž uveden jen Enneccerus .71

) 

Pojetí toto provedl ovšem jen při legátu vindikačním a učí , že 
při něnl vzniká die cedente legati čekatelství , jež blíže označ.uje 
jako právo nabýti odkazu. 

71) Rechtsgeschaft 431 násl. Jen potud není Enneccerus přesny, že 
označuje čekatelství toto jako právo pendentní; podobné jest také mínění 
nejmenovaného autora v Zeitschrift fiir off. u . Privatrecht roč. XIII, 460 

násl., jenž jde však rozhodně příliš daleko, pokládá-li za to, že odkazovník 
nabyvá die cedente majetkového práva. Opírá se při tom hlavně o D. 38, 
2, 26, tam se však nic takového nepraví, nybrž se pouze ukazuje k tomu, 
že jmění toho, komu napadl odkaz, může bytí vyše o cen ě n o . Že napadlý 
odkaz není ještě v jmění odkazovníkově , to správně vytkl Brinz Pand .2 

3, 40 3. 



Seznam některých zkratek děl v knize užitých. 

Arndts Ve1'11Jllachtni sse = Arndts, Die Lehre von den Vermachtnissen 
in Fortsetzung von Gluck's · Erlauterung der Pandekten nach Hellfeld. 
Svazky citovány dle souborriého kommentáře, n esoucího jméno GlUckovo. 

Borgna I = Borgna, Origine e fondamento della regola Catoniana. 
Borgna 2 = Borgna, La regola Catoniana rispetto alle istituzioni 

ďerede. 

Borgna 3 = Borgna, La regola Cat oniana nel diritto giustinianeo. 
Tyto Hi práce vyšly v Cagliari 1909. 

Bul!. = Bullettino dell' istituto di dil'itto Romano . 
Enneccerus R echtsgeschCift = Enneccerus, Rechtsgeschaft, Bedingung 

und Anfangstermin 1. 1888, II. 1889. 
F errini L egati = Ferrini, Teoria generale dei legati e dei fedecom. 

messi secondo il diritto romano con ; iguardo aH' attua1e giurisprudenza. 
Milano 1889. 

J ors I = J ors, Uber das Verhiiltnis der Lex JiIlia de maritandis ordi
nibus zur Lex Papia Poppaea, Inaug .-Diss. Bonn 1882. 

J 01'S 2 = J ors, Die Ehegesetze des Augustus. Marburg 1894. 
L enel Pal. = Lenel Palingenesia iuris civilis. Citováno zpravidla dle 

svazku a stránky, někdy dle klassika s příslušn)Tm řadovým číslem frag 
mentu. 

R eal. Enc. = Pauly-Wissowa, Realencyklopadie der klassiscben Alteľ

tumswissenschaft, 2 . vyd. 
SZ = Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Roma

nistische Abteilung. 
V JR = Vocabularium jurisprudentiae romanae. 

Sommer: Dies cedens v právu římském. 9 
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