
Boud naskytovaly .se , asi také 
jak vykládá sp., reforma řádu 

kus, ..( tom, že čísař obsílku de
jednotnou pro vsecky provincie. 
spatřuje pak sp. p1~edpoklad pro

o, že bez prohlášeného souhlasu 
oto též ne rozsudek. Obsílka ža
rany útočícÍ. Soudní řád, spočí
ku pro zmeškání. Vždyť nepo
oti soudcům státním . .A vskutku 
závislým na 'odporu proti roz

nařídil úředník. Tou měrou pak, 
a proniká též řízení kontumačnÍ. 
dob Marka ve všech provinciích 
lční nález ve všech soukromých 
§. Nejpozději od Diokletiana jest 
n právem říšským, jak dosvěd-

Itl'. 59~82) o ziřední obsílce a kon
~oud71ích (t"urz'dicz) sp. pr0kazuje 
fbunalibus, D. 2, 12, 1, "praetor" 
cí podle zřízení císařů Marka a 
okresů. Je-li tomu tak, podává 
umační rozsudky italských ju-

v takových věceeh, které byly 
lm pak jest zároveň nalezen a 
od kontumačního řízení v sou

L Boudů hlavního města. I jest 
sp., že úřední obsílky a řízení 
'mě byly vyhraženy řízení po
pak kontumační proces převzat 
ed dostal se z italských so~sed
rozhodčí mělo nejpevnější ko
[li kontumační prokázáno teprve 

L. Hey1'ovski. 

vývoj a právní povaha vlastnikovy hypoteky. 
,Napsal Dr. M. S t j e ber. 

Díl první: 

vývoj vlastníkovy hypoteky. 

1. ' 
Vlastníkova hypoteka římská. 

§ 1. Literatura a prakse starši. 

V několika případech římských pramenů nemá konfuse svýoh 
obvyklých účinků, ačkoli právo, zástavní s vlastnictvím splyne. 
Je tomu tak u z á s t a vn í h o věř i tel e, který nabývá vlast· 
nictví, nevěda o zástavě l) nebo ji od dlužníka koupí nebo na 

1) L . 30. § 1 D. de except.rei iud. 44, 2: Paulus libro qual'to depimo 
quaestionum, Ex sextante heres institutl1s, qui intestato legitimus heres esse 
potest, cum de iure testamenti faceret quaestionem, ab uno ex institutis 
dimidiam partem he~'editatis petiit nec optinuit. Videtur in illa petitione etiam 
partem sextantis vindicasse et ideo, si coeperit ab eodem ex testamento 
eandem portionem petere, obstabit ei exceptio rei iudieatae. Latinus Largus : 
cum de hereditate inter Maevium, ad ql1em pertinebat, et Titium, qui contro
versiam moverat, transigeretur, traditio rerum bereditariarum Maevio heredi 
a Titio facta est, in qua traditione etiam fundum ei suum proprium, quem 
ante multos annos avo eiusdem Maevii heredi.s obligaverat quemque alii 
postea in obligationem deduxerat, ex causa pacti tradidit. His gestis posterior 
Titii creditor iqs suum persecutus est et optinuit, post hoc iudicium Maeviul:5 
hel'es repperit in rebus avitis chirogl'aphum eiusdem Titii ante multosa nnos 
conscriptum, per quod apparuit eum fundum, qui in ca\lsam transactionit:l 
venerat, etiam avo suo ab eodem Titio fuisse obligatum, cum ergo constet 
pril1s avo Maevii herems in obligationem eundem fundum datum; de quo 
Maevius superatus e"et, quaero, an ius !lvi sui, quod tunc, cum de eodem fundo 
ageretur, ignorabat, nu~la exceptiene opposita 'exsequi possit. Respondi : si 
deproprietate fUJldi litigatul' et secundum aotorem pronuntiatum fuisset, 
dieeremus petenti ei, qui 'in priore iudicio victus est, obstaturam rei iudicatae 
exeeption'em, .quoniam de eiu5 quoqúA ime quaesitum videtul', cum · actor 
petitionem implet . Quod si pOiSsessor absolutus t\missa possessiol1e eundem 
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místě placení přijme.a) Je tomu dále u z á s t a v n í h o v e r 1-

tel e3
) nebo o s o byt ř e t í,4) jež koupí zastavenou věc, od dluž. 

níka, aby kupní cenou zaplaeen byl věřitel přední. Pravidlu, ž.e 
nikdo nemůže zastaviti svou věc vlastní,5) chce se jíti z cesty. 
Ne zástavní věřit.el, jen vla'stníli je to, který se proti nároku zad· 
ního věřitele chrání. 6) Že zástavní právo ' dále' trvá, se nepra vi. 

Vytýká se naopa-k, že ani nemohlo potrvatL Je to jen ža
lobá zástavní, která zbývá. 7

) Tyto prameny přisuzují však zástav-

ab eodem, qui priuB non optinuit, peteret non obesset ei exeeptio: nilúl 
enim in suo iudicio de iure eiua statutum videretur. Cum autem pignel'aticia 
actum est (ad versus priorem ereditorem), po~est :fieri, ut de iure poasessoris 
non sit quaesitum, quia non, ut in proprietatis quaestione quod meum eat 
alteriuB non est, ita in ooligatione utique eonsequens est, ut non sit alii 
obligatum, quod hie probabit sibi telleri. Et probabiliua dicitur non obstare 
exeeptiol1em, quoniam de iure possessoris quaesitum non est, sed de sola 
obligatione. In proposita autem quaestione magis ma illud movet, numquid 
pignpris ius extinetum sit dominio ad.quisito: ne q u e e n i Ul pot e st pi g_ 
n u s per s e v e l' are do min o e o n s ti t u t ocr e di to l' e. Aetio tamen 
pigneratione com petit: verum eat enim e,t pigneri datum et satiafaetum non 
esse, quare puto non obstare rei iudieatae exeeptionem. Pod pignua l;ozumí 
se také hypotheka. Viz Basil LI. tito 2, eap. 27 : rlnt. ~~ 'tOV n(!01'Hf~SVO'tJ fJ'~p,cx

'tO~ nE(!~no~7jthiú'l~ (.J,O~ új~' ~wnooEicx~ 'tOV ay(>oiJ, 1; p,iJv vno,f}fp<7j AVC'tcn, 'h cU 
nc(>i dí~ vn(){}~1{'l~ rť}'wy~ úÓJ~:.:un, ~nH~~ ucn oe) ÉV~Xv(>ov ~~MJ-rl 'x('ú ú) X(>Éor; ov 

UCX7:E(3).i;{)-'l. 

2) L. 1. C. si ant , cre.d. 8. 19: Si vendidit is qui ante pignus aeeepit, 
persecutio tibi hypotheearia superesse non potest. Gum autem debitor ipsi 
prióri creditori eadem pignora in solutum dederill vel vendiderit, non magis 
tibi pel'secutio adempta est, quam si aliis easdem res debitor venumdedisset: 
sed ita persequens r e s. obl i g a t a s a u di e l' i s, si, quod eidem possessori 
propter praecedentis eontraetus auetoritatem debitum est, obtuleris. 

3) L. 17. D. qui pot. in pign. 20, 4: Eum qui a debitore suo praedium 
obligatum eomparavit, eatenus tne II dum, quatenua ad priorem oreditorem 
ex pretio pecunia pervenit, 

4) L. 3. C. de hia qui in prior. 8, 18: Si -potiores creditores peeunia tua 
dirnissi sunt, quibus obligata fuit possessio, quam emisse te dicis, itli ut 
pretium pel'veniret lid eosdem priores ' ereditores in ius eorUl11 sueeessisti et 
eontra eos, q ui in:firmiores illis fuerunt iusta defensioll8 tet u e r i poteat. 
Dříve se sem čítaly i jiné případy viz Bnc h k a; Die Hypothek des Eigen
thttmers, 1875, 8, pozn. 3. 

5) L. 45. pl'. D. de div. reg. iuris 50,17 : Neque pignus neque depositum 
neque preearium neque emptio neque loeatio rei 8uae eonsistere potest. Viz 
též L. 33, § 5 de u·surp. et usne. 41, 8. 

6) Viz pozn. 2., (res obligatas audieris), 3. (tllendum), 4. (tueri. ) 
7) Viz pozn. 1. 
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ním u věřiteli jistý ,,-locus" a mlu ví o sukcessi . věřitehl zaqních 
v "locus", věřitelů předllÍch. 8) To bylo pozdější 'teorii pak pod
nětem, že locus od zlÍsta vního práva oddělovala a také nezástav
nímu právu jako na př. vlastnictví přidělovala. 

Místa tato již od dob i'lossátorů až po naše časy byla stá· 
lým předmětem sporů a výkladů . S.por a výklad točil se o .otázku, 
zda současně v jedné osobě i vlastnictví i zástavní právo může 
trvati, čili jak pozdější teorie formulovala ; z d a jev 1 a s t n í
k o vah y pot e k a m o ž n a. Názory projeven·é seskupují se 
takto v hlasy proti vlastníkově hypotece a v hlasy pro vlastní· 
kovu hypoteku. 

1. Hlasy proti v lastnikově hypotece. 
Proti současnému trvání práva zástavního a práva vlastnic

kého postavila se již g los S tl. Trvala slov'ně na pr!;l menech . .Ani 
jich ~eformulovala. Věc vlastníkovi není zastavena. 'Vlastník jen 
se chrání. 9) Zadní věřitel musí vlastníkovi dluh zaplatiti, chce-li 
svému zást~vnímu právu zjednati prů·chod. Glossa je si toho vě
doma, že tu není dluh, byla-li věc vlastníkovi dána na místě pla- · 
cení. Než ta věc nemůže mu býti na škodu. Nevzdalt se pohle
dávky pro ten případ, že se datio in solutum zvrhne. Právo prv
ního věřitele se nepohorší, přistoupí-li k němu právo věřitele dru
hěho lO). Glossa snaží se rozpor rozřešiti i výkladem, že · ani ~ádné 
vlastnictví neexistuje. ll) 

8) L. 3. C. de hís qui in priorum creditorum 10 c <> succedunt 8, 18. 
_ 9) Glossa ad 1. 3. C. de his qui in Pl'. 8. 18: non ut rem babeas obli

gatam, sed ut te tueri possis contra omnes, ut ' ipse poterat. Gl. ad L. i 7. 
D. qui pot. in pign. 29, 4: CLlm sit iam sublatum vinculum pignoris. 

10) Glossa ad l. 1. C. Si aut. cred. 8. 19: remanet mi hi ius pignoris , 
sjc tamen rem obligatam persequi potero, si debitum primo ereditori sol
vero . . . immo noE. videtur neccesse aliquid offerri: quia propter datio-nem 
in solutum desiit esse debitum. Sed certe non est ita: quia sic tua diligentia 
noeeret, quod esse non debet. Vel dic _,quod non videtur recessiss)3 ab obli-

. gatione prima si revocabilis esset datio. Sed quomodo seeundus auditur 
contra pl'imum vel oft'erendo, vel illo modo: CLlm primus sibi in pignore 
preniderit? Respond. quia licet debitol'i facere primi creditoris condition:em 
deteriorem, adjiciendo secundo. Stejně také Glossa ad 1. 17. D. qui pot. in 
pign. ~O, 4. 

ll) Glossa ad 1. 50 § 1. D. de except. rei jud. 44, 2: videtur autem 
no cere Maevio quod fuit factus dominus fundi, et sic extincta hypotheca, 
sed dieas quod non fuit factus dominus fundi, et sic habeat llllllC actionem, 
hypothecariam non obstante etiam prima 8eutentia . . . po test dicl qi.1Od 
tradtms non fuit dominus cmu tradens dederit quasi rem accípientis et 

11* 
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Z teoretiků kloni se ke glosse (1. 3 C: 8, 18, L 1. C. 8, 19) J a
c o b u s de Are n a. Otázku "pignus an valeat in re propria", 
řeši dialektickou odpovědi: "tantum valet sibi unum sicut alind, 
ut ubi non potest sibi tantum valere, tunc pignus tenet etiam 
in re propria". N eni vlastníkem, komu se vfastnictví může vziti. 12

) 

Z P o s tg los sát o r ů jde C y n u s s, Arenou. Precisuje však 
glossu (1. 3. C. 8, 18), že vlastník má · retenci v.ěci .13) Náhled jich 
obou přijímá Alb e r i c u s deR o s ft t e,14) v něčem jda s glos
SOU.

15
) Dle Bar tol a drží vlastník věc svou "loco pjgnoris" .To 

odů vodňuje její retenci. 16
) Glosse dostává se od něho výtka, 'že 

nechce vlastnictví uznati. 17
) Vlastnictví nabývá se jen odvolatelně. 

Nabývá-li se, není to na škodu věřitele. Jeho zástavní právo 
trvá. lB) Při koupi prvního věřitele (1. 1. C. 8, 19) jde Bartolus 

, accipiens eodem animo accepit, credens esse hereditatis ... quid ergo si 
fuit factus dominus: ut quia xidens dantis accepi forte adhuc videtul' idem 
(arg. huius literae "vemm est CUiUB etc."). Ergo hypothecaria durat qua,e 
talel11. conditionem habet: nisi soluta pecunia. Glossa cit. dle vydání: Diges
tum vetus cum glossa. Venetiis per Baptistum de Fortis 1494. 

12) Jacobi de Are na: commentarii in universum ius civile ... Lugduni 
1541, foI, 55, 56, si potiores, si vendidisset. 

13) C y ni .. super codice et digesto vetel'i lectura .. Ludguni 1547, 
fo1. 340 "si potiol'es", fo!, 341 "si vendidisat". 

14) Secunda Alb e r i c i super codice. Lugduni 1545, fol. 151, ,;qui ~otiores" 
si vendisset. 

15) Secunda Alb e r i c i super digesto veteri. LUf,duni 1545, fo1. 173, 
qui adebitore. Prima Alb e r i c i super digesto novo. Lugduni 154!?, fol. 
168, Latinus Largus .. 

16) B,artoli prima in digestum vetus: Lugduni 1555, 159 ad 1. 17. D. qui 
pot. in pign. 20, 4: Emptor pignoris potest ex· pacto in ·Iocnm prioris cre
ditoris succedere, si ad eum pretium pervenerit. h. d. Sed quaero, quomodo 
potest iIle emptor 8uccedere in locum prioris creditoris, Gum res efficiatur 
sua et res sua non obligetur ei, ut lex nequ~ pignus, i. de reg. u. Respon. 
licet sit sna et non sit ei oblígata, tamen I o cop i g n Ó l' i s ret in e tur: 

, ut 1. ex sextante § Latinus i. de exce. rei iudi. et Latinus § offerri § de act. 
empt. et§ eodem 1. 3. § 1. et fO. si antiq. cred, 1. 1. cuIÍÍ si. Quaerit glossa 
quid si pl'ior creditol' emit a debitore an possit. succedere ipsemet in Iocum 
sui ut habeat ius retentionis. Glossa' determinat quod sic: dic ut in ea. 

17) Viz pozn. 10. 
lR) Bal'toli super prima digesti novi. Venetiis pel' J oannem et Gregorium 

de Gregoriis fratl'es 1501. ad 1. 30. § 1. D. de except. rei ind. 44. 2: Lati
nus 'Largus. Res sua nemini potest esse obligata, ut dicitur hic et 1. neque 
pignus infra de reg. iur. et vide istam glossam, quae pessime soluit, quod 
DOn fuit factns dOHlious, sed illud est contra textum ibi , dominio constituto 
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S glossou. 1O) 13 a 1 d II S konstruuje pro os.obu třetí (1. 3. O. 8, 18) 
"quasi pignusu. ~O) První zástavní věřitel (1. 1. C. 8, 19) má věc 
commutabiliter propriam", která zůstává v zástavě. 21) S a 1 y-" -e e t u s připojuje se ke konstrukci Bartolově o retenci loco pigno-

ris. Věc není vlastní "pleno iure propter ius ·hypothecae quod 
remanet sal vum priori creditori" .22) N eni však ve svém názoru 
jednotný. Hypoteka vzejde i vlastníkovj, má-Ii zadní věřitel proti 
němu "ius offerendi. ":As) F u I g o s u s jde (1. 17. D. 20. 4) s glossou. 
Vlastniotví je sice převedeno, ale může býti odvoláno. Zástava 
se dává, bude-li vlastnictvf zrušeno. Věřitel se chrání stejně jako 
kupec (sicut creditor nonnunquam in locum domini, sicut do
minus in locum oreditoris):24) Ke glosse připojuje se také P a u
l u 8 d-e C a str 0.25) 

Traktáty, kt.eré se zabývají výlučně zástavním právem, při
jímají řešení předchozích spisovatelů. N egu s a n t i u s dovolává 
se Bartola a Castra. Stal-li se věřitel vlastníkem věci odvolatelně, 
dává se mu nretentio pro suo credito et pro hypotheca non ex
tincta".26) Dle Bac h o v i a jest věc ,u kupce zástavy, který prv-

Item cont1'a principium legie ibi proprium, scilicet . Titii. Vera solutio est, 
quando res efiicitur pe1'fecte et irrevocabiliter accipientis: tunc pignus extin, 
guitur, secus si l'evoeabiliter, quiá acquisitio domini 1)on debet nocere credi
tori nee pignus extinguiLur . . . . Et hane solutionem tenet ~ic Petrus et 
Jacobus de Rauen et Ly. Cynus de hie que in frll.u. credi 1. fi. C. si anti~ 
qui. credi. 1. 1. in III. q. 

19) Lectnra Bar tol i . super l secunda p'arte codicis. Venetiis 1499. fol. 
112' si vendidisset. 

20) Bal di.. commental'ia in VL, VII., VIII., IX., X. et XI. Codicis 
líb. Venetiis 1572, folio 390, si potiores: Iure proprio non habetur pignus, 
sed quasi pignus, unde si mea res est oblígata príori creditori. cui ego solvo .. 
Creditol' ergo hoc casu ius hypotheeae et sic rem suam habet, et quasi 
obligatam. 

21) L. a:. si vendidisset . 
. :12) S a 1 y ce t u s super digesto veteri , Lugduni, ' 1541, fol. "130 "qui a 

debitore" . 
23) Bartolomei de S a I y c e to quarta super septimo, octavo et 'nono 

codieis. 1541, fol. 125, si potiores. 
ll4) Raphaelis Fu 1 g o s i i Placentini .. in primam pandectarum . partem 

commenta1'ium .. tomu s secundus. Lugduni 1554, qui a debitore, p. 170. 
~5) Pauli de C a str o prima super digesto novo. Lugduni 1545, fol. 91, 

92, Latinus. 
26) Antoniua N egu s a n t i II s , Tractatns de pignoribus et hypothecis. 

Lngduni 1562, 285, I. m., 5. p. ; llum. 55. Viz též 825 a násl. III. 111. 5. p. num. 3. 
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niho .zástavního věřitele kupni cenou ' splatil, "quasi cuiusdem 
pignoris iúre".21) Na jiném místě pak praví, že ze smlouvy mezi 
dlužníkem fl kupcem, aby kupní cenou byl přední věřitel zapla
cen a kupci zástava odevzdána, "quasi tacite pignus contrahi 
videatur" .~8) K ochraně jeho slouží excepce.~9) M e r I i n u lil tlu
močí obecné mínění, že kupci, třeba by hyl zbaven hypoteky, 
ze ~dušnosti neodjímá se, právo retence. 30

) RE>gistruj e též náhled 
Bartolův, že věc jest "quasi obligata".:H) Na jiném místě však 
zase tvrdí, že hypoteka nepomíjí "stante iure hypothecae seoundi 
creditoris". Prodej a dání na místě placení zvrhne ~e nárokem 
zadního věřitele, a dřívější právo kupce nez&stane zrušené a 
uhaslé, nýbrž obživne. 32

) 

Podle pavijského právníka C o s ty má kupec zástavy právo 
excepce a retence. 33) Holandský právník S a n d e soudí, že věc 

se koupí, ne aby v1astnictví se nabylo, nýbrž aby zástavní právo 
í!e zachovalo. Třeba hleděti k tomu, co se stalo, ná k tomu, co 
se psalo. Si) Pro ius offerendi, které zadnímu věřiteli přísluší, kon
struuje 'i ty subtilnosti, že vedle kapitálu třeba nabídnouti i úroky. 

'Užitek věci je sice kompensace, ale i větší rozdíl úroků, než je 
užitek, třebá nahradit.i. Oblaci se koupě zvrhne a dřívější pohle. 
dávka obživne. 36

) Jeho krajan Voe t řeší věc podle glossy. Právo 

21) Reinhard Bac h o v i u s, Tractatus de Ipignol'ibt15. st hypothecil!l . 
fl'ancofurti et Rostochii. 1656, lib. IV., cap. Hi, pag. 344. 

28) L. c. pag. 346. 
29) L. c. pag. 347. 

30) Mercurialis Me r 1 i n u s, De pignoribus et hypothecie. Gensvaa 1661. 
qn. 44. llum. 8., qu. 43 nnm. 20. 

31) L. c. qu. 44 llum. 9. 
3 2) L. c. qu . 43 núm. 10. 
33) J oannis O o s t a a, Tractatus novna de facťi scientia et ignol'a.~tia . 

. Franc,ofurti, 1605, 302. ~ 

34) J oanne de S a II d e, ' Decisiones F r isicae. Leoval'q.iae 1656, 206 det 
XVIII: At si exlstentibus · pluribns creditoribus eiusdem debitoris , unullI 
eorum l'em oppignoratam vel a priore creditore pi.gn1.1s distrahente , vel ab 
ipso debitoreemat; jata emptio non tam dominii acquil'endi , quam pignoris 
et crediti secundi causa :6.eri intelligitur, et hic non tam quod scriptum, 
quam quod actum est, inspicitur .. 

35) L. c. 207 def. XIX: N am per o blationem hanc datio in 501utulll vel 
pl'ior emptio quasi resolvitur et pristina ob1igatio revivisyit, .J)erinde ac s i 
pignus creditori in solu,tum datLUl1 nou fuisset, quo casu 801'S eum usul'is 
debetur. -
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předního věřitele obži vuje evikcí věřitelft zadních, tak jako by 
se koupě ani nebyla stala. 36

) 

~ právníků německých někteří subtilnosti glossy pouštějí. 

Důraz začíná se · klásti na sukcessi. viřitele zadního v právo vě
řitele předního a pak na sukeessi kupce zástavy, byla-li sukcesse . 
tato vyjednána. 57) Přes to má i kupec, který si to nevyjedná, 
právo retence věci a obrany proti zadnímu věřiteli, pokud mu 
kupní ceny neofernje. 38) Opětovně se pak konstatuje, že na vlastní 
věci zásta. vní právo míti nelze. 39

) 

2. Hlasy pro vlastníko.vu hypoteku. 

K otázce vlastníkovy hypoteky z'aujímá již stanovisko A z o. 
Nedává se (I. 3. C. SJ 18) másti konfusí práva. zástavního s vlast
nictvím. Na z.adniho věřitele anebo osobu cizí, která kupní cenu 
na. za placení předního ' věřitele věnovala, přecházej,í "ordines et, 
praerogativae potestates, quas habebat primus creditor in pjgnora". 
Osoby tyto musily si však s prvním věřitelem sukcessi tuto vy
jednati. Dluh prvního věřitele sice zanikne, ač zdá se, jakoby 
dále trva1.40) Převezme-li přední věřitel zástavu na zaplacení (1. 1. 

3G) Joal1l1is Voe t . . cOl11mentarius ad pandect~B. Hagae Oomitum. 
1731, .908, 1. 20 tit. 5., num. 10; viz též 910, tit. 6" .num. 1-

:17) Joan. Thomae Fr e i g í i partitiones iuris utl'iusque, Basileae 1581, 
Str u v i u s , Syntagma iuris eivilis, Jenae 1668, II, 20. H e i ne e c i u s 
Elementa iuris civilis. Amsterodami 1731, 415. 

38) Fa chi n e u s , Oonsilia, Franeofurti 1590, r , 116. 
39) J oan. S ch n e i d e '-IV i ni . . in .quatuor rl1stitutio~um libros .. eom

l11entarii, Argento'rati 1626, 438 (Improprie ením pignus dicitur rei suae), 
Fa chi II e u s, 1. e ., 116, 8. 

40) Azonis St1mma super -q odice ,et Institutionibu s. Věnetiis 1. /6. 1498 
foL 205 O. De his qui . in priorul11 creditorum loeo sueeedul1t : .. Seien
dum est itaque priori cr editori solui peeuniam: quandoque a debitore, quan
doque ab extraneo, quandoque a secul1do creditore. Si a debitol'e solvatur 
et de sua pecul1ia, scilicet quam li on accepit ab alio mutuo non est pl'opter 
talem soll1tionem suceessio in pignol'e, scilicet ipso iure liberatum eet pignus 
ab ill0 ereditore. Si autem Bolvat debitor creditori peeuniam, quam ad alio, 
puto Titio , mutuo aeeepit et velit 'ritius suceedere in pigl1uS quod fuerat 
obligatum ei cui solutum est, t ria exiguntur ut Bueeedat, item quod ab ho e 
det niutuo, ut liberetur pigus; item quod pac i s ca tur de i:1 u ce e den d o 
i n i tl 8 P r i o r i s·; item qnod peeunia perveniat ad primum. Tune enim 
~tlecedit iste Titius in iUB primi, item in potestatem vendendi pignoris, licet 
Titius non convenerit de pignore vendendo: imo forte convenerit ne vende
ret. ut D. que rei pi. vel hypo, 1. aristo. Item succedit i n Ol' dine ID t e .m
poris, item ut pl'eferatur eis quibus preferebatur i11e. ut D . 
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C. 8. 19), nezanikne ani zástavní právo, ani dluh. Zadní věřitel 
musí předníIl!u "propter auctoritatem praecedentis contractus" 
dluh tento, zaplatiti.41) O d o fr e d u s opakuje při prvním · místě 
Azona. Zadní věřitel nastupuje "in locum" předního, "quantum 
ad ordidem creditorum et quo ad ius vendendi et quantum ad 
privilegium, si aliquod habebatu.42) Nabyvá.li kdo zástavy jako 
vlastník, nevěda ,o zastavení (1. 30. § 1. D. 44, 2), nepozbyvá zá· 
stavního práva.43

) Odofredus dává podle pramenů (1. 17. D. 20, 4) , 
ochranu věřiteli, jenž zástavu od dlužníka ~oupil . a kupní cenou 
prvního věřitele zaplatil. Nezdát se, že by byl chtěl upustiti od 
zástavy.U) Glossa, jak již uvedeno, není názorům těmto přízniva. 
Také postglossátoři nikoli. 

qui p. in pi. 1. si pl'ior. § a Titio ad § si tertius . Item' sl1ccedit in pl' i v i
legíum pel'sonal,íum actionum, ut idem de ces. b,on. 1. 2 et est 
hoc mirabile, quod ex pacto debitorissuccedit in iussui cl'edi
to l'i s,sí tamen ad creditorem pl'imum Titii perveniat pecunia, ut pl'obatur 
D. qui po . in. pig. ha. !. si prior § a Titio, sed forte ho~ est, quia creditor 
accipiendo pecuniam eidem pacto consensit, lllud tamen non auc1eo dicere: 
quod hypotbecaria, quae dabatur primo, detur secundo: ql'lia i1la est extiu
ota, cum ~xtinctum sit principale debitum, sed ol'dine's et prael'oga
tivae - poťestates , quas habebat pl'imus creditor in pignora, trans
eunt ad istum, quia idem, e.st pignus et idem debitor , quia debitum pri
mum C'.uius ratione competebunt istae praerogativae primo cl'edit~rí solutum 
est a sequenti q u a s i v i de a tur i dem dur are d e bit um, q u o d 

' fuerat prius. Si vero extl'anel1S solvei'it primo cl'editori, neeesse est, ut nu
meret pecuniam et ut paciscatur de succedendo , ut i. eo. 1. 1 et si de privil. 
:6.8. 1. si cum. Si vero séeundus creditor sol vat primo creditori vel eo 110n 
aecipiente consignet et deponat etiam nullo pac,to apposito 8uccedit in ius 
primi. 

41) L. c. C. si, antiquior cl'editor-pignus vendiderit. 

42) O d o fl' e di .. in secundam Codicis partem praelectiones. Lugduni 
1550, fol. 154-155 1. 3. C. de his qui in pdol' 8, 18, 1. L C. si ant. cred. 
8, 19, 

43) O do fr e d i -.. praelectiones in . . digestum novum, Lugduni 1552, 
110, ad 1. 30, § D. de exc. rei iud. 44, 2: Sed instatur hic, ql1omodo si tra
ditur res Maevii, cum sit primo alii obligata, dl1l'at hypotheca, cum nemo 
potest habere , hypotheeariam etc. ut i . de rec. in 1. pignus. Respongeo, . 
speciale est hic, quia hic ingnorebat; et tolerabilis est ignorantia in facto 
alieno. Sic et alibi llabet rem suam quis obligatam, ut scil. de pig. act. 1. 
eleganter in princ. Vel potest ita di ci : haec regula est vera, quia nemo 
potest suam rem habere obligatam, eum sua effecta est, secus si ante erat 
obligata, ut hic fuit. 

44) O d o fl: e di . . in secl1l1dam digesti veteris partem praelectiones ... 



10, ani dluh. Zadní věřitel 
praecedentis contractus" 

pakuje při prvním ' místě 
mm" předního, "quantum 
vendendi et quantum ad 
bývá.li kdo zástavy jako 
. D. 44, 2), nepozbývá zá· 
~ pramenů (I. 17. D . 20,4) . 
íka ~oupila kupní cenou 
by byl chtěl upustiti od 

/' názorům těmto přízniva. 

lus. Item' succedit in p r i v i
lem dá ees. b.on. 1. 2 et e8t 
II ce e di t i n i u s s u i cr e d i-
erveniat pecunia, ut probatur 

d forte hoc 8st, quit\ ereditor 
[lud tamen non aucleo dieere : 
, secundo : qnia. iUa est extin
ed ordines et praeroga
creditor in pignora, t1'ans

<lm debito1', quia debitum pri
ltivae primo e1'editorí solutum 
u r are d e bit u-m, q u o cl 
creditori, necesse est, ut nu
do , ut i. eo. 1. 1 et si de prlvil. 
,t prim0 e1'editori vel eo 110n 
pac.to apposito succedit in iug 

endiderit. 

artem praelectiones. Lugduni 
n' 8, 18, 1. L C. si ant. cred. 

~estum novum, Lugduni 1552, 
instatur hic, quomodo si tra
dUl'at hypotheca, cum Demo 

rec. in 1. pignus . Respon~eo, . 
abilis est ignorantia in facto 
gatam, ut seil. de pig. act. 1. 

regula est vera, quia nemo 
effecta est, seeus si ante erat 

~tel'is pal'tem praelectiones . .. 

vý voj ~ právní povaha vlastnikovy hYPQteky. 169 

Z francouzských prá.vnikfl C u j a c i o v i 8ukceduje první 
věřitel jako kupec zástavy (1. 1. C. 8, 19) ve své vlastni místo.4,Ií) 
Na třetí osobu, jejíž kupl1í cenou se první věřitel zaplatí (1. 3 . . 
O. 8, 18) převádí Se za souhlasu dlužníkova mlčky i místo z a
placeneho . věřitele.(6) ,V místo prvniho vstupuje i zadní věřitel, 

koupiv věc a zaplativ jej její kupní cenou.(7
) Také C ó nn a n o vi 

vkročuje kupec zastavené věci v zástavní právo věřitele; jejž 
kupní cenou zaplati. (8

) Totéž učí Don e II u s. Kupec vstupuje 
~,in pignus et locum" I}rvního. Musí to s ním však vyjednati, 
neboť _mezi jinÝ!Di mimo soudní zástavu vzniká zástavní právo 
jen smlouvou.(9

) Koupí-li první v"ěřitel, nezaniká dluh, může-li 
se jeho zaplacení oblaci zadního věřitele zvrhnouti,60) . 

Právníci · němečtí dávají otázce jiný sniěr. Kladou důr~z na 
sukcessi zadního v právo předního a v sukcessi kupce z~"~'avYI 
byla-li tato sukcesse vyjednána. N evyjedná.li si to tento kupec, 
má prvý právo retence a obrany proti zadnímu věřiteli. 51) Vy· · 

Lugduni 1552: 132, ad 1. 17. D. qni pot. 29, 4: do věty : "quia videtur valle 
disoeasisse a vinculo pignoris" třeba před "videtur" připojiti omylem vypú_' 

štěné "nonLl
• 

4, b) J acobi Cu j a e i i . . Tomus nonus vel quintuB operum postumorum 
Neapoli, 1722; 1220 ad tit. XIX, si ant. cred. pignus vend. : Emendo a debi- . 
tore pignus, antiquior creditor succedit i,11 locum suum, snecedit sibi 
ipsi, id est, eodem iure est, quo fuit ante emptionem, puta, ut sit potior 
in pignoris cau~a, ni si sequentes offerant pecp.niam debitam ad usuras: , 

46) L. C . 1219, ad tit , XVIII. de his, qui in primum áeditorum locum 
succedunt: quod est, inquam, iure suoeessi8se, id sic inte1.·pretanadum, ce-
88ione scilicet a translatione pignoris facta, vel auctoritate íudiCis vel con
sensu debitoris, qui utique consensisse intelligitur, non tantum si nominatim 
convenerit, ut cuius pecunia creditor dimitteretur, is subiret locum illiua, 
verum etiam si debitor eidem ven.diderit l'em .ereditori pigneratam ut ex 
pretio creditor dimitteretur (1. 3. b. tít.) N am et hoc casu in ea 1'e emp
tOl'. cuius pecunia pervenit ad credito1'em hypothecarium, id est, cui ea res, 
erat obligata, potior erit omnibus ereditoribus :infel'ioribu8 . . . 

47) Cu iaci us, .. Paratitla in libros quinquaginta digestorum, Coloniae 
Agrippinae, ' 1570, 1. XX. tito 4, p. 82. 

48) Francisei C on n a n i c~mmentariorum iuris civllis libl'i X, Basileae, 
1667, lib. IV, cap. XVIII num. 3. -

49) Hug. Don e II i . . Commentarii absolutissimi ad II, III. VI et 
Vln libro s codicis .. F1'ancofurti 1599, 643 vid . tit. XIX. de hia qui in pri
orum: succedere in pignus et locum primi c1'editorÍs. 

60) L. c. aů tito XX si antiquiGr: Sed . pro soluto non habetur, quod 
solutum potest evinei. 
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jedná·li si ClZl kupec jen tuto sukce8si, má docela i žalobu zá
Ii1tavni, aby si držbu získal. Nevyjedná~li si to tento kupec, má 
aspoň , "jus excipiendi et retinenei res pignori obHgatam". I zdá 
se, že takto jaksi již i právo retence a excepce i samo vlastní
kovo právo zástavní kryje.52) Také se vykládá, že tento cizí kupec 
vstupuje "quo . ad retentionem et quo ad ius excipiendi ex quo 
possidet" .53) Také Me v i u s, ač jinak kloní se ke glosse, zastává 
tyto názory. Jen ten kupec zástavy má právo zástavní přel!1niho, 
s nímž si tb vyjedná anebo s jehož souhlasem právo jeho na 
sebe přiyede.U) I vykládá se, že sukcesse cizího kup'ce "in pignus 
primi" je jedna z těch výjimek, které vylučují pravidlo "qui 
priůr tempore, potior est iure".55) ~Ill emptorem" převádí se mlčky 
"ius primi creditoris", takže se může "lusta defensione" proti 
zad věřitelům brápiti. 56) Na smlouvě o sukeessi při cizím 
kupci trvá také B e c k man n57) a Per e Z.58) Br u n ne man o v i 
stačÍ, učiní · li se jen 8 dlužníkem.59) Na něho odvolává se i L a u
t erb a c h .60

) Zástavní právo přiznává prvnímu věřiteli jako kupci 
i Co c c e j II s, pomíjít pouze "legitima distractione" . 61) 

51) Practicae observationes a . . Bernhardo Wu r m s ero a Scha:ffálss
heim et Hartmanno Hartmanni ab Eppingen. Frsncofurti 1658, II, Ob serv. 
ab Hartmanno, 310, tito 27, oba. IV. 

Si) F1'ancisci Man t i cae .. lucub1'ationes . de tacitis et ambiguis c~m.
ventionibus. I. Genevae 1681, lib . 11, tito 29 num. 9, 10 . . 

53) Johann Michael B e u t her n, Consultationml1 sive responsorum de 
iura praelationis seu prioritatis inter plures concurrentes creditores, St1'ass
burg 1615, I , cap. 51. Viz též Hartmann, Obsel·v. v pozn. 51. 

54) Codicis Mev i an i supplementum , 1713, lib , VIII., tit.19, dec. 18. 
Viz též Georgii Adami Str u vi i Syntagma iuris civilis. Jenae 1668, JI, 
16, 25., 20, 34. 

511) Justi M e i e ri Collegiul11 Argentoratense. Argentorati 1657, p . 1l73 Č. 5. 
56) Georgii Fr a nt z k i i commentarius in viginti et unum lib1'os pande

ctorum. Francofurti et Lipsiae 1678, p. 675 qui potiores č . 95, 90. 
51) Nikolaus B e c k m.a n n, Medulla Justinianea. Pa1'isiis 1666, 1. XX, 

tít. IV, th . 15, p. 485. 
58) Ant. Per e z i . . praelectiones in duodecim libros codicis. Lovanii 

1651, 573. L . 8. tito 20 si antiq. num. 5-8: in locum prioris succedit. 
51l) J ohannis Br u n n 'e man ni commentarius in duodecim libros codici8. 

Lipsiae 1672, 979 si potiores: nam tunc tertius in locum primi succedet. 
60) L a ut erb a e h , Collegium t heoretico-practicum a libro vicesimo 

pand~ctarum , ll. T ubíngae 1743, 125. 
Gl) O o ce ji iuris ci vilis contl'oversi pars II. Fl'ancofurti 17ó3, 1. XX, 

tit. V., q. 5, p. 51. 



r! 

Jsi, má docela i žalobu zá. 
!lá~li si to tento kupec, má 
r pignori obligatam". I zdá 

a excepce i samo vlastní
trykládá, že tento cizí kupec· 
I ad ius excipiendi ex- quo 
kloní se ke glosse, zastává 

1á právo zástavní přesniho, 
souhlasem právo jeho na 

Bse cizího kupce "in pignus 
~ré vylučují pravidlo "qui 
:npt~rem" převádí se mlčky 
:e "lUsta defensione" proti 
lou vě o sukcessi při oizím 
rez. 58

) B run n e man o v i 
l něho odvolává se i La u. 
prvnímu věřiteli jako kupci 
a distraotione". 61) , 

lrdo W u r m 8 e r o a Scha:ffálss
n. Frsncofurti 1658, II, Observ. 

nes . de tacitis et ambiguis COll

num. 9, 10. ' . ' 

ltationum sive responsorum de 
~oncurrentes creditores, Strass
Isel·V. v pozn. 51. 

1713, lib, VIII., tito 19, dec. 18. 
a iuris civilis. Jenae 1668, JI, 

Lse. Argentorati 1657, p.1173 Č. 5. 
n viginti et unum libros pan de
ui potiores č. 95, 90. 
tinianea. Parisiis 1666, 1. XX, 

luodecim librcts codiels. Lovanii 
1 locum prioris succedit. 
rius in duodecim libro s codieia. 

us in locum primi sueeedet. 
:o-practicurn a libro vieesímo 

s II. Fl'ancofurti 17&3, 1. XX, 

vývoj I. právní povaba vlastníkovy hypoteky. 171 

Teorie nalézá ohlas i v nálezfch prakse. Nizozemská nejvyšší 
kurie rOKhoduje, !e zadní věřitel má oferovati kupci zástavy ka· 
pItál i, 8 úroky .Ii~) V belgickych soudech přisuzuje se cizímu kupoi 
zástavy právo retence, zástavnímu věřiteli (1. 80, § 1 D. de eXOt 

·r. i. 44, 2, 1. 17. D. qui pot. in pign. 20. 4) .právo zástavní, která 
o~ivá, provede-li se zadními věřiteli proti kupci evikce.6iI) S'tejně 
také v Paříži. 64) Retenci zástavy má také její kupec podle roz
hodnutí senátu sav·ojského; 65) Musí si 'však dáti od přědchozího 

věřitele právo jeho postoupiti. 66) Věřitel zadní má "ins offerendi" 
nejen proti prvnímu, ale i proti druhému kupci. Také u dru
hého kupce je vlastnictví stejné jako u prvního "affectum et 
revocabile".67) - / 

Královská rada neapolská rozhoduje, že vlastník může "reti. 
nere terram pro sua hypotheca". 68) Před ni ved~ se také spor 
o tom, zda přísluší "ius offerendi" druhému věřiteli pr@ti kupoi, 
který koupí věc od dědice a. zaplatí kupní cenu věřitelům před. 
chozÍm. 69

) V Neapoli rozhoduj-e se také, že druhému věřiteli při· 
sluší . proti prvnímu "ins offerendi", třeba oy věc koupil nebo 
"datione in solutum" přijal, tak jakoby někomu jinému bylo zoi
zeno. 71) V Římě ve sváté rotě přisuzuj e se ve čtvrté instanci-po 
čtyře·ch letech po koupi zadnímu věřiteli "ius offerendi" proti 
kupoi. 71) Ve ~'lorencii přiříká se excepce a retence dědici, který 

6i) Joanne de San de, Décisio1l6S Frisicae, Leov·ardiae 1656, 207 (nález 
z 20./12. 1611). 

6~) Paulus Ch r i s t i n a e u s, Practicarum quaestionum rerumque in 
5upremis ~belgiearum curiis iudicatarum observatarumque vol. IV. Antv91'-
piRa 1671, tito XIX dee. 161, tito XX, dec. 162. -

6'1) L. c. dec. 162. 
6 5) Antonius Fa ber, Codex Fabrianus definitionum fOl'ensium et rerum 

in sact'o Sabaudiae Renatu tractatarum. Lugduni 1661, lib. VIII, tit, X., def. VII· 
66) L. C. dec. VIII. -
61) L. C. tito X, def. II. 
68) Antonius C:a p y ci u s, Decisiones S. Regii Consilii Neapolitani. Lug

duni 1655, dec. XLIII. num. 5. 
89) Vincencius de Pl'anchis, Decísíones Sacri Regii Consílii Neapoli-

tani, Francofurti 1672, dec. 53l. 
10) Mathaeus de A fll i cti s, Decisionum sacri regii N eapolítani consilii .. 

centuriae quatuor. Francofurti ad Moenum 16.l6, 31 dec. XVI. 
H) Decisiones sserae rotae Romanae in traetatu de pignoribus et bypo

thecis .. Mercurialis Martini dec. LXI (rozh . 1642): in dubio praesumitur 
emisse potius confirmandam suae hypothecae gratia quam acquirendi domi-
nium (num. 2). . 
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zaplatil předchozího věřitele. 7~) V Granadě vztahuj e královský 
5!enát předpis O koupi zastavené věci na koupi důchodu, když 
danou kupní cenou provedena byla konverse- vysokoúročného 
dilchodu na důchod nízkoúročný.7:1) Na šefnim soudě lipském se 
rozhoduje, že toliko-zaplacením dluhu, nikoli nabytím vlastnictví 
hypoteka pomíjí. ") Královský soud vismarský přikazuje zástavní 
právo věřitele předchozího věřiteli zadnímu, který zástavu na. 
místě placení přijala a věřitel předchozího svými penězi uspokojil. 75

) 

. § 2. N o věj š i I i t e -r a tur a a p r a k 8 e. 

V pozdějších spisech německých právníků stává se zavazení 
vlastní veci předmětem stálé zmínky. Snadno lze to odůvodniti 
z literatury př~dchozí, ale i nový výklad .snaží se věc rozřešiti. 
W e st e n ber g žádá, aby se věc znovu dala. v zástavu. 76

) 

Ho fa c ker přisuzuje novému · kupci llpignus et locum, quem 
prior dimisit". 77) D a bel o w všímá si pouza práva "offerendi", 
které zadnímu věřiteli proti kupci zástavy přísluší.'78) Cizí kupec 
zásta vy nabývá podle T h f b a u t a práva zaplaceného věřitele 

ku své jistotě. 79) Podle Vl e s t p h fl I fl i zadní zástavní věřite1. 80) 

7~) Hieron. Ma g o n i u s, Decisionum caussarnm tam rotaa Flol'entinae, 
quam rotaa Lucensis .. centuriae tres. In nob. Francofurto 1600, dec. 59 
num. 3. . 

i3) Dr. Joaulles Bapt. L arrea, Novarum decisionum sacri regii senatus 
gra:natensis regni Castellae pars prima. Lugduni 1658, 184, disp. XX, deci
sio 18. 

74) C arp z o v, JuriSpl'Lldentia forensis. Lipsiae eť Francofurti 1684, 
p. II const. 23, defin. 33 (r. 1634). 

7 5) Codex Me v i a nu s hoc esť summi tl'ibunalis regii, quod est Wis
mariae super quaestionibus forensibus. Augustae Vindel. Dilingae et Franco. 
furti 1703, t. II, 662 lib. VIII, tito 19 dec. Vll (rozh. 13./10. 1658). 

7') Joannis Or-twini Westenbergii .. prinoipia iurissecundum ol'di
nem digestorum sen pandectarum. I Vindobonae 1777, 770. Aliique, quol'um 
pecunia res empta est, si eadem iis specialiter pignori obligata sit. 

17) B. Cal'oli Christophori Hofackel' principia iul'is civilis romano
germanici II. Tubingae 1801, 393. 

~8) D a hel o w, Pandecten des gem. romisch-deutsohell u. fol'ensischen 
Privatrechts. I. Halle 1803, 834, § 839. 

79) T hi b a u t, System des Pandecten-Rechts. TI, Jana 1809, 92. 

M) Ves t p II a 1, Versuch einel' systematischen Erliiuterung der samt
líchen l'omischen Gesetze vom Pfandl'echte. Leipzig 1800, 26B, 21»4. 
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Nový kupec vstupuje v jeho právo. dle G I li c k a. 8l
) L o hro. v i 

však zástavní právo zaniklo. Pouze exoepoe dřívějšího. zástavního 
věřitele' vlastníkovi zbývá. 82) Než literatura cesty již nastoupené 
neopouští. Přetřásá se již, zdá právo na vlastní věoi mt\že 
vzniknouti. 83

) V učebnicích pandekt již se ukazuje, že zasta vni 
právo u nového. kupce trvá, ač 'pohledávka 'zanikla. 84) Zachovává 
se at kupci cizímu, at zástavpímn věřiteli zadnímu proti jiným 
zást~vním věřitelům. Nemá. žádného positivního účelu, aby se 
z věci uspoko.jení došlo, nýbrž jen negativní, aby se toto uspo
kojeni jiným zamezilo. s5) Kontusí zaniká sice právo. zástavní. Na 
vlast~í věci nedá se žádné zástavní právo mysliti. Než ve všech 
případech pramenů může kupcem právo zástavního věřitele proti 
zadním věřiteh1m býti vykonáno, bylo.-li to' při koupi věoi vy
jednáno. Jim . přísluŠí však také proti němu "ius offerendi". 86) Na 
'vlastních věcech nemůže právo zástavní býti nabyto. Ohledy 
slušnosti zavedly však anomalii, že se věřiteli přednost, které 
svým zástavním právem nabyl, i po nabytí práva vlastnického 
zachovává nebo. že se naň při nabytí práva vlastnického. také 
právo zástavní převádí anebo že stejno.u skutečností i právo. vlast
nické i zŘsta vni získá. 87) 

Zásta va věci vlastní stá'vá se brzy také ~orným úhlem, s ně
hož se hledí na samo právo zástavní. AČ ne dosti výslovně, je 
také již studií B ti chl a o "Povaze práva zástavního". 88) Právo. 

SI) G 111 c k, Ausfuhdiche Erlauterung der Pandecten, Erlangen H?17. 
sv. 19, 374 a násl. 

82) Dle zprávy Wening-Ingeheima v "Archiv·fu!' die eivilistische Praxis", 
6, 139. 

83) Archiv ful' die civilistische Pl'axis,. VI l1823), ' 134 a násl. Dr. V. 

vV en ing -1 n gen h e i m, Das Pfandrecht an eigener Saahe, viz téhož 
Lehrbl.fch des gemeinen Civill'echts, (1837), 1, 457. 

8-1) Val e t t, Ausftthrliches Lehrbuah des praktischen Pandecten-Rech
tes. Leipzig 1828, l, 300. 

!S5) S ah w e pp e, Das rom. Privatl'echt in seinel' heutigen Anwendung. 
Gottingen 1828, 2, 039, ' 340, § 367a. -

86) M a c ke 1 d e y, Lehl'buch des heutigen romischen Reahts, II. Giesen 
1831, 148, pozn. C. a § 303 pozn. b. . 

SI) M 11 hle n-br u ah, Lehrbuch des Paudekten-Rechts, l, Halle 1839, 
193, 194. Viz též jeho Doctrina pandectarum, vol. II, Halis Saxonum 1831, 
178. Tý'ž, Die Lehl'e VOll der Cession der FOl'del'ungsrechte, Gl'eifswald 
1806, 486. ... 

S8) B tl che I, Ubel' die N atm des Pfandreclltes, Mal'bul'g 1883, 85 a násl. 
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zástavní je 1lobligati,o rei" a jako při obligacích mohou i při zá
stavním., vyskytnouti se případy, lide vlastúík naproti své vl~í 
věci je věřitelem zástavním. Koupí-li věc zadní věřitel a zaplatí 
předního, trvá zástavní právo, i vla5Jtnictví. Zástavní právo je tu ' 
silnější než samo vlastnictví. 89) Zápověď splynutí zá~ta vního práva 
s vlastniotvím 90) obchází hravě. Zápověď vztahuje se pouze · na 
"pignns". To jest pouze zástava ručnÍ'. Ru~ní zástavní právo kon· 
fusi pomíjí. Při hypotece trvá. 91

) Kde prameny (1. 30 § 1 D. 44, 2) 
dávají actionem pigneratitiam, tam je také právo zástavní. Jet 
tato žaloba jen jeho vlastním obsahem. 92

) Podle H a i m ber g r a 
přechází na vlastníka zlista vené věci právo zástavního věřitele. 

Tak chrání se proti jiným zástavním věřitelům. Vysh:ytá se to 
zejména tehdy, je-li zřejmo, že by se vlastník svého zástavního 
práva nebyl zřekl, kdyby byl předvídal, že mu z toho škoda 
vzejde. lIS) , 

Zastaveni vlastní věci je problém, který stále romanisty za
městnává. S i n t e II i s ve Ivé monografii o' zástavním právu jedná 
o zastavení vlastní věci ve zvláštním §U. 94) Kupec zástavy, ne· 
věda o zástavě, nabývá i práva zásta vn'!ho. 95) Cizí kupeo může 
se exoepcí nebo replikou na pořad práva odvolávati, byla-li po
l},ledávka jeho penězi zaplacena. 96

) Totež právo má zástavni vě
řitel, který nabyl zá~tavy, nevěda o pozdějším zástavním právu: 
Vi-Ii o něm, pomijí jeho zástavní právo. 97

) R o s s h i r t o v i 
právo zástavní konfusí nezaniká. V ostatních případech vede lili 
vlastník tak, jako hy jeho právo zástavní ještě ~xístovalo. 98) Právo 
zástavní předpokládá pohledá~ku, praví G o 8. 0 h e n. V některych 
případech má se však za. to, že trvá, ač pohled~ vka zanikla.-Tak 

89) L. c. 88, 89. 

90) Viz pozn. 5. 

(ll) B ti che 1, 1. c. 91 a násl. 

92) L. c. 96 a násl. 

~3) Anton H a i ln ber g i r, Reine. romillohee Pri~atrecht, Wi9fi 1835, 
II., 117. -

:14) S in ten i s, Handbuch des gemeillen Pfandl'echts , Halle 18M, 96-113. 

9:1) L. C. 100, 113. 

'0) L. e. 113. 

~1) L. c. 113. 

De) R O I 8 hi r t, Gemeincs deutlcbes Oiyjlrecht
J

_ II. Heidelberg 
18!O, § 320. 
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přenáší se na jinou po~ledávku, ač existuje bez pohledávky.99) 
Zadní zástavní věřitel a novy . ku~ec zástavy, zaplativše kupní 
cenou prvního zásta vního věřitele, sukcedují v právo zaplaceného. lilO) 

.První zástavní věřitel, koupiv tuto zástavu, stává se vlastníkem 
pro svou . větší jistotu. Třeba by se stal vlastníkem, podržuje si 
své právo zástavnLIOl) B II r cha rdi má za to, že se vzhledem 
k ostatním zástavním věřitelům další trvání zástavního práva 
finguje. Lze je proti nim pro váděti nejen excepcÍ, nýb~ž i "actione 
hypothecaria".102) Dle V a n g e r o v a má se za to, že zástavní 
prá vo ještě trvá, pokud vlastníkovi ještě prostředky přislušeji, 

kterymi se může proti zadním věřitelům chrániti. Je to . možno 
zněním formule hypotekární. lOS) Koupí-li první věřitel, je ' to jen 
tehdy možno, nebylo-li mu' známo další zavazení. 104) B a ch o fen 
vidí v zástavním právu zástavní žalobu. Formule ?"ástavní žaloby 
rozhoduje o jeho podstatě. Tuto lze prováděti st-ejně d.9bře jak 
před nabytím práva vlastnického, tak po jeho nabytí. Zastavení 
věci vlastní je tedy možné. "Pignus" Paulova místa vztahuje S8 

na zásta vní drzbu. Zásta vni držba se s vlastnictvím sloučiti nedá. lo /)) . 

Prv·ní věřit/el, koupiv v ěc od dlužnika, chrání se proti pozdějšímu 
zásta vnimu v ěřitel i exceptione doli . Jeho dřívější zástavní právo 
zaplanením zaniklo. Odporovalo by slušnosti, k~yby po~tavení 

jeho po koupi bylo horší než před koupi.. Oblace zástavního vě
řitele bude se vztahovati netoliko na kupní cenu, nybrž i na 
zásta vni sumu, ·pů voduě . poj ištěnou. Pro tento obnos vstupuje 
óferent "in ~ocum dimissi".106) 

Dle S e II ff e r t a přenáŠÍ se na vlasníka právo uspo~ojené_ho 

zásta vniho věřitele. 1117) Jsou -to výjimky z konfuse .108) Pověitny 

99) fl o s che n, Vorlesungen uber das gemeine Civill'echt, II, ~ . vyd. 
Gottingen 1843, 318 (§ 329). 

!UO) L . c. M3 (§ 341). 
101) L. c. 417 (§ 564). 

102) Hr. Georg Christian Bu r cha rdi, Das System und die neuere Ge-
schichte des rom. Privatrechts. II. Stuttgart 1844, 579. 

103) Van g e r o w, Lehrbuch der Pandekten. l, Marburg 1851, 1027. 
IO~) L. c. 1028-
105) Bac h o f e ll, Das romische Pfandrecht, l, Basel 1847, 86 a násl. 
lOG) . L. c. 540. 
101) Johann Adl\ID S e tl ft e r t , Praktisches Pandektenrecht, Wi1rzbul'g 

1852, 286. 
108) L. c . 31~. 

I 
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je výrok P uch t ů v o zástavním právu na vlastní věci. Je to 
pojmová monstrum. Jen slušnost a účel, který se právním ' jed
náním zamýšlí, brání při konfusi zániku práva zásta vního. Má se 
za to, že se vlastnictví vůbeo nenabylo, a právní jednání vykládá 
se tak, aby zástavní právo mohlo se zachovati. lo9) Puchta ohce 
věc tedy vysvětliti jako glo~sa. Také E s m are h o v i zástavní 
právo konfusí bez výjimky pomijí. V některých případech (I. 80. 
§ D. 44, ' 2 j 1. 17. D. 20. 4) má však za to, že kupec se chrání, ' 
jakoby zástavní právo ještě existovalo. llO) K e II e r zařaďuje koupi 
zastavené věci novým kupcem, prvým nebo druhým věřitelem 
v kapitolu o sukcessi v zástavní právo. Nový kupec, praví zde, 
vstupuje v zástavní právo věřitele, jejž kupní cenou zaplatil. 
První věřitel, koupiv věc, podrží pořad svůj, druhý, zaplativ j~, 
vstupuje v prioritu jeho.lll) Slova tato svědčila by pro zástavní 
právo. Než při konfusi uvádí Keller něco zc~!a jiného. Na své' 
věci nelze míti právo zásta vni. Střetne-li se zásta vni věřitel 

s vlastníkem v jedné osobě, pomíjí zástavní právo. Ze slušnosti 
skytá se však přece jistá procesuálni ochrana, tak jakoby právo 
zástl;1vní v osobě vlastníkově nadále skutečně trvalo. 1l2

) I S chm i d 
vidí v koupi zadního věřitele a cizího kupce jen fingovanou cessi. 
Proti nárokům zadního věřitele chrání se však vlastník exceptione 
hypothecaria. Jemu přísluší na výplatu zadního věřitele "utilis 
hypothecaria aetio". K tomu však opravňuje i jehG vlastnictví. 
Hlavni pohledi\vky hypotekární, kterou by mohl žalovati, však 
nemá. Takové právo přejde i na zadního věřitele, ~terý jej vy
platí. llS

) Fikcí pomáhá si také' Wa c h t e r. ~ excepcemi jedná 
se tu tak, jako by měl vlastník právo na vlastní věuÍ, ač nemá 
pohledávky proti nějakému dlužníkovi. Jeho zástavní právo je 
jenom fikce, která má svůj dobrý důvod. Kupec zajišťuje se proti 
zadním věřitelům, kteří by mu věc na základě svého zástavniho 
prava mohli odejmouti. lB) 

Jiné teorie trvají na zástavním právu, přidávajíee k důvo· 

109) P uch ta, Pandekten, 7. vyd., Leipzig 1853, 304, 305, pozn. 1). 
Oursus der Institutionen, II, 10. vyd., 266, 267. . 

110) E s ID are h, Grundsatze des Pandektenreohte, vVien 1860, 147. 
111) K e II e r, Pandekten, Leipzig 1861, 456. 
112) L. a., 418, Leipzig 1866, 456. 
lUl) Dr. Albert Se h ID i d, Die Grundlehren der Cession, I, Bl'UllllSchweig, 

1863, 290 a násl. . 
lH) Wa c h t e r, Pandektel1, II, Leipz ig ~881 , 527. 
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dům starým ' i své důvody nové. Tak podle S i m O n a kupec za
stavené věci, který kupní cenou předního zástavního věřitele vy
rovnal, vylučuje zadní věřitele na základě svého vlastního práva 
anebo na základě práva. zástavního, kterého s koupenou věúÍ 

nabyl. V mnohých případech pak zástávní právo trvá, aniž by tu 
byla nějaká pohledávka. Jinými slovy: je tu zástavní místo 
k ochraně proti zadnlm věřitelllm, ale žádné zástavní právo k po
jištění nějaké ještě existující p'ohledávky. Jet přednostní věřitel 

i dlužník vyrovnán. Protože však kupec zaujal zástavu svým 
mígtem v obsahu zaplaceného věř,itele, tedy jen částí zastavené 
věci, může proti němu "ius offerendi" od zadních věřitelů býti 
vykonáno. ll/}) Ve W e i s k O v ě prá vním slovníku též se tvrdí, 
že první věřitel a ' zadní věřitel, který kupní cenou prvního za
platí, mají z důvodu slušnosti vůči zadním věřitelům ve formě 
e:x:oepce právo zásta vní. 1l6

) 

W i n d s che i d vidí v pramenech, že uznávají zástavní 
právo na ~lastni věci. Přechází-li zástavní právo na vlastníka, 

-stává se zástavním právem vázaným. Brání druhým zástavním 
věřitelům, aby si část hodnoty věci přivlastnili. Vyznam jeho 
jest tedy pouze negati vni, ne positi vní. 1l7

) K Windscheidov{ při
pojuje se také :I a r.llB) Ar n d t s pokltldá za přiměřené, aby se 
zachovaly vlastníkovi proti zadním věřitelům tyto výhody, které 
mu skýtá jeho právo zál3tavní, nikoli jeho vlastnictví lušnosti 
odporuje, aby vlastník, nabývaje vlastnictví, pozbýval své před
nosti proti věřitelům zadním. Arndts odmítá n~hled , těch, kdož ' 
ochranu vlastníka vážou na jeho nevědomost o právech zástavních 
v době, kdy vlastnictví nabývá. Takového obmezenÍ prameny 
neznají. Proti Puchtovi uvádí, že monstrosní pojem práva zástav
ního na vlastni věoi je méně odso~'zeni hodný, než aby se jen 
proto- neuznávalo pravidlo · přiměřené, pojmu práva odporující 

115) Archiv fi1r die civiliatiche Praxis, '41. sv. (1858), Gustav S i 111 o n, 
Ůber die ' Selbstandigkeit des Pfandrechts und der Pfandrechtsstelle, als 
solcher, in Bezug auf nachstehende, an demselben Objekte haftende Pfand-
rechte, 56 a násl. ' ' 

HG) W e i s k a, Rechtslexikon, 8., Leipzig 1854, str. 15. 
111) vV in d se h e i d, Lehrbuch des Pandektemeclits, l, DUsseldorf 1882, 

656-657. 
118) Archiv fnr die civil. Praxis, 53, (1870) 376, v. Bar, Ubel' den e. g . 

selbstandigen Charakter der Hypothek (Relllobligation) im neup,ren Hypo
thekenrech te. 

II 



Dl'. M. Stiebel' : 

a vskutku důsledné, že musí se lpěti na logické konstrukci. 119) 
Br i n z vidí v prvních případech (1. 30. § 1. D. 44, 2; 1. 1 C. 
8. 19) konkurepci hypotekární sukcese se zástavním právem na 
vlastní věci. 120) Bar o n o v i jsou všechny případy pramenů vý
jimkami z pravidla, že zástavní právo konfllsi zaniká. Právo zá· 
stavní nezjednává tu žádné jistoty, ale brání vzestupu zadního vě
l'itelé. Tomuto zbývá právo na hyperochu a "ius offerendi". vý
jimky ty odtívodňuje slušnost.121

) _ 

Při ochran~ vlastníka proti zadním věřiteltím klad,ou časem 
někteří spisovatelé dtíraz na jeho vlastnictví. Tak i Der n b u r g. ' 
Podle něho získává vlastnické právo cizího kupce nebo zadního 
věřitele stejného postavení j-ako zaniklé právo zástavnÍ. Je-li 
vlastník v držbě, má proti zadním yěřitelům · ku své ochraně 

obranu. Neni-li v držbě, zjednává si ji proti zadním věřitelům vin
dikací a na obranu zást~vniho práva replikuje, že uspokojil před
ního hypotekáře .. 12~) Koupi-li první věřitel věc od dlužníka, za
niká právo zástavnÍ. Ze slušnosti není ,-šak tento zánik na pro· 
spěch zadním věřitelům. Primus má se proti nim, jakoby jeho 
právo ještě exis~ovalo,. · Než i tito mají postaveni, jako by naby. 
tého vlastnického práva ani nebylo. us) Dle Paulova místa zá· 
stavní právQ zaniklo. Vlastníkovi dává se však ještě "actio hy
pothecaria"', ježto jsou tu posavad její formální podmínky. ,Ne
stalo se "satisfactio" .124) Podle 'Dernburga je fundamentálním 
základem práva římského, že zástavní právo na vlastní věci není 
možné. Moderní právo je sice vytvořilo, ale právě jako pitvo.ru 
prá va římského, nikoli jako jeho postupný výtvor. 121

) / 

Ještě více akcentuje právo vlastnické Br e m e r. V1lastník 
má neobmezené právo vlastnické, aby věci užil nebo ji zpeněžil. 
O~ojí právo může obmeziti. Své právo na užitek věc~ služebností, 
své právo na zpeněžení věci právem zástavním. Dvojí může býti 

119) Ar n d t s, Lehrbuch der Pande~ten. 14. vyd. Stuttgart, 1889, § 389, 
text a pozn. 2. 

120) Br i u z, Lehrbuch der Pandekten, 2. vyd. Erlaugeu 18$2, 865 . . · 
121) Bar o u, Pandekteu, 8. vyd. Leipzig 1863, 353, § 207. 
m) Der u bul' g, Das Pfandrecht nach den Grundsatzeu des heutigen 

romischen Rechts. 1864 ~, sv. 515. . 
123) L. c. 52~. _ 
J24) L. c. 573. Viz též Paulus J a e c kel, De successione hypotbecaria. 

, Dissert. inaug. iuridica. Wratislaviae 18_68, 19 a násL 
125) Der II b u r g, Pandekten, r, Berlin 1902, 700, 701. 
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postaveni práv k jeho obmezenému pr~vu. Buď mu mohou ná
sledovati nebo jemu předcházeti. Následují-li za ním, může ten, 
kdo má služebnost, vykonávati ji, n ernše předchozího vlastn.íka. 
Kdo má zástavní právo, nemůže překážeti vlastníkovi, aby před 
ním na hodnotu věci Elárok činil. Právo vlastníkovo není žádn~ 

• formálni právo disposičnÍ, je to vlastnické právo samo. Vsáhá-li 
vykonavatel služebnosti do jeho předehoziho práva na užití věci, ' 
vystupuje proti němu žalobou negatorní. Vsáhá.li do jeJ:lO práva 
na hodnotu věci zadní věřitel, musí i jemu jakási obdobná žaloba 
nťgatornÍ příslušeti . Totéž právo, které má zadní věřitel 'I,>roti 
prvnímu, má i proti vlastníkovi. Vykoná-li "ius ofřerendi", je mu 
pak věc svou plnou hodnotou zastavena. 126) 

Právní styk a slušnost ·žádají, aby se kupec zástavy chránil 
proti pozdějším věřitelt'im. Podružný význam má, jak řeší věc 

Ho f man n, zda se právo vlastnikovo zov's právem zástavním . 
Toto zástavní právo má jen význam negativní. Má se jím jen jiný 
vyloučiti, aby si hodnotu věci , nepřivlastnil. Lhostejno je, zda se 
zove podle Dernburga právem vlastnickým, jež má postavení za
niklého práva zástavního, nebo podle Bremra př'edním právem 
vlastníkovým. U7) 

V Paulově místě vidí i I her ing skutečné právo zástavnÍ. 
Zástavní právo a vlastnictví nekryje se zde plně. Jsouť zde vedle 
zástavního věfitele, ' vlastníka, ještě jiní zástavní věřitelé . Mo· 
hou proti němu vykonati "ius offerendi". Což on proti nim nikoli? 
Což pl~odá-li věc s. výhradou práva zástavního, má míti i jeho 
nástupce, nikoli právo zásta.vní, nýbrž zase jen žalobu zástavní? 
Takový nešťastný náhled nemohl jistě ani Paulus míti. Jinak 
připouští vš~k lhering i jisté právní poměry bez subjektu. Každé 
právo slouží subjektu ku jistému jeho účelu. Není.li přechodně 
tohoto subjektu, mfiže právní určení věci prozatím potrvati. Je 
to podle lheringovy teorie t. ,zv. pasi vni účinek prá 'V".128) 

Duchaplným způsobem vysvětluje Paulovo místo Bu c h k a. 
Vlastník: nemůže držbu věoi uQhovati proti zástavním věřitelům. 
Musí jim věc vydati. Právo jejich je tedy . silnější než jeho právo. 

m) Br e m e 1', Hypothek u , Grundschuld, Gottingen 1869, 50-53. _ 
l2i) J ahrbti.cher filr dia Dogmatik des beutigen rom. ll. deutschen Prí 

vatrechts, X (1869), 377 Ho fm a n n, Zur Theorie des Pfandrechts . 
1 ~ 8) lherings Jahrbti.eher, X (1871), 452 a násl. lhering, .Passive Wirku n

gen der Rechte. 

11* 



180 Dr. M. Stieber : 

Právo toto není ve vlastnictví obsaženo'. Splyné-lí proto vlast· 
nictví s právem zástavním, nezaniká předchozímu zástavnímu 
věřiteli moc, aby držbu zástavy zadním věřitelům odňal. Vlast· 
níku zůstává tedy "ius possidendi" na základě jeho zástavniho 
práva. 129

) Právo zástavní jest jednotné právo, od něhož se někdy 
jednotlivé účinky mohou odpojiti a samostatnými právy státi. 
Mohou-li se ještě některá práva "iure pignoris" vykonávati, ne· 
zašlo zá$tavní právo vůbec. Plnému výkonu vadí snad konfuse, 
ale jakmile tato cessi pomine, má. cessionář všechny své' zástavní 
výhody. ISO) Pro prvního věřitele jako kupce vymýšlí nemožnou 
konstrukci "Datione in solutum" dostala prý se Ilpignora" na 
srážku pohledávky jiné než zástavní. 131

) I na zástavní pohledávku 
lze je počítati, když "datio in solutum" evikcí zadního věřitele 

_ se zvrhne a dřívější zástavní pohledávka zase se uplatňovati 
může. 182) Koupi.li zástavní věřitel a započítá . li k~pnÍ cenu na 
zástavní pohle~ávku, zanikne jeho právo zástavnÍ. 1 musí sěři
telům zadním ustoupiti. 133

) Koupí-li druhý věřitel anebo cizí 
osoba a zaplatí. li z kupní ceny . věřitele prvního, nepřevádí se 
žádné zástavní právo, nybrž jen protinárok. za náklad na věc 
(zaplacení předního věřitele). Stojí.li v 1. 3. C. 8, 18 ,~n ius 
eorum .successisti", třeba to bráti jen v praktickém smyslu. 134

) 

Algebraickou formulkou chce Mu t her v kritice Buchkova 
spisu vystihnouti význam konfuse. Označí-li se zásta vni právo 
jako "a", lze si mysliti zastavenou věc jako ·"r-a". Získá-li vě
řitel vlastnictví, _má "a + r - a", což má za následek zánik "a". 
Je-li na věci ještě další právo zástavní, nedá se to naznačiti 

129). Bu ch k a, Die Hypothek des Eigenthumers, Wismar, 'Rostock n. 
Ludviglust, 1875, 16 .a uásl. Viz k tomu: Jenaer Literaturzeitung 1875 Č . 47 
(recense od Th. Muthra), Krit. Vierteljahrschrift fttr Gesetzgeb. u. Rechtswiss. 
18., 104 a násl. (recense od ~egelsbergra) . 

130) L. c. 26. 
131) L. c. 32. - Náhled tento je očividně nesprávný. L. 1. C. si antiqn

cred. 8, 19, vztahuje se na pohledávku zástavní (pignora in solutum). -
Případ se rovná prodej i osobě druhé (quam si aliis easdem res debitor ven
didisset). Nelze také porozuměti, jakého prospěchu by došel přední zástavní 
věřitel, kdyby zadluženou zástavu pr·evzal datione in solutum na nějakou 
jinou pohledávku. Jak by se provedlo súčtování? - Viz též Ha rtm a n D, 

Rechte- an eigenér Sac'he, 47. ' . 
1:J2) Viz 1. c. 34 pozn. 5, kde dovolává se 1. 46 pro D. de solut. 4~. 3. 
133)L. c. 35. 
13-1) L. 44 a násl. 



eno', Splyn'e-li proto vlast-
předchozímu zástavnímu 

lm věřitelům odňal. Vlast· 
~ základě jeho zástavního 
právo, od něhož se někdy 
lamostatnými právy státi. 

pignoris" vykonávati, ne
výkonu vadí snad konfuse, 
lionář všechny své zástavní 

kupce vymýšlí ne~ožnou 
tala prý se "pignora" na 
1) I na zástavní pohledávku 
Cl" evikcí zadního věřitele 

~dávka zase se uplatňovati 
započítá·li k~pni cenu na 
áyó zástavnÍ. 1 musí .věři-
druhý věřitel anebo cizí 

Gele prvního, nepřevádí se 
)tinárok , za náklad na věc 
i v 1. 3. C. 8, 18 ,~n ius 
n v praktickém smyslu. 1H

) 

l t her v kritice Buchkova 
Označl-li se zástavní právo 
~c jako 'nr-a". Získá-li vě· 
má za následek zánik na". 

i3. vní, nedá se to naznačiti 

mthtlmers, Wismar, 'Rostock u. 
maer Literaturzeitung 1875 Č, 47 
rift ftlr Gesetzgeb. u. Rechtswiss. 

ně nesprávný. L. 1. C. si antiql1-
ástavní (pignora in solutum). -
l si aliis easdem res debitor ven
)spěchu by došel přední zástavní 
, datione in solutum na nějakou 
)vání? - Viz též Hartmann, 

se 1. 46 pr, D. de solut. 46). 3. 

vývoj ll. právní povaha vlastníkovy hypot~ky, 181 

formulkou ;,r - a· - b" nebo nr - (a + b), poněvadž "b" nebylo 
vedle nebo společně s n au , nýbrž teprv po n~" vlastnictví "r" 
obmezuje. Nabude-li tedy věřitel na" ,to ,,1''', nemá ' "a + r - a 
- b", nýbrž "a ,+ r - (a, za nímž následuje b)".135) 

Zástavní právo na vlastní věci připouští. 'Bekker,l36) 
S c hot t 157) a G ~ 1 d s chm i d t. 13B

) Hypoteka vlastníkova, jak , , 
tento vykládá, jest pouze část vlastnictví, která se ze zabavenI 
vylučuje. l39) II art man n vidí v Paulově místě skutečné zá~, 
stavní právo. Paulu s nešel do jádra věci" Zůstal ~ pohodlí ph 
zevní formule hypoiekárni žaloby.H6) Koupí-li první věřitel, p,o" 
míjí osobní závazek dlužníka. Proti zadním věřitelům je ješt~ 
zástavní mocí sankcionová'no staré debitum. Jeví se i v sukcessl 
zadního věřitele ' v toto debitl!m, vykoná-li proti vlastníkovi "ius 
offerendi". Ul) Stejně rozhoduje pochybnosti" koupí-li osoba třetí,142) 
Též Rot h přidávlÍ_ se k těm, kdož vidí u vlastníka skutečné zá
stavní právo. Z práv, které mu prameny skytají, dá se souditI, 

. že zástavní právo pro jepo osobu nadále trvá. HS) K u h I ID a n D, 

konstruuje právo zástavní jako věcné právo k prodeji (dinglich8s 
Verkaufsrecht). Sp0ji-li se vlastnictví se zástavním právem na 
věci, kteráž ještě pozdějšími zástavními právy jest zatížena, na
bývá vlastník jen obmezeného práva k propeji. N emůže voln~ 
zcizovati jako vla~tník. Není tedy žádného důvodu ke konfu,slo 
Z toho tedy všeobecně již plyne" že se vlastnictví se zástavnlm 
právem docela dobře snáši. 1H

) V Paulově místě stejně s Biichlem 
a Bachofnem vztahuje "pignus" pO,uze na ' ruční zástavu. Ruční 

135) Jenae1' Literaturzeitung 1875 Č. 47, 819. 
13C) Ernst Immanuel Bek k' e 1', Die Aktionen des l'omischen Privat

l'echts Berlin 1873, II, 370, 371. 
1~1) Iherings J ahrbucher, 15 (1877), 31, H, S ch o t t, Uber die accesso-

l'ische Natur des Pfandrechtes. . 
taS) Richard G o I d se hm i d t, Systematik . des Pfandrec:hts und der 

Hypothek des Eigenthumers, Berlin, 1877, 5, _ 
139) L, 37. . - ' . ,., 
HO) Dr. Gustav Ha r t rp. a II n, Rechte an eJgener ' Sache. Frelburg 187', 

(Universitatsschrift), 43 a násl. 
14l L. c.50. 
H2) L. c. 52, 
143) Archiv f. d. civil. Pl'axis, 62, 119. Rot h, Die hypot, Sucoession 

und die Eigenthumer-Hypothek. , 
144) Hugo K u h I man, Die Hypothek des Eigenthumers nach C\en 

Grundsatzen des heutigen rom, Rechts. Leipzig 1881, 33. 



182 Dr. M. Stieber: 

lIástava ' zjednává však takové pallstvi jako vlastnictví. Bylo by 
nesmysln6, aby se činil tozdil mezi držbou "ad pignóris" II "ad 
dominii causam". Ručni zástava na vlastni věci není tedy 
možna.145

) Prvnímu věřiteli jako kupci přisuzuje Kuhlmann právo 
zástavní na vlastni věci. Vyznam jeho leží v právu zadních vě· 
řitelů, jichž právo na prodej nepomíjí. Vlastnifovi se však za
chovává právo zástavní, aby mohl prodej znemožnitLHS) Koupí.li 
druhý věřitel nebo ~psoba třetí, nabývá ' práva zástavního na věci 

, vlastní. 1(7) Ukazuje to již Hartmann, pravě, že obmezená práva 
věcná nedaji se definovati jako práva na věci cizí a také S ohm, 
že akcessorita k podstatě práva zásta vniho nenáležÍ. 148) 

Dle W e n d t a mluví se o zástavním právu na vlastní věci 
v těch případech, kde věc je vícekráte zastavena. Zanikne-li 
lepši právo zástavní konfusí s vlastnictvím, nemá se tím právo 
zástavní zadních věřitelů polepšiti, aby, vykou'ávajíce ' své právo 
zástavní, poško.dili vlastnictví. Ani "actio hypothecaria~, ani 
exceptio rei pjgneratiI1ae" nemá jim by ti povolena. Ale vlastník 
chrání se proti takovým nárokum excepcí a replikou. Tento 
nárok má ze slušnosti, třeba by jeho lepší právo zástavní již 
neexistovalo, zaniknu vši konfusÍ. 149) Pro zástavu na vlastní věci 

jest N a ber. Vedlo by to k nespravedlivosti, kdyby se sloučení 
vlastnictví a zástavního práva ' v jedné osobě nepřipouštělo. 

V Paulově místě za definicí "pjg.nus perseverare (non posse) 
domino constituto creditore" následuje: "actio tamen pigneratilia' 
com petit". Ze slov těch je zřejmo, že nemínila se věc definicí 

I rozhodnouti. 150
) Probíraje všechna místa. pramenů, hájí ' z nich 

zástavní právo na vlastní věci také W i e s sne r.151) G run d
m a n n vidí ve všech případech pramenů skutečné právo zástavnÍ. 
Prameny připouštějí je 'ze slušnosti a účelnosti. Odporovalo to 
sice základním zásadám práva věcného, totalitě vlastnictví a akces-
80ritě práva zástavního. V lidovém právním vědomí zakořeněno 

145) L. c. 48-51. 
HG) L . c. ~1-52. 
147) L. c. 64 a násl. 
148) L. c. 82. 
'149) Dr. Otto W e n d t, Lehl'buch der Pandekten, Jena. 1888, 429. 
150) Mnemosyna. lS"ova sel'ies, 18 [1890], 096. J . O. Naber, Ohsel'vatiun

culae de iure romano. 
lál) Dr. jur. Alfred W i e s z n e r, Das Pfandrecht an dar eigenen Sach~ 

nach romischem Rechte. Breslau 1893, 3 a nbl. 
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by 10 pravidlo "pignus rei sUle consistere no potestu• Než ač 
Římané mnoho viseli na svých právních příslovích, musili z nich 
přece výjimky připustiti. 151) . 

, ~ francouzských prá vníkli' G i r a r d drží se , Dernburga. 
Aspoň považuje za lepší system" který připouští sukcessi v p'óřad, 
než system se sukcessi v hypotéku. liS) Z polských právníků 
Z o II připojuje se k výkladu Dernburgovu o postavení zadního ' 
věřitele ft posiluje ;jej ještě interpretací Paulova místa. Zadní 
věřitel nemá právo na prodej pokud první není .spokojen. Vlast
ník tomuto jeho , právu až do svého úplného zaplacení odporuje. 
Tak řečené právo na vlastní věci je tedy obmezení zadního věří- . ' 
tele, aby nevykonal právo věřitele prvního.1H

) Z českých práv- . 
níků H e y r o v B k Ý má za to, že zástavní právo konfusí pomíjí. 
Obživne však zase, vykoná.li jeden ze zadních věř'itelů proti 
vlastníku "ius offerendi". Vlastník sá'm má proti zadnímu věřiteli 
postavení věřitele p~edního. Nevzdal se práva zástavního, když 
se s vlastnictvím střetlo. 155) 

I některá rozhodnutí z poslední doby platno~ti práva fIm
ského lze uvésti. Tak rozhodla nejvyšší apelační rada v Darm

,štatě (3./9. 1830) podle Paulova místa pro z~stavní prá VO. 156
) 

Proti němu při koupi prvního věřitele vyslovil se apelační soud 
v Celle (80. /6. 1878).157) 

152) Otto G run dma n n, D as Pfandrecht an del: eigenen Sačhe nacb 
gemeinem und bllrgerlichem Recht. Inaugural-Dissertation. Borna,Leipzig 

1904, 17, 33, 34. -
I ~~) Paul FrédeJ'ic G i r ar d, Manuel élementaire du droit romain. Paris 

1911, 786. 
154) Rozpl'awy i spl'awozdania z p9siedzen wydzialu historiczno-filoso-

:ficznego Akademii umiej~tnosci v Krakowie, XIII [1881], 851,!Dr. Fl'yderyk 
Z o ll, O prawie na r~eczy wlastnej (ius in ra proprie) ze stanowisk~ prawa 

rzymskiego. 
1M) Dr. Leopold Heyrovský, Dějiny a systém soukromého práva řím-

Bkého. V Praze 1910, 510. 
liG) J. A. Seufiert's Archiv ml' Entscheidungen der obersten . Gerichte 

in den deutschen Staaten, 13 Č . 310. Otec prodal synovi dům s tím, že za
platí hypotekární dl~hy. Smlouva o koupi domu se zrušila a jmění prodavače 
přišlo do ' konkursu. Nejvyšší soud přisuzuje synovi zaplacené dluhy v po-
řadí vyrovnaných věřitelů. 

1&7) Seufi'ert's Archiv, 28 Č . 110. Věřitel převzal datione in solutum na 
srážku, hypotekárních dluhů dům, na němž v 1. pořadí byla jeho pohledávka. 
Dům tento prodal zase se stejným závazkem 3, osobě. Když tato upadla 
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184 Dr. M. Stieber: 

.Všechny tyto náhledy přinesly každý svou hřivnu, ahyBe 
podstata věci poznala. Ti snad přiblížili se ji nejvíce, kdo kon· 
fusí nedávali zástavnímu privu zaniknouti, byla·li věc. stižena 

. ještě jinými zásta vnimi právy. Třeba k t0mu dodati j~ště několik 
slov. Týkají se samého pojmu zástavního práva. Romanisticky 

_ 'skýtá věřiteli právo, aby svou pohledávku z kupní ceny věci 
uhradil. V jiné části naší studie bude o tomto pojmu póvěděno 

\ více. Právo zástllvní vybírá tu z vlastnictví jednu jeho moc: 
disposici prodejem. Při ·vlastnictví jde tato moc na celou kupní 
cenu, při zástavním právu jen na část, která zástavní pohledávce 
odpovídá. Tato poh~edávka může ji však také vyčerpávati anebo 
dokonce převyšovati. Je.li zde jen jediný zástavní věřitel a sply. 
ne-li právo jeho s právem vlastnickým, zanikne. Postoupí. li však 
věřitel před tím část své pohledávky někomu jinému, takže jsou 
zde dva věřitelé, nemůže již konfuse míti těchto účinkft. Právo 
na prodej mají pak věřitelé dva. Jsou v příčině něho podílníci. 
Splyne.li právo jednoho podílníka s vlastnictvím, nepovstalo 
žádné vyrovnání, žádné odečteni. Právo obou dvou ' podilníkft 
bylo by se .skrylo plně s vlastnictvím. Splynutí pouze jednoho 
práva s vlastnictvím nechává právo druhého podílníka při plné 
jeho síle, ba skytlo by mu i právo silnější, kdyby splynuti před. 
nějšího zástavniho práva s vlastnictvím způsobilo zánik . tohoto 
přednějšího ·práva. Prameny jsou si ~ho při podílnictVÍ ve vlast
nictví plně vědomy. Splyne-li ' služebnost se spolu vlastnictvím, 
trvá služebnost dále (L. 8, § 1. D. 8, 1. j L. 30, § 1'. D . 8. 2).158) 
Obraťme to nyní a mysleme si, že někdo společně ~ jinými má 
ususfructus. Jeden z těchto podílníků. usufructu stane se vlast
ní~em. Ususfructus nezaniká. Trvá dále ' pro ostatní po.dí1níky, 

: ale také pro vlastníka - podílníka. Byl-li výkon ususfructu někomu 
. úplatně postoupen, ' béře podílník, který se stal vlastníkem, sviij 
podíl z úplaty jako usufruktuář, nikoli však jako vlastník. Pni. 
vem bylo proto na to ukázáno, že při konfusi třeba hleděti ku 
jejímu významu materielnímu, ne formeinímu. 159) Toho dotčeno 

v konkura, přisuzuje při likvidaci nejv. soud zadnímu věřiteli jeho:pohledávku 
před poblédávkou v 1. pořadí. Tato prý ~anikla. 

15 8) Felix Fr i e dma n n, Dia Wirkungen der confusio nach l'omiscbem 
Recht, 6. fl e y r o v s k ý, Dějiny a. system soukromého práva Hmského, 
1908, 491. . 

150) Dr. Paul Kr e t se h ma r, Die rrheol'ie der Confusio, Leipzig 
1899, 63. 
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byJo i V B8silikách. 160
) Vlastnictví musí absorbovati právo, 8. nimi 

splynulo. Toho není při podílnictví v usufruktu a také .nikoli 
při několikerém zastavení jedné a ' téže věci. Je-li stižena věc 
více zástavními právy a vlastnictví splyne 8 jedním z nich, 
nemdže býti řeči o žádné absorbci. Všichni zástavní věřitelé 

tvoří tu jednotu. Vykoná-li se zástavní právo jedním, vykoná se 
pro všechny. Stanou-li se všichni zastavni věřitelé vlastníky, tu 
logicky přirozeně zanikne jejich' právo, poněvadž nemohou jako 
vlastníci míti je proti sobě. 161) 

Některé z předpisů římského práva přešly i do moderních 
zákouu, tak do code Napoleon16!J) a do občanského zákoníka 
italského z r: 1865.163

) Ohlas nauky glossatorů o odvolatelnÁm 
vlastnictví zaznívá nám ještě z pruského Landrechtu. 16

') 

II. 

Vlastníkova hypoteka německá. 
§ 3. V z n i k n arů z n Ý chm í s tec h. 

Římská hypot-eka vlastníkova zdála se býti anomalií fL práv· 
nioký dt1vtip po staletí snažil se ji v:yrovnati.Někteří viděli v ní 
neddslednost, již slůšností chtěli odůvodniti. Při německé vlast· 
níkově hypotece nemohou 'takové pochx.by vůbec vzejíti. . Zjev 
její jest důsledný projev principu, z něhož moderní právo hypo
tečBí vyšlo. Základem jeho jest zápis v pozemkové knize, jemuž 
odpovídá úřední příkaz. kvoty nej vyššího podání podle zápiso. 

160) Supplementum editionis Basilieorum Heimbaehianae edidit Zaeharias 
a Lingental, p. 11ň. (Stepb. index 1. 6, 1. § 1 non etiam dominue, quia,. dum 
proprietas penes eum est, non potest separatum ursumfruetum habere, po
tissimum quidem quiR obtegitur amplitudine dominii.) Kretsehmar, 53. 

lGl) O absorbei lze mluviti, vyskytne-li se konfuse v osobě hlavního 
dlužníka a věí-itele, nikoli však v osobě rukojmího a věřitele. Viz k tomu 
Archivio giuridieo, 48, str. 147, Br u Jl e t t i, La legge 21 § 5 Dig. de fide
jussoribus et mandatoribus, XL VI, 1. 

162) Art. 1251: La subrogation a lieu de plein droit . . . 2° Au profit 
de l'aequereur d'un immeuble, qui emploie le prix au paiement des eréanciers 
auxquels eet héritage était hypothéqué. 

163) Art. 1253 stejného znění jako art. 1251 eode civile. 
lG4) PL R I, 16 § 482: Aueh Reehte auf die Saehe erlOsehen, wenn der 

Verpfliehtete das Eigenthum der berechtigten Bache, oder dar Beríehtigte 
das Eigenthum der verpflichteten Saehe aus einem nnwiderrufliehen ReehtE;· 
grunda ůberkommt. 



186 , . Dr. M. Stieber: 

veho pořadu. V j.edne věci podobá se římské hypotece . vlastni. 
kov~. Brání ,vzestupu zadních věřitelft . Než i v této své podobě 
liší se od ní. Římská hypoteka vlastníkova právě vznikla, aby 
tento vzestup zamezila. Vylou~ený vzestup je dftvod její existence. 
U německé vlastníkovy hypoteky .je toto vyloučení její pouhý 
následek. Vlastníkova hypoteka tu je, i když žádných zadních 
věřitelů není. Jsou·li, vylučuje jejich vzestup, poněvadž právě pro 
její existenci nemohou vzestoupiti. V druhém dile této práce 
bude pojednáno 'o tom, že německá vlastníkova hypoteka vyšla 
z pravidelného vývoje práva hypotečního. Zde budiž v hrubých 
rysech jen naznačeno, jak k 'ní došlo. 

Je příznačno, že vlastníkova hypoteka vzniká souběžně a 
téměř současně na různých místech. Bez nějaké vzájemné spo
jitosti. Na jihu i na severu. Nejdříve v P r u ,s k u. Jeho zemské 
právo z r. 1620 a také jeho revise z r. 1685 stanoví, že nemo
vitosti (res soli) toliko zápisem do soudních nebo úředních knih 
mohou býti zastaveny.l) Ale jinak podléhá ještě vlivům římským.2) 

Stejně hypoteční a konkursní řád ze dne 19. ledna 17253) pro 
Prusko a hypoteční řád ze dne 4. srpna 1750 pro Slezsko.4) Než 
třeba by se obsahem trvalo na principu římském, forma zástav
ního práva byla jiná, a forma tato časem vyplnila i obsah jeho 
jinak. Akcessorita práva zástavního nemohla se dobře srovnati 
se zápisem, který trval, pokud se nevymazal. K tomu podle hy
potečního řádu pru~kého ze dne 10. prosince 1783 hyl oprávněn 
p'0uze věřitel, jenž ingrossovaný list ve svých rukou měl. -Maje 
v rukou tento l ist, mohl pohledávkou disponovati. T,uto disposici 
měl i vlastník, který pohledávky nabyl , i věřitel, který stal se 
vlastníkem. Z názoru o akcessoritě zástovního práva vyšel také 
v pruském Landrechtu (LR) I, 16, § 482 o k.onfusi a I, 20 § 520 
o zániku ,věcného práva věřitelova, zanikl· li jeho nárok. Než do 
skutečného výmazu, který I, 20, § 521 také dlužníkovi propouští, 
zástavní právo formálně trvá, a zánik jeho nelze dle I, 20, § 522 

') lus provincialé ducatus Pi'ussia'e (1620), kll . 4. tito V art . V, art. 
VIII jedná. též "de his qui in pr iorum cr,editorum locum succedun t . Viz 
dále CllrfUrstlich . Brandenburgisches revidirtes Landl:echt des Herzothumbs 
P~eussell gedruckt 1683, 4. lm., tit. V, art. V, § 1. 

2) L . c. art, VIII o hypot. SUkCéssi, 5. kn., t ito VIII, ar t. II § 2 
o povinnosti dědicov ě, aby vyvadil odkázanou zástavu . 

:'I) M e i b o m, Deutsches Hypothekenrecht, VlII/1, 8, 9. 
4) L. C. 13, 15. 
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Form-álního zápisu chopila..ge již před vy~áním pru-ského 
, LR prakse a docela i se svolením vyšších úřadů postupovaly 

se položky již zaplacené, šle dosud nevymazané, na jiné osoby.5) 
Prakse dala i podnět k úpravě ~ákonodárné. V jednol;Xl poručen
skám případě bylo sporno, zda hypoteka, která dědictvím neb 
jiným právním aktem přejde na vlastníka. zaniká anebo zda může 
ji vlastník přes to, že je též rillužníkern,' 'dále postoupiti. Dobro· 
zdání zákonodárné komise, které za tím účelem bylo vyžádáno, 
rozhodlo, že z~stavní ' právo zaniká na návrh držitele hypoteky 
pouze výmazein v knize hypoteční. Splyne·li B vlastnictvím, 'však 
nezaniká a vlastník může nevymazané právo zást~vní platně ně
kemu jinému dále postoupiti. Rftzné úvahy tanuly tu zákono
dárné komisi na mysli. I v obecném právu povoluje se restituce 
při konfusi v těch případech, kde by materiální škodu zpftsobila. 
Tato římská nauka o konfusi přešla do pruskšho LR se stejným 
smyslem. Při zástavních listech, které taktéž ,hypotekárni pohle
dávky jsou, mftže býti vlastník hypoteky také vlastníkem zá. 
stavního listu. Svéráz zřízení hypotekárního nedává zadním vě
řitelům právo na vzestup. Vlastníkovi třeba tudíž skytnouti 
ochranu. Zákonodárná komise viděla ji v dalším trvání hypoteky 
i po konJusi. Vlastník je i nadále "creditor hypothecarius eum 
iure praelationis". Hypoteka je mu důvodem, aby uprázdněným 
hypotečním místem nakládal a na ně úvěr si zjedna1. Dobrozdání 
zákonodárné komise potvrzeno bylo královským reskriptem ze 
dne 11. srpna 1802 a připojeno jako § 62 dodatkem k LR, I, 16, 
,§ 484. 6

) Případ týkal se tedy jen k0l:lfuse. Brzo vzešla pochyb
nost, zda lze předpisu o konfusi použíti, zaplatí-li vlastník po
zemku pohledávku, na něm zjištěnou. Otázka předložena státní 
radě. Zde mínění se rozcházelo. Také soudy nebyly jednotné. 
V západních Prusích a Pomořanech soudy připouštěly postupy 

5) Archiv fUr dia civilistische Praxi s 62 (1879),131, Roth, Die hypotheka
riache Successiou uud die ~igeuthumer-Hypothek, For s't e r-E c ci u s, 1. C. 

446, 447, 600. 
G) De rn b Ul' g, Daa burgerl. Recht des deutscheu Reicha uud Preus

sens, III, 3. vyd. 1904,643, B rue k, Die Eigenthumerhypothek, Jena 1903, 
SS. Forster-Eocius, Preuss. Privatr. III, 6. vyd. 1892,699. Meitom, 

• Deutsches Hypothekenrecht, VIII/2, 288. Dr, W. B_ o 1'U a'man n, System a
tische Darstellung des preussischen Civilreehts, IV, Berlin 1886, 393 a násl. 
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zaplacených pohledávek. Soud královský se však vyslovil proti 
tomu. V státní radě rozhodla úvaha, že zadním věřitelům by při
padl prospěch, na ktel~ý nemají náruku a s kterým nemOhOl.l po
~ítati . Z dobrozdání státní rady, ' které podepsal také romanista 
Savigny a germanista Eichhorn 7), vyšla deklarace ze . dne 3. dubna 
1824 k § 52. Vlastník hypoteky, který hypotekární pohledávku 
zaplatí, nabývá všech práv cessionáře této pohledávky, ať o za
placeni cessa nebo kvitance byla vydána, ježto kvitance i cessi 
v sobě zahrnuje. S) ' 

Trojice severoněmeckych přímořskych měst H a-m b u r k, 
Br e m y a L II bek přiŠla již z~hy k samostatnym formám 
pozdější německé vlastníkovy hypoteky. V. Hambu rku připouští 

již na počátku 19. stoJ. prakse, aby v I a ~ t n í k pozemku zapla
cenou pohledávku n a s e TI e pře v e cl I a tak vzestup zadníoh 
věřitelů zabránil. 9) V Bremách zastavují se nemovitosti podle 
handfestního řádu ze dne 19. prosinlJe 1833 a jeho revise ze dne 
30. července 1860 ode v zdá ním z á 8 t a vn í chl i s t ů, hand-

i) Gruehot, ' Beitrage. 48, 438 E e e i u 8 v posudku spisu "B r u c k, 
Die Eigenthumerhypothek", For st e r-E c c i u s, Preussisches Privatrecht, 
III, 6,vyd., 600. pozn. 18 . 

. 8)-Anhang § 52 : " Hypothekeurechte w erden nieht durch die blosse. 
Vereinigung ihres Eigenthums mit dem Eigenthti.mer des verpfl.ichteten 
Grundstucks in einer Person aufgehoben, so lange nicht eine, von dem An
trage des Besitzers abhangende Losehung erfolgt ist, 'nnd kann der Besitzer 
bis dabin, ein solches ungeloschtes Hypothekenrecht gtHtig an einen An
dern abtreten." Deklaration des § 52 des Antl'. v. 3. Apríl 1824 (G. S. S. 
77): ,,'\Vir eet. Da sich bei den Gerichten Zweifel daruber erhoben baben, 
ob die im § 52 des Anhanges zn dem A. L . R. fi.tr den Fall der Vereíni
gung der Hypotbekenreehte mít dem Eigenthum des vel'pfl.ichteten Grund
stl1cks in einer Person gegebene Vorscbrift auch dann Anwendung finde, 
wenn von dem Eigenthumer des Grundstucks die Zahlung der dal'auf ein
getragenen Forderungen erfolgt ist ; so ,\;\,To11en Wir, auf den deshalb ge
macbten Antrag Unseres Justizministers und nach vernommenem Gutach
ten Unseres Staa;tsraths jene Vorschrift dahin deklaril'en : das8 der Eigen
tbl1mer eines Grundsti.i.eks , welcher eine auf dasselbe bypotbekarisch versi
cherte Geldsumme auszahlt, nnd die Forderung in dem Hypothekenbucbe 
n icht hat lOsche·n · lasse~, aHe Recbte eines Cessionars diesel' H ypothek 
gBniessen soll, ohne Unter~chied, ob ihm bei der Auszablung eine formlic~e 
Cession oder nul' eine Quittung ertheilt worden ist, indem filr dieseIl Fall 
die blosse Quittung so ausgelerwerden solI , als ob darin ei ne ausdrfiek
licb e Cession entha}ten ware." 

ll) Br u c k , 20, 1\1: a 8 che r , Daa deutsuhe Grundbuch- und H ypotheken
wesen , Berlin 1869, 376. 



Ý se však vyslovil proti 
zadním věřitelům by při
a s kterým nemOhOl,l po
podepsal také romanista 

deklarace ze . dne 3.' dubna 
hypotekární pohledávku 

iéto pohledávky, ať o za
na, ježto kvitance i cessi 

[ých měst li a-m b u r k , 
k samostatným formám 

r. V. Hambu rku připouští 
a s t n í k pozemku zapla
II a tak vzestup zadníoh 
~jí se nemovitosti podle 
,833 a jeho revise ze dne 
t a v n í chl i s t ů, hand. 

v posudku spisu "B r u c k, 
I s, Preussisches Privatl'echt, 

erden nicht durch die blosse. 
genthii.mer des verpflichteten 
nge nicht eine, von dem An
Igt ist, únd kann der Besitzer 
renrecht gťLltjg an ein~n An
[lt~· .. v. 3. Apríl 1824 (G. S. S. 
elfel dal'i.tber erhoben haben 

, R. Útl' den Fall der Vereini~ 
um des verpflichteten Grund
!lU~h dann Anwendung finde, 

dle Zahlung der darauf ein
len vVir, auf den deshalb ge
nach vernommenem Gutach

, deklariren: dass der Eigen
asselbe hypothekarísch versi
ng in dem Hyp,othekenbuche 
Cessionars dieser Hypothek 

lel' Auszahlung eine formliohe 
~en ist, indem far diesell F~ll 
als ob darin eine ausdriick-

:lrundbuch- und Hypotheken-

Vfvoj a pravni povaha vlastníkovy hypoteky. 189 

festů. Zap.Ísovati jich netřeba, ač je to možno. Zť.nik práva ha nd-
festního řidí se však právem římským. 10) V_ Lubeku- podle měst
ského knihovního řádu ze dne 6. če'rvna 1818 a v městském 
obvodu podle hYP0tečního řádu ze dne 22. března 1820 zaniká 
hypotekární pohledávka konfusi. Hypotekární dlužník může 

však v městě do tří měsíců, v ostatním okrsku do šesti měsíců 
po úplném neb částečném zániku pohledávky na jej í ID í 8 t o 
s t ,e j n o u nebo m e n šíp o hle d á v k u dáti zapsati. Neučiní-li 

-taU, postupují zadní věřitelé do předu. ll) 

Šle s v í k a H o I š t Ý n zná již docela i pevná místa. 
Výmazy v protokolových . knihách mohou se tu podle nař'ízení 
ze dne 26. prosince 1796 díti dvojím zpllsobem, buď před čárou_ 
(vor der Linie, ad marginem) nebo za čáru (hinter die Linie). 
Při prvním výmazu lze zapsati na p ráz d n é m i s t o do výše 
staré pohledávky p ohl e d á v k u n o v' o u. Právo toto př~šlo - i 

do pozdějšího zákonodárství holštýnského. 12
) 

V Mek 1 e n bu r k u nutí městsky řád knihovní ze dne 22. 
f prosince lS~9 věřitele, aby svému llužníkovi při z a p 1 a cen i 

p ohl e d á v k y vydal na. jiného věřit~le c e s s i i n b i tl n C 0. 13
) 

Revidovaný hypoteční řád pro statky venkovské ze dne 18. října 
1$48 zřídil z hypotečního papíru s a m o s ta t n é věc n é p r á
vo (selbstandige diugliche Belastung). Osobní závazek můž6 býti 
smluven, ale není jeho podmínkvu. Pozdější vlastník jako takový 
není osobně zavázán. V 1 a s t n í k může pros e b e a n a s v é 

_ j m é noh y pot e k u dáti zapsati a zaps'anou cizí hYPQteku 
postupem přejímati a na sebe přepsati dáti. Úroky takových polo
žek běží teprve od t~ doby, kdy nemovitost nebo pohledávka na 
jinou osobu se převede. Pozdější předpisy počítají i působnost 
těchto aktfl teprve od tohoto okamžiku. Položka vlastníkova 
nenáleží ani do konkursu ' ani do rozvrhu při dražbě. U) Zákono
dárství meklenburské zná také 0 - t e vře n é fo 1 i um (Offenhal
ten des Foliums) pro pří š tip oh l·e d á v k u při z á p i s e 
n o v é h o nebo v Ý m tl z u s tar é h <> p r á vaz á ~ t a v ní h o. 

10) B ru c k, 33, M a s ch er, 391/12, 393/18, 394/25. 
ll) Bruck, 22, Masc her, 400, 405, 

.n) M a s ch e r, 184, A. C. P., 62, 'R ot h, Die hypothekarische Sl1cces
si on ulld die Eigenth1l.mer-Hypúthek, 126. 

la) Mascher, 324, ·B ruck, 38, 39. 
14) M a s che r, '340, Br II c k, 40, Me i b o m, Deutsches Hypothektm

recht, II, -128, 150 - 154. 
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Při zaplsu nového práva zástavního se předchozí otevřené folinm 
pro budoucí pohledávku .~rčité výše vyhražuje. li) Při výmazu 
zástavního práva starého musí vlastník dřívější místo vyhraditi. 
Podle pozdějšího zákonodárství mohl tak učiniti i když si otevře
ného folia ani nevyhradil. Teprve nový vlastník byl z to~oto 
práva vyloučen. 16) O každém hypotečním zápisu vydával se 
hypoteční list, v němž uveden byl statek, . zapsan~ zavazeni, 
obnos., a jméno oprávněného, výše úroková, den zápisu a suma 
předchozí nebo současně zapsaná. 

V S a s k u vyšel hypoteční zákon ze dne 6. lisopadu 1843 
z formy prakse. Vlastnikovy hypoteky lze nabýti cessí anebo 
konsolidací. Kdo uspokojí zásta vniho věřitele, mťJ.že od něho místo 
kvitance cessi žádati, pohledávku v knihách na s~be přepsati 

dáti a dále ji postoupiti. Totéž právo má, kdo zapsanou pohle. 
dávku ' jiným způsóbem než cessÍ -Debo konsolidací získá. K vota, . 
na vlastníka vypadající, nepřipadá mu však ani v konkursu _ ani 
při rozvrhu dražebního výtěžku. J e·li v knihách hypotečních 

poznamenáno, že pohledávka má býti Te lhůtách splacena a 
zástavní právo za ně vymazáno, zaniká hypotaka za . každou 
zaplacenou lhůtu a nemůže bytí vlastníkem nabyta. l1) Saský 
občanský zákonnik z r: 1863 tyto předpisy .s malými změnami 
recipovaI. Zaplati.li vlastník pohledávku, nepotřebuje však cesse, 
aby ji nabyl. Aby ji dále mohl postoupiti, převede ji zprvu . na 
sebe. Tím rovná se .pohledávce, které nabývá konsolidací. Pohle
dávka, která se platí po . lhůtách a při každé lhfttě vymazává, 
převádí se na vlastníka až po poslední lhůtě. lB) 

lá) Meib om, II, 138. 
16) Meibom, II, 266, Viz k ' tomu A O P, 62, Roth 127, Motive zu dem 

Entwurfe eine~ burgerl. Gestzbuohes fur das deutsche Reich. III, 736. 
17) Gesetz fur das Konigreich. Sachsen die Gl'und- und Hypotheken

bU.cher 80wie das Hypothekenwesen betreffend ' vom 6. November 1848, §§ 
117, 118 (Oession an den Besitzer des Grundstucks), §§ 119-121 (Oonsoli
dation) . Viz' též pro Sasko-Altenburg zákon 'ze dne 13. října 1852, M 8,- - "

Bcher, 274, Haubold, Lehrbuch des koniglich-sachsischenPrivatrechts, 1. 
Leipzig 1847, 305, 306. 

18) § 442: Bef:riedigt der Eigentbumer des verpfandeten Grundstuckes 
den hypothekarischen Glaubiger, so k a nn e r, selbst wenn er zugleich per-
8onlioher Schuldnel' ist, verlangen, dasa die eingetragene Eorderung ent
weder gelOscht oder auf seinen Namen im Hypothekenbuche umgeschrieben 
werde. lm letzteren Falle hat er das Reoht, die Forderung Anderen abzu
treten. § 443: Auoh in anderen Falleu, wo si ch das Eigenthum des vel'-
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Ne dosti přesnou formulaci pro vlastníkovu hypoteku při

jalo právo b a vor s k é. Dle § 84 hypotečního zák0na ze dne 
1. června 1822 může dhižnfk pořad (Rang) zaniklé, ale nevyma
zané pohledávky někomu jinému, nikoliv však pro vět~í sumu 

, poskytnouti. Dále může ·dle § 150 téhož zákona při některé 

pohledávce právo si vyhraditi, že před touto pohledávkou jiné 
pohledá vee pořad poskytne anebo může některé pohledávce jen 
druhou l;1ypoteku přiznati. Zápis vyhražené hypoteky třeba však 
pod zvlá.štním číslem, vytýkajíc její sumu, zaznamenati, její 
přednost vysloviti a v poslední rubrice poznamenati, že stala 
výhrada, aby věřitel se mohl označiti. Jeho jméno zapíše se pak 
na příslušp.ém místě spolu s právním titulem pohledávky.19) Jak 
zejména z nutnosti zápisu vyhražené hypoteky pod zvláštním 
číslem dle § 150 plyne,21) miní se pod slovem pořad . (Rang) 

pfandeten Grundstuckes nnd die eingetr:agepe Forderung in einel' Person 
vereinigen, hat der Eigenthtlmer als Pfandglaubigel' das Recht, die Forde
rung Anderen abzutreten. § 444 : Hat der Eigenthtlmer in den in §§ 442, 
443 angegebenen Fallen die Forderungnicht abgetreten und erfolgt die 
Zwangsversteigel'ung des Grundstuck'es, so wird de~ Ubergang deF Forde
rung auf den Eigenthtlmer den Bpa~eren hY'pothekarischen Glaubigern gegen
liber wirkllngslos, § 449: !st eine Forderung im Hypothekenbuche so ein
getragen, dass die Zahlung in Terminen erfolgen und die Hypothek wegen 
jeder Terminzahlung ge108cht werden soll, 80 kann von dem in § § 442,' 
445 gedachten Rechte auf Umschreibung im Hypothekenbuche nul' bei der 
letzten Terminzahlung Gebrauch gemacht werden. Viz též M a s che r, 
242, M e i b o m, IV, lis a násl. Dr. Paul G r u t z man n, Lehrbuch- des 
koniglich sachsischen Privatrechts: 1, Leipzig 1887, 323, B l' u c k, 52, Rot h, 
System des deutschen Privatrechts, III, 1.\tbingen 1886, 688. 

, li)) § 84: Der Schnldner kann. nach erloschener aber im Hypotheken
buche noch nicht gelOsehter Hypotek den Ran g dieser Hypotek einem 
Andem, au ch einem neuen Glaubiger jedoch fUr keine grossere Summe 
eindi.umen. § 150: Hat sich der Schuldner bei einer Forderung das Recht 
vor b e hal ten, noch vor derselben einer anderen F0rderung den Ran g 
e i n z u r a ume n oder hat er derselben nul' einen b e 8 ti m m ' t 8 n 
PIa t z ~um Beispiel die z w e i t e Hy pot h e k zugestanden, 80 muss 
bei dem Eintrag jener Hypothek die v o l' b e h a I ten e Hy pot h e k 
unter ihrer· eigenen Nummer und mít einer ,bestimmten Su~me v O'r g e
m e r k t, auch ihr Vorzug ausgedrtlckt, und' in der letzten Columne bemerkt 
werden, dasa die Benennung des Glaubigers noch vorbehalten sei. Wann 
diese.. erfolgt, BO wird dann am gehorigen Orte der Rechtstitel nnd der 
Name des Glaubigers eingetragen. Viz též M a s che r, 412, M e i b o m, 
III, 277-290, B l' u c k, 46, 47, 

~O) Viz pOZll. 19 "die vorbehaltene H y p. o t h e k unter .. vorgemerkt." 
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nikoli vlastnost zástavního práva, nýbrž zástavní právo 'samo. 
Pořad bez zástavního práva není vi'lbec ničím. Jeto ovšem 
zástavní právo vlastníkovo, jehož dle § 84 může vlastník pro 
novou pohledávku užíti. Je to zástavní právo, kterému právě 

z tétv příčiny nemůže při dražebním rózvrhu prllChodu zjedná
vati. Knihovně se ovšem prováděla věc převodem pořadu.tl) 

Prakse lpěla tu přísně na kvalitě zaniklé pohledávky. I nepři

pouštěla postup pořadu na definitivní pohledávku za zaniklou 
pachtovní 'kauci,22) pohledávky časem vázané na pohledávku 
časem neobmezenou, simultánní hypoteky na solohypoteku, bez· 
úročné pohledávky na úročnou a umořitelné na n'eumořitelnou. 
Právo vlastníkovo podrobovala prakse i exekuci.~s) Teoreticky 
uvažovalo se podle cit. hypotečního zákona také o tom, zda 
vlas~nik zástavu pro dluhopisy na majitele zříditi mfiže.2i

) 

S v Ý car s k é právo j~vilo před jednotnou kodifikací ve
likou rozmanitost. V kantonálním právu dalo se napočísti 60 růz-

Vormerken znamená zápis prozatímního neúplného právního stavu, Viz 
M e i b o m, III, 19/4. ' -

21) R e gel s ber g e '1', Das bayerische Hypothekenrecht (Meibom, 
III), 82 navrhoval pro § 84 zápis: Die nntel' Nr. X versicherte Forderung 
ist bezahlt und der Rang der hiefLi.r eingetragenen Hypothek von Herrn 
N, N. (dem gegenwartigen Liegenschaftseigenthumer) auf Henn X. X. (den 
neuen Glaubiger) fůr ein mit vier vom Hundel't verzinsliches Darlehen von 
dem Betrage der bezahlten , Forderung ubertragen worden, Pro § 160 uvá
děl (str. 81) tento vzor: Záznam: "Zwolfhundel't Gulden zu fůnf vom HUll
dert verzinslich wel'den als el'ste Hypothek einstweiJen vorgemerkt : . po 
rubriky poznámek: Die Benennung des Glaubigers nnd des Forderungsgrundli 
ist vorbehalten. V rubrice poznámek k pohledávce na druhém místě zapsané, 
mělo se připojiti: · Mit dem Range nach dál' am heutigen Tage unter Nr. 1 
vorgemerkten Hypothek. Zadala-li s~ později vyhražená hypotheka, mělo se 
zapsati: Die unter Nr. 1 vorgemerkte Hypothek 'wurde dem Herrn N. N. ft'tl' 
eiD baares Darlehen in gleichem Betrage bestellt und wird nunmehr einge
tragen." V l'llbrice poznámek při o; 1: Nunmehr eingetragen , S, unten X. 

22} BHitter fůr Rechtsanwendung, 18, 413, rozll. z 21/5 1853, Kauce pa.ch
tovní není prý žádnou definitivní hypothekou. Zadní věřitel může na to spo
léhati, že pachtovné se ve svých lhůtá~h splatí. Vydavatel tohoto časopisu 
Seuff'ert káře toto rozhodnutí. ~ení zde žádného rO:ldílu mezi pachtovní 
kaucí; která ručí za pachtovné lhůty, a pohledávkou ze zápůjčky, již v částech 
jest platiti. 

2:J) Paul Rot h, Bayrisches Civilrecht, II, Tl1bingen, 1872, 465, 466. 
24) Bla\ter fti.l' Rechtsanw, 13, 321 - 331, Dr, Lot z, Ú bel' Hypothek

bestellullg in Schuldbriefen, welche aut jeden 1nhaber lal1ten~ 
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ných způsobů, jak se nemovitosti zastavují. 26
) vývoj práva hy

potekárního béře se zde dvěma proudy. Při jedn0m zastavuji se 
, nemovitosti rentou (Giiltrecht), při druhém zápisem práva zástav- _ 

uiho na obecnoprávnim základě. Při rentě již dle její povahy 
nemohlo se mysliti na akcessoritu. Ale i osoba určitého věřitele 
ustupovala při ní do pozadí. Jméno jeho se v rentových listech 
proto fingovalo. List zpeněžil se přiležitostně dle potřeby. ? této 
formy přišlo se pak k rentovým listům na majitele. Někde vy
dával však vlastník. rentový list přím~ na sebe. Někde byly 
rentové listy, na jméno některého věřitele znějící, vlastníkem do 
ruční zástavy odevzdávány, jím vy.pláceny a zase zpět přijímány, 
aniž by snad nějakou konfusí své právní existence pozbývaly. 
Hypoteku se zástavním listem spojuje zemský zákon ze -dne 31. 
ledna 1857. Na způsob zástavních listů, které u nás ' některé 
ústavy podle zll'k. ze dne 24. dubna 1874 Č. 48 ř. z. vydávají, 
mohl vlastník do výše zřlzené hypoteky vydávati ' zástavní listy, 
aKcie (actioot;) na majitele nebo na jméno.26

) Dělo se to notář
ským aktem. V ně.m byla uvedena nemovitost, jež měla zástav
ním listům sloužiti za hypot~ktl,' zároveň se svými předchozími 

závadami, počet zástavních listů, jejich hodnota, způsob PQstupu, 
výplaty nebo amortisace. Zástavní list měl býti opatřen podpisem 
zástavce a notáře. Zástavní akt měl býti zapsán do ~vláštního 

registru jako jiné zástavní listiny zapsané v úřadě hypotekárním. 
Také právo na obecnoprá vním základě zná náběhy ku vlastní
kově hypotece. Vedle zástavní sukcesse podle římského práva 
připouští i výhradu zástavního práva před zástavním právem 
vkládaným.27

) 'J ednotná kodifikace švýcarského práva zjednodu
šila kantonální zasta.vování na trojí způsob: zástavním zápisem 
(Grundpfandverschreibung, hyptheqne, ipoteca), zástavním zápi
sem s dlužním listem ' (Schuldbrief, cédule hypothécaire, cartella 

2;» Schweizerisches CiviJgesetzbuch. ErHiuterungen zum Vorentwurf. 
III. Heft: Das Sachenrecht, Bern, 1902, 1~9 . 

~G) Eugen Hub e r, System und Geschichte des Schweizerischen Privat
rechtes, III, Basel 1889, 438-444,500-504, Br II c k, 62-67, KSZ, IV, Cad 
'vV i e I a n d: Das Sachenrecht des schweiz. Zivilgesetzbllchs, Zi.'trich 1909, 286. 

27) H II ber, 1. c., 500, § 26 knih. liják. baselstadského: Titel, dia 
fl'uhere zn ersetzen bestimmt sind, geníessen anch bei spaterer Eíntragung. 
das Vorgangsl'echt des Titels, an dessen Stelle sie treten: Ebenso, wenu in 
eiuem Ůberbessel'ungstitťl vorgehende Pfandrechte vorbehaltec nnd VOl'an
gestellt sind, behalten dieses ihr Vorgang recht, aueh wenn sie vielleicbt 
e~'st spater ala diese Ůberbessel'ung eil1getl'l.Igen sind . 
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ipotecaria) a zapsanou ~entou (Giilt, lettre de rente, rendita fon
diaria). Při dvou prvníoh je soukromoprávní poměr, renta je bez 
něho. Dluž.ni. lišt a renta mobilisují zástavu. Lze ji listem. pře

váděti.~8) ~astaveni vázáno jest při -všech těchto ' třeoh zpii~obech 
na pevné , mí~to (Pfandstelle,. case hypothéoaire, posto álel pE'gno), 
které se věřiteli přikáže. Miiže to již při prvním místě býti ~ísto \ 
druhé i následující, udá·li se suma, jež pořadem má předchá

·zeti. 29
) Zadní věřitelé na mist~ 'vymazaného práva zástavního 

nenas.tupuji. Mista toho může se použiti pro nové zástavní · právo. 
Smlouvy o nástupu z.~dníoh věfitelů, mají-li míti účinek věcpý, 

musí se do knih zazna~enati.30) Při dražebním ' roku se však 
neužité zástavní místo nečítá. 31) Vlastníkovi náleží tedy disposice . 
u volněným místem. N eni-li vlastník osobním dlužníkem, nabývá 
po zaplacení jako cessionář i pohledávky.32) .K uvedeným · třem 
způsobům zástavy řadí švýcarský občanský zákonník ještě zápis 
práva zástavního za celkový obnos dluhu, který rozvržen je na 
dlužní úpisy, znějící na věřitele nebo majitele.33) 

~8) Viz spis v pozn. 25, 190, 191 a §§ 193, 877, 851, 859, 869 švýcar
ského občanského zákona ze dne 10. prosince 1907. 

~9) Švýcarský občanský zákoník ze· dne 10. prosince 1907, § 813: Die 
pfandrechtliche Sicherung ist auf die Pfands.telle beschrankt, die bei der 
Eintragung angegeben wird. Gl'undpfandrechte konnen in zweitem oder 
beliebigem Rang errichtet werden, sobald ein bestirnmter Betrag als Vor-

, gang bei der Eintragung vorbehalten wird. 
30) § 814: Sind Grundpfandrechte ve~schiedenen Ranges auf ein 

Grundstť1ck erriehtet, so hat bei L08chung eines Grundpfandes děr nacli: 
folgende Grundpfandglaubigel' keinen Ansprnch darauf, in die Lucke naeh
zurucken. An Stelle des getilgten vorgehenden Grundpfandes da~f ein an
deres errichtet w erden. Vereinbarungen uber daa Na,chrltcken ven Grund
pfandglaubigern haben nul' dann dingliche Wirkung, ' wenn lie vorgemerkt 
sind. W i e 1 a n d. 325 a násl. 

31) § 815: 1st 8in Grundpfandreeht ohne VorhandenBem eines vorge
henden in spaterem Rang errichtet, hat der Schuldner uber einen vorge- . 
henden . Pfandtitel ll.icht verfugt, oder .betragt die vQrgehende Forderung 
weniger, alB eingetragen ist, so wird bei der Pfandverwertu~g der Erlos 
aus dem Pfande ohne Ri.tcksicht auf die leeren Pfandstellen den wirklichen 
Pfandglaubigern nach ihrem Range zugewiesen. W i e I a n d, 831. 

32) § 827 : 1st der Grundeigenthumer nicht Schuldner der Pfandforde
rung, 80 kann er das Pfandrecht -unter den gleichen VorauBsetzungen ablO
sen, unter denen der Schuldner ZUl' Tilgung der Forderung befugt iat. 
Befriedigt er den Glaubiger, 80 geht das Fordel'ungsl'echt auf ihn uber. 
Viz též §· 845. vV i e 1 a n d, 349. 

33) § § 875-883. 
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§ 4. V 1 a s t II i k o v a h-y pot e k a p r u s k á. 

Politické poměry, které vedly od pruského státu ku německé 
ří~i, vedly i vlastnikovu hypoteku z pruského základu k vlastní
kově hypotece občanského zákonníka německého . Jest se nám 
proto vývojem jejím v Prusku zabývati blíže. Vlastníkova hypo
teka prožívá tu mnohé fas e. Pruský LR přesně rozeznával mezi 
právem věcným a pohledávkou.S4

) V I 16 § 484 spojoval obé 
v označeni "das subjecti v·ctringliche R30ht" . Dodatek k němu 
v § 52 zdál se obé vyjadřovati slovem "Hypothenkenrecht". 35) 
De·klarace § 52 ze dne 3. dubna 1824 rovnala. hypoteku pohle. 
dá vce, ·kvitanci cessi , platícího dlužníka cessionáři. Deklaraoí 
toutp dán vlastníkově hypotece směr obligačně prá vni. N abýva.la 
se z a pIa o e n á p ohl e d á v k a. Prakse nebyla si z počátku 
jista. Podle reskriptu pruského ministerstva spravedlnosti ze dne 
24. března a 13. května 1531 uvolňovalo se místo (locus), na. 
něž se mohla. nová . hypoteka zapsati.U ) Pruský vrohní soud zem
sky měl za to, že vlastnik, není-li osobním dlužníkem, může nabý
vati pohledávky. Pruské ministerstvo spravedlnosti jej však 
reskriptem ze dne 25. února 1833 poučuje, že nelze lišiti p~í-

pady, kdy vlastník je osobním dlužníkem a. kdy jím n.ení. Zapla
oením nabývá povžďy pohledávky, nikoliv hypotečního · místa. ~ 7) 

3i) I 20 §. 520: So weit der A u spr u c b, fUr welchen die Hy p 0-

t h e k bestellt ~ol:den, getilgt wil'd, so wéit erloscht zwar in der Regel 
au ch das dingliehe Recht des GIaubigers . § 521: Der Schulduer iat dabal' . 
aneh befugt, auf die Losehung der getilgte·n P o s t im Hypotbekenbuche 
nach Vorscbrift der Hypothekeuol'dnung anzutl'agen. Viz též I 16 § 482. 

26) Viz pmm. 8. 
3G) Bor II e man u, B94. 
31) .A.. J. M a u n k o p ff, Allg. Landrecht fť.l.r die preuss. Staaten , II, 

Berlín, 1837, 228: Wedel' das bezogene noch il'gend ein anderes Gesetz, 
noch der Spracbgebrauch, kennt einen Unterschied zwischen-Hypothek und 
hypothekarisch versicherter Fol'derung. Eine Forderung wird ZUl' Hypothek, 
wenu si-e hypotbekarisch versichert, d. h. im Hypothekenbucbe eingetragen 
wird. Die bypotbekarische Versieher·ung ist die Haudlung, Hypothek das 
Produkt derselben . Unter der Bezeichnung: Eigeuthumer Uessionar einel' 
Hypothek wird stets der Eigenthumer, der Cessional' der hypothekarisch 
versieberteu Forderung verstanden. Hatte das. Gesetz mit den Worten : 
"aHe Rechte eineS Cessionars der HypothekU den Sinn verbinden wollen, 
dasa der zahlende Eigenthiimer !aur Cessionar nicht der Realforderung, · 
soudern des locus habe sein 8011eo, so mUsste diesel' Sinn auch in dem 
Falle gelten, wo er eine fremde Schuld zahIt. Daa Gesetz distinguirt durch
aus uicht zwi.schen dem Eigeuthumer des verpHindeten Guts , der zugIeich 
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personlieh verpfiiehteter Sehuldnel"" ist, giebt vielmehr beiden aHe Reehte 
eines Cessionars, und Cessionar heisst allgemein bei eingetragenen Ferde
rungen derjenige, der diesé Forderung dureh Qession erworben Lat. "Ven u 
der HypothekengHiubiger dem zahlenden Sehuldner ausdrueklieh jura eeS8a 
erteilt hatte, so ware derselbe, obgleieh sieh in seinel' Person Crediter nud 
Debitor vereinigt hatten, sehon naeh der Bestimmung des Anhanges zum 
ALR § 52 Eintragung seines Eigenthumsreehb! an del: cedirten hypetheka
risehen Forderung zu verlangen bereehtigt gewesen. Dureh die Deklaration 
vom 3. April 1824 ist die Qllittung der ausdruekliehen Cession ganz gleieh 
gestellt. Dmeh diese Deelaration ist die Erwerbnng der Hypothek an das 
Dasein einer Quittung, also eines Doeumente geknlipft, welehes ' sieh keines
wegs auf die Hypothekenstelle beseLrankt, sondem wesentlieh auf Forde
rung bezieht; ' wann gesagt ist, dass diese Quittung als ausdruekliehe Ce s
sion gelte~ sell, SQ kann dies nie anders ausgelegt werden, ale dass die 
Quittung als ausdl'uekliehe Cessien der hypothekenforderung selbst g131ten 
soll, und man wlirde . den Worten des Gesetzes offenbar Gewalt anthun, 
wenn man denselben den naturlichen unci spl'aehgemassen Sinn nul' in dem 
Falle beilegen wQllte, wenn der Eigenthumer nieht zugleich personlicher 
Sehuldner ist, ihnen aber eine ganz entgegengesetzte Deutung geben wollte 
in dem FaU, WQ er zugleieh personlicher Sehulclnel' ist. Kann das Konigl. 
O. L.\ Gel'. selbst nieht in Abrede stellen, daes Cessionar der HYPQthek, 
im ersten FaU, Cessionar der hYPQthekariseh versieher~en Ferderung 
heissen soll, so iat es aueh klar und unzweideutig ausgespl'oehen, dass der 
zahlende Eigenthii.mer, sei el' Sehulclner, sei er Niehtsehuldner, durch die 
Zahlung selbst Glallbiger des GrnndstLi.eks "vird, und dia deppelte Qualltat 
von Sehllldner und GIaubiger bei Hypotkekarforderungen so auseinander 
gehalten ""verden Bellen, dasd die Vereinigl1pg beider entgegengesetzter Quali
taten in einer Person moglieh ist. Kann es nim nieht zweifeIhaft sein, dass 
die Cession dem Cessionar das RecLt giebt, uber die eedirte Forden1l1g 
naeh Willkuhr zu disPQniren und diese1be aueh fCtl' ein minderes Qual1tum 
als den Nominalwerth zu cediren; SQ kann, cla der bezahlte Debitor )lalle" 
B:eehte des Cessionars geniessen und die Quittnng dieselbe 'Vil'kung 
haben selI, wie eine ausdrUekliehe CessiQn, dies Reeht aueh dem Eigen
thii.mer, der eine hypothekarisehe Forderung befriedigt und daruber lOsehungs
fahige Quittung erhalten hat, sei die bezahlte SeLnId ursprti.nglieh eine 
fremde, sei sie eine SchuId, nicht streitig gemaeht werden . . . Die ein
geseLenen Akten úbel' die Veranlassung zu der Deklara-tiQn VQm 3. Apríl 
U:i24 ergeben, dass es nnzweife1haft in der Absieht des Gesetzgebers gelegen 
hat, nicht bles das Reeht auf die Hypothekenstelle, sQndern das Recht 
~uf die FQrderungO selbst dem zablenden Eigenthilmer zu ubertrag;en. Denn 
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nieht allein, dass chese Ansieht bereits in dem von_ dem J ustizmil1isterium 
ausgegangenen Antrage ausgesproeLen ist, so ist aneh bei der PrUfung des 
Antrags im Staatsl'athe seLl' vellstaudig untersucht, .ob eine solehe Anf
hebung des ConsolidatiQns-Prineips zulassig sei, und diese Frage SOWQh1 
naeh romisehem als preuss·isehem Rechte bejahend entsehleden ; demnaehst 
aber haben sieh die Abtheilungen des Staatsraths úbel' die Frage: ob bei 
einer Zahlung durch den Eigel1thttmel' die Absicht Zll kaufen <;>der zu tilgen, 
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Mínění toto ovládalo judikaturu. Po~i1e pohledávky posuzuje se 
nabyti vlastníkovy hypoteky. Žádá ' se, aby to byla pohledávka 
platná, nevázaná na výminku,38) nikoli uvolněná kauce, nikoli 
pohledávka zvržitelná námitkou neobdržené- valuty.s9) Osobní 
dlužník, ktery pohledávky nabývá a ji dále postupuje, zůstává 
i nadále za vázán osobuě.40) Pohledávka nabývá se jak cessi, 
tak i plac~llím. I bývalý dlužník-vlastník může jí , dispon{}vati. U

) 

Pohledávka tvoři vlastníkovo "activum". Připadá dědici po 
zůstaviteli na odkázaném statku. ( 2

) Je pledmětem exekuce,(3) 
položkou exekučního rozvrhu H ) a části aktiv konkursní podstaty.(5) 
Reskript ze dne 16. červenoe 1836 povoluje pak již docela vlast· 
níkovi, aby položku tu na své jméno přepsal.(6) 

Nicméně vyskytují se i nálezy, jež vycházejí s jiného pl'á v· 
niho hle,~1iska. Přikazujíf vlastníkovi pohledávku, kterou někdo 

jiný zaplatil.H
) Jemn' uvolňuj~ se místo, zanikne-li pohledávka 

zu prasumil'en sei, in zwei g leiche Halften getheilt, von denen die erste 
die jetzt in der Gesetzsarnmll1ng befilldliche C. O., ' die zweite aber anderwéL 
tiga Bestimmungen in Vorschlag bl'achte, und ln gleicher Art hat sich 
diese Vel'schiedenheit der der Ansicht im Staatsrath selbst kund gethan; Se. 
Majestat haben abar nicht aHein durch Vollziehung der von den Vel'thei
digern der ersten Meinung in Vorschlag gebrachten C. O., sondern noch 
durch eine zweite an den Staatsratlľ geriehtete, nicbt publicirte C. O. de 
eodem dato und hie1' ganz ausdrucklich ausgesprochen geruht: 7ldass 
Allerhochst Diese1ben der MeinLlOg des Staatsrathes dahin beitreten das's 
der Eigenthumer eines Gl'undstucks, welcher ,eine a1.;f dasselbe hypo'theka
risch versichel'te Fordel'ung befriedigt, und dieee FOl'derung im Hypotheken
buche nicht hat 108c11en lassen, auch, ohbe form1iche Cession durch die 
blosse Qnittnng aHe Rechte eines Cessionars "dieser" Hypothek erhalte(', 
w0bei, es durch den Ausdruck "diesel' Hypothek(' ganz unzweifelhaft f~8t
gestellt ist, dasa damit die in dem Vorgehenden envahnte, hypothekarische 
Forderu~g gemeint is t, 

:18) Dl'. C. F. K o ch, All g, Lancll'echt filr die preuss. Staaten. I /2, 3. vyd. 
Berlin 1862, 519/II/ l, 520/e. ' 

. 30) Bor n e man n, 395, K och, Allg. L. R., 520/ d. 
.40) K och, Allg, L. R., 517/1,524/3 ct-y. Viz k tomu 8 c h o II m e y e r, 

Die Hypotek des Eigenthttmers, Inaug.-Di8s. , Halle a. S . 1874, 11 a násl. 
41) K och, 1. C., 521/2a. 
42) K och, I. c: , 525/aa. 
43) 'K o c h, 1. C., 525/oc, 
H) K och, 1. c" 526/cc, 
45) K och, 1. C. , 525/ bb. 
46) K och, 524. 
47) Berthold DeI b r ti c k, Die Ubernahme fremder Schuld€n nach ge

Illeinem und preu8sischerr;t Rechte: Berlin 1853, 63. 
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výminkou, anebo própustí·li se zástava, osobní závazek zachová. 
vajfc.'B) Také "proteitatio pro 'conservando iure et 1000" zakládá 
právo ' vlastníkovo, aby . po zaplacení po'hledávky dal protest 
v řád·~ou hypoteku přepsati.4,9) 

Teorie snaží se pomoci praxi právnickou konstrukcí. UcH se, 
že je zde dvóji, závazek, osobní a věcný. Jen osobní závazek zaniká 
zaplaoením. Věcná povinnost stat,ku (Gutsobligation, dingHohes 
Forderungsrecht; Realmitschuld des Grundsttlcks) zůstává. Statek 
je fingovaný dlužník.50

) Rozlišuje se ._obligace a dluh. Je-~i tu dluh 
věci ' vedle dluhu osobnjho, může při konfusi zůstati v passiveoh 
i jako pohledávka vaktiveeh . Skutečnost, že "acti vurnu a "passi. 
vurn" splyne v jedné ruce, ee ignoruje.51) Hledí Iile jen k hypo. 
tece, která neni accessorium osobní pohledávky, ale samostatná 

- reální obligace. 52) Někde se jen fikcí cesse bliží theoria praksi, 
věoně však se od ní odchyluje . . Dovozuje se, že ne věc, ale 
její v budouonosti dosažitelná kupní cena je zastavou. postižena, 
pro každého věřitele jen to, co po uspokojeni přechozího zbude. 
Každému je tedy něoo jiného zastaveno. Poměr mezi zástavami 
určuje dvojí "moment: . místo jejich zápisu a výše obnosu. Na 
zadní zástavě " nestane se žádná změna, vyplatí-li se zástava 
přední. Zásta \7a sice zaniká, ale nevymazana trvá zevně dále. 
Formálně je to sice vlastníkova hypoteka, ale materielně jeho 
vlastnické právo. Může uvolněný díl hodnoty k zástávě nové za
brati a při rozvrhu účtovati. V konkursu mohou tak za něho 

učiniti konkursní věřitelé . Disposice vlastnikov:a provádí se fikcí 
v e for m ,ě ce s s e. Oesaí touto zjednává si vlastník své přední 
práyo. Děje se tak z pohodlí. Bylo by to zdlouhavé, kdyby se 

_ prov,edl výmaz a pak teprve nový zá~is.63) Zápis zaniklé zástavy 

48) K och, 1. c. , 522/c. 
4V) K och, 1. O. , 620/c. 
50) K och, 1. C. , 518/2, týž, Lehrbuch des preu!s . gemeinen Privatrechh, 

Be.rlín 1857, 621, -týž, Recht dei- Forderungen nach gemeinem und preu8Bi-
Bohem Rechte, Berlín 1859, fIl, 796/11. . -

~ l) DeI b r 11 c k, 63 a násl. 
52) M e y e r , Die ' preuss. Hypotheken" u. 8ubhastations-Geeetzgebung, 

Berlin 1854 cit. p'odle Schletters Jahrbůcher der deutschEm Rechhw i8sel1-
schaft und Gesetzgebung, 1 (185.5); 366. 

5:' ) Dr. von der Ha gen, Die Hypothek des Eigenthllmers, Arnsberg 
1836. Knihu tuto nebylo možno v Praze opatřiti . Cituje se podle spisu 
"Friedrich Š c hol m e y e r , Die Hypothek aes Eigenthůmers . Inaug.· 
Dí ss. Halle a. S, 1874, 26-81. 
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považuje se za ISkořápku, pro niž vlastník novou hypotekou ve 
formě c~sse hypoteky staré vytvoří jádro. Nová hypoteka má 
přednosti hypoteky staré, předcházejíc ,všem hypotekám zadním. 
Nezaloží-Ii se hypoteka nová, není vlastníkova hypoteka svou 
p-odstatou pranic. Nelze ji likvidovati ani v rozvrhu dražebním,-
ani konkursním. 5~) -

Disposice vlastníkova zaplacenou zástavou sou visí se zřízením 
hypotekárním. Jako zástava vzniká zápisem, tak zaniká zase jen 
výmazem. Zap.Jaoením pojištěn' pohledávka zanikne; V knihách 
zbude jen akoessorni práv9, které svou určitou formou jí dříve 
sloužilo, které však je nyní zbaveno svého principale, konkretní 
hypotek.a. Touto určitou hypotekou mftže vlastník disponovati a 

. nový závazek s ní spojiti. Nová pohledávka musí souhlasiti s po .. 
hledávkou starou. Nový závazek nelze zapsati, není-Ii starý zá
vazek platný a oesse schopný. Pokud se nový z~vazek nezapíše, 
postrádá zástava vůči třetím osobám vší reality, je rovna prázd
n.ému místu. Nejsouc způsobilá pro rozvrh - exekuční a konkursní, 
nemflže býti také předmětem exekuce vlastníkových věřitelů. Exe
kuoe tato odňala by vlastníkovi právo, aby dal pohledávku vy
mazati anebo aby novou pohledávkou úvěr si zjednal. Užije.li se 
při tom formy cesse, není vlastník cedentem, nýbrž původním 

dlužníkem nového -hypotekál'niho věřitele. 59) 
Jak již-uvedeno, chce se vlastníkova hypote ka vyložiti z toho! 

00 jest předmětem zastavení. Zavadí~li se pozemek hypot'ekami, 
je to s u k c e s s i v ní par o e 1 a o e jeho hod n 'o ty. Vymaže-li 
se předchozí hypoteka a postoupí-li zadní věřitel na jéjí místo, 
nabývá jiného lepšího díloe, než který mu byl přik ázán. Na vla~t
nikov! jest, zda mu tento zisk popřeje anebo hned nebo později 
na místo položky staré novou umístí. Tato jeho ' disposice o místu 
přednim má touž povahu jako jeho disposice o místech za všemi 
hypotekatni156) Zástavní kvoty mohou se zadávati pořaďem libo
volným. Některá předchozí může se zusta viti disposici vlastní
kově a potrvati v ní i při dražbě. 57) 

5i) Hi n s chi u s, Pl'euss. Anwa,ltszeitung, 1866, 693 a násl., cit. dle 
Schollmeyera, 21. 

55) Bor n e ID a n n, i. C. , 390-408 . . 
.~6) G o p per t, Pl'euss. Anwaltsz'eitung, 1864, 279, cit. dle Schol!

meyera, 30. Viz též Hor n, dieEigentumerhypothek, Bresl.au 1906, 28. 
57) B r e ID e r, Hypothek und Gl'undschuld, Gottingen 1869, cit. dle 

Sohollmeyera, 33 a násl. 



200 Dl'. M. Stiebet : 

Vlastníkovou hypotekou zabývaly se také němeoké právnioké 
" sjezdy. Již na prvním r. 1860 byl podán návrh, aby se zřídila 
komise, ktěrá by zkoumala, z'da se má obligační poměr od hy
potečního zplna odloučiti a zda mohou se vydávati . listy hypo
tečni na majitele (hypotheques au porteur).5S) Od druhého sjezdu 
žádalo se totéž, ale věo se přesně fOl'muloT~la. Zástavní právo 
má se zkonstruovati jako právo samostatné, jež soukromý záva
zek, je-li zde vůbec takový, za sebou táhne.59

) Nový nabyvatel, 
jenž hypoteku přejímá, zavazuje se osobně. 60) Spoji-li se vlast
nictví s hypotekou buď její výplatou nebo jiným způsobem, za
oniká soukromý závazek. Potrvává jen, pokud je tu k tomu zvlášt
ního důvodu (versio in rem, negotiorum gestio atd.). Nevymazané 
právo po zániku pohledávky, ať je vlastník na sebe přepsal čili " 

nic, nedá se realisovati. Je" to jen přédmět, kterého lze prakticky 
využíti, převede.li jej vlastn"ik na jiného věřitele nebo při prodeji 
Eástavy "na sebe. 61

) Je to m o v i týk u s j měn í, jímž může 
volně naložiti",62) V dražebníma konkursním rozvrhu účtovati jej 
nelze. Jet subhastát a konkursant osobním dlužnlkem"jehož před
nost před zadními věřiteli "exceptione doli" lze odmítnouti. 63

) 

, S vlastníkovou hypotekou souvisí také požadavek, aby se převá
děla hypoteka na listě, na základě něhož stal se původní zápis. 64

) 

Sjezd se usnesl, aby stálá jeho deputace další materiál sebrala 
a jemu předložíla . 65) Dobrozdání, které bylo stálou deputací před. 
loženo třetímu právnickému sjezdu, nevyčerpá valo návrhů. 66) 

Sjezd, jednaje o věci, nepřišel k positi vním výsledkům. 67) Při. 
pojil jen ku svému "protokolu náyrhy řečníka z Meklenburku, 
které mimo jiné . vztahovaly se také na vlastníkovu hypoteku. 
Navrhovalo se, aby se závady na vlastníka zapisovaly a přepi
sovaly a výhrady vymazaných míst pro nové položky povolovaly 

58) Vérhandlungen des ersten deutschen Juristentages, Berlin 1860, 125 

!;~) Verh. des II. deutschen Jur.-Tages, I, Berlín 1861. 230/4, Antrag des 
zweiten Prasidenten des kgl. Obertribunals Dr. Bornemann Zll Berlin. " 

CO) L. c. 284/11, Antrag des Ober-Tribunalraths Meyer Zll Berlin. 
Cll) L. c. 231/8, Antrag BOl'l1emann. . 
G~) L. c. 235/13, Antrag Meyer. 
G3) L. c. 231/8, 235/18. --.... 
64) L. c. 230/6. 
65) L . c. 1/2, 251. 
66) Verh. d. III. d. Juristentages, Barliu 18ij2, 71~97. 
6;) L. c. II., 142- 203. 
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II aby proti oessionáři, jenž zástavní list ve svýoh rukou má, ná
mitky dřívěj~ioh dlužníků se nepřipouštěly.es) 

Ráz, který vtiskla vlastnikova hypoteka pruskému právu zá
stavnímu, je podnětem ku' jeho stváření v nových zákonodárný oh 
pracíoh. Přimyká se ku kodifikaoím . knihovním. Ty sahají do 
r. 1864. Osnova z tohoto roku přijala formulaci vlastníkovy hy
poteky z literatury a t. zv. dogma samostatnosti hypoteky oZ me
klenburského práya. 69

) Knihovní zápill nějaké pohledávky zakládá 
reální obligaci (Realobligation). Nové ' osnovy o nabytí práva 
vlastnického a věcném zavazeni pozemků předloženy byly pruské 
poslanecké sněmovně ke konci r. 1868. 7°) Motivy přimkly se. 
o samostatnosti hypoteky ku zákonodárství meklenburskému. Od
hódlaly se řešiti i její právniokou povahu. Pojmenování ".reální 
obligace" má v sobě odpor. Osobním závazkem označuje se dluž
nický poměr, při němž osobního dlužníka není a při němž jeho 
roli pozemek přejímá. Lépe lze užíti slova "věcné obtížení lel.in
gHohe BeI~stung)", které má meklenburské právo. Samostatné 
obtižení beze vztahu k osobnlmu závazku lze jako příbuzný in
stitut postaviti vedle reálního břemena a staré .v·ymřelé již koupě 
renty. Samostatné obtížení není na dluhu závislé. Vyskytuje 89 

i při 4,luhu neplatném. Má své odůvodnění samo v sobě. Dlužní 
důvod se jím pohlcuje. Místo něho je zde hodnotou pozemku po
jištěná povinnost, aby se nějaká suma zaplatila. Platnost hypo
teky jest zřejma z její formy: ze zápisu. Hledá·li se mimo zápis, 
přestane býti hypoteka znatelna. Obchod s hypotekami musí 
váznouti. Kdo ohce jich nabýti, musí se pustiti do obtížné práce, 
aby po osobním závazku pátral. ~do hypoteku povoli, vzdává 
se všeoh námitek. Účelem svým je hypoteka akcessorní 'stipulaoi, 
formálně je však samostatná a neodvislá. Jeto tak řečená "reální 
směnka. 71) Osnova z r. 1868 zná pouze jednu formu zástavního 

68) L. c. 196, pozn. 12, 13. 

GS) Ac. P. (Arch. f. d. civ. Praxis), V, 53 [1870], 862 Dr. v. Bar, Úber 
den s. g. selbstandigen Charakter der Hypothek (Realobligation) im neueren 
Hypothekenrechte. mit besonderer Ber\1cksichtigung des neuen preuss. Ge
setzentwurfs. Viz tamže 366 z osnovy z r. 1864 § 25: Die Eintragung einer 
Forderung begrUndet eine selbstandige Realobligation. 

70) Alexander Ach i II e s, Die preuss. Gesetze ttber Grundeigenthum 
und Hypothekenrecht vom 5. Mai 1872. Berlín 1872, 11 a násl. 

71) Franz For s t e r, PreuBsisches GrL1ndbuchrecht, Berlin 1872, 126 
až 133. 

/ 

• 
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práva nhypoteku", at povstane volně anebo nuceně. 72) O kaldé 
zapsané hypotece má se vlastníkovi vydati list hYpoteňni. 73) Vlast· 
uík mftže si ji dáti také n~ své jméno zaps~ti. Tím nabývá práva, 
aby hypotekou nakládal, na třetí osoby plné právo hypotekár
ního věřitele převáděl ji a při rozvrhu nejvyššího podání a také 
po převodu vlastnictví uplatňoval. 74) Hypoteka převádí se postu
pem, který není třeba, zapsati,' hypoteka, znějící na jméno vlast
níkovo, také in bianc'o a to buď zase in bianoo anebo vyplníc 
jméno věřitele. '5) Hypoteku lze převésti i bez osobního .záv·azku. 
Tento při 'tom zanikne. 76

) Zaplatí ·li vlastník hypoteku nebo za
nikne-li nějakým jiným způsobem, má věřitel po vůli vlastníkově 
huď kvitanci nebo výmazné svolení vydati nebo hypoteku, neruče 
za správu, postoupiti . Vlastník může na základě kvitance nebo 
výmazného svolení hypoteku na své jméno přepsatJ anebo ji 
nakládati."') Totéž platí, nabude·li hypoteky dědictvím aneb kon
fusi. 78) Jakkoli ještě zákon pro Nové Pomořany a Rujanu ze dne 
21. března 1868 se vyslovil, že 'vlastník ' při své hypotece v po-

72) J. B. f. D ., 11,12, O. Ba hr, Die preussischen Gesetzentwti.rfe uber 
díe Rechte an GrundvermogEm, § 14 osnovy. 

73) L. c. 88 a násl. O poč~tcích hyp. listu viz AbR. 1:4 (1898) 236 a 
násl. Dr. Max F i s her, Der Hypothékenbuch im neuen Rechte. 

74) L. c. 13, § 22: Der Eigenthttmer kann auf seinen Namen Hy P 0-
t h e k eintragen lassen. Er erlangt dadurch das Recht, Uber diese Hy p 0-

t h e k zu verfi1gen und dadurch auf dritte Personen dia vollen Rechte eines 
HypothekengHi.ubigers zu ubertragen. Bei der Vertheilung der Kaufgelder 
in Folge eines gerichtlichen Zwangvel'kaufes kann er die H y pot li e k 
fuJ' sich gf'ltend machen.' § 23: Hat der Eigenthumer das Eigenthum des 
Grl1ndstucks abgetreten, so erlangt er an der auf seinen Namen eingetra-

-genen Hy pot h e k aHe Rechte eines Hypothekenglaubigers. 
7.') L. c. 19, .20, § 49-51. 
;6) L . . c. 19, § 48 : Das mit einer Hypothek verbundene personliche 

Recht kann nu' gemeinsam mit der Hypothek, diese dagegen ohne das 
personliche Recht abgetreten werden. Geschieht Letzteres, 80 erlischt der 
person-liche Anspruch. 

71) L. c. 21, § 61: Wenn eíne H y pot h e k von dem eigentragenen 
Eigenthttmer bezahlt oder auf sonst eine Weise getilgt worden, so ist der 
bísherige Hypothekenglaubiger nach der Wahl des Eigenthti.mers verpflich
tet, entweder Quittung oder Loschungsbewilligung zu ertheiltm, oder die 
Hy pot h e k ohne Gewahrleistung abzutreten. § 62: Der eigetragene 
Eigenthi.imer iat berechtigt, aut Grund der Quittůng oder Loschungsbewilli
gung die Hy pot h e k auf seinen Namen umschreiben zu lassen oder íi.ber 
sie zu verfť1gen (§§ 22, 2g). 
. i!!) L. c. §§ 63, 64. 
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měr hypotekárniho věřitele , vstupl!,je, osnova stála na, stanovisku, 
že vlastník nabude svou hyp0tekou pouze práva, aby ji dále 
disponoval. 7~) 

Osnova došla ocenění v literatuře. Proti výlučně platné sa
mostatné hypotece hájila se , římská akcessorní hypoteka bud 
viibec 80

) anebo vedle samostatné hypoteky. 81) Panská sněmovna 
. pruského sněmu v oposici proti osnově přistoupila na dvoji formu: 
hypoteku příSBě akcessorickou a samostatnóu. Při akcessorické 
mohly se i proti bezelstnému nabyvateli námitky z osobního po
měru dlužníka k cedentovi činiti. Poslanecká sněmovna podro
bila tyto námitky prinoipu publioitY. Byla-li pohledávka nabyta 
úplatně, mohly se činiti, pokud byly nabývateli známy an~bo 

z knihy pozemkové zřejmy. Tím zřízeny dva druhy zástavního 
práva ku n~movitostem: hypoteka a dluh pozemkový. Takto 
upravená osnova stala se zákonem ,ze dne 5. května. 1872.82

) 

Vlastníkova hypoteka jevila se' v tomto zákoně , ve dvojí' 
podobě, v primerní a sekunderní. Primerní vzniká dluhem pozem
kovým, dá-li si jej vlastník na své jméno zapsati a ó něm dlužní 
list pozemkový vydati. 83

) Není to vlastně hypoteka vlastníkovB, 

79) Fo!' S t e l~ c c i u s, III;904. Zda citují se také motivy osnovy: 
EIiI fehlen dem Eigenthiimer · dia wesentlichsten Rechte des Hypotheken- , 
glaubigers; er kann aueh nicht die Zahlung des Kapitals du~eh den An
trag aut Subhastati0n gegen sich erzwingen und etwa dadul'eh ein beque
mes Mittel erlangen, sieh von den dann ausfallenden Hypotheken zu ba
freien. Die Hypothek ruht, so lange sie sieh in seinen Handan befiudet, sie 
ist keiu selbstaudiges VermogEi\nsJbjekt fůr ihn, und hat nul' den negativell 
Werth, dass der EigenthUmer Kapi'tal und Ziuseu uer Hypothek keinem 
I?ritten ~ehuldet., NUl' ein Reeht hat er, und nul' dieses v-erlangt das 
praktisehe BedUrfnis, ihm ,Zll geben: im Interesse seines Kredits muss ihm 
gestattet werden, die Hypothek zu veraussern und si ch dadureh Kapital zu 
v!ilrs(~haffen, er muss -Ubel' dieselbe verfUgen konnim. In dem Mom'ent, wo 
er die Hypothek veraussert und das Gl'llndstuek behlilt, wird er Hypotheken
sqhuldner. Umgek~hrt in dem Moment, wo er anfhort, EigenthUmer des 
Grundstueks zn sein und die Hypothek behalt, wil'd ar HypothekengHiubiger. _ 

tlO) Ac P, 53 (1870), Bar 373 a násl. 
81) JBfD (Jahrb. f. Dogmatik) 11 (1870) 13 li h r, 55 a násl. 
E2) Me i b o m, Deutsches Hypothekenrecht, VIII/2, 56 a násl., Motive 

zu dem Entwurfe eines bůrgerl. Gesetzbuches rul' das deutsche Reich, Berlín 
u . Leipzig, III, 606. 

lili) § 27 : Der EigenthUmer' kann auf seiuen N amen G run d lS C hul d ft n 
eintragen nnd sieh Grundschuldbriefe ausfertigen lassen . El' erlangt dadurch 
das Recht, t:i.ber diess~ G r u 11 d s ch ul d zu verfůgen und auf dritte Per
son dia vollen Rechte eines G run d s 'o hul d g 1 li u b i gel' s zu i\ber-
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nýbrž vlastníků v dluh pozemkový (Eigenttlmergrundschuld), jak 
se theorií zove.8t

) Sekunderně vzniká, zapl~tí.li vlastník nebo 
jiným zpftsobem vyrovná85

) .neb konfusí nabude hypoteky nebo 
dluhu pozemkového. SG

) Nově připojeno, že předpisy o vlastníkově 
hypotece se na kauční hypoteku nevstahují. 87) Přes tuto formu
laci lze i v samém zákoně nalézti stopy ~řivější názorů o reálním 
zavazení pozemku. Mluvit se v něm o disposici položkou. (Post), 
nikoliv hypotékou nebo dluhem pozemkovým. s8

) Nedůslednost 
jeví se V' tom, že při lronfusi potrvává ve stejných rukou nhypo
tekaU a "dluh pozemkový", nikoli "položka".89) Princip pevných 
míst se zákonem ze dne 5. Května 1872 odmítl. Na místo vyma
zané hyp0teky nebo vymazaného dluhu. pozemkového nemůže 

nová hypoteka nebo nový · dluh pozemkový býti zapsán. Zadní 
položky tu postupují do předu . 90) 

Hypoteka svymi účinky rovna se dluhu pozemkovému. Oba 

tragen. Bei der Vel'theihmg der Kaufgelder in Folge einel' gei-ichtlichen 
Zwangsversteigerung kann er die Grundschuld fur sich geltend maohen. 
§ 28; Hat der Eigenthl1n~'el' das Eigelltbum des Gl'undsttlcks abgetl'eten , 80 

erlangt er an der auf seinen Namen eingetragenell Gl'undschuld aHe Reubte 
eines G run d s c .h u 1 d g 1 li u b i g e r s. 

84) M e i b o m, VIII/2, 299. 
B5) § 63: vVenn eine Hypothek odel' Grundschuld von dem Eigenthumel' 

bezahlt óder auf andere vVeise getilgt worden ist, 80 ist der bisherige Glau- - . 
biger nach der vVahl des Eigel1thumers verpflichtet, entweder Quittung oder 
Loschungsbewilligung zu el'tbeilen, oder die P o s t ohne Gewahrleistung 
abzutreten. § 6.4: Der eíngetl'agene Eigenthi.'nner ist bel'ecbtigt auf Grund. 
der Quittung oder Loschungsbewilligung die P o s t auf seine 1 N amen um
ichreiben zu lassen oder ilber sie zu verfugen . 

86) § 65: Ein gleiches Recht hat der eingetragene Eigenthumer, wel-

cher die H y pot h e k oder G r II n d s c hul d von Todeswegen erwol'ben 
hat, auf Grund des ' Testaments, des El'bvertrages oder der Ei·bbescheilligung. 
Hat derselbe die P o s t · als Vennachtnisnehmer e1'wol'ben , so darf es zn 
Umscbreibung der Einwilligung des Erben oder seinel" l'echtskraftigen Ver
urtheilung zu derselben. § 66: Erwirbt der. GHiubiger ,das verpfandete Gl'Und
stuck, so kann er die H y pot h e k oder G run d B C hul d auf seinen 
Namen stehen laesen oder ůber sie verfitgen. 

111) § 66 . 
. 118) Viz § 63-66. 

B9) Viz § v pozn. 86 §§ 65 a 66. 
90) § 62. Viz těž Motive zu dem Entwul'fe eines btirgerl. Gesetzbuches 

fnr das deutsche 'Reich , III, 737. Nechtělo se právo zástavní zatížiti novým 
pojmem, knibovní řízení novou manipulací; "der lee1'e locus ttbe1'dies 8in 
Nichts iat, ůber welches Zll disponiren unmoglich ers ch~illt\' . 
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vznikají zápisem, oba dli k tomu, aby zapraven byl kapitál, při 
obou připouští prakse námitky z osobního poměr,u mezi stra
nami. 91

) Při obou vydávají se listy, při hypotece list hypoteční 
(Hypothekenbrief), při dluhu pozemkovém dlužní list pozemkový 
(Grundschuldbrief), ač hypotečního listu možno se vzdáti , lI~) 

Teprve tímto listem nabývá věřitel práva z dluhu pozemkového 
a hypoteky. 93) Oba převádějí se neknihovní cessi, dluh pozem
kový též iil bianco. Postup lze však -zapsati i knihovně. 94) Při 

obou je stejná exekuce. V některých věcech liší se od sebe pod. 
statně. Při hypotece třeba uvésti právní důvod dluhu. VzniliU 
vzhledem ku nějakému jednání s třetí' osobou a třeba o něm 
předložiti d~užni list knihovnímu úřadu (§ 10). Při dluhu pozem
kovém je to pojmově vyloučeno. Vzniká i zápisem vlastníka. 
Jen po~emkový dluh může hned, jak ' povstal, zapsán býti na 
jeho jméno nikoli hypoteka (§ 27). ,'I 

Prakse pojímala nový zákon dle svých dřívějších názorů. 
Z jejich nálezů plynulo, že předpisy . o vlastníkově hypotece 
v zákoně ze dne 5. května 1872 jsou jen důsledný vývoj dekla~ 
race ze dne 3. dubna 1824. 95

) Jako v mnohých letech dřívějších 
i nyní uznávalo se proti teorii, že nabývá se s vlastníkovou 
hypotekou i původní pohledávka a že touto původní pohledávkou 
vlastník disp.onuje 96

). Tato povaha- pruské vlastníkovy ' hypoteky, 
jak ji prakse pojímala, souvisela s pruským knihovním zřízením. 
Dle § 19 zák.', ze dne 5. kv.ětna 1872 musil při hypotece i právní 
důvod dluhu býti zapsán. 97

) Za , tím účelem bylo při zápisu 

:Jl) M e i b o m, 1. c. 59 a násl. 
S~) lvI. e í b o m, 1. c. 82, 83. O formě a obsahu těchto lístú viz Ach i }. ' 

1 e s, 204 a násl. Rec b t s a t 1 a s. 
9:) M e i b o m, 1. c. 133. 
ni) M e i b o m, 1. c., 209 a násl, For s t e r, 169. I 
9~) ERC (Entsch. des Reicbsgel'. in Civilsachen), 2, 207 (1880) 5, 326, 

(1880), M e i b o m, VIII/2, 293, G l' u c II o t, Beitrage, 27, 471 (1882) 1040 
(1883). 

D6) ERC, 7, 219 '(1882), F o l' S t e 1'- E Co c i u s, Preuss. Prívatrecht, 
III, 607. 

97) Ach i II e S, 194 Zápis v odděleni - III (Hypotheken und Grund. 
schnlden) zní na př. takto: Auf Nr. 1 bis mit 5 (Běžné číslo pozemku v od
dělení I.). Eintausend Tbaler K a u f gel d, mít 5 Prozent Ziosen vom 
1. Jannar 1871 gegen dreimonatlicbe Ku~digung, eingetragen.fur den Re~tier 
Kari Schein zn Berlín auf Grund des 'Kaufvertrages vom 1. Oktober 1870 
am 2. Oktober 1870, Gruchot, 27, 472 (1882) . 
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knihovní.mu úřadu list o právním důvodu předložiti, ač ovšem 
takový list ~xistoval. 98) Zněni zápisu ' bylo u~edeno v hypotečním 
listě, který se o něm vydal, a zároveň také předmět zástavy, 
její hodnota a seznam závad předchozích neb současných. S hy· 
potečním listem spojí se dlužní list, který při zápisu byl před
ložen, šňůroJl pod pečeti. 99) ' Na tomto hypotečním listu p~ovedou 
se také všechny změny hypoteky, mUsíť za účelem t.ěchto změn 

knihovnímu úřadu býti předložen. IOO) Tímto způsobem zůstane 

původní zápis hypoteky i s jejím právním důvodem trvalým 
jejím základem. I s hypotekou radikuje se na pozemku. Právní 
důvod hypoteky je trvalým jejím znakem na titulu hypotečního 
listu. N eni se tedy di viti,- že táž formálnost, která přetrvala 

v knize pozemková všechny mimoknihovni změny, a ' vedla ku 
vytvoření vlastníkovy hypotéky, "formovala i tuto vlastníkovu 
hypoteku podle právního důvodu původní pohledávky. lOl) Vlast· 
níkova hypoteka jevila se praksi svou povahou jako akcesso
rická. 102

) Jako akcesorium pohledávka připadala vlastníkovi i 
s pohledávkou v celém svém obsahu, při simultánní hypotece i 
na vedlejších hypotekách jako jejích jednota.103) bpr~vňovala 
pak vlastníka, aby některou hypote~u propustil a ostatní hypo
teky nebo snad jen solohypoteku si ponecha1. 104

) 

Tento zakořeněný náhled prakse měl již jakýsi ohlas - i 
v samém zákoně. Jako dle dři vějšiho pruského práva nemohla i 
nyní vzejíti vlastníkova hypoteka, nebyla-li původní pohledávka 
platná,l°5) nebyla.li na ni valuta vyplacena,t°6) nebo nebyla-li 
pih'odni_ její neplatnost aktem mezi věřitelem a dlužníkem zho-

'8) M e i b o m, VIII/2, 98. 
69) Ach i II e s, 211, § 122 knih. ř. M e i b o m, VIII/2, 138. 

100) Knih. ř. § 129; Meibom, VIII/2, 138. 
101) Me i b o ~, VIII/2, 296 Dernbnrg k tomu s posměchem vytýká, že 

osobní pohledávka je nutným příslušenstvím hypoteky . 

102) G r II c. hot, 27, 472 (1882). 

103) G r uch o t, Beitrage, 27, 1040, ~1883), 4i, 213 (1898) § 42 zák. 
z 5.f5. 1872, dle něhož zanikají zaplacením -z jednoho simultánního ob
jektu hypotheka a dluh pozemkový n~ druhých, vztahuje se na pHpad 
dražby. 

I04) For 8 t e r - E c c i u s, III 611. 

105) ERC, 3
l 

269 (1880), For s t e r· Ece i u ! III, 608, B e 11 d i x, Das 
preuss . Gesetz uber den Eigenthum~erwerb, 116/2, ERC, 3, ~66 (1880). 

10e) ERC, 32, 309 ~1894). . 
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jena 107). I subtilnost dřívější prakse se vyciťovala. lOB) Jako dříve, 
začalo se rozeznávati, zda vlastník, který pohledávku platí nebo · 
jinak vyrovnává neho konsolidací nahyvá, jest také osobním dluž~ 
nikem čili nic. Vlastník, který nebyl osobním dlužníkem, nabýval 
pohledávky proti osobnímu dlužníkovi. Byl.li 'zároveň osobním 
dlužnikem, nabýval ji sice také, ale právo jeho zatím spalo, bylo 
zdánli vě mrtvé. Obživlo vůlí vlastníkovou, zcizil · li, statek ne·bo 
hypoteku, proti jeho vůli, byl·li statek exekučně prodán nebo 
exekuce ve vlastníkóvu hypoteku vedena. 10D)· 

. Teorie se těmto názorům vzpír)lla. Osobní pohledávka zani
kala jí zaplacením, jen reální právo zůstalo. Dřívěj~í právo vidělo 
ve vlastníkově hypotece anomalii. Zákonem ze dne 6, května 1872 
byla tato anomalie povýšena na pravidlo. Vlastníkova hypóteka 
formálně zllstala hypotekou, materielně byla dluhem pozemko. 
vým. llO

) Ve formě římské sukcesse hledala se pro vlastníkovu 
hypoteku cesta. lll) Stejně jako o hypotece, dovozovalo se i 
o, dluhu pozemkovém, ' že Je j~n akcessorním prs.vem. 112

) Byly 
však i náhledy, které chtěly stanovisko prakse odůvotdniti v celé 
jeho podstatě. Právní formy mohou způsobiti, že se zapsaný věři· 
tel s vlastníkem v jedn~ osob.ě střetne. Hypoteka proto nezaniká 
a z logického důsledku plyne, že vlastník z toho proti sobě žád· 
ného práva vyvozovati nemftže. 1l3

) Pozdější nálezy pruské při. 

bližovaly se však přece již stanovisku; že zaplacením osobni 
pohledá vka zaniká a že se jen hypote'ka převádí. IH) . 

Ze zákona ze dne 5. k,.ětna 1872 lze již sestaviti jisté pod
statné znaky vlastníkovy hypoteky. Pojmově předpokládá kniho· 
vni z á p i s práva zástavního. Podle dřívějšího práva stačil k tomu 

lOT) ERC, 44, 294 (1899), 48, 53 (1901). 
108) K och, Allg. Landrecht, 517/I. 
109) F 6 r st e r· E c c í II s, III, 605, ERC, 5, 325 (1880). 
110) Ach í II e 8, 86, 8"1, F 6 r 8 t e r . Ece í u 8, III, 607, S c h o ll· 

. m e y e r,. Die Hypot4ek des Eigenthumers, 51. ERC, 5. 321 (1881), 23, 251 
1888). 

111) Me i b o m, VlIIf2, 290. 
112) Pii tt e r, Die Gr,p,ndschuld des .preuss. Gesetzes, uber den EigentllIDs. 

erwerb etc. vom 5./5. 1872 v Magazin flir· das deutsche R. der Gegenwart, 
Bd. IV. V 78~153 Hannover 188i (cit. podle Centralblatt fUl' Rechtswissen-
8chaft, IV, 206) . 

llH) B uch k a, Die Hypothek des Eigenthumers, 98-100. 
114) ERC, 45, 185 (1899). 
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protest, kterým kdo své právo chránil, 115) podle zákona ze dne 
5. května 1872 i záznam (Vormerkllng),116) i záznam obstávky (Vor
'merkung des Arrestes).117) Pohledávka; zástavou pojištěná, nebo 
část jeji~18) musi býti z a p I a cen a nebo jinak (deposicí, ode
vzdáním na mistě placení, ,assignaci, kompensací, vzdáním se atd.) 
v y r o v n á n II nebo s tře tem věřitele a dlužníka v jed n é 
o s obě nabyta. Zaplacení, nebo ' vyrovnáni musi provés1J v I a s t
n i k nebo s p o I u v I a st n í k nebo z a ri ě hon ě k doj i n Ý 
(n. př. vnucený správce, pojišťovací společnost při vyhořeni).119) 
~lastník ,nabýva ji o k á mži k e m, kdy pohledávku , p I a ti 1 
nebo jinak vy r o v n a i. To plyne již z § 52 d.odatku a dekla
race ze dne 3. dubna 1824. Zákon z 5. května 1872 to nezmě
nil.l20) Slova § 64 ,.,auť Grund der Quittung oder Los chungs. 
beiwilHgung" předpokládají zašlé již právo materielni. Kvitance a 
cesse jsou jen ,legitimací, .které je potřebi . pouze pro .návrhy a 
změny v knize pozemkové. ln) Disponovati zaplacenou nebo vy
rOvnal!lOU hypotekou na základě kvitance nebo výmazného pro
hlášení -může jen z a p s a n Ý v 1 a s t n í k,12:1) který zaplatil nebo 
vyrov.nal~ Dři věj š i v I a s tni k může to prováděti cessL 
K cessi není oprávněn věřitel, jen vlastnik. Ovšem může se státi 
také věřitelem, svólil-li k tomu vlastníkY~3) Kvitance ll' výmazné 
prohlášení, které bylo dáno dři vějšímu vlastníku,' op~á vňuje no
vého vlastníka pouze- ku výmazu.124) 

Vlastník může se svého práva disposičního vzdáti, zaváže-li 
se na pře při zápisu pozdější hypot~ky, že hypoteku předchozí 
po jejím zaplaceni vymaže. 125) Vlastníkova hypoteka není nová, 

l1&) Dr. Johannes Bi e r man n, Widerspruch und Vormerkung nach 
deutsehem Grundbl'lchrecht. Jena 1901, 4. Viz též § 289 II pruského byp. 
ř. z 20.f12. 1783 a LR 1 20, § 418. 

liG) B i tl r man n, 26. 
117) M e i b o m, VIII/2, 298. 
U8) Také amortisací, viz M e i b o m, VIII/Z, 293. 
113) Me i b o m, VIII/2, 294, B e n d i x 116/3 ERC. 47, 267 (1900). 
IZO) M e i b o m, VIIIJ2, 295, FOf6lte~-Eccius, III, 610. 
121) G r uch o t, 22, 782 (1877), M e i b o ln, 1. c~ B e 11 d i x, 117/10. 
m) § 64: "Der eingetragene Eigenthi.imeru ve srovnání s § 63. 
1:!3) ERC, 38, 222 (1896), For st e l' - E e "o i u 8.., III, 612, B e n d i x 

117/10. 
124) For 8 t e r - Ece i ,u s, III, 610. 
m) ERC, 19, 59 (1887). 

) 
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má pořadí staré, stejně třeba s nezaplacenou ještě části. 126) Poně. 

, vadž však výměna míst může se díti bez svolení vlastníkova, 
mohou ji věřitelé právo vlastník@vo poškoditi. 127) Dluh pozem· 
kový, na jeho jméno znějící, hypoteka, na jeho jmEmo přepsaná . , 
jemu napadlá a při konsolidaci na jeho jméno znějíci, po pře-

vodu vlastnictví mu zůstávají. 128) 
Hypoteka vlastníkova jeví svůj účinek v dražebním, sek ve

stračním a konkursním ro~vrhu . l~9) Předchází-li vymáhajícímu I 

věřiteli, třeba ji pojati do nejvyššího podáni. 130) Vlastníkova 
hypoteka je také předmětem postihu soukromých věřitelů v'last· 
níkových.1SI) Zájemné usnesení doručuje se vlastnikQvi před při. 
klepem i ·po příklepu. 132) 

Zákon ze dne 27. května 1873 pro Slesvík a Holštýn . připo. 
juje vlastníkovu hypotek:u na ústav otevřených folii. Jako o vyhra
žaných hypotekách může vlastnik disponovati také prázdným 
nebo vyhraženým hypotečním místem. Při obou zapisují se v po· 
zemkových knihách formule, že obnos~ který se uvádí-, stojí 
k vlastníkově disposici. Zápisy takovéto jsou při zakládání kni. 
hovního listu osvobozeny od kolků a , poplatk~.13S) 

126) Me i b o m, VII1/2, 296, ERC, 2, 207 (1880). 
127) ERC, 9, 251 (1883). Viz § 35 zák. z 5./5. 1872. 
ľ~S) § 28, 64-66 zák. z 5./5. 1872. I , 

1~9) F Ci r s t e r - E c c i u s, III, 612, M e i b o m VIIl /2, 295. 
130) M e i b o ID, VIII/2, 295. _ 
131) M e i b o m, VIII/2, 266, F Ci r s t e r - E c c i u s, III, 612. 
132) ERC, 43, 431 (1899), Dr. L. G a u p p, Die Civilprozessordnung flir 

das Deutsche Reich. Tubingen u. Leipzig 1901, 639. 
133) Gesetz uber das Grundbuchwesen und dia Verpfandung von Sea· 

8chiffen in der Provinz Schleswig-Holstein v. 27./5. 1873 § 22: Der Eigen-' 
thumer hat uber leere von ihm vorbehaltene Hypothekenstellen nnd uber 
die vor der Linie getilgten Hypotheken die Verfugung, wie uber ejne Hy
pothek des Eigentbumers nach Massgabe des Gesetzes uber den Eigenthums
erwerb vom 5. Mai 1872. 

§ 23: Die UbertragLwg der' vorbehaltenen SteHen und der vor der 
Linie getilgten Hypotbeken in das Grundbuch geschieht mít der Formel: 
No - - - Thlr. (M.ark u. s. w.) mít •.. von Hundel't verzinslich stehen 
Eur Verfiigung des Eigentbiimers. 

- § 24: Wenn der Eigenthiimer gleich bei Anlegung des Grnndbnch· 
~blatteE! oder Artikels beantragt, die leeren SteHen oder die vor der Linie 

~_etilgten Posten ais Hypotbeken oder Grundbuchschu~den auf seínen . N amen 
,e, nzutragen, so erfolgt dieu EintL'agung stempel- u. kostenfl'ei. 

/ 14 

• 
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III. 

Vlastníkova hypoteka podle německého 
občanského zákonníka. ' 

§ 6. Z á k o n o d á r n é pří pr a v y. 

Na podkladu pruském budovalo říšské zákonodárství německé. 
Řišská ú:3tava ze dne 16. dubna 1871 (Art. 4/13) a zákon ze dne 
20. prosince 1873 stanovily občanské právo jako společnou záko· 
nodárnou věc říšskou. Usnesením ze dne 22. července 1874 zřÍ

dila spolková rada za tím účelem zvláštní komisi. ·Z porad jejích 
vyšla osnova občanského zákonníka pro německou říši z r. 1888. 1

) 

Chtěla zavésti čtyři druhy zástavního práva: hypoteku bez hypo. 
tečního listu, zvanou také knihovní hypotekt>u (Buchhypothek), 
hypúteku s hypotečním .listem, zvanou listovní hypotekou (Brief. 
hypothek), zjišťovací hypoteku (Sicherungshypot}lekY a dluh 
pozemkový (Grundschuld).2) Rozmanitými druhy hypoteky chtěl 
3e šetřiti dosavádní místní vývoj.S) Knihovní hypoteka byla stará 
obecnoprávni hypoteka akcessorická, ovšem se změnami; způso
benými hypotekou vlastníkovou. Vznikala II převáděla se zápisem 
v pozemkové knize" Zápis v knize ' chránila publicita. ') Od kni
hovní hypoteky lišila se listovní hypotečním listem, jehož ,ode" 
v~uáním se převáděla . Publicita . přenášela se tu na list, který 
koloval mezi cessionáři. 5) ZjišťOvací zahrn,ovala hy po~eku II věrní 
nebo kauění (Kredit-, Kautionshypothek), vnucenou (Zwangs
hypothek) a stavnou (Arresthypothek),6) dluh P9zemkový hypo
teku samostatnou. 7

) 

Při těchto všech druzích zástavního práva mohlo dojítI ku 
vlastníkově hypotece. Osnova pojem její precisovala. Měla naň 

V"liv pruská prakse, rozeznávající, kqy je vlastník osobním dluž
níkem a kdy nenj. Platil-li vlastník dluh, který sám dlužen nebyl, 

I) Entwurf eines biirg, Gesetzbuches fi.ir das Deutache Reich. Amtliche 
Ausgabe. Berlín u. Leipzig. 1888, III ~ násl. ' 

1) L. c ., 241-260, §§ 1062---1144. 
:I) Verhandlungen des zwanzigsten del1tsch~n Juristentages, III, 267, 

Gutachten Levy, Motive Zll del,!! ~ntwurfe ein~s biirgerl. Ge8etzbuches fUr 

das -Deutsche Reich , Berlin u . Leipzig 1888, III, 603, 608, 609, 617. 
,) L . c. , § 1083, Motive, llI, 608, 617, 633 a násl. . 
") Motive, III, 616, 742 a násl. 
G) Motive, III, 619- 628, 764 a násl. 
i) Motive, llI, 604 a násl., 779 a ~ásl. 
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vstoupil v právo věřitele, nabyvaje jeho pohledávku a zároveň 
její accessorium, zástavní právo. Platil·li vlastník dlu'h, který byl 
dlužen, střetl se osobní dluh s vlastnictvím, na němž byl pojištěn . 

Dluh zanikl a. vzešla vlastníkova hypoteka. 8
) Štřetl-li se dluh 

jen svou oástí s vlastnictvím, připadala i hypoteka vlastn-íkovi 
jen částečně. 9) Při zjišťovací hypoteee osnova vlastníkovu hypo
teku . vyloučila, p1atí-li pohledávku vlastník jako osobní dlužník. 
Sloužíť vlastníkova hypoteka, jak to motivy nedostatečně vysvět
luji, úvěru, hypoteka zjišťovací však tohoto účelu nemá.lO

) Dluh 
pozemkový stane se. vlastnikovým dluhem pozemkovým (Eigen
tumergrundschuld) hned, jak se na jméno vlastníkovo zřídí, anebo , 

. pozdějj, dá-li .si jej vlastJ?ík na se?e přepsa·ti. ll) _ 

Dluh pozemkovy je základní tvar vlastníkovy hypoteky. 
Oinova ji zaň pnvažuje. Mohla pr~o předpisům o dluhu pozem
kovém býti podrobena. Přes to jest hypotekoll, která svého 
po.vodu nemůže zapříti. !e hypotekou, ale zvlášt kv~lifikO-vanou 
hypotekou. Obrana, že pohledávka zanikla, jest proti ni vyloučena. 
Osnova po.řádá ji zvláštními předp'isy.12) Osnova odmítá proto 

'jiné náhledy o konstrukci vlastníkovy hypoteky. Tak zejména 
pruský, že nabývá . se původní pohledávka. Vedeť jeho strojenost 

. 8) § 1094 : Die Hypothek erlischt dadurch nicht, dass der GH\.ubiger 
vón dem Eigentbiimer des belasteten Grundstuckes befriedigt wird. 1st 'der 
den GHi.ubiger 'befriedigenda EigenthiiÓler Bicht zugleich der personliche 
Schuldner, 80 wird die :E'orderung mit der Hypothek auf i,hn ,ubertragen. 
1st der den Glaubiger befl'iedigende Eigenthumer zugleich der personliche 
Sohuldner, so wird nUl: die Hypothek. auf ihn ubertragen (E i gen t h 11 m e r 
b y pot h e k ). Die Eigenthť.i.merhypothe~ erstreckt si ch au-ch auf das mtt
belastete Grundstli.ck eines Dritten. Die Ubertragung trit~ in beiden Fiillen 
mit der Befriedigung kraft des Gesetzes ein, § 1097: Erlischt die Forderung 
dadU1'ch dass sie und die Verbindlichkeit in: 'der Person des Eigenthumers 
des bel~steten Grundst11ckes sich vereinigen, 80 bleibt die Hypothek als 

'Eigenthumerhypothek bestehen. Srovn. s tím § 291, dle ~ěhož obligační 
právo při konfusi zaniká a § 835, cUe něhož ptávo věcné na pozemku pí'i' 
konfusi dále trvá. 

9) Motive, III, ·í33. 
JO) § 1128,' Motiv.e, III, 766. Zapomnělo se tu na kaučnÍ hypotheku. 
ll) § 1142: Die Gl'undsohuld kanu au ch fUr den Eigenthumer des Grun,d

st11ckes begrUridet. werden. Zu der Bt:lgrUndung ist die gegen11ber dem Grund
buohamte abzugebende ErkHi.ruDf, des Eigenth11mel's, dass dia GrundlSchuld 
Jw f IQinen Namen in das Gl'undbuch eiuzutragen sej ,. uud Eiutragllng in 
das Grumlbuoh erforderlich, Motive, III. 792 fl násl. 

n) Motive , nT~ 729 . 
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ku mnohým pochybnostem, jež nelz,e zákonem rozřešiti a neu
spokojuje také prak si. Osnově nezamlouval se také náhled, že ' 
vlastníkovi hypoteka zůstává a že milže ji pro novou pohledávku 

'nebo' pro dluh pozemkový použíti. Dostáváť hypote,ka změnou 
pohledávky v podstatě jiný obsah, kterým zadním právům mfiže 
způsobena býti újma. 13

) Vlastník převádí ji sice na jiné, jako se ' 
zapsané pohledávky převádějí, aie jen :s obsahem, jaký měla 
v jeho ruce, tedy jako dluh pozemkový, třeba by nominelně 

ještě zůstal hypotekou. Převodem nespojí se s ní žádná nová 
pohledávka. 14) Zaváže-li' se vlastník při převodu hypoteky ku 
placení sumy při hypotece . zapsané, přistupuje tato pohledávka 
ku hypotece, tato se vša~ nestane jejím akoessoriem, nýbrž zů

s~ane i dále sambstatnou.l~) , 
V mnohém i vlastníkova hypoteka osnovy byla jen pokra

čováním pruské vlastníkovy hypoteky. Tak zejména žádalo se 
pro vlastníkovu hypoteku, aby byla zaplacena platná pohledávka. 
Nebylo-li jí, nevzešla --hypoteka a nemohla , vlastníke~ býti nabyta. 
Jen pozemková kniha je tu nesprávná a každý, kdo má na tom 
zájem, může žádati Zf,l její opra VU. 16

) Jako v pruské praIisi měla 
se i podle osnovy nabýti hypoteka uspokojením věřitele. Motivy 
odmítly, převod zápisem. Rozho'dly se pro okamžik, kdy věřitel 
byl uspokojen, ať již byl vlastník zároveň ci!užníkem, kde tedy 
podle moti dí šlo o pravou vlastnikovou hypoteku,17) anebo at 
dlužníkem ne-byl. 18) Nabytí toho děje se "Kraft des Gesetzes", ' 

1:1) Motive, III, 7'28, 729. 
H) § 1100: Die Ůbertraguug der Eigenthi.im~rhypothek Destimmt sieh 

nach den Vorschriften, nach welcl3.en die Ůbertragung der eingetragenen 
Forderung sich b~timmte, Durch die Ůbertragung der Eigenthttmerhypothek 
wird mit derselben Bine neue Forderung nicht verbunden. 

J5) Motive , III, 735~ 

lG) Motive, lIl, 726, 
17) Motive ,', III, 730 : In dem geltenden Rechte nberwiegt die An:třassung, 

dass es einer Abtretung der Hypothek an den Eigenthttmer nicht bedarf, 
der Rechtsi'tbergang vielmehl' eine unmittelbare Folge der Befl'iedigúng de's 
Glaubigers ist. Diese Losung gewahrt den Vortheil, dass sie die Frage, wem 
das fi'tr den Glaubigel' erledigte Recht in der Zeit bis ZUl' Eintragung der 
Ubel'tl'agung zllstehen solI, abschneidet und, wenn der befriedigte Glaubiger 
in der Zwischenzeit Zll Gusten eines dritte.n verfi1gt, dem Eigenthi'Lmer den 
Ansprllch auf Richtigstellung des Grundbuches wenigstens dann auch gegen 
den Dl'itten giebt, wenn dieHer vor seinel' Eintragung Kenntnis von der 
Befl'iedigung des bisherigen Glaubigers erlangt hat . 

. 18) Motive, III, 727; vVollte man den Ůbergang von einel' Abtretung 
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tedy _ jakoby šlo ještě o pruskou cessi staré , pohledávky. Je-li 
vlastník jako solidárni dlužník jen k dilu pohledávky povinen, 
nabývá zaplacením celé pohledávky v příčině dlužného dílu jen' 
hypoteky, v příčině ostaťního dilu s hypotekou i pohledávky.19) 
Hypoteky nabývá také vlastník, který neznámého věřitele, složiv 
valutu pohledávky k úřadu, veřejným vyzývacím řízením z hypo-

des befriedigten GHtubigers und also aueh von der Eintl'agung in das Grund-
, buch abhangig machen, so wiirde dies allerdings mit den Vorsehriften der 
§§ 1086 Und 1087 uber die l'eehtsgeschaftliehe Uhel'tragung in Einklang 
stehen. Abar der Eigenth1lmei' wtlrde dann durch die Befriedigung 'des Glau
higers auch nul' den obligatoriscben Anspruch gegen denselben erlangen, 
dass die Eintl'agung der Uhertragung bewilligt wěl'de, und diesel' Auspruch 
'konnte, wenn vor 'der Eintragung' die Forderung _ von denl befriedigten 
Glaubiger oder im vVege der Zwaugsvolltstreckung gegen denselben auI' 
einen Dritten i'lbertl'agen w1:ľrde, gegen den Dl'itten ilbel'haupt nicht und, 
wenn inzwischen der ' beíriedigte Glaubiger in Konkurs geriethe, gegen die 
Konkursglaubiger nur ~uf Entschadigung gel.'ichtet werden. Dieses Ergebniss 
mag auch der AuifassuNg entsprechen, des der Eigenthii.mer den Glaubiger 
befriedigt, um die Forderllng zu erwel'ben. Der Billigkeit gegen den Eigen
tht\m~r aber entspricht es nieht . Das Gesetz konnte freilich dem Eigen
thumer dadureh gerecht "verden, dass es den Anspruch desselben aui Uber
tragung gegen den Dl'itten, wenn diesem die Befriedigung des Glallbigers 
bei der Erwerbung bekannt gewesen ware, und auch gegen die Konkurs
gHi.nbigeJ' zuliesse. Allein eine solehe Losu g ware wenig angemessen, weil 
sie nieht blos hochst umstandlich sein, sondern mit dem gegenDritte und 
im Konkurse wirksamen AnSpl'LlChe zugleieh eine dem Entwurfe sonst 
fremde Kategorie von Ansprllchen in das System des Sachenrech
tes einfiihren und obendrein das in der Konk. , O. § 2 ausgesprochene 
Prinzip der gleichmassigen Befriedigung der personlichen Glaubiger des 
Gemeinschuldners verletzen wi'lrde. Wird dagegen mit dem § 1094 Abs. 4 
vorgenschrieben , dasSl die Hyp~thekenfordernng kraft des Gesetzes auf den 
Eigenthumer ůhertragen wird, so werden die gedachten Unzutraglichkeiten 
vermieden. Es bedal'f dann keiner besondel'en VOl'schriI'ten zum Schutze 
des Eigenthiimers. Weigert sich der befriedigte Glaubigel', die 'Eintragung 
des Ubergallges zu bewilligen, so kann der Eigenthiimer um sich gegen 
Verfiigungen zu Gunsten Dritter zu sichern, eine Vormerkung gemass § 844 
in das Grundbuch eintragen lassen; der ihm im § 843 zustehende Anspruch 
auf Richtigstellung des Grundhuches findet im Falle des Konkutses in Ge
massheít der Konk. O. § 35 zweifellos aueb gegen die Konkursmasse statt. 
Der Uqergang der Fordel'ung kraft des Gesetzes enspricht iiberdies\ der 
Regelung des analogen Verhaltnisses der lHtrgschaft in dem § 676 des Ent
wurfes. Dass er zugleich die Uhertragung der Hypothek auf den Eigenthti
mel' vermitteln musE, ist eine nicht abzuweisende Konsequenz des Grund
satzes, weleher in dem § 1086 ZUl' Anel'kennl1ng gelangt ist. 

19) Motive, III, 730. 
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teky vyloučí.20 ) Po 80 letech docili~ se v~ak vylučovacím rozsud · 
kem při zaniklé pohledávoe proti neznámému věřiteli toliko 
výmaz pohledáv~y. Hypoteka se nezíská. ln) 

Z pruského práva vzata' též jednota vlastníkovy hypoteky 
simultánnÍ. Vlastník, kt.erý pohledávku zaplatí, nabývá hypoteky 
na v~ech spoluzavazených objektecb.1l2

) 

Osnova rozřešila pochybnosti pruského práva2i
) o pořadu 

vlastníkovy hypoteky s hypotekou za nezaplacenou část pohle· 
dávky. Vlastníkova hypoteka nemůže býti vykonána na její ~kor 
a má _pořad až za nL:.!') Osnova nemohla ponechati volnému počinu 
věřitele, aby si přednost nezaplaceného · zbyt,ku vyhradil, ježto 
převod pohledávky provádí se bez jeho vůle.25) 

Pozemková kniha, když vlastník uspokojením věřitele hypo
taky nabyl, musí býti opravena. Za tím účelem musí věřitel 

-vydati vlastníkovi vŠechny k tomu potřebné listiny.26) 
Z pruského práva přešel do" osnovy ta.ké obsah vlas.tníkovy 

hypoteky. Vlastnik může ji likvidovati při dražebn~m řízení " a 
vnucené správě. Sám však ani dražbu, ani vnucenou správu pro 
svou "hypoteku nemůže zahájiti.a7) Původní pohledávka, tfeba 
zanikla, radikllje na vlastníkovu hypoteku i své úróky i zpdsob 
plaoení úroků a kapitálu. Úroky podle motivů mftže vlastník 
teprve žádati, když se· mu nucenOu' správou užívání pozemků 
odejme.28

) Původní pohledávka i potud vtiskuje vlastníkově hypo" 
tece svftj charakter, že nerozšiřuje ji i na zadržené úroky "a 
útraty, jimiž Sle pohledávka vymáhala.U ) 

20) § 1104, Motive, III, 740 a násl. 
21) § 1103, Motive, III, 738 a násl. 

( 22) § 1094 v pozn. 8. 
2 ~) Me i b o m, VlII/2, g96. 
24) § 1095: Wird der Glaubiger von dem Eigenthumel' nul' wegen eines 

Theiles děr Forderung befriedigt, so .finden in A.nsehung diesas Theiles dia 
Yorschl'iften des § 1094 mit der Massgabe Anwendung, dass der Eigell~ 

thumer die Ubertl'agung nicht zum Nachtheil des Glaubigers geltend machen 
kann, insbesondere dem Glaubiger in Ansehung dos andel'en Theiles dar 
"Yorrang zusteht. 

25) Motive, III, 730. 
2G) § 1096, Motive, III, 7S1, 
21) §§ 1098, 1099, 1076. 
28) §§ 1008, 1099, Mot~ve , III, 784:. Viz pro pruské právo Meibom , 

VIII/2290. 
29) § 1101, 1090, 1066, Motive, III, 736. 
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I při principu pevných míst zůstala osnova na pruském sta
novisku. Na místo jednou vymazané nemůže žádná 'novi hypo
teka býti zapsána. 30) 03n.ova nepřijala teorie hodnot, některými 
právníky hájené. Hodnota r&zně zavazeného pozemku není roz
dělena na dílce, jež zánikem pohledávky vyprošťují se z hypo-

, teky a připadají ku nové disposici vlastníkově. Podle osnovy je 
věc ve své totalitě se všemi svými díly postižena. Hypoteka 
přední staví hypoteku zadní, aby plně mohla se rozvinouti. 
Zanikne.li přední hypoteka, pomíjí .toto stavení a zadní hypo
teka nabývá lepšího pořadu, postupuje do pře~u. Pro osnovu 
nebylo d&vodu, aby šla dále, než co ji skýtá vlastníkova hypo
teka. Z té příčiny nepřijala také výhrady místa. 31

) 

§ 6. P r á v nic k é s jez d y a I i t e r a tur a. 

Dvacátý právnický sjezd německý r. 1889 ve Strassburku 
zabyval se osnovou. Kladl si otázku, zda je podržeti všeohny 

. druhy práva zástavního, které osnova' zavésti zamýšlí. Ke sjezdu' 
došlo dobrozdání od justičního rady M. ~evy ho. 32} Vyslovilo se 
pro dva druhy práva zástavního: listovní hypoteku jako čistě 
věcnou peněžní pohledávku spolu s vlastníkovou hypotekou. a 
zjišťovací hypoteku bez hypotečniho listu jako accessorium peněžní 
pohledáv~y osebnÍ. Osnova, jak uvedeno, označuje vlastníkovou 
hypotekou jen ty případy zániku pOhledávky zaplacením nebo 
konfusi, kde vlastník byl osobním dlužníkem. Levy odpqručuje 
toto jméno pro všechny .případy, jak je to v 'Prusku obvyklo. 
Na základě své 25.1e~é . prakse odporuje i námitkám z kruhu 
právních zástupců. Kde existuje, osvědčila se vlastníkova hypo
teka a přešla z pruského práva do mnohýeh práv partikulárních.33) 

Na sjezdu vystupuje Dernburg jako referent pro jednotnou_ ~ypo • 
. teku. Nech! dá se jí, co je na pozemkovém dluhu dobrého a . 
zhostí se z ní, co ji činí těžkopádnou. Nechť za vede se hypoteka 
lietovní. Vlastníkově hypotece odporuji jen p~edsudky, které 
vycházejí z římského práva. Referent diví se, že osnova nepři
pouští vlastníkovy hypoteky i při zjišťovací hypotece. 3!) Někteří 

30) § 1102, , 
31) Motive, III, 736 a násl. Viz též tamže stl'. 204. \ 
32) Verhandlungen des zwanzigsten deutschen Juristentages, Berlin 1889, 

III, 261 a násl. 
:J~) L. c. 270. 
34) L. C, IV, 239 a násl. 



216. Dr. M. Stieber: 

ze sjezdových řečníků vyslovili se na to pro osnovu, někteři 
pro podržení hypotek~ knihovni.35) Poněvadž nel'.:bývalo dosti 
času, aby věo byla v~estrahně uvážena, odro(!ena byla ku přf~tímu 
právnickému sjezdu. 56) Byl to až sjezd 22. K otázce reformy 
hypotekárního práva došla k němu dvě dobrozdání prof. Dra. 
Frant. Kleina z Vfdně37) a řiš. soudního rady z Lipska. ss) První 
z nich vyslovil se pr.o knihovní, druhý pro knihovní a listovní 
hypoteku. Na sjezdu jednáno o reformě. v obšírných debatách. Jo) 

Gierkem navržena ještě nová forma "dluh důchodový (Renten
schuld)".40) I na stinné stránky navrhovaných forem ukazováno. 
Dluh pozemkový skrývá svůj materiální základ. Je zejmén,a ven· 
kovskému obyvatelstvu neb.ezpečný. Podvod lze stíhati žalobou 
až příliš pozdě. Její výsledek rovná se začasto milosti, která 
dojde odsouzeného až po popravě. Pozemkového dluhu použí. 
valo se i v Prusku málo, skoro výhradně jen pro veliké místní 
operace. Při něm a při listovní hypotece překl&dá se princip 
pubiicity z pozemkové knihy do listu. Ne z pozemkové .knihy, . 
jen z listu seznává se, kdo je věřitelem. Nezná ho často ani 
dlužník, aby mu mohl 'platiti úroky, ani exekuční soudce, aby 
mu mohl exekuční usnesení doručiti. Bez listu nelze pohledávku 
převésti, zastaviti a ' vymazatiY) Předpisy osnovy o vlastníkově 
hypotece nezdály se býti dosti široké. Žádalo se, aby vlastnik i 
v jiných případech, než jak osnova' navrhovala mohl ji dispono
vati, tak při výmince a kauční hypotece. Vlastníkovi má býti 
povoleno, aby hned při prvním zápisu jako dluh pozemkový 
mohl si ji zřiditi.42) Byla by tím sice třeba zápůjčka u prvního 
držitele fingována, ale ku žádné přece ~kodě. Fingovaná zápiijčka 
stala by' se v druhé ruce zápůjčkou skutečnouY) Zatím přijata byla 
již osnova v druhém čtenÍ. To snad mělo i vliv na jednání •. sjezdu,H) 

"5) L. c. 269 a násl. 
"6) L . c, 277. 

37) Vel'handlungen des zweinndzwanzigsten deutschen J uri.tentages, 
Bertin 1892, I, 431. 

"8) L . c. 491. 
39) L. C., IV, 22-55. 
4U) L. C., IV, 30. 
4') L. C., IV, 40. 
4') L . C. , 48. 
43) L. C., 51. 
H) L . C. , 23, 
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Přijal většinou hlasů formy panovy, připojiv k niIQ dluh důcho
dový.'~) 

Osnova byla přetřásána také v literatuře. Vlastníkova bypo
teka označovala se jako institut plný právních nesnázÍ. Rozsudky, 
které o ní vycházejí, náležejí k nejneutěšen~jším zjevům práv
nickým. Navrhovalo se, aby se obmezila jen na případy, kde ji 
římské ptávo připouštělo, ale ani v plném toho rozsahu. Vlastník 
měl míti právo n~ zaplacený obnos předchozí pohledávky, nebyl-li 
zadním věřitelům osobně /zavázán, a to platiti mělo i pro kon
fusi. H

) Z, advokátního stavu ozuačovala se vlastníkova hypoteka 
jako právnický "nonsens" . Je y nesmířitelném sporu s hypotekou, 
odporem sobě samé, na výsměch každému vřadění v nějaký 

druhový pojem. Nenít žádné platební povinnost~ vůči sobě 'samému 
a žádného zpeněžení věoi ~ůči sobě. Zákonodároe může sioe dů
sledek práva zlomiti, má však hranici, kterou mu logika ' přede
pisuje. Nemůže naříditi, co je logioky nemožno. Ještě více než 

. vlastníkova hypoteka je pojmově nemožný 'i její bratr, vlastní
kův dluh pozemkový. Je n'emožné, aby někdo hyl povinen, by 
sám sobě platil. V stejném dechu, v němž tyto výtky se proná
šely, navrhovalo se však, aby zákonodárce positivnim předpisem 
vzestup zadních věřitelů zabránil. Zadní hypoteky skytly by pak 
pouze , nárok na podíl dražebního výtěžku: který není předními 

hypotekami vyčerpán. Vymazané místo zůstalo by pro nové 
obtížení volné. (7

) Právě z důvodu vlastníkovy hypoteky odporu
čovala se osnovou odmítnutá výhrada míst. Vždyť vlastníkova 
hypoteka, ukazovalo ,se, není nic jiného než uměle zakuklená ' 
tato výhrada. Všechny důvody, kterými motivy podpírají vlast
níkovu hypoteku, jsou důvody pro výhradu místa. Hypoteka 
jako věcné obtíženI pozemku ve prospěch vlastníka, je přeoe 
jenom pouhá tlkce. ' Co ve skutečnosti trvá, jest jen objektivní 
kvalifikace nemovitostního jmění, z něhož díl určitého pořadí se 
pro případ, bude-li zástava zpeněžena, vylučuje ft disposici vlast
níkově zachová vá. Je-li vlastníkova hypoteka něčím více. než tech
nická forma zachovaného ' otevřeného místa (Offenhaltung der 

4S) L. C., 55. 

46) AbR (Archiv f. burgel'l. Recht) 1889, II. O. B ah r, Ein weiterer 
Beitrag zum burgel'l. Gesetzbuch, 161, 167-170. 

H) AbR, .1891, H . S t a. u b, Die juristische Konstruktion , der dínglichen 
Rechte, 45 a násl. 
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Stelle), pak je výtvarem, který odporuje sám ~ob~. _ Neporušitel
nOit dogmatu zdá 8e bý~i sice zachové-na, ale jurísprudence 
nutí ku lživým konstrukcím. Jednodušší a rozumněj~i hyl by 
právní řád, který by vyslovil, že po zániku věcného až do de~
niti~niho výmazu v knize pozemkové zůstává u,volněné místo 
vlastníku otevřeno a že může je ' zase ' zadlužiti. Jako zvláštní 
forma, kterou se právo na určitém místě zaohovává, může se 
vždy ještě vlastníkova hypoteka připustiti. Třeba však ' vysvětliti, 
že spočívá na onom všeobecném principu. Ukáže·li se, že princip 
tento nedá se sr'ovnati s ostatními principy, třéba.od nich upu'
stíti. Zákonnik, kt~rý je pro st8:I~tí určen, nemá za úkol, aby se 
křečovitě "dosavadních" ,školních pojmů držel a povstalé díry 
systemu příštipkářsky vyspravoval. ~yšlenku právního vývoje 
má rozvinouti vohiě a samostatně. Institu~ výhrady míst neni, 

. jak motivy se domnívají, zbytečný. Vyzývacím řízením může 
vlastník podle ' § 1104 p~hledávku po 30 letech jen vymazati, 
nikoli však jí nabýti. Místa jejího může nahý ti toliko tehdy, 
tvrdí· li, že pohledávka, existuje. Tu třeba její valutu složiti 
k úřadu.'8) , 

Proti hlasům, které odpórovaly vlastníkově hypotece, byly 
hlasy, které ji obhajovaly a také dluh pozemk.ový, jenž z ní 
vy'eLU) Uvádělo se, že v s,everoněmeckém hypotečním právu 
nelze ji postrádati. Zákonodárství vykázalo jí ve svých zákonech 
místo, třeba by konstrukce její byla těžká. Dlúh pozemkový 
provádí jen důsledeK právní myšlenky, kterou vlastníkova hypo
teka vyjadřuje: již od prvopočátku lze pozemek obtížiti, aniž 
by tu bylo nějakého vztahu k osobni pohledávce.50

) 

Kruhy agrární s~ proti vlastníkově a. dluhu pozemkovému 
' vyslovi~. Nové formy hYPQtekárního úvěru nemají se zavá
děti. 5l) Za to pozvedly svůj hlas pro dluh důehodoyý, kt,erý taká 
teorie odporučovála.52) Pruské zákonodárství zavádělo tehdy právě 

, 411) Schomlle1's J ahrbuch , 13 (1899) , Otto G i e l' k e, Der Entwu1'f einell 
blirgerl. Gesetzbuches und das deutsche Recht, 745 fl, násl. 

49) Beitrage zur Erlauterung u. Beurtheilung des Entwurfes eiúQs 
bi\rgerl. Gesetzbuches fůr das Deutsche Reich , 14., 1)1'. Joh annes ,K r ec h. J 

Die Rechta 'an Grundstucken, 112. . 
50) L. c" 115. 
r. l) L. c., 115. 
52) Schmolle1's J ah1'buch, 13 (1889) 18, G i e l' k a, Der E ntwuTf, 15 (1891), 

817, Kle m m, Die Rentenhypothek, AbR, lB (1897) Brettne1', Dit Renten-
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rentové 'statky v záp-adnioh ~rul!leoh ft v Poznaňsku z protipol
ských snah hakatistických.6S

) 

§ 7. I? o k o n a n é dílo v o b č a n s !t é m z á k o n n.Í k u. ' 

Dne 4. prosince 1899 usnesla se německá spolková rada, 
aby ~e osnova německého občanského , zákonnika podrobila dru
hému čtení a aby za tím účelem nová komise byla zřízena. 

Komise tato sestávajíc z právnikft a zástupcft rflzných hospo
dářských zájmft, skončila r. 1895 svůj úkol.H

) Ovocem jeho byla 
osnova II. čteni.55) Říšský kancléř předložil tuto osnovu spolkové 
radě, která odkázala ji. justičnímu výboru. Na návrh jeho byla 
osnova r. 1896 spolkovou radou schválena a říšskému sněmu 
spolu se zvláštním pamětním spisem říškých justičních úřadů 
předlo~ena. Říšský sněm přikázal ji . zvláštní komisi a po jejích 
opravách ukončil její čtení 1. ledna 1896. Když byla dne 14. čer
V~!lce dala spolková raďa usnesenému zákonníku své svolení, 
byl dne 24. srpna 1896 v říšském zákonníku publikován6G

.) 

Vlastníkova hypoteka, jRk upr.avena byla osnovou dl'uhéhó' 
čtení, tak přešla do osnovy, která tišskému sněmu byla předlo
žena a tak také do občanského německého zákonníku. -Totéž 

-' platí o formách práva zástavního. Jsou to hypoteka, dluh poz-em
kový a rentový. Při všech vydává se list, jehož odevzdání právo 
~ nich se nabývá. 57

) Při všech může se vydání jeho vyloučiti. 

Z hypoteky listovní stane se tím hypoteka knihovni. 68
) Jako 

zvláštní druh hypoteky přijata přísně akcessorická hypoteka 
zjištovací (Sicherungshypothek) pro papíry na řád tl papíry maji
teli svědčícit pro nejvyšší obnosy (Hoehst-, Maximal-, Ultimat-

8chuld im B. G. B. und in seinen Nebengeset.zen, 308, Georg Joh J, Die 
Rentenschuld nach dem bli.rgerl. Gesetzhuch. ~Inaug.-Diss . , Univ. Greifs
wald, 9 · a násl. 

:;~) Schmollers J ahl'uch, 15, 821. 
út) Denkschl'ift zum Entwnrf eines hUrgel'l. Gesetzhuches. Berlin 1890, 

2, R a a t z, Die zweite Lesung des Entwurfs einee bůrgerl. Gesetzhuchs 
fitr das Deutsche Reich, I, Berlin 1894, V. 

5;:; ) R e a t z, 1. C., viz též Beitrage ZUl' Erlauterung das deutschen 
. Rechts. Beilageheft, 1892, 1893, 1894, 1895. 

56) PIa n c k li Kommentar zum burgerl. Gesetzhuch, I, Berlin 1913, 
XXXIV a násl. 

"j) § 1026 o. II (==OSllOVY II, čtení) == . § 1100 oř (= osnovy předlo

žené říšsk. sněmu) = § 1117 noz (= něm. oboan. zákoníku). 
51\) 1025 o II == 109~ oř = 1116 ilQZ. 
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hypothek), k~ provedeni exekuce a obstávky. Při ni se list nevy
dává~59) Při ní princip dftvěry nebó veřejné víry neúčinkuje. 
Vše řídí tl určuje se pouze podle pohledávky.60) 

Dluh pozemkový, který z vlastníkovy hypoteky vyšel, vzal 
ji nyní na svá bedra. Nemá žádného zjevného vztahu ku nějaké 
pohledávce. Je pouze reální zavazení pozemku, které vlastník 
kdykoli !IIám může způsobiti. Na něho může hned z počátku dluh 
pozemkový býti zapsán 61) ji s jiného oprávněného nR- něho zase 
spadnouti. Poněvadž dluh pozemkový přece jen pojmově má býti 
dluhem kohosi jiného než vlastníka, je spojení jeho s vlastníkem 
stav mimořádný, a teorie označuje na způsob vlastníkovy hypo
teky i dluh pozemkový jako pozemkový dluh vlastníkův (Eigen
thtimergrundschuld).62) Dluh požemkový měl býti důsledně při 

úpravě hypotekárniho práva východiskem . . Měl mu státi v čele. 

Pro význam, jaký dosavad · měla akcessorická hypoteka, dostala 
sev . čelo tato. Předpisy, 4teré O ní pla~í, zejména také všechny 
předpisy o vlastníkově hypotece, platí také o dluhu pozemko
vém. 63) Dluh pozemkový je povahou svou roveň dluhu rentovému. 
U prvého je plněni jediné, u druhého se plnění opakuje. V bez
prostřední souvislosti dluhu pozemkového jedná proto něm. obě. 
zákoník také o dluhu rentovém. . Při něm musí býti uvedena 
!iluma výplaty (AblOsungssumme).64) Výplata tato jest pouze vlast-

59) §§ 1184- 1190, Der n b u r g, III, 703 a násl. 

60) ABR, 1906, 2, Anton K o b a n , Das Vertrauensprinzip bei der 
Amortisationsbypotbek. 

61) § 1196: Eine Grundsebuld kann~ aueb fi1r den Eigentbi1mer bestellt 
werden. Zu der Bestellung ist die ErkHirung des Eigentbttmers gegen~ber 
dém Grundbucbamte, dass die Grundscbuld filr ibn in das Grundbueh -ein
getragen werden solI, und die Eintragung erforderlicb; dia Vorscbrift des 
§ 878 findet Anwendung. 

62) E II dema n n ; Lehrbucb des bi1rgerl. Rechts, .II/I, Berlin 1900, 527. 

sa) § 1192: .Aufdia Grundscbuld finden dia Vorschriften uber die Hy
pothek entsprecbende Anwendung, soweit sieh nicbt daraus ein anderes 
ergibt, da8s die Gr~1l1dscbuld nicbt eine Forderung voraussetzt. 

(4) § 1199 :- Ei:t;le Grllndscbuld kann in ,der Weise bestept werden , d,ass 
in regelmassig wiederkebrenden Terminen eine bestimmte Geldsumme ana 
dem Grundsttteke zu zablén ist (Rentenschuld). Bei der Bestellung der 
Rentenscbuld muss del! Betrag bestimmt Werdel'l, durcb dessen Zahlung 
diťt- Rentenschuld abgelOst werden kann. Die AblOsungssumma mUBS im 
Grundbueb angegeben werden. 
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, níkovi volna. 65
) Vyplatou touto povstane vlastníkův dluh rentový 

, (Eigenthumerrentenschuld).66) · . 

Dluhem pozemkovým j'e i vlastníkova hypoteka bez osobní 
pohledávky.67) Jako to bylo dřív~ v právu pruském při osobní 
pohledávce, která se i se svým právním důvodem na hypoteku 
radikovala, byl nyní radikován na vlastníkovu hypoteku i způ
sob placení, míra úroková, výpověď, pas a místo platební z akces
sorické hypoteky. G8) 

VydánI německého občanského zákoníka musilo míti v zápěti 
změnu mnohých předpisů procesních a exekučních. Z porad 
o nich vyšla novela ze dne 17. května 1898. 69) Vzhledem ku § 
1163 n. z. o. přjpojen k právnímu řádu n0vý § 868. Zruší-li se 
rozhodnutí, jež se má vykonati, nebo prohlásí-li se ' exekuce za 
nepHpustnou anebo zastaví-li se, nabývá hypoteky vlastník/O) 
Totéž platí i při zrušených aktech exekuce stavné (Arrest).71) 

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

Vlastníkova hypoteka v širším smyslu mftže se vyskytovati 
při hypotece, dluhu pozemkovém a rentovém. Jak již uvedeno, 
vyšel . při . ní zákon z akcessorická bypoteky. Ta, jsouc v knize 

65) § 1201. . 
GG) 1200 2. odst.: Die Zahlung der Ablosungssumme an den GUiubiger 

hat die gleíche Wirkung wie die Zahlung . des Kapitals einel' Grundschuld. 
Viz též Georg Joh 1, Die Rentenscoold nach d. ďeutschen BUl'gergesetz-
buch. 1naug. Diss. Greifswald 1902, 59. . 

67) § 1177. Viz níže pozn. 101. 
6S) BGB (Das biirgerl. Gesetzbuch Init besondl?rer ' Berucksichtigung 

der Rechtsprechung des Reichsgerichtes erlautert von . . . Reichsgel'ichts-
raten) § 1163/3, § 1177. ' 

69) G a u p p - St e i 11, Die Civilprozessol'dnung fur das D0utsche Reich, 
Tubingen u. Leipzig 1901, "1; 12 a násl., G rot e fen d, Das gesammte 
p1'eussisch-deutsche Gesetzgebungs-Material, 1898, 202 a násl. 

jO) § 868: Wírd durch eine vollst1'8ckbare Entseheidung oder ih1'e vor
laufige Vollstl'eckbarkeit aufgehoben oder die Zwangsvollstreckung ffu' uu
zulassig el'klal't oder deren Einstellung angeordnet,_ so erwirbt der Eigen
thumer des Grundstiicks die Hypothek. Das Gleiche gilt, wenn durch aine 
gerichtliche Entscheidung d.ie einstwei!ige Einstellung der Vollstreckuug 
und zugleich dia Aufbebung der erfolgten Vollstl'eckungsmassregeln an
geordnet wird odel' wenn die ZUl' Abwendung der Vollstreckung nachgelas
sene Sicherheitsleistullg oder Hínterlegung ·erfoJgt. G a u p p - S t e í n , 
II, 671,. . I 

71) G a u p p - S t e i 11, II, 777, § 9:32 n . s. ř. 
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pozemkové zapsána, jest jejim základem. 72
) Pozemkový nebo 

rentový 'dluh, zap~áný hned z prvopočátku na. vlastníka, měl by 
tu ukazovati cestu. Měl by stačiti pouhý zápis hypoteky, ktery 
stal se 8 vůli vlastníka. Prakse však lpi na. slově ~kona. Žádá 
podle §§ 873 a 1113 něm. ,obě. z'., aby ·zápis byl pravoplatně 
sjednán mezi' vlastníkem " a věřitelem. I považuje hypoteku za 
neplatnou a odporóv~telnou třeba jen z vady, která byla pouze 
na straně věřitele, na př. pro jeho nezpůsobilost k právnímu 
jednání, pro omyl a podvod. 73

) Neplatná hypoteka, na př. zří

zená plnomocníkem šíleného, stane 8e platnou teprve důvěrou 

v pozemkové knihy a mftže pak v ' dalším důsledku vésti ku 
vlastníkově hypotece. U) V souvislosti s pruskou praksí a také 
teorii musí stačiti i záznam (Vormerkung) dle §"883 n. o. z., aby 
se hypoteka založila. 75

) Považuje-li se však německý záznam 
pouze za osobní nárok, aby se hypoteka zřídila, pak Be jim 
hypoteka nenabývá a také ani vlastníkova hypoteka. 70

) Zpllso
bilým základem je také hypotéka zjišťovací v řízení exekučním 
a stavném., jestliže se akty zjišťovací, exekuce nebo obstávka 
zrulíí, za nepřípustné prohlásí, zastaví nebo po složení jistoty 
odvrátí. 77) Při zjišťovací hypoteoe pro papíry na řád ~ na maji-

n) B r u c k, 165. 
j:J) BGB, Kommentar vonLa~dgerichtsraten, 1., § 1163/1 § 1177/1DJZ, 1910 , 

120. Spruchsammlung, 247; § 1177. Jinak správně Ul'. Beitt'. 47, 328 Ob e r
ne c k. Y každém úvěrním zavazeni pozemku dává vlastník -na jevů svou 
vůli, že chce položku eventuelně jako svou. hypoteku nabýti. Viz též Dr. 
Curt S ch i 1 de, Die Unrichtigkeit des Gl'undbuchs, 1899, Bl dle recense 
Paula Oertmanna v ABR, XVIII (1900), 391. Dr. Car! Cr o m e, System des 
deutschen Biirgerl. Rechts, III, Tiibingen 1905, 740 nechává' sanovati ne
platné právo zástavní souhlasným míněním stran při pozdějším zastavování, 
že místo, neplatným zástavním právem zaujaté, je obsazeno. Obsazení působí 
proti nim jako výhrada pořadu. Důmyslně rozhoduje spor Dr. Otto S ch r 8 i.
ber, Schuld und. Haftung als Begriffe der pfandrechtlichen Dogmatik. l, 
Leipzig 1914,335. Vlastník měl úmysl učiniti o svém reálném úvěru di _posici. 
Tak, jak to zam~lel, jest však disposioe ' jeho neplatna. Poněvadž js zde 
v~aK náv1.'h 8. zápis , musL disposice jako vlastníkův dluh pozemkový býti 
zachována. -

li) ERC, 6.9, 268 (1908). 
75) AbR, 23 (1904), W . O t hm e r, Bemerkungen zu §§ 883, 886, 887, 

1163 BGB, 169 a násl. Bi ermann, Widerspruch und Vormerkung, 196, 
Br u c k, 170 a násl. Jinak Gr. Beitr. 47, 324, O ber n e c k. 

jG) BGB, § 883/8, ABR, XXII (1903), Dr. Oskar Priester, Die alte und 
die neue Vormerkung, ISO/lG. -

ii) BGB, § 1168/1, G a up p - S t e i n , Die Ci'vilpl'ocessordnung fut' das 
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tele jenom tehdy, pokud je papír v ~ukou vlastníka hypoteky 
anebo do jeho ru'ky se vrátí anebo zničí afiebo za neúčinný pro
hlásL 78) Při zjišťovací hypotece za nejvyšší obnos podle teorie 
ihned, nezmaří-li jí . vznik pohledávky, podle prakse je.li jisto, 
že z poměru mezi stranami věřitele již žádná pohledávka nevze
jde.79

) Základem pro vlastníkovu hypoteku může býti také hypo
teka simultanní (Gesamthypothek); o níž platí z,vláštni předpisy. 80) 
Též amortisačnÍ, pokud ji statuty hyp_otečních úst~vů neobmezují 
(čl. 167 uvoz. z. k obč. zák.).Bl) Ne\působilá je však hypoteka za 
zadrželé platy, úroky a útraty, k.ter~ kauční hypotekou se zji
šťuji. 1I!J) 

Důvodem vzniku ' vlastníkovy hypoteky je volnolt hypoteky, 
je-li prosta všeho svazku s pohledávkou. Je to, buď že se vůbec 
do tohoto svazku nedOstala nebo z něho vyšla. V obou skupi
nách jsou zase možny dva případy. Pohledávka existuje nebo 
vůbec ještě ani neexistuje. Podle § 1117 n. o. ' z. nabývá věřitel 
hypoteky teprve tehdy, ~ž se mu vydá list hypoteční. Pokud má 
vlastník list tento ve svých rukou, nevstupuje hypoteka ve svazek 
s pohledávkou, nýbrž náleží vlastníkovi. 83) Pohledávka však již 
exi8tuje~ Hypoteka nedostane se dále do svazku s pohledáv'kou, 
poněvadž tato pohledávka ještě neexistuje. Případy tyto mohou 
býti různé. Valuta při zápůjčce se nevyplatila, odkládací vyminka 
nesplnila, 'právní jednání bylo neplatné nebo bylo odporem zvr· 
ženo. J a,k vyše již u vedeno, Mhne, praxe někdy tyto účinky na 
samu hypoteku. 8i

) I hypoteka podle dřívějšího práva neplatná, 
' ku pf. nevaluovaná hypoteka p~uská, stala se podle čl. 192 ci v. 

Deutsche Reich, II ,- 671 a násl., § 868 civ. ř. _soud. 777, § 932, B r tl c k, 
178. Zápis ovšem nesmí bý.ti zmatečný, viz Friedrich S t e i n, Die Civil-_ 
'processordnung fill' das Deutsche Reich, II, 1918, 753. Takový jest exekuční 
)leb stavný zápis po vyhlášení konkursu, JDR (Jal! uch f . ·d. R ), 12, 30G. 

18) B r u c k, 179. 
79) BO-B, § 1163/1, JDR, 11, 393. 
~O) RGB, § 1163/1 §§ 1172-1175. 
fil) RGB, § 1163 odst. 2, JDR, 11, 381, 382. 
112) BGB, § 1163/1, B r u c k, 184. 
:'.3) Gruchot, Beitl'., 50 (1906), Oberneck, Die Pfandung der Eigen

tilmerhypothek, praví tu pro první případ, že věHtelova hypotek'll matel'ielnš 
(materie1le GHi.ubigerhypothek) nepovstala (§ 1163: Die Hypothek steht dem 
Eigenttlmer zu), pro druhý pi'ípad, že věřitelova pohledávka materielně po
vstala, ale není vymazáná. (Der Eigentttmer erwirbt die Hypothek). 

114) BGB, § 1163/2, DJZ, 1904, 29, KG (Kammel'gericht). 14/12 1998 . 
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zák. hypotekou vlastníkovou. 85) Z povahy věci plyne, že při po· 
hledávkách, které vznikají teprvé v budoucnosti, povstane jakýsi 
neurčitý stav; který rozhodne buď disposice 'vlastníkova nebo 

. dodatečný vznik pohledávky na př. při zápůjčce, vyplatí-li s~ 
valuta. 86) Jakousi vlastníkovou hypotekou je také výhrada pořadí 
dle § 881 n. o. z. pro právo určit@ho objemu, zavazuje-li se po
zemek právem jiným. Vyhraženým pořadím obmezuje se však 
pouze zapisované právo, poněvadž musí ustoupiti právu vyhra. 
ženému. Výhraženým pořad\,m hevznikne žádné pevné místo. 
Vsune-li se' proto mezi právo obmezené a právo s vyhraženym 
pořadím jiná zlÍ vada, pozbude vyhražené pořadí svého úči)lku. 87) 

Není-li bezúčinné, přechází na nového nabyvatele nemovitosti, 
také na vydražitele. Vlastník sám v dražebním rozvrhu likvido· 
vati je nemůže. 8S) 

. I v druhé skupině může se hypoteka uvolniti, i když pohle
dávka existuje nebo neexistuje. Za trvání" pohledávky uvolňuje 
Be hypoteka bim, vzdá·li se věřitel hypoteky. Vzdání toto může 
býti dobrovolnéS9

) anebo nedobrovolné. 90) Vzdání je vázáno na 
určitou formu. Musí se stá'ti buď vůči vlastníkovi nebo knihov
nímu úřadu a musí se zapsati do pozemkovych knih. 91

} N fL. věřiteli 

může se však také žádati, aby se hypoteky vzdal, převezme-li 

8:;) ERC, 50, 80 (1902), 52, 103 (1902) 55, 219 (1L903) nevyčerpaná saská 
nominální hypoteka, DJZ, VI, 213 (1900), RG-O, 52, 116 (1902) odmítá to ph 
nevyčerpáné saské kauční hypotece, poněvadž prý je pou;l;e zdánlivé právo 
(Scheinrecht). RGO 54. 83 (1903) při pl'uské hypotece v odpor vzaté pro 
omyl a podvod. 

SC) DGB, § 1163/4. 

81) Planck, III, 93. § 887, Ennecerus-Kipp-Wolff, Lehr
buch des btlrgerl. ~echts, II/I, § 43 

!S8) Gr. Beitr., 47, 826, Ob e r n e c k. 

89) § 1168: Verzichtet der GUiubiger auf die Hypothek, 80 el'wirbt 8i8 

del' Eigentbiimer. Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder ' dem Eigenthu
mel' gegeniiber zu erklal'en und bedarf der Eintragnng in das Grnndbuch .. 
Viz ' též BGB, § 1168. . 

90) § 1169: Steht dem Eigenthiimel' eine Einrede ZU, durch welche dia 
Geltendmachung der Hypothek dauernd ausgeschlossen wird, 80 kann 91' 

verlangel~, daes der Gla,ubigel' auf die Hypotbe& verzichtet. Viz BGB § 
1169 případy, kdy se to vyskytuje. Srov. dále B r u c k, 188 fl. násl. ABR 
1900, 192 a násl. Dr, F. Rathenau, Der Ub9rgang der Kantionll·(Ultimat)· 
Hypothek na~h BGB § 1190. 

~1) B r u c k, ·185 a násl. 

I 



Y věci plyne, že při po· 
~ucnosti, povstane jakýsi 
posice 'vlastníkova nebo 
i zápftjčce, vyplatí-li se 
u je také výhrada pořad·í 
demu, zavazuje-li se po
'adím obmezuje se však 
l ustoupiti prá vu vyhra
ne žádné pevné místo. 
a právo s vyhraženým 

\ pořadí svého úči.nku.87) 
nabyvatele nemovitosti, 

lžebním rozvrhu likvido· 

l uvolniti, i když pohle
ní' pohledávky uvolňuje 
beky . Vzdání toto může 
~ Vzdání je vázáno na 
dastníkovi nebo kniho v
vých knih. 91) Na. věřiteli 
teky vzdal, převezme·li 

9 (1~03) nevyčerpaná saská 
52, 116 (1902) odmítá to při 

prý je pou~e zdánlivé práV'o 
ypotece v odpor vzaté pro 

I II s-K i p p-vV o I ff, Lehr-

ie Hypothek, 80 erwirbt 8i8 
uchamt oder ' dem EígenthU
'agung in das Grundbuch .. 

inrede zu, durch welche dia 
eschlossen wird, 80 kann er 
lek verzichtet. Viz BGB § 

B r u c k, 188 a. násl. ABR 
ang der Kautionll-(Ultimat)-

vývoj ti právní povaba vlastníkovy bypoteky. 225 

dluh, hypotekou zjištěný, osoba třetí bez vlastníkova souhlasu, 9~) 
anebo svolí.li věřitel, aby jeho ' hypoteka na pohledávku jiného 
věřitele byla převedena, tato nová pohledávka však nevznikne. 93

) 

Vzdá· li se věřitel swého p~áva až po dražbě, nevznikne vlastní
kova hYpoteka. 94

) 

HYlJOteka se dále uvolní, zbaví· li se dlužník pohledávky 
všemi těmi způsoby, kterými pohledávky zanikají, jako zaplace
ním, dáním na místě placení, veřejným složením, kompensaoi, 
prominutím, vyloučením neznámého věřitele vyzývacím řízením, 
rozvazovací výminkou, doložením času a .konfusi. 95) O uvolněni 
hypoteky nemů'že býti řeči, činí-li k pohledávce ještě cizí osoby 
n~jaké nároky, na př. 'přihlásí.li se na vyzývací řízeni, jímzmá 
by ti věřitel vyloučen, ještě některé osoby jako dědicové a vě
řitelé. 90) Na paměti nÍíti sluší, že placení jiného os.obního dluž
níka než vlastníka, prospívá tomuto dlužníkovi a na něho pře
chází i hypoteka, může-li se pro své ' placeni na vlastníkovi ná
hrady dožadovati. 97) Jinak však i plaoením třetí oseby --pohle
dávka zaniká a hypoteka vlastníkovi připadá. 98) Uvolnění hypo. 
teky za existence pohledáyky i bez této existence mtlže se vy
skytnouti i v řízeni exekučním a stavném. 

Placení vlastníkem, konfuse v jeho osobě a j'iné zapravení 
vede k jeho hypoteoe jeno~ tehdy, je. 1 i . s á ID o S o b nim 
d I u žní k e m. Jenom tyto případy zahrnuje nAm. obč. zákonllík 
paď pojem vlastníkovy hypoteky. Po pruském vzoru a také podle 
vzoru osnovy prvního čtení nespadá pod tento pojem, kdy vlast
ník platí či jiným způsob~m zapraví nebo konfusí ve 'svém vlast-

, nictvi a věřitelstvÍ spojí dluh, ·n e j s a o s o b n í ID d I už n í k e ID. 

Jak výše uvedeno 99), kladla to 'osnova do takového kontrastu 
proti sobě, že nemohlo býti nejasBo, že případy tyto pod pojem 

n) § 418 n. z. o. W o 1 ff, Lehrbtlch des bi.'lrgel'l. Rechts, II/I, Mar
bUl'g 1913, 515, B I' u c k, 188. 

0:1) BGB § 1180/1:. 
94) ERC 55, 264 (1903) Věřitel byl spokojen z 'dražebního řízení simul

tánně zavazených n~movitostí ve Švýcarech. 
. !Ir,) BGB § 1163/5. 'Viz §§ 158, 163, 362, 364, 378, 389, 897 , 1171, 1]88. 

1195 n. z. o. W o I ff, 515, B r u c k, 190 a násl. 
96) ERC 67, 95 (1907) . . 
n) § 1164 n. z. o. W o 1 ff, 515. · 
98) BGB § 1143/8. 
99) Viz pozn. 8. 
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vlastníkovy hypoteky nepočítá. Stejhě také něm. obě. zákonník 
jedná o placeni toho'to druhu pohledávek na jiném místě 100) a 
také při konfusi případy tyto výslovně od sebe rozlišuje.1el) Než 
třeba by hypoteka tohoto posledního druhu ,byla jiná n~ž vlast· 
níkova hypoteka svrchu , uvedená, vlastníkovou hypotekou je 
také. J eť na jeho vlastni věci. Teorie ji proto rovněž pod pojem 
vlElstníkovy hypoteky zařaďuje. Rozdíl obou ovšem pociťuje a 
proto jim dává l'ůzná jména. Tak na př. "Eigentumerhypothek 

. mit Forderung" a "forderungslose Eigenti.imerhypothek" 102) "for
derungsbekleidete" a "forderungsentkleidete Eigentlimerhypo· 
thek" ,103) Také se první chtěla zváti "Hypothek des Eigentumers" 
a . druhá Jna rozdíl od ní "Eigentumerhypothek", 104) nebo první 
"Eigentum.erhypothek im weiteren" a .druhá "Eigentumerhypothek 
im engeren Sinne" 105), první "Eigentumerhypothek", drúhá "Eigen. 
tumergrundschuld" /06) první "echte Eigentumerhypothek" a druhá , 
"verkappte Eigentumergrundschuld" 107), I hypotece, z které obě 
tyto hypoteky povstaly, dává se jméno. Je jejich mateřskou hy
potekou (Mutterhypothek).108) Hledíc ku stanovisku pruského 
. . I 

prá va, dle něhož se vlastníkova hypoteka. nabýva.la i s pohledáv-

100) § 1143: Íst der Eigen'tumer nicht der personliche Schuldner, 80 

geht, ~oweit er den GHiubiger befriedjgt, dia Fordel'ung auf ihn ftbel' ... 

101) § 1177: Vereinigt Bich dia Hypothek mit dem Eigentum in einer 
Person, ohne dass dem Eigentumer auch die Forderung zusteht, 80 ver
wandelt Bich die Hypothek in eine Grundschuld. In Ansehung der Verzins
lichkeit, des Zinssatzes, deJ.' Zahlnngszeit, der Kundigung uncl des Zablungs
orta bleiben die fih' die Forderu-ng getroffenen Bestimmnngen massge
bend. Steht dem Eigenti1mer aneh die :E'orderung zu, 80 bestimmen sich 
seine Rechte aU8 der Hypothek, solange die Vereil1igung besteht, nach den 
fUr e1ne Grundschuld des Eigentilmers geltenden VOl'schófteu. 

102) Gr . . Beit., 47, 314, O ber n e ~ k, Die EigentUmerbypothek im 
Lichte der Praxis. . 

10:<) Der n b n r g, III, (1904) 647. 
104) Gr. Beit. 47, 015, B r II C k, 147, Kr ech, Die Rechte an Grund

stucken nach dem Entwurfe eineB bi.trgerl. Gesetzbncbes ful' das Dentsche 
Reich, Berlín 1889, 134 a násl. 

10") Dr. Ernst Fl'h. v. S ch w in d, Wesen nnd lnlialt des Píandrech
~es, Jena 1899, 116, 117, Mat t h i a 8 s , Lehrbuch des b'Ul'gerl..Rechtes, Ir: 
Berlin 1900, 172. 

106) W o 1 ff, 517. 
107) KOlll'ad C o s fl. C k, Lehrbuch des deutschen bUrged. RechtlJ, II/I, 

Jena 1911, 234, 
108) K rec b, 138, 
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kou, staly se i pruské vlastníkovy hypoteky dnem 1. ledna 1900 
vlastníkovými hypotekami s pohledávkou,109) 

Vlastník může nabýti hypoteky částečně s pohledávkou II 

částečně bez pohledávky.llo) Může jí také částečně nabýti vedle 
dosavadního - vělitele, nikoli však na úkor jeho pořadu. lll) Přední 
pořad zůstává věřiteli .i když vlastníkova hypoteka disposicí 
vlastníkovou do rukou třetích osob přejde. 112) 

Při - simultánní. hyp9teoe je lišiti, zda simultánně zavazený 
pozemek náleží jednomu -vlastníkovi nebo vice vlastnikům: Případ 
prvý řeší se dle shora uvedených zásad, rozeznávajíc při tom, 
zda je vlastník dlužníkem osobním či jím není. llS

) V druhém 
případě třeba zase lišiti nejprvé skupinu, kde hypoteka je volna, 
nedostavši se do svazku s pohledávkou a dále, kde z tohoto 
svazku vyšla. V této p'oslední skupina různí se záse případy, 
kde hypoteka vychází ze svazku s pohledávkou právním jedná
nim jen jednoho z vlastníků, jichž pozemky jsou simultánně Zll

vazeny nebo konfusi, která se fen v osobě tohoto jednoho vlast
níka uskutečňuje. Takovéto právní jednání je na př .. plaoení, 
dání na místě placení, sl~ženi dlužné sumy k úřadu, kompensace. 
V těchto posledních případech nabývá vlastník, jenž toto právní 
jednání předsevezme, nebo v jehož osobě se věřitelstvi a dluž
ni_otví střetne, hypoteky pouze n a s v é m v I a st ním p o-
z e ID ku. Hypoteka na ' pozemcích ostatních vlastníků zaniká . 
Má.li však nárok na náhradu od některého ze simultánních vlast
níků nebo jeho předchůdce, do výše této náhrady zůstává mu -
simultánní hypóteka jak na jeho vÍastním pozemku, . tak na po
zemku tohoto vlastníka. Ustanovení toto zahrnuje tedy i případy, 

109) Gr. Beit., 47, 318, O ber n e c k. 

HO) BGB § 1143/l. 

111) § 1176: -Liegen die VOl'aU8setzungen der §§ 1163, 1164. 1168, 1172 
bis 1175 nUl' in Ansehung eines Teilbetrages der Hypothek vor, 80 kann 
die auf Grund ' dieser V01'8chriften dem Eigentti.mer oder einem der Eigen
ttlmer oder dem personlichen Schuldner zufallende Hypothek nicht zum 
Naehteile der dem Glaubiger verbleibenden Hypothek geltend gemaeht wer
den. DJZ-1905, 884 vrch, s. z. v Drážďanech z 10) 11. 1905. 

112) DJZ (Deutsche J uristenzeitung) 1905, F uch s, Rangstellung der Ei
genttlmer- und Gliiubiger-Hypothek, § 11~6 BGB 253; viz tamže 115 ne
správné mínění odchylné. 

m) BGB § 1173/2, B r u c k, 207. 

15* 
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kdy vlastník je spoludlužníkem (§ 426), i kdy jím nenÍ,lH) Zá· 
kon mluví zde o náhradním nároku (Ersatzanspruch), ale ozna
čeni toto je jen zdánliyé, vskutku zůstává vlastníkovi pftvodni 
pohledávka. -Jeť vázána poutem simultánního zavazení i na po
zemku vlastníkově a tím dokazuje svou totožnost, Čistě náhrad· 
ním nárokem by byl~, kdyby se byl vyprostil ze zavazeni jeho 
pozemek. V této anomalii ožívá staré pruské právo, že i osobní 
dlužník nabývá sv"ého dluhu, jako nabývá své pohledávky. Co 
přes tento domnělý náhradní nárok, ~imultánně zjištěný, přebývá, 
zůstává na vlastníkově pozemku jako jeho hypoteka, čili podle 
názoru zákona jako jeho dluh pozemkový.lliS) 

Ve všech ostátních případech, kde nezanikné svazek hypo
teky s pohledávkou právním jednáním jednoho z vlastníkEt nebo 
konfusí v jeho osobě, připadá hypo'teka simultánní vše m v I tl S t
n í .k li In simultánně za vazeného pozemku s p o leč n ě. llG) Vlast
níci tvoři touto hypotekou společnost, J ednotli vý společník ne
mň-že o Bvém podílu disponovati, jej prodávati, zavazovati, obsah 
jeho měniti, jeho se vzdáváti tl na nové pohledávky převáděti. 
Dotýkal by se tím práv ostatních. Takovéto disposice mohou se 
díti jen vŠemi společně. N esmlu ví·li se, může každý vlastník žá
dati, aby na jeho pozemku byla bypoteka omezena na dílčí ob
nos, který odpovídá poměru hodnoty jeho pozemku k -hodnotě 
ostatnich pozemků v .čase vzniků :simultánního pozemkového . 

114) § 1173: Befriedigt der Eigenti.im'er eínes der mít einar Gesamt
hypothek belasteten Grnndstiicke den Glan higer, 80 erwil'bt er die Hypo
thek au seinem Gl'undstiicke ; -die Hypothek an den ttbrigen Grund-stii.cken 
erlischt. Der Befl'iedígung des GlaubigeJ's durch den EigentUmer steht es 
gleich, wenn das Glaubigerrecht auf den Eigentumer Ubertragen wird, 
oder wenn sich Forderung und Schuld in der Person des EigentUmers 
vereinigen. Kann der Eigentumer, der den Glaubíger befriedigt, von dem 
Eigentumer eines der au.deren Gruudsti.lcke oder einem: Rechtsvorganger 
dieses Eigentihne1'8 Ersatz verlangen, 80 geht in uer Hóhe des Ersatzan
spruchs anch die Hypothek an dem Gnmdsti."LCke dieses Eígentumers aut 
ihn uber; sie bleibt mit der Hypothek an seinem eígenen Grundstii.ck Ge
samthypothek. BGB § 1170/6, Dl'. B . 'll o 1 f f, Das bitrgel'l. Gesetzbuch 
Hand-Kommental'. HaHe a. S. 1908, § 1173. 

II~) Stejně to plyne i z § 1182 n. z. o. Jinak Br u c k, :310 a násl. , který 
. tu zůstává při lišení, zda je vlastník osobním dlužníkem či není. V tomto 
posledním případě nabývá hyp oteku s pohledávkou. 

llG) Gr. Beit., 40 (1902), 65 Dl'. v. J a c u bez ky, Der § 27 Abs. 1 
RGB im Verhaltisse zu § 1132 Abs. 2 § 1175 Abs. 1 Satz a BGB o vzdání 
se simultánní hypoteky. 
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dluhu, odpočítávajíc na těchto pozemcích závady předchozi. 117) 

Ze simultánního dluhu pozemkového stane se jeho rozdělením 

na jednotlivých pozemcích vla~tníkův dluh pozemkovY. Vystou
pení jednoho simultánního vlastnika však nepředpokláeá, že i 
ostatní ze společnosti vystoupL S nimi může společnost qále po-

-' trvati. llS) Byl-li simultánní dluh pozemkový dluhem listovním, 
. zřídí se pro dílce zvláštní pozemkové dlužní listy. Simultánní 
dlu~ní list pozemk0vý se zničí. 1l9) Vlastníci mohou, když již jim 
hypoteka společně připadla, jiným zp:usobem, než jak zákon sta
noví, simultánní dluh pozemkovy mezi sebou rozděliti. Příští 

vlastníky to váže jen tehdy, bylo-li to v knize pozemkové z~

psáno. 120
) Ujednání mezi simultánňími vlastníky . o rozdělení SI

multánního pozemkového dluhu dříve, než jim připadl, má jen 
účinky ' mezi nimi a nelze je žádným záznamem pojistiti. 121

) Je-li 
některý ze simultánně zavazenych pozemků závadami přetížen, 

má teorie za to že neobdrží dotyčný vlastník žádné vlastníkovy , , 
hypoteky.122) .Tento náhled pokládáme za nesprávný_ Ro-zdělenl 
simultánní hypoteky mezi společníky není žádným rozvrhem 
exekučním. Třeba by tohó času hypoteka neměla hodnoty, může 
ji míti následkem fluktuace hodnoty v budoucnosti. Na dotyčném 
pře dluženém pozemku jsou případně za simultánní hypotekou 
ještě nové závady, které by p~k po .odpadnutí hypoteky simul· 

. 111) § 1172: Eiue Gesamthypothek steht in den Fallen des § 1163. den 
Eigenti.imern der belasteten Grundstttcke gemeinschaftlich zu. Jeder Elge~
t'Umel' kann, sofern nicht ein anderes vereinbart ist, verlangel1, dass dle 
Hypothek an seinem Gnll1dstu,ck aut' den TeiJbetrag, del' dem Verhaltnisse 
des Wertes seÍnes Grundstucks zu dem Werte der samtlichen Grundstucke 
entspricht, l1ach § 1132 Ab&. 2 beschrankt und in diese:\; Beschrankuug ih~ 
zl..lO'eteilt wird. Der vVel't wÍJ:d nntel' .abzug der Belastl1ngen berechnet, dle 
de; Gesamthypothek im Range vorgehen. § 1175: Verzichtet der Glaubiger 
auf die Gesamthypothek, so faUt sis den Eigentti.mern der belasteten 
Grundstťtcke gemeinschaftlich zu ; die Vorschriften des § 1172 Abs. 2 Íinden 
Anwendung. Vel'zichtet der Glaubiger auf die Hypothek an einem der Grund
stiicke, 80 erlischt die Hypothek an diesem. Das Gleíche gil~, wann der 
GHiubigel' nach § 1170 mít seinem Rechte ausgeschlossen wlrd. BGB § 
1172/1, 4, 1175/1-4. B l' u c k, 203. 

118) B r u c k, 204. 
119) BGB § 1172/2. . 
120) BGB § 1172/3. Může se tak státi d,le § 873 a 879 n. z . o. B r u c k, 

205 navrhuje pro to méně účinný § 1179 ll. z. O. 

121) BGB § 1172/3. 
12 2) BGB § 1163/6. Viz dále §§ 1172-1176 n. z. o. 
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tánni niisto její zaujaly a za změněných hospodářských poměrti 

třeba zaplaceni došly. Případ prodlužených jedněch aneb všech 
eimultánně zavazených pozemkA třeba řešiti jiným způsobem. 
Poměr pro toto řešeni dává sám § 117~. Hodnoty jednotlivých 
pozemkii tvoří zde čitatele, od nichž se závady odečitaji. Při pro· 
dlu~eni pozemku jednoho nebo vice pozemků musi tvořiti hod. 
noty čitatele, k nimž se závady, hodnotu převyšující, připo

čítávají. Za ~ezadlužený pozemek nastupuje pak jeho hodnota. 

VI~stnik, simult~nni vlastník nebo simultánní vlastníci na
bývají hypoteky' p o s a mém z á k o n u (Kraft des Gesetzes) 
okamžikem, kdy povstala hypoteka volná anebo kdy se ze svazku 
pohledá vkou uvolnila. Je to okamžik, kdy zřízen,a byla hypoteka 
pro neplatnou pohledávku, kdy vlastníkovi při listo·vní hypotece 
hypoteční list byl odevzdán, kdy pohledávka právním jednáním 
vlastníka, konfusí, vzdáním se věřitele nebo jeho vyloučením ve 
vyzývacím řízeni zanikla,123) při zrušení nebo zastavení exekuce, 
-kdy rozhudnutí o tom bylo vydáno,124) při maximální hypotece 
podle praxe kdy se zjistilo, že žádné pohledávky víoe vzniknouti 
nemohou. 12ii} Z té příčiny přednost poskytnutá maximální hypo
tece týká se -jen' skutečně vzešlé pohledávky, na nevaluovanou 
vlastníkovu hypoteku se nevztahuje. 126) Při spolu vlastnícíoh, jichž 

123) BGB, §§ 1145/6, 1163/3, '1168(2, 1169, 1170/7, 1171/5, 1172, 1173/3, 
1176/3, 1177, B r u c k, 217 a násL 

124) G.a u p p - S t e i n, II, § 868: 

ln) Der n b u r g, Das bi1l'gerl. Recht des Deutschen Reichs und Preus
sens, HI, 710. B r 1.1 C k, 181 a násl., Richaru C o h n, Die Kautionshypothek 
des bUrgerl. Gesetzbuches. In.-Diss. Leipzig 1902, 35. Jsou však náhledy, 
že maximální hypoteka jest 'hned od počátku vlastníkův . dluh pozemkový. 
Viz DJZ, 1905, 803, Du Che s n s , D as Recht des eine Hochsthypothek 
bestellenden EigentťLmel's , W o 1 f f, L ehrbuch des bnrgerl. Rechtes, II/I, 
Marburg 1913, 554. Musí-li se však připustiti , že vlastník .bez vůle věřitele 
knihovně maximální hypoteku na SVllj dluh pozemkový přeY"ésti nemůže, 

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

novém vlastníku do celé sumy svého nejvyššího obnosu. Z podstaty jeii 
třeba také odmítnouti náhled, že zaplacením jednotlivých obnosů dle § 1163 
vznikají vlastníkovy pozemkové dluhy. Srov. též PIa n c k Bt1rgerl. Gesetz
buch, III, 625, Al'tbur Hec k ing, die Maximalhypothek, BOl'lla-Leipzig 
1902 (Inaug.-Diss ,), 32 a násl. ERC 51, 117 (1902), Rozhodnutí toto odmítá 
zabavení vl'astníkovy hypoteky nevaluované maximální hypoteky, pokud se 
nezjistí pohledávka dle § 1190 n. z . o. Viz též ERC 61, 41 (1905). 

126) ERC, . 61, 38 (1905) . 
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podíly jsou pro tutéž pohledávku zvlášť zavazeny, třeba užíti 
předpisů o pohledávkách simultánních. 

S u b jek t • m vlastníkovy hypoteky' je ten, kdo v čas, kdy 
volná hýpoteka povstala nebo se uvolnila, byl v I a SI tni k e m. 
Při hypotece pro budoucí ' pohledávku, kt rá nepovstala, je to 
vlastník v čas zřízení hypoteky.u7) Je to případně jen spolu. 
vlastník, vázne-li hypotel,ta jen na podílu vlastnického práva.128

) 

Více spoluvlasttlikům přísluší hypoteka podle poměru jejich 
vlastnických podíhi.129

) Pro hypoteku dřívějšího práva je sub· 
jektem ten, kdo byl vlastníkem, kdy něm. obě. zákonnik v plat. 
nost vešel. 130) Byla-li stavná hypoteka ' zrušena, je to vlastník 
v čas, kdy byla zapsána. Zrušení deklaruje pouze, že tu v čas 
zápisu nebylo podmínek pro hypoteku. ' N em~ tedy významu 
konstitutivního. 131) Při maximální hypotece je to vlastník v čas, 
kdy se zjistí, že již pohledávky žádné nepovstanou. Poněvadž 
tu jde o budoucí pohledávku, přisuzují někteří hypoteku pro po.' 
hledávky nepovstalé vlastníkovi při vzniku hypoteky, pro pohle
dá vky zaplaceué vlastníkovi v ča~ zaplacení. 132

) J?odle statutu 
hypotekárních ústavů, které podle čl.. 167 uvoz. zák. k obě. zá· 
konníku v 'pl~tnosti zůstaly, je subjektem při amortisovaných 
pohledávkách teprve ten vlastník, který celou pohledávku umo· 

1~1) Gl', Baitr. , 47 (1903), O ber n e c k, 3 31, KG 30/5 .1904 pÍ'Ípouští i 
kupce ,nemovitosti, který , zaplatí pohledáv:ku mezi vzdáním a zápisem práva 
vlastnickébo (DJZ, 1905), Spruchsaminlung, 32 § 1163. 
, m ) BGB § 1!.ti3/6, ERC 51, 398 (1902). 

129) BGB § 1163/4, 6. 
1:10) ERC 51, 398 (1902)) Gruchot Reltr. 46 (1~02) , 322 a násl. S t e g s

rn a n 11, Bemerkungen betreffend die vor dem 1. J amur- 1900 eingetragenen 
KautionshJPotheken des pretlssischen Rechtes . 

Jal) JDR (Jahl'buch fUr deutsches Recht) 11,38, 12, 307,Seuiř. A. 67,171. 
J:I2) Gr. Beitr 47 (1903), O ber n e c k, 331. Postup ten je naprosto ne

správný. Maximální hypoteka ručí do svého nej vyššího obnosu až do ukon
čení právního poměru za nároky z něho. Vždyť zaplacení a nové povstání 
pohledávek milže jíti v sterém koloběhu. Mysleme si úvěrní, hypote.ku po
měru desítiletého! To správně vystihuje Pl an c k; III., 625; pravě, že do 
nejvyššího obnosu ručí pozemek za každý díl pohledávky. Vždyť tato ' se 
teprve účtováním zjistí! Zvláštním způsobem konstruuje maximální hypoteku 
Hi r IS ch, Die vorlauf1ge Eigentumerhypothek 1 ABR, 1905, 222 a násl. Je 
to předběžná vlastníkova hypoteka (vorlauf1ge Eigenti.trnerhypothek) bez 
'Práva na dražební výtěžek (ohne Surrogationsbefugnis) . Skýtá čekatelství · · 
na konečnou vlastníkovu bypotekn u vlastníka- a na plnou hypoteku \:l-

vě'Htele. 
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řil. ni) Při jiných amortisačních pohledávkách jé subjektem každý 
vlastnik, který amortisačnÍ kvotu zapratil. V jeho osobě povstane 
vlastnikťlv dluh pozemkový. Jej třeba při převodu . Jlemovitosti 

. převésti na nového nabývatele, nemají-li z riiznýoh puvodft vznik
nouti a vedle sebe trvati pozemkové dluhy různých vlastníků . 1H) 

Mnohé stesky do těchto účinků aIDortisačních hYF,otek ukazují 
na svízele; které z tohoto rozdrobení vlastníkovy hypoteky po
vstávají. Nelze ji ani někdy vymazati, je-li dřívější vlastnik ne
zná~. I na věřitele, jehož pohledá~ka se umořením zmenšila, 
musí dřívější vlastník hypoteku, jíž nabyl, převésti, má-li nové 
pohl~dávce věřitel~vě sloužiti. I navrhuje se odpomoc tu novou 
cestou zákonodárnou,135) tu novou právniokou konstrukci,136) tu 
prostředkem běžného pr'á va.137) ' . 

Obsah vlastnikovy hypoteky týká se jednak 'samé povahy ' 
práva, jehož vlastník nabyl, jednak jeho výkonu. Právo, kterého 
vlastník nabyl bez pohledávky, je jeho dluh pozemkový. S po
hledávkou je to si oe hypoteka, ale pokud spojeni trvá, stejných 
vlastnosti jako vlastníkův dluh pozemkový.l3S) Stane-li z d6sa. 

133) Gr. Beitd\.ge, 47 (1903), O ber u e c k, _332, PIa n c k, III. 550/6, 
Viz též ABR, XXIV (1904) 358 Paul vVi n t ' e r ' v recensi spisu Obel'lleekova, 
JDR, 11. 381, 382. 

1:14) .DJZ; 1902, 433, H ar n i e r , Eigenttl.i:nel'-Gl'undschuld und Amor
ti§ations-Hypothek, Gr. Beitr., 4'i (1903) Ob e r ne e k, 331 a násl., DJZ 
1904, 319 rozh. vrch. z. soudu v Stuttgartě z 2/10 1903, G1'. Beitr. 49 (1905), 
766 a násl. Dr. Richard Hi r s Q h, Zur Frage o der Enstehung der Eigen
tttmel'hypothekell uei den Amortisationsdarlehen. ABR XXIX (1906), . 4, K o
b a n, Das Vertrauensprinzip bei der Amortisation8hypothek, 

135) DJZ, 1905, 593, H ar n i e r, Eigentttmer-Gl~l1nschuld nnd Amorti
sationshypothek, navrhuje dodatek k zákonu: Beim Eigentumsubergang 
geht eine Eigentumel'-Grunc1schuld, welche nieht als 80lehe im Grundbuche 
eingetragen ist, kl'aft Gésetzes anf den 'neuen Eigentllmer 'Li.ber, 

13G) DJZ, 1902, 243. D r o n k e, Tilgungsbeitdi.,ge als Nebenleistungen 
einer Amortisationshypothek, DJZ, 1903, 331 a násl. Kro e t z s chm a r, Die 
Entstehung der EigenW.merhypotbek bei den Amortisationshypotbekeu, A
mortisační kvoty považují se za přirážku úroků, z níž tvoří se umořovací 
fond, kterýž teprve sVýJU plným obnosem pohledávku umořuje, Hypoteky 
nabývá teprve .ten vlastník, který umoření dokončí. 

l~j) DJZ, 1905, '977, lm ml e 1', Dia Amortisationshypothek navrhuje, 
aby lJ.stav, který druhou amortisační hypotheku povoluje, dal si zříditi od 
vlastníka pro ni přednost před vzniklým nebo teprve ještě vzniknoucÍm jeho 
dluhem pozemkovým z amortisačnÍeh kvot pohledávky první. Ukazuje ·také 
na závazek ku výmazu zaplacené hypoteky dle § 1179. 

laS) BG-B , § 1177/3, 6, § 1H 3/6. 

-' 
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vadní hypoteky dluh pozemkový, je, kniha pozemková, znějíc po· 
sud je~tě , na hypoteku, nesprávná. I třeba ji opraviti. Kdo je 
zapsán, músí k tomu dáti svoleni. Byla-li pohledávka zaplacena, 
stačí k tomu kvitance. Při pohledávce listovní je nad to ještě 
potřebí, aby list se odevzdal; byla-li zaplacena jen část pohle
dávky, aby zříz~n by list díl či. 139 ) Prosté výmazné prohlášení 
neosvědčuje akt n~bytí a proto nepos·tačuje. H0) Tento nabytý 
dluh pozemkový liší še od jiného dluhu pozemkového, že některé 
vlastnosti dHvější hypoteky naň z této hypoteky přecházejí. Tento 
nový dll'lh pozemkový je buď knihovní nebo listovní, byla-li dři· 
vější hypoteka knihovní nebo listovnÍ. Podle hypoteky řídí se 
úroková míra, způsob placeni úmku, výpověď kapitálu a místo 
platební. Tyto poslední modality vztahují se i na případ, až zase 
dluh pozemkový nebo statek z rukou vlastníka na jiného přejde.lU) 
Vlastník může dluh pozemkový nebo hypotekll s pohledávkou na 
s~be dáti přepsati. 142) Vlastník může svým dluhem pozemkovým 
nebo svou hypotekou nakládati jako každý jiný věřitel. Může je 
zciziti zplna nebo částečně. HS) K převodu není ovšem potřebi, 
aby mezitím byle: kniha pozemková opravena zápisem vlastníkova 
dluhu pozemkového nebo jeho hypoteky. K př.evodu stačí listina, 
která jej samého opravňuje ku zápisu jeho vlaatního _práva. Při , 
převodu třeba však výslovně uvésti, že se hypoteka dosavadní 
změnila v dluh _ pozemkový. K převodu je při knihovní pohle
dávce potřebí smlouvy o knihovní změně l'nezi vlastníkem a po· 

. stupníkem ' a zápisu převodu, při pohledávce listovní písemného 
převodního prohláŠení na listu nebo zápisu převodu a odevzdání 

_ listu. 144
) Jak již výše při amortisačnÍ pohledávce bylo uvedeno, 

je postupu tohoto p'otřebí, chce-li vlastník dluh pozemkový nebo 
hypoteku s pOhledávkou zase na dosavadního věřitele převésti. 

l~~) BGB, § 1163/3, DJZ, 1901, 213 (rřs z 2/3 1901), ERC, 48, 54., Gr. 
Beítr., 47., 320, O b tl r n e c k. 

H0) Gr. Beitrage 47, O ber n e c k, '320. Nestačí k disposici vlastníkově, 
prohláSÍ-li věřitel: leh bekenne, Valuta empfangen zu haben und bewillige 
die Loschung der Post. 

Hl) BGB § 1177/3, 4. 
142) §§ 1196, BGB § 1177/6. 
H~) BGB § 1177, 1196/2. 
lB) BGB § 1163/3, § 1154, 873, Gl'. Beitr., 47, 819 O ber n e c k, Pře

vodního prohlášení § 1155: (Anerkenntnis einelr -kraft Gesetzes erfolgtan 
Ubertragung der Forderung) jest potřebi, aby sé případně dle § 1155 n. o. z. 
nežádal předchozí zápis vlastníka. Viz též PIa n c k, III, 635, § 1155. 
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I tu V převodních prohlá~enich musí se změny, které po samém 
zákonu nastaly, výslovně konstatovati. Vlastník mftže však, místo 
aby dluh pozemkový převáděl, buď s dosavadním věřitelem anebo 
8 novým věřitelem sjednati, že se dluh pozemkový měni v hy
poteku za novou pohledávku věřitele nového nebo starého. Změna 
ta musí do po~emkových knih býti ~apsána.145) Ku postupu po. 
hledávky na osobu třetí zaplacený věřitel, jak to pruské právo 
připouštěla, povinen není. HG) 

Na vlastníkův dluh pozemkový nebo jeho hypoteku s pohle. 
dávkou může se vésti exekuce jako na každé jiné věcné právo. H7) \ 

I při vlastníko,ě hypotece ml1že ze změniti pořad~ HS) Neplatí to 
však o vlastníkově hyp~tece, která teprve vznikne, pověvadž tu 
jest k tomu jen věřitel se svolením vlastníka oprávněn. 149) Vlast· 

14$) BGB §§ 1163/3, 1198/1 Gruchot Beitr. 47, 317 O bel: n ' e c k uvádí 
pro to formulář prusk. miI1isterstva spravedlnosti: Abgetreten mit den Zin
sen seit . .. untel' Umwandelung der zunachst als Grundschuld auf den 
EigentUmer Ubergegangenen Hypothek in eine Hypothek aus einem Dar
lehen yon ... mít Zinsen u. 8 . w. Pro listinu postupní navrhuje schema: 
Die mil' dL1l'ch Verwandelung in eine Gl'undschuld zustéhende, im Grund
buohe von ... eingetragene Post trate ich mít den Zinsen seit ... an X 
ab und wandele sie zugleich in eine Hypothek fUr eine Darlehensforderung 
desselben Ílu Betragtl von . . . tun . .. Pro hypoteku s pohledávkou na
vrhuje znění postupní listiny: Die im Grl1ndbuch . . . . Abth. 3. Nr . . . ein
getragene Hypothekenfordertmg, welche ieh auf Grund der anliegenden, 
notariell beglaubigten Quittung nnd des llotal'iellen lrauivertl'ages als nicht 
personlicher Schuldner bezahlt habe, treta ich hienuit mit den Zinsen, von 
. .. an X ab. 

146) Gr. Beitrage, 47, 321, O ber n e c k. V .pru8kem spolku právních 
zástupců navrhovala se do nutářských dlužních listll z této příčiny tato 
doložka: Bei Falligkeit der FOl'del'ung ist auf Ve.rlangen des Eigenttlmel's 
der Glaubiger vel'pfiichtet, gegen Empfang des Betl'ages, fUr welchen das 
Grundst-uck haf tet, die Hypothekenforderung ohne Gewahl'leistung und auf 

. Kosten des Eigentilmers an einen von diesem zu benennenden Dritten ab
:tutreten (u listovní bypot.heky: "und diesem den Hypothekellbrief und dia 
Legitimationsurkunden auszubandigen", u knihovní hypoteky: und in die 
Umschl'eibung ani den Dritten zu willigen). Prakse záznamy takového druhu 
pro jich malou určitost nepřipouští. I teorie vede o ně s,por. Viz O b e l'-

11 e c k, 321, 322 tamže. 

IH) BGB § 1196/2. K tomu' viz § 1069, 1154, 1274, 1291 n. o. z. a § 857 
odst. 6, § 830 c. ř: s. 

HR) EI,tC, 10, 197, ff o l' n, Die Eigentumel'hypothek , Breslau 1906, 45 . 

119) BGB, § 880/3. 
J 
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nikova hypoteka pokládá se za jeho majetkové právol/j/) a běře 
se do jeho pozůstalosti . 151) Vlastník nemusí ovšem hypotekou ani 
disponovati, nýbrž mftže ji dáti vymazati.15~) 'Závazek tento může 
v příčině své příští hypoteky na sebe také vzíti smlouvou 155) 
anebo posledním pořízením . l54) Ujednati to md~e s 'vlastníkem 
~soba, která na pozemku vftbec ještě oprávněna není, anebo vě
řitel, o jehož pohledávku se jedná, anebo může to zníti na pro
spěch kteréhokoli příštího věřitele (des jeweiligen Glaubigers) 
zadnější pohledavky.155) Vyhraditi si to může zejména ten, kdo 

' postoupil přednost některé pohledá voe v příčině této pohle
dávky.1óG) Vyjednati se tp mdže pouze o hypotece, nikoli o jiném 
právě, a sice o hypotece, která je již zapsána nebo která se 
právě zapisuje, také o vice hypotekách a všech ji! zapsaných 
hypotekách. 15 7

) Závazek pi oti vlastníkovi, aby provedl ~ýmaz, 
týká se jeho hY.poteky, které nabude, když se s vlastnictvim 
v jedné osobě spojí. Předpokládá to tedy mimo případ , 1177 
n. o. z. i všechny ostatní případy, kdy hypoteka ze' svého pouta 
8 pohledávkou vyjde anebo do tohoto svazku se vftbec nedo
stane. 1ó8

) Ujednání nemůže se týkati hypoteky pouze zazname
nané. Záznam má jen účinky obligační, nikoli věoné. Pojišťuje 

se jím právní zájem některé osoby. Nelze jej rozšířiti všeobecně 

150) ABR {Archiv . f. bUrgel'l. Recht) XIX (1901), 70, Dr. H e y e r, Die 
Selbsthti.lte. 

lá l) ABR, XIX (1901), 160, 166) Dr. S a I ing e r, Die Naeherbfolge 
naeh dem bi1l'gerl. Gesetzbuch. 

l á2 ) BGB, § 1163/B. 
V; :I) § 1179: Verplichtet sich der Eigentumel' einem anderen gegen

uber, die Hypothek lOs('.heLl zu lassen, wenn sie sich mít dem Eigentum in 
ainel' Person vereinigt, so kann ZUl' Sicherung des Anspruchs auf LOBchung 
eine Vormerkung in das Gl'undbuch eingetl'agell werden. 

1.S4) De 1'n bul' g III. , 647 . 
W,) BGB, § 1179/3. 

156) Na př. při přednosti sta věbnímu uveru. Viz DJZ, 1905, 1225. 
B ud d e, Kann der § 648 BGB zu einem genl1genden Schutze fur dia Real - ' 
glal1,bigel' ausgestaltet werden ? Viz tamže 1308 S t e i nit z k tému~ článku, 
že k záznamu dle § 1179 je u věřitelll málo.: důvěry a že se spíše dává před
nost každé splátce stavebního úvěru postupně. Viz též DJZ, 1913, 1432, 
H e i nit z, Gnllldschuld und Loschungsvol'merkung, a k tomu DJZ 1914, 
226, Ricks , již ukazují , že záznam dle § 1179 je při dluhu pozemkovém bez 
významu. Nevztahujeť se § 1163 odst. 1 na dluh pozemkový. 

15; ) BGB, § 1179/3. 
158) BGB, § 1179/_., 
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na zájem, kt~ry v č~s záznamu ještě neexistoval. Obyčejně je 
tento zájem ,lepši jistota pohledávky. Tedy jen pro tuto pohle
dávku mftže býti záznam uplatněn, nikóli dále. 1Ó9

) Věcně vznik 
vla,stníkovy hypoteky vyloučiti se nedá. 160) Nárok na výmaz za
jišťuje se záznamem. 161

) Judikatura nuti správce konkursní pod
staty, aby jej uznal. 162

) Judikatura váže i konkursního sprá voe, 
aby uznal nárok na poskytnutou přednost, záznamem- pojištěnou, 
poněvadž prý se za částečný výmaz pokládati může. 163) Záznam 
nebrání vlastníkovi, aby hypotekou disponoval tl. třetí osoba ná· 
sledkem teto disposice práva nabude, ale nabytí toto je vůči osobě, 
které záznam svědČÍ, bezúč~nné a od třetí osoby, jež proti zá· 
znamu právo nabyla, muže se žádati, aby ku vymazu svých práv 
přivolila.l64) Záznam nebrání, aby z nej vyššího podáni hypoteka 
vlastníkovi byla přik.ázána. Pojišťllje se jím pouze nárok na vý
maz, který před rozvrhem podáni žalobou na vlastníkovi vynucen 
býti musí. 1G5

) 

Předmětem exekučního nebo stavného postihu je hypoteka 
vlastník.ova ihned, jak po zákonu povsťane. 166) Při knihovní hypo
tece je potřebi, aby zabavení zapsalo se do knih pozemkových" 
při listovní hypotece, aby list věřiteli se odevzdal anebo soudním 

, vykonavatelem odňal. Zapisuje-li se zabavení, je zprvu nutno, aby 

1,>3) ERC, 63, 155 (1906), Gl'. Beitr. 47, 338 O ber n' e c k. 
1GO) Gr. Beitr., 74'7, 325 O bel' n e c k. 
161) BGB, § 1179/3. Viz též ERC, 63, 153 (1906). Záznam takový má 

n. př. toto znění: Zu Nr. 5 280,000 M Vormerkung ZUl' Sicherung des An
spl'uchSl des jeweiligeu GUiubigers, d~r 20.700 M Nr. 4 gegen den Eigen
t'ltmer, diese Hypothek lOschen zu lassel1, faIls sie sich ganz oder teilweise 
mit deQl Eigentum vel'einigt. . 

162) BGB, § 1179/5. Viz též o významu záznamu (Vormerkung) § 883 
n. z. o. v pozn. 164. . 

IS3) BGB, § 1179/5, DJZ, 1914, 944. 
164) § 883 odst. 2: Eine Verfiignng, die nach der Eintl'agung der Vor-

, merkung uber das Grundstiick oder das Recht getroffen wird, ist Ínsoweit 
unwirksam, als sie den Anspru.ch vereiteln oder beeintrachtigen wurde. 
§ 448: Soweit der Erwerb eines eingetragenen Rechtes oder eines Rechtes 
an sinem Bolchen Rechte ge~enťlber demjenigen, zn dessen Gunsten ~ie 

Vormerkung besteht, unwirksam ist, kaDl;t diesel' von dem Erwerber die Zn
stimmung zu der Eintragung oder der ~o8chung verÚmgen, dia ZUl' Ver
wirklichung des durch die Vol'merkung gesicherten Anspruchs erforderlich Íat. 

165) ERC, 57, 209 (1904), jinak BGB § 1179/7. . 
l6~) BGB, § 1163/3, DJZ, 1904, 121 (rřs 317/10 1903), 1109 Gl'. Beitr. 

50, 551 a náil. O ber II e c k, Die PHindung der Eigentttmerhypothek: 
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V ' . J, h ' h ývoJ a práVlu pova a vlastmkovy ypoteky. ~37 

hypoteka na vlastníka se přepsala. 167) Zabavena mftže ' býti i vla'i:t. 
níkova hypoteka, která snad teprve příště povstane. Zabavení toto 
nelze však ~apsati, aniž záznamem zajistiti. 

. Vlastníkova hypoteka, která -vznikla před vyhlášením kon
kursu, náleží do konkursní podstaty. Do ní patří také, byl-li její 
vznik z prostředků konkursni podstaty kGnkursním správcem způ
soben. Připadne-li však úpadci teprve po vyhlášení konkursu na 
pf. kůnfllsí přj dědictví, náleží jeho disposici. 16B

) 

Předchází· li vlastníkova hypoteka vymáhajícímu věřiteli, 

počítá 'se 'v dražebním řízení do nejnižšího podání- a přejím~ se 
vydražitelem jako obtížení vydražené nemovitosti. Jde-li za vymá
hajídm věřitelem, zaniká přiklepem a přikazuje se z nejvyššího 
podání subhastatovi, jeho konkursní podstatě anebo nadzást~ vním 
věřitelům. 169) Vlastníkovi však nepřísluší právo, aby dražební řízení 

. sám provedl. Při vnucené správě příslušejí mu úroky z jeho hypo
teky teprve od té doby, kdy byla vnucená správa zavedena, ' až 
do jejího skončeni. Totéž platí i vliči osobám~ pro něž- je jeho 
hypotekazabavena., Provádí· li se vnucená správa a současně ota
žehní řízení, lze úroků pouze z výtěžku vnucené správy, nikoli 
z dražebního podání žádati. 170) . 

Vlastníkova hypoteka, p.odle německého obě. zákonníka, ne · 
hledíc ku vlastníkově hypotece s pohledávkou, vlastně vlastní- ' 
kův dluh pozemkový, vzniká z hypůteky~ Vlastníkův dluh po
zemkový může vzejíti také ze samého dluhu pozemkového nebQ 
dllchodóvého. Třeba tedy všechny tyto předpisy na dluh po
zemkový a důchodový vzt9.hnouti, pokud povaha těchto dluhů 

to nevylučuje. l71) Vlastníkflv dluh pezemkcjvý vzniká zejména 
při zajišťovacích fiduciárních obchode<;h . Poskytuje-li se sta vební 
úvěr, zřizuje se ' ku jeho krytí dluh pozemkový na celý jeho ob
nos. Uvěl" sá~ vyčerpává se podle potřeby postupně. Pro obnos 

IG7) DJZ, 1909, 083 (1'. mnichovo z. soudu). 
IG.S) BGB, § 1160/3, ' DJZ, 1905, 460 (KG z 16/1. 1905), 852, ERC. 61, 

374 (1905), DJZ, 1906, 64, 883; 1909, 540, 655 H e y m a II n, Gibt es Mittel 
Zllr Sicherung der Pfandung eillQll' Eigentiimerhypothek vor J,Dintragung oder 
Bl'iehvegnahme? Gl'. Beitl'. 50, 576 a násl. O bel' II e c k. 

169) BGB, § 1177/3. 
ITU) BGB, § 1177/3, 1197/1. _ 
1,1) PIa n c k, § 1192 <ld, ERC, 78, 61 (1911) § 1163 odst. 1 se na dluhy 

pozemkové nevztahuje. 
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nevyčerpaný připadá dluh pozemkový vlástníkovi. 172) Vlastníkův 

dluh pozemkový se hned z počátku zřídka zřizuje. Chae-li se ně· 
jaké místo zajistiti, používá se spíše výhrady pořadí. Při nekalé 
praksi užívá se ho, aby se zabránily exekuční zápisy na výhod
ném místě. V Meklenbursku postupuje jej óteo těm svým dětem, 
které statku nenastupuji. 173) 

Vlastník může nakládati svou hypotekou také tím způsobem, 
že ji vymaže. Prohlášením, které za tím účelem u knihovního 
úřadu učiní, je vázán, i než se knihovně prove~e. Nemůže je 
vziti zpět. 1U) 

Předpisy o vlastníkově hypotece jsou .povahy iFperativní. 
Nelze jich nešetřiti. Vlastník nemi\že se vlastníkovy hypoteky 
vzdáti. 175

) Jen předpisyz~mských a rytířských úvěrních ústavt\ 
(landschaf&liche, rittersohaftliche Creditanstalten), které snad vlast· 
níkovy hypoteky vylučovaly, zůstávají i za něm. obČ. zákonnika 
v platnosti. Jen potud připou~tí judikatura zápis doložky , která 
disposici vlastníkovu vyluouje. 176

) 

172) DJZ, 1906, 1000 Dr. W e i dem a n n, ZUl' Behandlung fiduziari8cher 
SicberungsgeBchiifte. Viz tamže. 257, H i II S ber g, zur Lehre von der nioht 
valuiel'ten Grundschuld, 297- 298 Ha che n b u I' g, DJZ, 1907, 929 G II t ho, 
Wie iat die nicht valuierte Gl'undschuld im FaJle der Zwangsversteigerung 
zu behandeln, ERC, 60, 251 (1905) nesprávně přisoudilo nevaluovanou část 

zadníní věHtelům . Gruchot Beitrage, 50, 596, Dr. J a c kel, Die nicht valu
tiert€L Grundschuld und der Verzicht auf Befriedigung RUB dem Versteige
rungserléise; tamže 51, 162 Dr. E e c i u s, Noch einmal die ins Freie' fallende 
Grund~chuld, Br U c k, 174, ERC 78, 61 nechává i při nevaluovaném 
dluhu pozemkovém tento nedotčeným, jež_to vůbec nějakou pohledávku ne
předpokládá. Přisoudilo proto nelikvidovanou část dditeli dluhu pozemko,,"ého: 

178) ABR, XXXI~ (1908), 424, Martin S ega ll, Das bUrgerliche Reeht 
und dia Lebensgewohnheiten. . 

nt) § 875 n. o. z. Viz k tomu ERC, 06, 285 (1907). 

175) Gr. Beitr., 47, 3:J5, 336 a násl. O ,b e r n e' c k. 

)TG) Gr. Beitr., 47, 337 Oberneck uvádí tuto usnesením komorního soudu 
z 28./5. 1900 připuštěnou doložku: Der EigentUmer 8011 bis Eur Tilgung des 
Kapitals nicht. bifugt sein, uber den abgetugenen Theil dOll Kapital$ zu 
verfugen, insbeeondere denselben lOschen zu lB.8sen. 




