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Prof. Dr. Jan Vážný: O význflmu t. zv. teslatio v římském právu 13 
pobi'euním. 

jeden. V dohc , kdy tl nás a'rcijáhnové se objevují,' je jejich vý
voj jinde již 'na vrcho lu a mnohost él(rcijáhnů ohv·yklou. V Čechách 
hned z pOičátku se shledáváme s arcijáhny k'fa]lS!kými . 

(Reg. Bohem. 1. Nro. r077 cca '1243; Reg. Boh. JI. NIf. JSI 
\l~57) ; Stieber, 1. c. I09.) 

Qpa.kujeme ,znovu, že Imístní a časové rů,zll1os,ti jsou z·cela piři
rozené IU útvaru" který ta1k výJhradně se opírá o právo obyčejorv é , 

jako arc;jáhnové. 
V ·zásadě vša,k vyka~uje všude znaky, jež jsme v krátkolsti 

nastínili. V cdku ,pak problém arcijáhnů j,e boj centrální moci 
hi ':ikups'ké ° ilus ,divill1ulltl se op Íoraj íd, prot'i de-::en trwli'Sační insti
tuci arcijáhnú, o .právo obYlče}ové se opírající. Boj ten·to vylkaizuje 
11l110n.O za]'ímavých momentll, av,šalk jell0 konečný v)Tsle1dek býl 
pi'e(lem jist),. 

Ku práci použito: E'ssai sur les a,rchidi,acres, par A . G r é a, 
1851 , bihJi.o-thequede l't-cole des Cha,rtes; Les officialités au 
moyen age, Ipar P. F o u r n.i e r, I880; S t i e ber, Das osterrei
chische Landrecht I905, H i n s chi u s, Kirchenrecht II , r878, 
\i. 1. 1893; T h o m a s ,s i 1!1 II s, Vetus et nova disóplina E-::cle
siae, 1728, Ltlcae. --- A . Ha r n" a c k, Entstehung und E{!t",-id-:: c
Llng der Kirchenverf,as,sung und des Kirchenrechts in delD zwei 
ersten Jahrhunderten. Lei'pzig -~JO ; Dr. Al be r t VV e r min g
h o f f, Geschichte der Kirc:henverfassung Deutschlands in Mittel
a iter. Leipzig I905. 

Prof. Dr. Jalt Vážný: 

o významu t. zv. testatío v římském právu 
pohřebním. 

T ato otázka jest láJkavá pro moderního romanistu hlavně 

pr r: '~o, ,~e dotyčná sedes materiae, totiž 1. 14. §§ 7-9, 13 Dll , 7 
již clávnc se považuje za interpolovánu. To ukázaly jilŽ první 
pdl.ce 31l1 f·ru i ~lter\P'olačního . Ku kritice uvedených textů přispěli 
pl-encvšÍm Graclenwitz, Ki.i.bler a Kruger, jak v.idn o již z poslled
n111:) Kruegerova vydání Di,gest .1)V době váuečné pak zabývali 

1) Zeitschrift der Savigny Stiftung VIJ 77, XIX 10, XXVIII 417. 
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se ex proles/so uvedenou otázlkou a tÍ'm i kri,tikou citov,aný.:h textů 
jednak de Francisci (II Filélingtri 1915),2) Jednak Taubenschlag 
(Zeitsdlrift der Savigoy Stiftung XXXVIII. 1917)3) a došli ku 
IJodivu neodV'isle od sebe k názorům téměř stejný,m, hlavně 

v L"tázce interpobční. Uvésti v SOUViiS.Iosti hl av ní no'vé myšlenJ<y 
obou autorů vymy.ká . se účelu tolhoto pojednání . Dot,knu se jich 
p Ol17.e potud, pokud toho ·bude vyžadovati poněkud odchY1lné mé 
~tanovjsko k "ěci. 

K uvedení .do našeho problému jest třeha zmíniti se o alktivní 
leg itima"'i žalohní k actio fune:rarrÍ:a. J v tétoo otázce mUls~me se 
s.po-koji,ti pro právo klassické s materiálem kompilátory těžce Ip O'

škozenÝi1TI, než vědě IPoda.i-i\lo se z.de šťastně materi.ál ten kriticky 
rozebrati a odděliti elementy klassilcké od elemClntů byzantských, 
takže mtižeme - oipiraljke se hlavně o výsledky '.:it. studie de 
Francisciho - míti za ' prokázáno následující: Aktivně jest leg'i
bmován k actio fune,raria, kdo obstaral pohřeb, jehož výlohy ne
byl ,po právu povi.nen nésti - stránka objekti:vní - - a to v úmy\slu 
dáti si je na;hradi!ti - stránka s.ubjektivní. úmysl tento se pravi
dell1lě předpokládá, .pokud nevyplývá z okolností pHpadu , že IPO·

hřbení stalllo s·e pieta tis causa. Poh~biil-1i kdo pietaJtis causa, t. j. 
z c.itu lásky a úcty, jíž byl povinen zem.řelému na pi-o jaiko blízký 
příbu.zný, .m·anžel a p ., nepřísluší Imu a.ctilO funera,ria. (D II, 7, 
J 4, 7.) To jsou jednoduché ,prinsipy práva kla:9sického. V právu 
pozdějším, . hlavně jus'tinianskérri. , vni:ká !do těcht0 jednoduchých 
předpisů ohaos .. Pietas vidí se oyní v samém aktu pohřbení, j.est 
tu i tebdy, když jde o pohřeb dzin·ce (qui.s enÍlm sine pietatis in-
1entione alienum célida'y,er funerat? § 7 1. cit.) ; s,llov'o pietas ztratilo 
SVLlj ptlVodní klas:sický ' vý.znam blílzkého' vzájemného poměru 
dvou nebo více osob, na př. otce ~dítěte, a z toho .plynoucích po
vinností vzájemných, a zna,mená vEvem .křesťanskÝ.ch myšlenek 
všeobecný cit lásky a miJosrdenství, jenž má rpojiti veškeré lid
stvo (o tom srv. k,rásné :pojednání de Francis'Ciho v dodéIJtku k jeho 
cit. studii). Tím se .arci jednodu.ché kriterium aktivní legitimace 
žalobní !po stránce subjektivní zkomplikovalo .. V ka.ždém případě 
jest třeba zkoumati , a to velmi subtilně (§ 7 1. cit. interpol.ovaná 

2) La legittímazione attiva nell 'azione funerari él, zvláštní o ti ~ k ~tr. 

1-27. 

~ ) :\ li sze ll en ? l1 S d em romi schcn Grahn:cht II. Die te s tatio im klas
:-; i:,c 11C\1 l1nd im jl1stinianischen Recht, str. 255-262 cit. č3sopistl. 
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o významu t. zv. testatio v římském právu pohřebním. 15 

věta »potest tamen ciistingui ... «), jaký byl úmy.s,l tOlhb, kdo 
obstaral cizí :pohřeb, neboť ani možnost, že někdo íPohl~bil pieta<tis 
causa a při t:om mě}, úmysl, .dáti si nahradi,ti pohřební výlohy, není 
tu vyloučena. (§ 9 cit. intp. de grancis,ci str. 1 I). To jest stav 
práva Justinianského a odtud vznikly četné il1.1rt:e'fpolace, jež jsou 
většinou již dávno uznány a vyznačeny v 'Kriigerově vydání Di
gest a jež de Franci,sci opatřuje novými přesvědčivými argu
menty. 

V nejbližší souvislosti s oltázk'Ou ú,mysl1u té 'otSO'by, jež olblsta-
1'á vá cizí pohřeb, jest t. zv. testatio, t. j. prohlášení této o'sorby, 
v jakém úmys1lu akt tento podniká (pOISI. věta § 7 1. citJ. Skutečně 
také Ulpian zmi,ňuje se o testaci. v této souvislosti. (§ 7, 8, 13 1. 
cit.) Než právě místa 'k ní se v,ztahující jsou právě tak, jako. cCllý 
kontext ° st1Jbjektivní stránce aktivní ža-lobní legitim,ace, sillně 

Ziměněna a jest tu:díž velm,i nesnadno zji/sti/ti ,pLlvodní myšlenky 
UJ,pianovy O' významu testace. De Franci-sci a Ta:ubens'chlag jtdolU 
tak dalelko, že upíra/jí tes'taci jakýkoliv ,positivní význa'tll pro actio 
funeraria. Oba maijí za to., že testaho, o niž Ulpi,an v naší souvi
slosti mluví, byla v dohě kla'ssi,ckého prá'V'adlikazním prolsnřed

kem, jim,ž liberi jakoižto su,i elt necessarii heredes .si dávali zjišťoQ~ 
vati, že pohřbívají svého otce jen pietatis caUSla, že se tím nev:mě

šují v dědictví. Ze by testatio byla se v:ztahovatJa na jiné o's'Oiby, 
než liberi qui ne,cess.arii existunt, "tl hlavně, že by byla měla též 
jinou funkci, tortiž důkazního [)rostředku k poj i š t ě n í útralt · 
pohřební,ch, oha autolři rozhodně popírají, to vše IPrý jest dUem 
ko!mlPilato-fli. Tím tedy oba autofi - ač toho vÝslolvně nCjpraví -
uipírají testaci jakýkoliv význa:m ,polsitivní pro actilO fun.eraria, ob
nwzujíce její vÝlznam v této souvisl,osti na ItO, že lí 'liberi, zacho
vávajke s,i ius abstinendi, ' nepřímo si prek;Judova"li ;právo event. 
'V,znésti a'ctio funeraria, a po;ya;ž'lljí souhlasně za vý,robiky kompi
Ja'torli ,mimo jiné tyto fragmenty: § 7 1. cit. »igirtur aestimandum 
erÍt ... qtlaestio~1ei111«, § 8 »aď illud non, ut ... possint servare«, 
§ 13 »quid enim" . . testatum«. 

K témuž mínění, jaké zastávají tak souhlasně de Fran.:is'ci 
j Taubenschlag, musil, by přistoupiti kaž1dý, kdo by považoval za 
vý,chodisko vědeckého badání o testa/ci v naší ,s'Ouvi's,losti § 8 l. 
cit. a několik lPélir.agrafů následujících. Neboť interpo:lace §u 8 
jsou tak neohrarmě a nápa'dně provedeny, že čistý .klassi'cký smysl 
totboto §u jest téměř hračkou, zjistiti. Ulpian m.luví zde 'O, té zvyk-
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;]0ISt1, že děti, pOlhřbivající svého otce, dávají si i:asto zJ:sťovati, 

že obstarávají pohřeb »pietatis causa«. Než ja!ký má tO' vý,zllam 
pro acti(l {uneraria? Téměi- žádný. Teprve druhá část toho-to §u, 
věty »quod s.i ... « a hlavně Iposle:dní věta »plenius igitur ... « mají 
důležitý výz1i.am pno archo fUlleraria, než právě cit. práce de Fran
cis'.::.iho i Taubeulsohla,g'ova ukazují, že jsOlu dilem kompi l atorů a 
v tom nutno s nimi plně souhlasiti. Setkáváme se tedy zde se z,cela 
jedineČa1oukuriositou, že totiž ta část frargmentu, která jes.t !pů'

vodní, 'se úehodí téměř do své vlastní púvodlní sOl.1vislÓ'sti, al nal
proti tomu výborně se tam hodí ta část fragmentu, kterou vyolu", 
bIjeme jako interpolo\'anou. De Francis'ci arci této anoQlmalie oe
pozoPlje. Pf/I něho jE'st uv.edená myšlenka Ullpia1nov,a dobrým 
článke , :l ko~textu tTLpianova. Představuje si !pochod myšlenek 
lTlpian.-k',vých t<1lkto: ;>Kdo vynaloQlžil, ná:klady na »funus alieiI11Ium«, 
má acÚu f~Nlerá.ria pro lJ'áhradtu nálldadú. Výjimrečně VŠajk ji nemá, 

kdykcdi" itst zřejmo, že pol;řeb~e stal ,rpi,etatis causa'. U1pian, 
chtěje dáti 'Pi'Íkl~l" d, zmiľí.oval se 'Právě o p,řípadu dětí jalk,O' neces
sJ'rii herEdts, kteří, ahy si zachovali výkon t. zv. iUls ahs,tinendi, 
dávali si zjišťoyati testaJCÍ, že pohřeb obstarali ,pietatis ,causa', 
čímž si :prekludov~li vzn~sení ,acti'Olnis funerariae '. «4) Naproti toQ .... 

m~l myslím, že nC']7c pi-ičítati Ullpian O/vi toto uvažování PQině~\lld 
uměl~ a llepi'-iro:zené. Ulpian o p.reklusi žalobní neml'llNí a jest 

otá:t..ka! lze-li preklusi tu pojírtiati jako samOlz,řejmý závěr , myšle
nek Ulp12r.'ových. :Mezi první myšlenkou - vyloučení žaloby \pro 
pietní úmysl - a dr'uhau myšlenkou - zvyk dětí dát~ si zjišťo,vati 
pohřbení rpietatis causa .k zacholvání si beneficia abstinendi - jest 

jaJkási mezera. Proč. nárm Ulpia.tn v tak'o'véto sou-vislo'sti vYlPra,vuje 
o testa'c'i, k t Erou liberi zar'ho'Vávají sli ius abstinendi, do'l>ře nechá

peme. Než o tom {)(lozděj i více. Vraťme se k §u 7 1. c. J e-li ře~eno~ 

že actio hll1eraria neipri-ísklŠí tomu, kdo oibstalral pohřeb z !piety, 
pak !p.ř~roQzeně sle ,musí počítati s č, astuu možno:s1tí sport! o to, zda 
pohl-eb byl obstarán v úmyslu dáti si nahraditi jeho výlohy, čí 
pietatis causa. 5

) Nalmítl"':l.i na pi-o žalovaný (dědic) 'žalobci, blízké-

4) de Francisci l. cit. str. 10. 

r,) 'Otázka passivní legitimace k actio h.ín ~ raria, povinnosti právní 
nésti vý-lohy pohřební, nemá nic spJlečného s officiem pietatis vůči ze
mřelému. Bez ohledu na pietas jest pas ivně legitimován dědic, resp. 
pater familias zemřelébo syna nebo dominus zemřelého otr <? ka (srv_ 
Pau lovy Sente nce T, 21. 10 - de Francisci: La legittirrl éizi o'ne p1ssiva 
;,c l1'azion c fl111<.T<líi a R Jm<l , Athenaeum 1920) , 
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o významu t. zv. testatio v l'ímském právu pohřebním. 17 

mu pokren1Í'mu p'říbulznému zemi-elého nebo manielu Jeho, že ob
stara.1 ,pohřební ná!kla,dy pietatisc.ausa, nepotřebova,l vésti o tO'm 
dl1ka,zu, v ~ dyť ph takovémtO' osolbní,m pom,ě.ru se Ipieta)s přeJ~p'o~ 

kláda"la. N aopalk pokrevní příbuzný ze.m;řelého, kie!':)' nlej sa k t 0'mu 
p ovinen, na pr. ne}sadědi,cem,obstaral náklaldy po hí-ební, ale n.i
kaliv ~ietatis ca:usa, nýbrž v úmysllu, dáti si je nahrad iti osobou 
k t omu 'povinUliO'u, musil toto sp-orné a nÍJktera-k samblzřejlmé factum' 
internum proikázati a u.č i nil tedy dobře, ipf'o,hlásil-li tutosvot..t 
vůli před svědky, a t.o byl práv·ě .případ naš í testa,ce. Nic ji.ného 
nevY5:,lOlvuje Ulpian v poslecLní 'větě §u 7 1,. ci t. »Oportebit i:gitur 
testari quem q uo animo fune,rat , ne postea ,patiatur quaestiolOem .« 
,/ souvils-!osti s IpředchOlzím textem poovažu jí de Francis'ci i Talu
henschlag tuto větu za interpolovanou, dle mého názoru všaik ne
p rávem. Fo;rmálněi věcně jest nezávadná :a výborně se Pi-iipojuje· 
k preddl clzímu k ontextu u l,p:anovu, :pok u d jest pthcdní. Ať již

považu jeme za IPůvodní pouze první větu a,ž po sl0'VO »reseripsit« ~ . 

č i též druhou vĚ'tu až (po »affectlOlni«, v,ždysthledáme zcela při,ro- · 

zeným dokoni:ení :-> ojxlrtebit igit1ur tesltari ... « . Poněkud nepřesně· 
praví UlpiCl.'l 'c' předmětu testace »quem quo anÍmo funer.a,t«. Tí:m 
není arci nic ji,nébo my~;leno, než prohlášení, že vyhraž'uje si db
tyčný náhradu v)Tlob, neboť nemělo smyslu: pro actio funera:ria 
pr :" hlášení Co -causa pietatis. Mo žnq, jest, .že nepřesná slov'a »quem 
qn C' alTiti\ITIf r fUllcrat« náležejí kOoffipilatorům, Ik teří jimi pomýšlejí 
i na tu eveni.ua.1itu, že ně;kdo ob;staifa.1 náklady pohřební čás,tečně 

p ietati" causa, částečně v úmyslu dáti si je nalhraditi -' eventualli
tu !pro právo kla:~~ické nemyslitelnou. - a že tedy Ullpian...,yslovil 
se přes1něji, kaž,c1ým z:půsohem věta »0'Portebit igitur testa,ri , . ,«( 

jest v}Tchoc1iskem badání o testaci. 

Krásn ou i.llustraci to\h0', co jsetl1.1 uved:l, shledáváme v §u 13 
téhož fragmentu . Zde se mluví o. to m, kdo pohl-bil zLlstavitele 
pr oti vLIli dědicově . V tomtO' :p,řípadě na r ozdíl od negotiorUln 
g estio IPrávokla ss'id<:é pi-ipouštěl o žalo bu , a t Oo, jalk de Fra/ncislci 
(str. 14. 1. c .) pi'-e-svědčivě prokázal ze zá,klaxlnícb prr-incipů našÍ 
actlo fUll1erafÍ.a, jak'Oižto Cl.lctio directa , nikoli actio utiEs nebo ex 
causa. J alko .přikla\d se llvá'dí: »quild enim, si filium testatoris he
res eius prohihuit? huic contradilCÍ pOltes.t: ,ergo Ip ietatis ca'UC::l 
funerasti'. Sed pone me testatum. « Proti vůli dědiG:O'vě sy n obs,ta-
ra.l pobi-eb OteL1V a žádal p ak náhradu ná klaclt'\ pollřebních na dě
\lic i ja,k o.ž to osobě , jež je v první ř a dě má né st i. Ni c n ern í ta,k pří-

Sb orník Yěd pl'flvních a statll Ír lJ . 2 
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ro zeného jako námitka dědioov,a, že piOhi~bení . stal'O se p ictati s 
c;:t usa (hlil1S!) . S ní musil syn p o'čítati a ,měl-li tedy O!paénou Vllli 
a c.htěl, aby byb ve sporu respektov-án:a" musi,l dáti si ji zji stiti 
tes tací, t. j. prohlásiti před svědky, že ,nejedná pietati s causa , že 
vyhražuje ,si l11áhr~~du v:frliolh. To jest :prá:vě záJkla,dní funkcí testace 
pl-i acti'O f/unerarla . De F rrtncis,ci i Tau1benschlag' arci považují 
cf. I)T tento cit'O;-"ra.ný tex t za interpolovan)r; soudím yšak , ŽE:: inter' 
polace §u 13 v,ztalhuje se pouze na krátké fr.a~m'en.ty »e x c a U 15 a 
C'O m IP e t e r e tíbi funeraTiam ~< »lJ1oonne a e q 'u m e s t mihi fune
Taria.m c o m ,p e tere r« a závěrek »etgeneraliter p u to . . « 
\-ěty cli-hr,e uvedené, »quid eniin - testatum « jso,u však docela 
správným a .lo gid<ý:m uvažováním; olperuje se v ni.cJl s č Í s,tým 

púvO'dm.ím vÝ1znamem slova »/pietas «, jej;ž tak .krásně vystihl de 
F rancis.ci v cit: stu:dii, staví se tu ,pře5fně pll oti sohě :přtpady pi,e
t atis caUisa a výhrad-a-náhrady proj.evené testaICÍ v té jednoducho~ 
sti a ja,sndsti, Ikterá byla zná'ma ,a slro zumitelna pouz e kla'ssi,cký-,m 
právníků1m HmSlký.m. P 'rolto iPova,žujicitované věty §u 13 za pii
vo dní, a tí!m ,za ,cenný 'Pří sp ěvek k \po,zn.lání zálklladní funkc e tes tar
ce. Ostatně mohu uvésti jin}'r kla,s'sid<ý pHklad obdob n.éh o uva,žo
"ání, jalké podává § 13. Jest to místo Paulo'vo D 3, S, 3'3 (34), 
yztabujíd se k analolgi;ckému !pOměfiU negotiot1um · gesti'O . Jedná 
se tu o nábradu 'alimentů pO'skyto'V'3iných bábo-u vlnukovi. Pro<ti 
uplatňování jich nalmÍltá druhá 'strana »av.iam iure ,pietati.s de Sl1.lJO 
p raestitisse «, \prolti kteréž námitce jest však m ožna relp lika »quid 
enim s i p r '0 t ,e s' t a t a e s t se filiu1m· ideo a1ere , ut alut i1pSlum, 
a11t tutores eius conveniret «. V textu PaulI10'v,ě jest ovšelm věc 
kOlll,pl1ktO'Vána ještě další , 'nás zde nezajímající otázkou , ale nehle
díme-li k ní a ·zjednodu.šíme-li si tím c,elou po'dsta,tu s'potrného pří

padu, dolcházíme ke sdlematu, Ikterý jS1me Iprávě uvedli. K dY'kolliv 
jest tu c:lJorrnněnka" že někdo učinil nějaké výl'Ohy ve pros'P,ěch ji
ného pietatÍ's ,causa -- a ta jest vždy, jsou-li tyto dv;ě o soby v blLz
kém poikrevn~m Ipříbuz'e81lství tne:bo v po'měru manželslkém - jest 
za,potřebí d01kázati výslo!vný :projev olPačné vůl,e , nemá-li dOimněn
ka ta platiti , a 'Olbvykhrm pros,tře:dkem k tOlmu bý "a'la ,práJvě t e
sta'ce. J stOu te'dy mOlžny pouze dvě přesně ohranioené eventl..1a;llrty: 
p ietatils 'causa a projev opaČlné vůle, na ipř . ve formě. testa,ce. 
V tOlmtol Slměr:u jest tedy stejný- princip zálklaclem a:k ti vní legHi
mace obOlU ža.lob , a,ctio funera,ria i negoti'Olrum gestorum . Prameny 
.mluví tu v e:l,m,i jasně a určitě. Stačí srovnati na př . D ll , 7, 14 . 
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í yětu ,první a D 3, 5, 26, 1. Tái myšletlikla jest základem obou 
a'l-: al O'gických rozhodnutí. Totéž jasně vyplývá ze dvou reslkrÍ\ptů 

Akx:1.ndroY)TCh, c. I I C 2, 18/17 a c. 13 C eodem, z nÍc,hž v katž·dJém 
zajímá nás hlaJvně ,věta druhá. Stejný princÍjp je stylisován v první 
konstituci slovy )~ si hoc rec.i'Piendi animo feciss,e oste,lllderis« a ve 
Jruhé sllOvy »quasi recelPtu.rus «. Stejně jest za}Oižen reskript GO'f
dianův c. 15 C 2: 18/19, v němž nutnost vYilouči.ti »pietas /( a !p \r o~ 
je\' iti opalčnou viHi jes~t vyjádřen sliovy »ut repetiturus«. Jiné 
dva protějŠiky a'11ia!logi,ckýd1 rO'zlhodnutí na'cházíme konečně - jalk 
již uve,deU1o - v D I I, 7, 14, 13 a D 3, S, 33 (34), kde nejen zá
kla.d rozhodnutí v ,otáz,ce nás z~jtmajíd jest stejný, ale i postUjP 
m:všlenrkový. 

Vrať'me se nyní opět k východis:ku této. studie, k §u 7 1. cit. 
~~ E' kl jsem a J)olkusil jsem se dokázati, že původní text Ul'pi.anllV 
neobmezuje se 'na [první větu »Sed interdum - reSlcripsit«, nýbrž 
že U lpianovi náleží též J)oslední věta tohoto §u »oporťebit igitur 
tes'Lari ... « Z ,ní odJvozUlji, že testace v naší souvislo'sti svou zá
kladní funkcí byla dů,kazn~m prostře'dJkem, ]im.ž teo, kdo, obstaral 
vla stními lláklady pr-hřeb, si dáva,J zjišťovati, že hodlá vymáhati 
z2,placení těchto výloh na olsobě k tomu právem zavá,zané. Prak 
ticko'u byla tato te-sta'ce zvláště tehdy , když obstaratel pohřbu 
byl blízkým !poklrevn~m příbuzný,m zemřel'ého., aniž by byl však 
d ědicem, a tedy osobou po;yinl11'O'~ .k zaplacení výloh pohřebn~Crh, 
č ili jinými slorvy, byl-li k zemřelému v nějakém blizkém' pOlměriu , 

ta,k že jej vázalla vůó němu pietas (sy n, bra,tr , manžel, matka atd. 
srv . de Fr.amcis'ci 1. cit. ·str. 20). Chtěl-li se v tomto pří\padě domá
hati dodatečného zapla,cení náklaJdJů IPohřebníd1 na osobě , k tom/u 
práve'm zavázaoé, Imusi,l počítati s tím, že žal'o'vanÝ namítne, že 
jednal pietatis causa, ,musil si tedy ,pojistiti důkaz o tom, že .měl 

úmysl.dálti si lliaJhrcuditi vý.lohy a ,k t'Olmu bylo nejvhoirnnějším pr'o~ 

stI-edkem p.rohlášenÍ před svědky o této jeho vůli , testace. To, jest 
tedy dle mého názoru ,Pů'Vo'dní smysl §u 7 fragmentu Ulpianova. 
i\; yní opo-chopíme .léJpe též další ,souvislost textu Ulpianova, totiž 
§ 8 1. cit, SOlu.hlarsÍm s de Franc1sóm i TaUlbellTschl'ag em v t Olm, že 
tex t jest interpo.lrOvál11l, a že po:dle tohO' sta;vu , v ja,kém ná:m rCipro ... 
dnkovaJi Ikompilatoři na tomto místě ULpiana, ne.lze rekonstruo
v:I ti pLlvo.dní znění jina:k, než taktO' : ») Plerique filil, cum parentes 
snos funera\n.t, ne miscuis'se se credantur, solent testa-ri , s·e pieta-

2* 
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tis causa facere sepullttlram. «'3) Nemyslím však, ze by tato yěta 
byla illustrací :předdwziho textu, pi-íkla,dem, jejž U I,pian uváděl 

k větě »intelldum .- resn-i,p·sit« (první věta § 7) -- de Francis-ci 
-- neboť příklad tento byl by nepři:rozeně fonmulová ri. Ji.sto je, 
že filii zásadně aJni Jilnak neobstarávají pohřeb sv)',eh rodi'čtl než 
pie1atis 'ca'usa. J áko mezi otcem ' a dítětem bylo. officil.im pietati.s, 
tak ze sa'mého alktu l]Johřbelílí :plYllula bez dallšiiho pietas, tedy vy
luučení hlia z aktivní l,egitimace žalobní. Testace, kterolu by si 
býval f.i1ius dáva,I zjišťovati ,piefas, jest z tohOlto ,stano'viska pojmor 

vě nemyslitel·nou, neh 'ledě k tomu, že nemohl 'na ní míti fiLus r Olz
umného zájmu. Jinak je tOlmlU všalk, aibstrahujem;:-L od otázky 
a,ktiviní legitimace .'k actio funeraria a .po suz'Ujeme-li akt pohřbení 
z jiného s-tanoviska, z toho to.tiž, lze~1i je kvalifikovati jakO' im
rniscere se bereditati, event . pro herede gestio. J\ by práyě vyJou
cili filii akt pohřbení ,z jak~kQJli s'Pojitosti s dědictvím, chtějíce 

niíti benefÍlcia aihstinendi, aby měli zjištěno, že neiPoh,i-bív:ají· jako 
děchci, nýbrž jaJko děti, dávwlti si to zji·šť,ov,art:i prav.idelně formu
lací }>s,e pietati-s causa faJcere · slepuM'uram«. Tato. testa,ce te:dy svýťn 

účelem daleko pře's,aholvlala ,prosté ·konstato'v'ání oHicia Ipietati,s -
pietas nutně :plYil1U1la z 'nesporného aktu pohřbení -- neboť Jí mělo 
býti vyloučeno ,ev entne l ně snad my~ilite1né poslLlzování aktu jako 
immiscere · se heredJitati. Tílm t edy vycházela plně z cdého pro
středí a,cti,onis funerariae. Ale-" právě proto se divíme, Že Ulpi,all1 
pojímá zmínku b ní do · k omentáře o actio fuperaria. Věc se :dle 
méh o Iházoru vysvětlí jedině v tom př~padě, vycházime-ri z tO'ho 
pravděpodobného pře dipokfadu, že lHpian v predJcházejicím k on
te:..::tu (§ 7 1. cit. \posl. věta) mluvi'] o' testaci jarko prostředku k 7- a-
chování si žaloby a'ctÍio fUI11ieraria . Chfupeme, že jaksi mimocho
dem zrnÍ-ni.! se v nál?'ledujkím (§ 8 1. cit.) O' jiné testaci, která se 
činívá za stejných 0lko1nost1 k důkazu ·opaku (pieta s ) ,a k jinému 

6) Srv. ve Francisci 1. cit. s tr. 8 a nás1., Taubensc·hlag L cit. str. 
255 a násl. Taubenschlag odchyluje se o d de Francisciho jel: po tud , že 
pOlvažuje za pt'tvodní též d(ldatek »qu Qd si fuerit factum, ad iJlud. se mu
nire vi dentur, ne miscui sse se credantur«, což jest ovšem věcně nezá
v2i !lá odchylka. Slov.:) »superfluo.: považu je se · dnes jednoll1a~ilě za 
in t erp o lováno v souvi s lo sti s interpo.lovanou myšlenkou »1i cet e t hoc 
ipso .. p raesumitur «. C=>Ž v šak , mělo-li slovo to jinou souvislo,st ~T Pll
vc c1 1ím , dnes n ez jistitel n ém dodatktl Ulpi anově? I I evyjadřoyalo Otno 
~~ r~ a d »superfluutT,« /: t c: l'o :-tanc ,-i:::k ,', že v případě ))filii« se pietas pl' ed 
pok ládá sama sebOlt, že jí netřeba - př emě vzat J _ . tepn'e doké17.0vati? 
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ú~elu (ius abs-tiín211'di). Nutno ale zdlira,zniti, že se tu jedn.alo 

v právu klassi'ckém o , dvě testace, ,které se činívaly si.ce za !podob
n)1ch fakti:ckých okO'lnO'stí, ale bydy n'hného obsahu a s,loužily 
rtlznému účelu. O jedné ,z njlCh mluví Ul,pi~m v poslední větě §u 7 

1. ciť. To jest prohlášení, jímž si ' dává zjistiti ten, kdo vynakládá 

v)'rlohy na J::: ohř·eb, ' že nejedná vietatis causa, ale že hodlá donná

hati se vrácení vynaloženého obnosu na to·m, kdo ,podloe práva ' 

má výlohy ty nésti. Odlnlhé mluví exprofessol v 6r . knize a,d ed. 
D 29, 2, ' 20, I a mimochodem zmiľí.uje se O' ní i v částikomentáfe 
k actío funerar ' a v §u 8 I. CÍ't. Jest to prohlášení fillia familias, že 
vynakl'ádá útraty lJa .pohřeb otcúv pietatis callSla, že tedy n2při
cházÍ do žádného konta!ktu, s jeho dědiotvim, N á,s tato druhá te

stace pří-mo ne-za'.1ímá, ná's zajímá Q)Ot1Jz,e ta souvislo,st, v jaiké se 
do'stala do materie o actio funerari,a. Souv!isllOst ta, dOlufám, že 
z uvt.:denéhc jasn{; vynikla. Obě dw·ě ,testa.ce j,s.Qu instituty !práva 

klassického. ~ov-ějšÍ věda vylučuje první z nich rneprá'vem z práva 
klassiockého. Její ex:,stence jest 1llIespo'rně prokázána §em 7 1. cit. 
posl. věta a ~e,m 13 1. cit., 01l~, není něčím v)rjinnečným, vy-r.o,stla 

na š.iroiké basi negotiorum gestio, jak hylo iprokázáno četnými 

fragmenty, zvlá:ště D 3, 5, 33 (34) (»quid enim si etiam p,rote
stať.a est ... «).7) 

J a.ké stanovis:ko zaujali k těmtq věcemkompila:toři? To vy
pl ~.·nulo z těchto nov'ých okolností: Poje-m pie-tas se vlivem kře
sťansk::)r'Cl1 i:clejí roOlzšíhl, ja!k do:kázal' de Franós,ci , na všeobecný 

cit lás,ky a millOlsrc1enství k lidstvu. Přesotalla býti tedy pietas bez
peřil1::)r.m ,kriteriem pro otázku akhvlní legi,tirmace ok ac:tio funeraria. 

Jest tedy POdlO,pi.telno, že okol!TIpilatO'ři l11elm-ohli nechati klassické 
fragm'enty beze .změny, že je m:usi,Ji přizpůs.olbiti duchu doby , jeri-
7e Z;působ jejich zasáhnutí do textů ~klassi ,ckých byl v tomto pří
padě velmi nešťastn'ý, intellp'olace neobra-tné, ba i d1esmyslné. Te-

7) \ ,7 tf to funkci j es t testace n ov)'1l1 d oklad em klasícké nauky o ani
Jrll S negoti"l ali cna gerendi, Kompilatol-i nedovedli této ll éluky udržeti 
v její kla s ické jedno ducho sti , přip,') uštějke na Pl- , actio neg utivu11l g c:; t o 
rum v pří }: ac1ě gestio cizí záležitosti, ktero u gestor považo val za sv ou , 
n ebo actio funeraria v e pro spěch držitele dědictví, kte r)T ob s taral p Jhřeb 

v c1 o mněn:, že jest dědic em, O těchto interpolacích srv. Riccobono »D aI 
diritt o romano classioJ ~d c1iritto moderno - Palermo 19J 5 - .«: Ricco
bon o ukázal skvěl:)Tm zptlsobcm pa j ec1ne ! ' traně stejn)- klasick~1 režim , 
112 druhé straně <lnalo?' j('k<Ll tendenci l? yz (1 ntskc~ v 11lateriícn actio C 0 111-

mun i dividl1ndo, élcti J ne§tatiorl1m gest. éi actio fl1neraria, 
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stace, kterou bnilí liberi k lZéLchování si beneL-cia abstinendi a jež 
lltměla snluvislósti s actio fUl1cl'aria, této testace může býti nyní 
pouzíváno součalsně k iinému úče,lu,k zajištění si žaloby; zjišťuje 
se jí, že ,dotyčný fihus opat-bl si/ce nákla'ay [)ol!i-ební pi'etatis 
caus.a, že vš,a'k (přes to vyhražu}e 'si n~hraďu ná:kladll. Tím však se 
dostávají ~O'mpilatoři sami do odporu; nejen v právu ildassick élm, 
ale i v právu Di.g·,est ] L1stinianových jest lll-Zn'áTIlo' pro acho f'únera
ri.a i :pro šilr,šíohlast negotibrum' gestio, že pierta/s vyluč·u je ú.my sl 
dáti si nahraditi náklady. ZdMo by se sice, že pro kO'I~YlIpilatOlry 
el.ementy ~)pietas« a )ié!lnimus recipiendi« nejsou již neslučitelny, že 
jejioh s ,liQučení v institutu testalce jest dobi-e 'Odú vodněno větou 
»qulls cni-u' sit. e pietatis inte'11tione alienum cadaver funerat?«. 
Tomu oy10 by tak jen tehdy, kdyby pro kouTIpilatoTY i11ebylo }iné 
pietas ne,ž onohovšeolbecného cItu milos~'den'S.tví ke každémlu bliž
nímu. Avša,k v Digested1 operuje s/e na mnoh:)Tch místech té,ž 
s ',pl'lv'OldnÍ/m v)'znamem slova pietas, tÍ,m význam.elm, který,1.ogi,cky 
vylučuje animus f'e,ci\riendi (snr. § 13 1. c . .a cit . texty v nego
tiorulm gestio). V témiže §u 7 l. c. jest užíváno slova pietas v ,prvoTIn 
části ve YÝZllá\l11U klassickém, vyl/učujídm animus recipiendi, a 
v druhé části ve významu f!1/OIvém, připouštějícím kO'mbinalci s ani:" 
mus recipiendi. V §u 8 sami kompilatoři /používají slova pietas 
v :kla:sskkém vý'z,nam1u, vyll'učujíCÍlm vymáhání nákl,adi.l (srv. in .... 
terpolovanou větu » qllÍ'p,pe ;protes'iantur :pietatis causa s,e fa.cere 
sepu1tura/m«), a to jlim nebrání, aby pf~pustili s.{oučení této, pieltais 
s neslučiteli11:)Tm el·em'entcm »animus recipie,ndi« v interpolované 
větě » ~ple,l1Iius i,gitur eO's. testari O'porte·t, ut . et sumlptum ipO'ssiurt: 
serva.re« . Této olkOolnOisti, že totiž ko'm/pi,JatOiři s/ami užíva ií slo,va 
pletas v různém smysl-u, j.ednou v užšÍ<m, jedriou v širším, si věda 
dOosud valně nevšimla a přece O'k61nOlst ta jesrt: tak ,dúležitá pro IP0'
rOlzuměni naším pra/menům. Jinak jest v dnešll1Ií vědě, hlavně zá
sluhou ótO'van§.ch prací Taubens.chlagovou a dE' Francisci-ov'Ou, 
nespO'rno, že kom.pl,lat·O'i-i phmísi1i do testace filia fam. o .ieho . 
pietatis causa nový živel, animus recipi'eJndi, a tím i novou fU[1jkci, ' 
dllka,zlu k pOljištění útrat /pohřebních. I to jest nesporno, že rOoz
šířili jej í .působnost po stránce osobní z fi,lia na ka'ždého děd1ce. 
Oba zmínění autoři, pře,mý'šlejice o původní klassické fuukci te
stace, zba,vili- tesltaci §u 8 1. cit. ru.šivého živlu »animus re,ci/pien
di«, obmezili ji na lPietatis 'causa a \po stránce Oosobní na fil ,ia fa
milias, a dOošli k 6sté klassické testa'ci. Až potud mají úplnOou 
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prav'du, t1Ítk oli však v ' da!:šÍ.m s,vém důsledíl{u, že totiž 'tato testace 
byla by pro p.rávo kIa:ssi'Clké výlučnolu a jedinou. Ze " §u 8 1. c~t . 
každá z,mí/nka o J:es!ta,ci učiněné k zabezpečení pohi-e:bní-ch výloh 
jest interpo lací , a to zcela Jistou interlPolad, z toho neplyne ještě, 
ž~ te;talce t O'hoto dnuhu, »Kostensid1<erungSIPTotels t «, by'l.a by sauna 
o sobě dílem kompilélJtor'ů, že by sama myšleruka o výhraJdě výloh 
byla kl~s.sickému právu neznáma p. t~prve Ikom!pila:tory vyslove
na. Obě t'estace mají své mí.sto v právlu )klassickém. Navzájem: s,e 
do:p1l1 ol"valy. Jedll1,a slloužila ku zjištění pietního úmys.lu, prak'tircl<ý 
její význam byl v dě·di·ckbm .právu filia fami1ias. Druhé se použí
valo Ik dúkalzu o opalku, {) úmys.lu dáti si nahraditi vý-lOlhy, a jej í 
prakti'cký v:)T.znalm bYli v aktivní legitiJmaci žalobní k ac-tto fUlle
raria. Jelikož »pietélJs« a »animus recipiendi« byly věci opačné , 

vzájemně se vylUičuj~cí, vyl'učovaly se navzájem i obě testace. Dll
kaz <O »,pi'eta:s« byl přirolzeným vyllolnóell.1Í.m Ú'rpys'lu, žádalti náhra
du, a nélJopak , d:ů,kalz o tomto úmyslu byl ' \;y\o~čením kla:s.sioké 
pietas. Kom:pilatJoři však nec:háJpali, resp. nemohli ,po'chopiti , že 
tyto poj.my a instituty se vzájemně vy]učuljí. Phpusttli iilllo'žnolst 
talkový,ch přípa'dll, kdy Ip řes pietní úmysl jest tu i vLI.]e žádati ,ná
hra,du. Na tyto s/míšené pi'ípélJdy ne-s,tačila v původní své uzavřené 

funkci ani jedna ani druhá z klassiclk)7ch testací s~ma Q< sobě, 
neboť měly v sobě elementy obou t.estéLcí. SloučiE tedy obě te::tace 
v jednu, .resp. připulstili mOžl11iOst ta'kovéboto ·sIoučení (§ 8 1. cit,) . 
Dčelem naš.e1l'O pojedltlání bylo pak roJZl.ožiti ele.menty tohoito ,-ý
tvoru .komlpilatorů a zjistiti jeho základy- v ;právu kla ssickém . 

J. J. Lappo 

Lítevský statut a jeho sankce v r. 1588. 

1. 

Spojený sněm relska a' 'Velikého knížetství Litev'skéha zhzuje 
v r. 1569 uni,i těchto ,StáJtll, u.snesl se pÚSltoupiti i Ik opravě Li,tev
s'kéh0 statutL1. Lublínská unie prohlásila , že oba spojené nároldy 
její naipl-íště tvoří jeden národ i jeden sltát. I

) To s,amazřejm,ě vy
žaldova,lo usnesení sněm1u, jimž by bYllo nÚJzeno p'řehléd'l1o luti 

1) Volurnin a legum , II. (Petrohrad 1859), p. 89 (770). 


