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v a ť i z e z měn v e výr -o běd r 'a h Ý c h k o v ů, nýbrž · mno .... 
hem důlež.itější je tu inflace a deflace úvěrová, z'půs,dbov,a!ná vel
kýlill,i válkami a projevující se sVý,m:i úónky 'Po dlouhou řalcbulJet. 

3. POlkudse tý,če pol i t i Ik Y ipeněžní, vysvítá, my Sillím,. 
z toho, co uvedeno, ja'sně, Iprdč je nutno, má-li býti zia'Sitaveno· 
dal1ší znehodnooování peněz, uvésti r o v n o.V á h Ul v ho sp 0:-
dá Ihs tví stá t ní; zároveň je v:š;lk i patrna, jak mOlžno splá- ~ 
cením - nebo ll'aloipalk novým uzaNÍlránílm dluhů - půsOIbiti na. 
stoupání nebo klesání hodnoty peněžnÍ. 

Dr. O. Sommer: 

Ve ,svem článku . »0 řeok)TCh a ]atinslkých listinách .papyrór
'vých z Egypttl\( (Sborník I, 71 násl) up'o~Jrllil r. 1901 H e y
r o v s k ý u nás po prvé na výzllllam papYlflOlOigi,ckého bélJdáhií !pro. 
římsi~{é dějiny právní a ocenil zej,ména výstižně vli.v hellenistlic

' kých ' poměrl1 právnich řeckého východu na vývoj právní v říši 

římské. Ke konci svého pojednání zmínil se i o pozemkovýoh kni
hách v Egyptě ,a ~ 1:lřeba's s reservou - pr-i,klonil s:e k 'míněnÍl již 
tehdy M i t t e i sem zastá'Vlanému, že zápis do knih nebyl zcela. 
bez právní'ch úČiinků, »třcbas !pO negativné stránce princip v,eřej

Hosti v Egyptě Pllovede:n nebyl. Věcná práva k nemOlVli1Josrtem 
. byl,a platná, i ,když nebyla z3Jpsá:na do kli.ih« (1. c. 83). . 

N ás1e'dující léta pi<inesla k otázloe pozemkových knih a ini,mo
biEla'rního práva v Egyptě :mnoho nového materiálu, ta'kže r. 1913 

. mohl Van č u r a již ob s áhl1e pojedna.ti ° »Knihách pozemkových 
v římském Egyptě« (Sborník, ' 13, 268~3I4·) a s'Vlětová lJ.itera,ťur·a 
jurist,ické papyrologie byla obohacena dlouhou ř,adlQlu knilh a pbl
jednání o obchodu s nemOlv1itostmi v Egyptě. Tak nejnověji 

S ch w a r z ví'ce než po}ovinu své knihy »Die offent~ilche und 
private Urklunde im romisohen AegY'Pten. Studien z·um helll1enisti-

' schen Privatrecht« (1920 IV L~psku, 21. soV. 3. č. po-jednání fill.
hi-st. tř. saské aka:de.m·i.e věd.) věnoval otáz'ce »v'eřej:néhO'dios,věd. 

čení poH.zení :O nemov,it.ostec'h«. . 
V tě'chto pradch vrací se papyr-olog-ové vždy znovu k jménu 

stojícímu v čele tohoto článku. Pojem uaTaYQctcp'ÝJ hrál . důle,žitou 

roli v olboru ·obchocbU nemovitostmi a tv,oH proto nezbytnou lSOU-
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částku všech pojedná:ní o tr1hové ,smlouvě 'Podle palpyrů . Ni,cméně 

zv,]áštni povaha ,příslušného materiálu z,aviňuje, Z'c je dosti ne
snaJdno získati s!i ja'slflÝ obra:z o f.Llnkci tohoto pOI}mu a jeho, sou
v.islo,sti s jinými zařízenimi ilu1TIiobí.Iiárního obchodu . 

Tolik je jl~sto, že v pOlzdější době cís,ařské (od IV. ,srtol. po 
Kr., tedy v době cíSa!řství aiblsolutniho a zeJména v době byzant
ské) termín tenolpěta opět se vrací v listiná,ch trhovýeho nemo
vitostech, jež jednak salmy se olzna.čují s,Iov'elm tí,m (tak P. Par. 
21 z r. 616 :p . Kr.; Stud. P,élJl. XX. 145 z VI. stol. p. Kr.), jed
,nak formulují projev proda,vačův slblVy O!lOAOyW nEnQa'XÉvat 

ua;' ua,,;ayEYQlXrprprÉval (Ima:te:riál u Sclnv,arze 1: c. 22í pozn. I). 
Jena sn adě tSJ1o"Vlna,ti s touto formullací obrat římských listin 

trho vých »em'it ma'll'Ciip~oque alccejpirt« (cf. Rruns Fon.tles č. 130 
násL) . Ze srov:nání. :boho dalo by se uzavírati alespoň tolik, že ter-

. mínem :xa,,;ayťlXq)'Ý/ je ozna,čelna věcná stránka trhu, právní jedná
,ní převod'lÍ v protivě k p.rávn1mu jednání 'kausálnímu, aniž by úm 
ovšem ji\ž byla zodpověděna otázka, jakým způsobem ulX,,;aYQarp1] 

vlasttni,ctví pi-elvádí. 
K rozfešení této otázky nebude snad ne:místilé stručně na

stí n,it i dnešní sta!,' naJUky o pi'e:vodu vlalstmktví podle římiského 

:!práva z titulu ,slIDl,ouvy trhotvé. 
O otázkách sle'm spadajících ,pojednalI v pos.1ední době 

P r ing s h e i lID, Der Kauf mit tremdem Ge;ld 19I6 stt. 50-89 
(srv. 'k tlOmu Sboroik 17, 320), jenž uspokojivý,m z,působem vy
srvětlil zV1livu řeckého ustanovelní práva J ustini,anského, že t r a
d i c e z titulu tr'hu převede vlastni,ctví jen , je·-li pradava,či zapl,a
cena trhová ,cena (J. 2, I, 4I. .a Heyrolv;slký, Dějiny a sy,s:tém5 I , 

205). PráV1uklasickém:u bylio ustanovení to 'ci,zí (Ga:i. 2, 19 a 20). 
V ,právu klals,ickém zau)ím.alla ovšem význačné pOls,tavení m a \t1>

e i pac e. Z formaJl,it ,při ní užívan}rdl plyne, že byla puv-odně 
trhe:m za hotov:é. Teprve po dlelšílm vývlo,ji s,ta!la se právním jedná
nim převodním z jakékoliv lkausy a na: 'kause nezá"Vlislým, tedy aJb-
shatktním (srv. H e y r o v s kýl. e. 200 a 2, 125). Uvolnění lTI,alll
CÍlpace ja\ko p'řev.Qidn~hl() j-ednání od ,podkliadu trhu m'usilio nalstaJtÍ', 
když byly zavedeny 'Peníze ražené ,a ,nebylo teldy již nutno je vá
žiti. První peníze byly v Římě raženy dle nov-ějšich ba'dání teprve 

. v IPcdovic,i IV. stOJI. př. Kr. ('srv. Len 'c 1 v HoHzendo:rff-Ko-hle
rOlvě Encykilopedlii I, 3 I 3), tedy asi s,to let po zákonu XII tabulí, 

. který i po kritice Lam ber t o v ě a P a I s o v ě dlužno klá5t1' do 

- . ...... '..J ~ ~ ,-. • - -- _ , 
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polO'vi,ce stol. V . (viz pěkný souhrnný článek D e F r CI. n c i s c i 
Legge delle dodi.ci tav<Oll'e 1913). Nic.méně i pak zachovává Sli man
cipélJce alespoií zdání trhu z,a hotiové (imagina'fia venditlO). Dl1e 
svěde,ctví Justiniánoiva (J. 2. 1. 41.) zM<on XII tab'ulí sám vý
sllolVně ;stano'vil , že ,při trhu (patrně malnc~pařntm, srv. P r ing s
h e i m 1. c. 70) převod vlI,astnictví je vázán na zap la,cení ceny 
1mhOivé. LTstanovenÍ to by nasvědčuva11'O' tomu, že v době zákolnla 
XII tabuH byl již my.s.litelným trh na ll- věr, proti čemuž se však 
za:se s.tavf o mnoho pozdější vznik ražených pellěz, do jehož doby, 
jak již výše řečeno , nejprve mOlžlnlO klásti 'osa\tnostatrlění -manc,Í ... 
palce. Dlužno tedy patrně čél\sově o· něco posunouti do doby -po zá
konu XII tabulí přetvoření PllVb dní mancipa-ce v pouhou imíag-i
nania venclitio (jak se to asi dáMO', k t omu srv. Ihering Gelilslt 5 II 
537 nás!.). Každým způsobem záhy bylo v i~í.mě Ip'řekonánol prvot
ní . sta,diulm, bránící se pro,ti trhu úvěroiVému a HmSiká ]ur~spru

dence odlutpujíc manciJpaci a d Její base (kél!usy) dochází v oboru 
trhu k rh~snému odli,šení sm1louvy '0hliga,ční od smlouvy věuné , 

pojímá trh jako s,milouvu kau.s,enSluállnou, zay.atZujíd OIbě strany 
k 'určitému plnění, a staví prO'ti ní sa'm:otný převod věci, llslkuteč

ňujíd s,e ať mancípa.cí, ať tradicí, vž.dy však zvláštním al",tem .p.ře
vI~dním. Aktům těm, jako vůbec právním jednáním i-í:11'ským, je 
vll,a.stní fo,nma úlstní, o dOista'tečnou evidenci TJi'evoQ:u je postaráno 
ph prvém z nich účastí řady svědků, ,při druhém převQde.m držby. 

V o·bc.hO'dě hel1enistického Orientu vládne naprotl tOlmu for
ma ,písemní, jež měl,a také rozhodný v],iv na klOnečné utsipoi-ádáltlÍ 
Hšslkého práva v zá!konodárství }u.stiniánově, jak zejména, pro 
oho,r hmO'tného odevzdání ukázal R ic co bon o Slvojí studií 
. ,> Tra:diti.o fida.« (Sav. Z. 33. 259 nás.!. a 34. I S9 násL). POld v]li
vem píste-mné fOlfmy je požadalvek t. zv. corpora.Iis tra. di tiol s~kortQ 

úplně setřen, a R i c c O' bon tO (sn.ad poněkud s nadsázkou) dio
konce tvrdí , že v justimiánském právu platí jaklOobecný prinoip 
při přev!odu věcí zásada p OUlhého konsensu (ovšem pÍislelmného). 

Do rámce tOllO zapa,dá dobře trhovfI. smlouva pozdního císař
ství v Egyptě se svo,jí katagr3'fé, jež se nám tu Jeví pís,emnolU 
smlouvou o převodu véci spočívlající na tfll1u. V té pO'diJ.bě je tedy 
prO'vedena unifika'ce práva řím\Ského a he.J.leni-sti'ckého, s tím télJké 
souhlasí, že v byzalntSlkých gla.sářích 'Xcnayqaq;r; = mancipatio . 

Pro obor řeckých list'ln papyr,ov)-ch je tím však ,ZOdlpověděna 

teprve nejmenší část otázlky. Stopujeme-li hilstorické kořeny po-
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jmu katagrafé v době IPtolemejské a v lianném císařství, narážíme 
teprve na vdi,ké obtíže. 

Pro dobu ,prvého c1sa:řství je charakteri's.tické (na rOZldJí1 od 
<loby pozdější), že 'V }ejích lis:tinách 00 trhu se termín xa7;aYQcup1j 
nebo 'i-w7;aYQácpcLV nikrly nevyskytá (Mittei.s, Grundzuge der Pa
pyruslku:nde 178, Jedim.ou výjimku tvoří nyní P. Oxy XIV. I703 
z III. sltcHl. 'po Klr.) Termínu to\ho užívá se vždy po,uze způsobem 
-re±erujicím, vz-taŽn)Tm a to ve vztahu k p'í"eVODU věcí nem'o,v,itý,ch 
(a z 'mov:itostí otroků, o nichž pl,atí v egypts,kém právu řeoký1ch 

papyrů stejné zásady jako o nemovitOls:tech). 
Dile dlužno míti na myiSE, že db ,práva immohilární,hOl v této 

-době výz'načný!m z.půslOlbem zasahuje v úvodu ji,ž zmíněný ústav 
-knih pozemkových, t. zv. (3t(3AtO{}~Xr; eyx7;'1]acwv. BiblioOtbeka je 
ústavem odlášným od pra/Starého daiíového katastru, je ar,chivem 
listin zHzených před veřejnýmI úřady ·,a obstarává eV1iden.c!Í práv
ních :poměrů zejména na nemovi:tostedl, o nichž vede podle pr.Ín
-cipu' p,ersonálních folií t. zv. owaTťW!la7;a. Kaž,dý· zamýšlený pře'

vod pozemku nutno 'Ozuámit bibliofylaktlm, kteí-í, není-li podl,e 
stavu jejicll zápisu záviady, sNoll'í k převodu (eni r)'[;aAfta). Fro've·de
ný převod dlužnopalk bibliothéce předÍ.o>žlit k zápisu t. ZV1anlOiU 
anoyearr1J (k po>dir.otbno,stem srv. V ' a-al' Čll r II v aánek cÍtO'vianý 
-v úvo.dě). 

O právní ,povaze tohoto 1111stitutu a zápis-Ll do knih je v .Jitc
Ta;tuře SpOlr. P r e i s i· g k e (Girowesen 282 násl., Ktio I9I2, 402) 
upírá biblio.théce vůbec povahu vdejné knihy a pO~lažuie ji jen 
za a'rchiv list;p . dtaa7;ťwfla7;a jsou jen vnitřní úřední pOimtlcklOJU . 
Napfioti tomu Mi t t e i s (srv. zvíáště eeber die ,privahelchtl. He
deutung der ag. {J. i. 19IO) nejen že hájí povahu tu·, nýhrž ale
spoň hypothetiC'ky tv'rdí; že tu pl,atil v omezené mlř~ p,rinóp 
Vikládlání: tl'ehas hy právo na nE-mo1vitosti nevyžadovalo ke svému 
",-zni!ku přímo V1kladu (možný je i mimoknihewni vznik práv těch) , 

přec.i je,n vložené p,rávoO dolznává vyšší ·OIC'bralrly, nehoť jen o>noO 
jest chráněno v poměru ok třetím, kdežto převod mi:mOlkniho,vní 
plls.obí po.uze inter partes. 

Nejnověji iPoknsil se W>o e s z (Aus der vVerkstatt des Hor
sallls. Papyrw:,studlien . Inn~bru6k I9I4 str. I20) 'prosluřeldko'vati 

mezi obojím názorem. Dle. něho hih l,lothéka je s'ice klrilihiO'vním 
úřadem, spoilu.působíCÍtm rOlzhodn)'m způsobem při sdělávámí li
stin veřejných, jež nejsou moOlžny bezilntervenC'c její; k toimlu dui 
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udržuje btiihl,iothéka eVl,der:c,i veškerého nemovitého m,ajetku. Al e 
vk'la\dní princip tu ne'platil ani vOlmezené m,íře. KOlllJS:titutivni 
význa1m neliz'e zápis,u do kni,h přiznati proto', že podle své fonny 
js,ou otaurc(!Wflarca OIpravdu j en vniti~ní úřední pomikko u, vedenou 
ke všemu d\olsti ledabyle a ve formě na\pro,Slto nenasvědóu1íd Ikol111-
srtitutivním účinkům zápisu, b6Z jaJkékol~v mlO'žnosti kOlnrtrolly I 
stran (vyřízení bibhortihéky Is,e str:aně v p:rávedl omezené ne1db- ~ 
ruČll.je) a bez ,ruč~ní úředllíků zlaeventuelní následky ned!ba:losti. 

1( .těmto obecl1i)r.m úVéllhám připojuje pa:k VV o. e s z i některé 
námitky kon1kretnílho rázu. 

Svoj!i domněnku Ol <o/mezené pla,tnosti prinlC.Í!pu vkládání opÍ:rá 
:rvr i t t e i s hlavně o zl11ěnÍ žádlQis,ti za t. zv. na (!á.fhuu;. V piřÍp3.j-

' dech, kde deflfllitivnÍm,u zápisu na základě ano'}'(!acpij bránila ne
jéljká ,závada, na ,př. huď že zcizitel nebyl ještě ano'}'éy(!aflf1,tvos 
neho že zoizená nemov1itost byla stižena zá,s,tavnÍm ,právem, 'což 
značí zápověď ,definitÍ'vního zcizení, nebylo možno po'dati dno

y(!acpij, ný!brž byllla přÍlpusinOlu !pouze žádost za na(Já{}é6tS, zá:pti\S 
pn.JiVi,sorní, jaJ<:ýsi to záznam; v těchto žáclb;;;tech vyt)nká ISle pa,k 
VJždy výJs'lovně, že IprOlzatí'm1ní zápis se má státi bez újmy práv 
starších v biblliothéce již registrovaných (klausrUl,i tu viz ve Sbor
níku 12.2°9 diole), ,což I\.1.i ťt e i s interp'retuje v'e smyslu priority 
práv zapslaných. \"1 ,0 e s z 1. c. str. 134 po.zn. I vztahuje zmí-
něnou k la;ul5uli na povinnost bibliloify,la,ktl odepříti v pHpadJě zci-
zení, odporující.bo knihám, eníurcalfla, kte:rážt1o povinnost 'při žá-

' dblslti za na(!á{}eutc; -polmíjí. To vša,k i :NI ,i t t e i s (Gnmdziige 104) 
,tvrdí, že tu eníurca)"fla nemohlo býti odepřeno: K.l,ausulí OInou ne
byllo podvázáno svollení :k právnímu jednánÍ, 'n'ýbrž zápis jla zá- < 
kladě jednání toho učiněný, a vztah k »principu vkládánÍ« je tu 
tedy patrný. 

Dále doV«),];1vá se 'vV rO e s z (s't.r. 135/6) toho, že závě'tu knih 
mohl si \'ymo<ci i ten, kdo nabyl nemOvito.sti cestou mimo>l<nihOlv

' ní. Na dOlklad toho uvádí P. Giess. 1. 8., kde žádá chirografární 
,kupec pozem-kll, aby bylo zabráněno jinému. 'ktrr)' tytéž pnzemlky 
(I,d au'ktora ža!cl.a,te1ov,a kl0lUp1l a a'Pografov.aa, v zamýšJleném dal
ším prodej,i, dotkudsoud nerozhodne. Avšak ,právě zájem žadate

: Iův na zátkr:o\hl 'prQ,ti ,odpůrci knihíOlvnězélJPsanému ještě ,před 1'0iZ-
' hodnutím sporu (k sponl tO]lTIU srv. ' :NIitteis Chrelsltom. Č. 206) 
, ú!kazujě na vÝzna!m zápisu do knih, jenž tu snad jakoiUis,i pOIznátn-

, : kOll spornosti má býti ses'l.aben. Že Ipak ža\diatel sám se nelp'oIT<ťrsi,{ 
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ihned 00 a'Pogr,afé, p1,yne pa;trně z toho, že nabYlI ne,movútosti na 
' záklladě listiny ifyze sou.kr:o;mé (IS'fV. S c h w a r z J. c. 264 násL). 
N a;bytí ta'klorvé všalk omezeným principem vkládání, jak jej for
muluje Mitteis" naprosto vylOu.čeno. není (srv. Van č u r a, Sbor
ník J3, 309 násl.). 

N ámiltky '\'i\T o es z o v y z Lvvab všeobec.ný ch lze Ipalk sna,dlno 
odraziti pdulkazem na to, že tu jde 00 institut v ,počátcích vývoje , 
'který IpřirOlzeně nesnese s.rovnání snad s dnešní,!l1 stavem kln,ilh 
pozem'kových, kt,erý a.si Imá Woesz na mysili. Nelze tedy funkci 
pozemkových knilh v Egyptě omeziti prolstě na pouhý »Iprinci)p 
ll;O'tái-s,kého Ipře,zkoumání« CV\T o e s z 1. c. 146) CI c1oúmně.nka l\tI i t
t e i s o v a zůstává opoid:statněna. 

Z toho však plyne, že pozemková kniha byla v obchodu ne
mo:vitostmi důležitým činj,telema že ji ,nelze vyřa'diti ani ·př,i po
slUlzování naší karta:graf~. Opra;vdu také mnozí badatelé dal-i se 
svés,ti myšl,enkou na Iprvn( pohled velmi 1 {tIk aVll,1_1 a interp.retlo'vali 
katagrafé jako reg.i.st'rování, zápis do knih .. Myšlénka ta byla by 
tím spíše lna sna.dně, máme-E na my,sllli ustanovení, Jež pro dobu 
ptolemejs'kou obsahuje P. Hal. 1. o p,r01d!eji llre-molvrtols,tí. (s,rv . 
Di:kai()Jmata str. 140 násL). V él!lexandrinském právu LI. s1:l0'1. 
př. Kr. bylo dle nOlho nařízello registrov,a.ti úředně pr'C)lc1eje ne
movi,tostí (dvaYQarp17). Poz'o,ruhadno je všalk, že záplisy ty ne
obs,a!hují závad na Inernolvitosti lrežících. Z toho však a1le lzc pro 
kat,algrafé ničeho vyvO'zovati; ustáleným termínem pro relgistro
vání jest dvaYQárpéw. :Máme mimo to pi-ímé c1'0iktad'y, ze zejlméllia 
se zápis'em ,do :kinih nelze ka;tagrafé na,prostOl stotožúova;ti (srv. 
z,ejména P. Oxy, X. 1268 a Se h w a r z 1. c. 229 l1~.sI.). 

Listina prťlvě zmíněná, podlázející z UL po Kr. jest apo
grafé, opírájd se o ka;talgrafé domu (dnoYQárpoflat i7v xa'féYQá

rp'Yjv xa'fa aVYXwQr;[ów ... 7 olxíav). Z toho jest patrno, ž·e kata
grafé jes.t i v řílms:ké dohě (jako v byzants.k~) smlOUVOU slměřu

jící ok nabytí nemovi-toslt,i. 
Toto konstaltování vede nutně k tomu, aby bylG prOlmluveno 

o. trhu, jak se utvářel v: době prvých tří stOiI,etí po Kr. Nejčastěji 
, setkáváme se v této diobě s li stima:mi, -a trhu, které ,alť jSOIU zřÍizelny 
v jaké'kohv foormě (holm101}101gi'e, s,ynchoresils, di'algra1fé, ,cheirogna\

' fon srv. 11itteis Grundziige 180) ma:jí následující ty;pic:ké 
. součástky: 

1. pI10hlášenÍ o Ipl10deji (ÓflOJ.0Yéi 'nfnQaxÉval nebo Ó. naQa

XéxúJQr;XÉvat) ; 
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2. kvitance c.eny trhorvé (tedy i'orrna trhu za hotorvé) ; 
3. prohlášení o převodu věci (na pi'.: dno 'lOV vvv x()a'lStV 

)Cal XV(!té'Vctv 'lOV oélva u7w ncn(!a,uévwv ain;cjJ). K podrohno
stem Sirv. M 1 t t e i s Grundzuge 180 násl. a S ch w a r z 1. C. 

171 n~st 
Otázka, s níž ba:datellé k tomuto typu phs,toupil.i, zněla: jde 

tu o slmlouvu kausální nebo věcnou? 
P:rvý vY'P'o,řádal se soustavně s tím,no problémem 1\1 i t t e i s 

(Grundzl.ige 174- -182). Rozeznává trh ro!zštělPeG1)' a trh jednot
n}". V prvém p.řípaldiě byly z.řízeny o trhu dvě listiny, z nidliž 
jedna je listinou obligační (wvfj, Jl() aat S), d\fuhá lli:stinOlu o pi-e
vodu v.l,él.stmictví (avyy()acp1] dno'í'laaíov, ua'lay(!acp11, na()axw(!'Yj

(US) ·, V druhém př~pia,dě je tu listina jediná, sluČUjící v sob-ě zn,a
ky -obOll listin trhu rozštěpeného (x, a'lay(!a QJ17, na(!axw(!'Yjats). 

Ovšem ,přiznává 1\-1 i t te i s (str. 179 naho'ře), že i pi-i rozštěpe
ném trIm ,má lí.stina o ,převodu vla,stni.ctví t -Sr ž -O b s a h jako l,i,
stina o trhu jednotném, jalk by.] práv-ěvýše vyličen. 

Rozště'pení tr.hu nebylo tedy v této době závazné, nýbrž jen 
pi-íležitoSltné. To kontrastuje s trhemdlOby ptoJomejslké, kde na
opétik zdá se rozštěpení tr/hu býti závazci)'rm (NI i t t e i s Grund. 
173 nás1.). 

\ / době 'ptololmeJské setkáváme s,e s rozšt6penlý-m trhem jak' 
u l~eků tak U Egypťanů. Demoltiaké listiny o trhu ukazují vž/dJy 
tentýž olbra!z: t. zv. l.ilstinu a sti-íhru a listinu o odsto1uipení. Still,i
salce jejich je vdmi ohar:aJkteústická. P.rvní z nich (v ře,ckých 

překlade,ch de1motický.ch li,stin, pořízených k účdtľ tegistrování, 
r.!azývá se nQaats) obsa'huje ja,ko význačné ~lOučástky r. potvrze
ní o přijetí ceny trhorvé, aniž by však bYlla uvedena, její sUlm!aJ; 
2. prohlášení 'O převlOldu Inemovitosti za přijaté peníze; 3. pi"o,hl:á
šení- -o vz.dání se všech nároků na nemovitost a s].i1) z,astati se 
nabyvatele proti ja,kémukohv útok,u se s.t!fany 'třetích osob; 4. pr1o
hlášení, ž,e veškeré' 1iistlny nemov'itJolsti se týlkajíd, patří néllbY;'v,a
telí. Lis,tina o ,orl.stioupení (v řE'okýcb překladech aJW6'la6íov avy

y(!acp17) obsahuje olpět :prohl,áš,enÍ o vz,dání se jakýchkoli\\r nároků 
na nemo!v,itOlst uv,edené s,lovy: jsem tebe vzdálen zřetelem k tvé 
nemoVi,tosti. -Obě listiny hývaly zprav1idla vys,taveny týž ,den, 'lii- . 
stina o strlbru VJždy pře.d 1ástinoIU o O'dst'Oupelllií (doslov,né znění 
formuláře viz II 1\.1 i t . t e i s e Grundzuge 167 násl. a P. Ha'uls.
,,,T,al,d t) . 
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:M i t t e i s (Grundzuge I67 nás.l.) se domníva'l, že llilStilll,a o 
stříbru ohsahuje konsens str,all'1O směně věci za peníze, tedy práv
ní jednání kausál'ní, kvitanci ceny trhové a 'pr -hlášení prodava:
čovo.o Siprá'V,ě , l<Jdezto druhá Listina obsahuje pl't1lětní prodavéLčovlO 

a odpovídá tedy modernílmu je.dnání převodní-mu, třebas mu ne
ušLo, že Již prvá l,istina užívá obratů pi'ipomínajících pi'evnd věoi, 
jež vša1k vyk!ládail }ak.o IsLib budoucího Ipřevodu, Význam SélJmo\
statné llstiny převod[l,í :S!pa,třova\l v možnosti s,eč:kati s ní dO' ho
tového zaplacení, c.ož je Hm praktičtější, že celé je,dnání má ráz 
trhu za hotové. 

N ejina:k po:j~ma.I 11itteis talké rozštěpení trhu i'eckého. Zde' 
TCQii'HS m,i formu jednoduchého Iprotokol/u: anÉoo'lo - tn(!la'lo, 

(srv. IDia př . BGU 998), anoa'lav[ov aVYYQaq:J17 pak formu homó
logie: o!Lo2oyci: . . , affJla'laa{)'at ano 'l1]S nénQa/JÉv1JS otY-las a 
dále prohlášení ,prodavačovo, že ničeho proti kupci nepod.tnlikne· 
(!Li; tné2évvaa{}at). 

Novější baJdání pojímá však toto ro,zštěpení trhu zcela jinak.. 
S.měrodatné jslOu tu zejména p,r[Lce Par t s c 11.0 v y. 

R, I9 r 3 nalPS'all Par t :S .c h .do S.pi.e1bergo/Vova vydání demo-o 
tick)Tch papyrů HauswaJdtlov)'cil pojednání u trhu demO'ti,ckém. 
Dl,e tohlO :nelze ;·> listinu o OIdstoupení« nalprostO' pOjímati jako mo-o 
derní Iprávní jednání převodní .. proti ně\IIl'už by »liSitina 'O stříbru« 

~)ltála ja1koprávní jednání kausállll. Partsch a'kcem:tuje,cO!ž jak ře
č,eno, ,ani :Mi,ueisovi neušlo, že lisnna' o sitříbru sama ji'ž ohsiahuje' 
iPi!'oihlášení o p-ř,evodu věd a to ve formě trhu za hOltové. 

Již o.d ImiOlmélr.ltu této smlouvy kupec má hájiti vě'c ,koUlpenou 
proti útoU< ů,n1 třetích a proda:vač se ho odtud slibuje zasltaJti. Lis,tina '. 
o 'o!dstP1upenÍ již te11lto hotový stav tlL..nává, oznaJčuje ,prodanou' 
nemovitost přímo jalko Ine.movitoslt kupcovu a má zce1.a jinou 
funkci než převodu.11í. Funkce ta podává s·e z té skutečnosti, že 
l\i'iStina o stříbře je trhem z,a hotové.' V egyptském prá:V1u p.l atil o > 

stejně j,a!ko v řeckém, že vhistni,ctví prodané věci pi'echází tCJprve ' 
zapla'cení:m trhové ceny. Dokud není zapllacenol, trvá právlo pro-o 
cLa;va,čOlv.o [lla věci, třebals již byl\a uČiiněna, smllOluva t,tihová, Teprve · 
novlOu tEsťinou, př jpol!lliínajíd procesní vzdání Sle, odstraňluje se 
vlas,1Jni~.tví pl1odaioovo defiriitivmě. 

N ezávisl,e na Pair,ts.chorv,i pojal S 'c h w a r z (srv. nyní Die 
6ffenJtliiche u. privatc Urikunde str. I53 násl.) trh řecký v době 
ptolomeJské zptlStobe'm podobným. Také on klade dúraz na tO', ze: 
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olbvyklé pro hJá~.ení proda'v ,a-čovo v aVyy(!afpi] dnoa7;aaiov: ,,/ti] sne
Aevaea,rtat" je přízna,čné pro vzdání se jalk)TchkOlI,i nárokl't. Nelz,e 
v něm spatřovati prohlášení O' .převo,ctu V('c:, jenž !"laopa:k musriil, býrni 
:u:skutečněll1 }ilž v sm~o,u"č trhové. ;l"ato smlouvra spo'vu ,s,e zapJace
ním ceny trhové je clostatečn:)Trrl dlllvodem převodu vllalsiJni'ctví. 
K tOlmu pří,stlUpLije .prohlášení o ustoupení ja,ko nO'vý, nezáv,ilSrlý, 
dJiiSPrOiS)ittivně pl1sobící ,d,\vod z;'tniku vbsltnictví, prralktric.ký ,tehdy, 
nebyrla-li trhová cena S.k utf č.ně zilJplacena, avšak nírkollli ,prO' přev:od 
11ezbytný. Skutečně ta-ké je zachováno mnoho Slmluv trhových ve 
f()irmě jedn'odu'chýreh prolt!okollů, k nimž nemáme doplňujíckh Iri
slhn o o\dlstc:upení (/Srv. S c h w a r z, Homologi'e u. Protokoll!l str. 
54--55, Festschrift iiir ZitebTIlann 1913). 

Je velmi zajímavo slOvna-ti toto po'jetí .3 výsledky. badání 
o právu babylonslkém . S a n Nic.ar I 6 ve své nejnovéjší pr,;ki 
), Die Schluss!klauseln der a1tba,bylonis,cheln K <liuf- L1nd Taus:ch
vertrage( 1922 dochází k podolbnýlm dills:ledlkúm zkolumaje baiby
lcnské listiny o trhu z doby 2230-I930př, Kr. I starohaJbylon
ský trh je zásadně trhem .za hotové. Hllavní sloučástkou !listiny 
o trhu je i zde osvědčení s,kutečnGlsti, že kupec od prodavače kou
lPi'! a že zaplati,l plllllou CO)U. Avšak i zde objevuie ~,e zV1láštní 
klaJusllle o vzdání se, vlastní všem právním Jednáním zCizolvlacím 
a po'cházející patrně z proceslu. Je b'uď dvoustranná nebo jeldno
str,anrná (prolllášení proc1avačoyo, rk vy:srvětlení srv . .str. 10? násl.) 
a obsahuje prohJrášení Il];epodnik<liti ničeho pro'tj srnlolt1Vě. Funkce 
její vedle trhu za hotové, nepo:skytujídho pLld~T pro .... .r'Znik jaký,ch
koli účinkll oJbligačních , lieží ve v)Tis,lovném uznání právních úč,ín

kú trhu za hotové a ukáže se pr,a:ktickou, když pod rouškou trhu 
za hlotové se parČÍná vys,kytova:ti trh ala úvěr. N ebot: f,iktivní trh 
.za hotové ,převod vlastnictví Zpflsobi,ti nemohl. 

To;uto shodlou výsledkil je prokázáno, že t1u jde patrně o 
obecné orrriell1rtálnÍ právní pojetí sllulouvy trhové a jejích účinků, 
jež ještě i v době římské ojediněle dloznívá v roztrro!ušených li/sti
ná,ch v Egyptě. Tak se sre,tkávám'e s jednoJdluchým pr(/bolkolem 
o trhu ještě . ro~nl 154 po Kr. v P. Far. 17. (k zjevúm těm 6['V. 

S ch ,var z lJrkunde 168 nás,],). 
Jinak převládá v době cíSral-ské ty:pUIS sml:ouvy tlrniO'V"é, jak' 

by.l popsán výše al Ikterý tedy podLe Nli-ťtei-se hned byl jedliillo11 ,lli
stinou o trhu sepsanou, hned z,a'rS mohl b'ýti jen rea1isad pře,d

,chozíhO' kausálního jednáJni. 
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I S c h "\\7 a r z pnipouš tí (1. 'C. str. 187 násL), že j e.ště v době 
císa.řs'ké m'Oihloďojíti k rlo:zště,penÍ trbu, ll1iikolh však libovolně po'd,le 
vůle str,an, nýbr,ž jen ze zvláštních dův'OIdů (z nidlž nejčalstějším 

je nezaplacení ceny trbO/vé). Pr,avidlem je všalk smlouva. trhová 
j 'ednotmá s kl:é\l1sul1 o převodu v.1astnictvl, kteráž ať se nazývá 
wV'Ýj, n()(xaf.,(; nebo naQaxwQ1]6lC; (k po jmu tomlt1 srv. str. 212 
násL), pokud je sep.sána ve formě veřejné, spadá pod pojem 'XlX,,;(t

,í'QlXCP'Ýj· Katagrafé je tedy ve ř e j n O IU 1 ,i ,s t i 11 o U o pře v Ol d u. 
Juristid<ý význa1m její pak, leží v tom, (srrv. str. 253 nás1.) že jed
nalk zpt'is.obuje p-řevod vLws'tnictvÍ Inezávisle na jiných okolnos,t:ech, 
.zejména zlaphcení trhové ,ceny, jednak jako l,istina veřejná po
-skytuje výhodu 'Silnějšího plľálvalO1pw1ti třetím (umo,žňuje záJpis 
.do knih IPozemkov)'ch. 

Do jÚ3té ;míry ,s.týká s,e toto pojetí Schwarzovo s v:)'rklladem, 
'který podal r. 1916 Par tiS ch v M,itte:ih.l11gen aus dter Freliihurger 
Paipyrussamlmlung 2. Jur;istÍlsche Texte ans r iSmisdler Zeit. V klO
m ,entáI-i k P. F ,reib . 8 Cr. 143 ' po IZr.) na str. 8 násl. (»Da/s. the1le
nis.tÍts'che Recht der Katag",ra-phe«) navazuje Partsc'h na s,vůj roz
bo.r derilovi'ckých hstin v P. Hausw,aldt. V:)'T.1dad jeho netýká ,se 
jen řeckých Iristin z E gypta, nýhrž i Ipráva i-eokého mimo EgYIp.t. 

Partsch přip.ouŠtí, že JednlQ,tná lisrtina o. trhu v době řítmslké, 
zvaná kata,gra.fé, velmi Is'e bllží ,p 1- e vod n í I~stině, j,iž bylllO mtOlž
-1:l0 phpodobniti lk římslké manópé1Jci a datuje tento zjev jliž od 
II. stol. po Kr. (str. 21 Intásl.; SchwéUrz teprve 'Jd IV. stOlL). AV'šaik 

·rtio je Itra'llsfonnace tOlho Ipojlmu, l1a.sta,lá po'd rúzfllými vEvy, ne v 
poS'Iedmí řadě ta;ké pOlcl 'V1.ivem institutu pOlzemkov}TC'b knih. Vy

'svěťIení půvo.dního význél\mu kata~gralfé ,dltiJžOlo haeda,ti 'v souv,i!S
.1'o'sti ISIPrávell11 ře1ckým. 

Tlřebas by katévgrafé nepochybně namnoze se jevila jako. E
stina.o tr;hu, pi·ece jen pOldle ptlVodJl1íhb smyslu není l'ilsltinou, ný
'brž ve s llolvě xa,,;(t)'QácfEl1J leží myšlenka., že ,p~selITlně- prolhlalšujíd 
'Didevzdá1vá, jinému přiznává viěc, jíž se plľohlášení týče, vedl'e toho 
se všalk slav-o to vztahuje na 'pro jev, jí'mž zciótel uznává, že stalfší 
doklady o nabytí nyní patři nabyvateli (hudliž tu ihned pozname
'náno, ,že tlo:1:Io .poslední tvrzení podl:e .stavu listin jeví S~ pouhrolu 
· domněnko.u cf. Schwlarz "lJrkunde 291 ná·sl.). Tedy jen tyto. kl:a/U
slule ESitiny IplOstihuje kratagr,a:fé, projev uznání zcizirtelcliva v li
stině. Není v tolm my.šlénrka pi"'evoldu práva, nýbrž zc1-z,iteliolv,a 
uz,ntánÍ nabyvatelava vl,a,stni'ctví, jež povstallo. zaplla'ceníim trholv'é 

.. ........ .J _<L >-.. . .. . -.... ~". # ' 
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ceny. Katagrafé není původně nic jiného, než dtmoúoká }lilstina 
° vzdání se, utvářející právní jednání zcizovací -svým:! dlSlPositiv-
nimi účin1<yabstraiktně. ' 

Timto způsobem pokouší se Parts-ch překlenouti fOlzdílné 
pojvmá!1í trhu, které jsme zjilSti1i v době ptolOlmejsa.;:é a v době 
abslolutnú,ho císařství. 

ToLik dl'užno Part,schov;i phz:nati, že vývody jeho, pokud jde
o řecké Ipráv:o \lnimo Egy:pt jsou zcela přesvědó'vé. ~ ení tCllké po-

chybnost.i o tom, že právo to musilo vykonáJvati zna'čný vlIli v 
v sa!mém Egyptě. To s,e jeví snad nejnáp.a.dnějším způs,oiberrn v li
stilt1ách ° závdavku, jeihož vyjas,nění je téliké ,z velké části dílem 
Partschový-m ('srv . Gott. gel. Anzeigen 1911, 713 násL). Řeaké

právo nezná trh jako s'mlouvu konsensuální. Oemo zús,ta~lo ,státi na. 
cestě od trhu z,a hot!O'vé k trhu úvěrQl\,-ému na ilolov,iČlní cestě a 
vlastně se' pojmov,ě ni'kdy nevymani,lo z pout trhu za hotové. P.ou
há ,s'hlodaprojevů, jež v říms!kém .právu přivodí vznik olbligélJcf 
obou sltra'n, nezalkládá tn.l o IsoJbě ručení. N áro'ky z kO!1lsen,su vzni
kají teprve dániJm záv'davJ<u. Směny zboží za peníze dOI::i'luje se 
tu teprve oklikou ,přes závdavek. S tÍ<m souvisí, že tu je závdavek 
vd/mli značný a že je to vždy splátka trhové ceny (závdavek PiO
Slkytuje kupec). Ručení stran je tu pa:k usplOtřátdáno talkto: kupec
ručí pouz.e závdavkem. Ve srnlOllvě s,~a\novena pravidelně lhuta,. 
do níž musí kUlpec naJbídi11lourti trhovou cell1u. N abid'!1utím vy
kupuje ;alks.i závdavek, z,a nabídnutou cenu přijm'c věc, tím se· 
uskuteční prodej ve formě prodeje za hotJojVé. Prodej, nw2Ei:vr 
jenž dle řím:s'kého pojetí Ulsk'utetčněn je Sh8dóu v{'lle stran, Je tu 
tep-rve jejím rl á s 1 e 'd k e m. N eohá-li kn;pec lhůtu uplYJl10uti 
natdar.mo, pozbude záv;davku. NalOpak pro:dav,aJč, odmítne-Iii na
bízenou cenu, ručí za dvojnásohek přij aitého záv;oavku. OSlO bil1 ě· 
tedy 5'trCllny ze Is,ml:auvy vůbec ner:učí, ,c.e1é ručení je so.ustředěno, 

na závdavek. 
Je pH,značné a z,cela v SlOlulh'J,aiS1u s vylÍ1čenou povahou smlouvy

o závdavku, že ve 4 liÍrstinách (BGU II. 446 z r. I58-9 po Kr. ,. 
P. Lond JI. 334 p. 2I1 'z r. I66, BGU 1. 240 z r. I67 a CPR 19' 
z r. 330) prohlašuje IpToldaitel. přijavší závdavek. že v pří;p,aidu 

dopla'cení trhové ,ceny učiní katagrafé, t. j. patrně s:mllQiuv,u trh 0-' 

v:ou ('srv. i PartSlch P. Fr;eib. s,tr. 22 ,p 2 a; str. I2 p. 4!). 
Řecký vliv netplOchybně dlužno ta;ké :S;p",třovati v řadě syn

chorésí alexandr~nských, publiklOv,aných v'e IV. svazku ber.línský,oru 
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katagr9.f~. 

jJapyn~. /-fý.kaji se jedné\!k pozemků., jednak o ,troků. Zajímavé je, 
že s,e tu ve dvou případech setkává.me s kaltagrafé z Jiného titu.lu 
než z trhu. Je ,to BGU IV I I28 z 1'. I4 p. Kr. (datIio' in sdhllttllm) 
a BG1~ IV 1 I I4 z 1'. 5 pr'. Kr. (darování). To by mohlo tJI::tsvedčo.
vati pOljetí Partslchovu (jenž však právě tytO' listiny hoc1JnlOrtí j1i
n.ak, IS'tr. 23 pozn. 2 a' 3). Ale v téže skupině. ll/stin jt. i EGU IV 
I 13 I z r. I3 př. Kr., ·.kde ve for,mě veřejné (synchoresis) a. za pro
hlášení převodního s·e slti,bllje budoucí iklatatgra.fé, ha dOlkonce zá
ro.veň se udllí svolení k j,ednlOstrannému vykonálnlÍ katagraJfé, když 
by :zcizitte:l v IP,ralv)r čas nebyl přítomen. Zd.e patrně ne/může jíti 
o pouhé »uznání«, iTI.)TJbrž zřejmě s,e Jedná -o nutl1.1l)rpr-oj-ev převodní 
(třebas bychom tu ještě n e;mohE .počítati s v.li:vempozemko'V)r,ch 
knih). Přípatdy jednostranné ka,t,atgra:fé jsou známy i odjinud, na 
př. z listin -o řízel11lí exelkučním .(srv. k tpmu Sborní;k ] 2, 212 a 
Van Č II r a, Exekuční nstiny I 91 5, 43). Realtisace zásta:vního 
práva, je.ž i v době císa1--s,ké spotČÍvail'o na záJsadlě p,rolp.adnutí zá
stavy, dá'la se ce>stou úi-·ed.ní. Po exekučním pr-eveldení vlastnictví 
k zás.tavě (n((06{3oA1]) byllO l11utnO' požádati úřad o, Itlvedení 
v držbu zástavy (fp,(3aoEla). VymáhaJjící věř.ite:l, ohraceje Is'e tu 
na llřad, praví y,e svém podání (P. Fior. 56 z r. 234 pO' K.l'.): .xa
tarÉy~ap,p,al xa'l'a 'l'a n((ouu2Elwp,Éva y((áp,p,aUl EVéxvQa6ias xai 
lLQ o a{J O).,17S , což v téže Ustině tO něc-G, výš~ oZllaJčeno. pkot kata
grafé. Nepoc:hybně je tÍim míněn eÍfe.kt úředního, a,ktu, jímž . nu
ceně převedeno v:l'éllstnlitctví na vymáha,jícího věhtele (srv. Schwa,fiZ 
Urkunde237 nást: ]ors Salv. Z. 36, 307 k Pap. inerl. Lon~:L , č. 'I:897 
z r. I77 '; Partsch P . Fretib s'tr. 23). 

. Z Oxy,chynchu Imáme ,steri,i l,istin (Oxy II 242 , ' 330--338, .340 
atd . ves'měs z let 77--99 po Kr.) , v nichž ag-or:anom je zmolcněn 
ke ka-tag'rafé trhu pozemku nebo. o'trOJka (zmocnění je tu 'podmí
něno z,aplacenltm enkykli·a, t. j. »daně z oJbJ1atu «. S ch w a r z 
(Urkund1e 248 násl.) pOlkouší se sice vy.světliti dlvojitotS,t tt1hu r0'Z
dílnou fOl'mou , él1však to je pouhý dohad v listi'11Iách samých ničím 
neodůvodněný.' . 

V BGU T 502 r. 1 I4/5 po Kr. ,po prodeji pO/zemku ucua 
'X}QóYQarp01J Odh7p,OalÚJftÉfJ.!OV slibuie s,e katagrafé, jež dJasud pro 
'závady na nemovlitolsti le.žíd nebyla mo.žna. · Pa,trně tu jide teprve 
o umOižněnÍ z'cizení pozemku s úč.inky Vtl či třetím (snr. Palr.tse,h 
,p :; Fi-eib s'tr. 23 pOzrl. 3). 

.,. ,Po Rylands II r64 z ~. I7I po Kr. uvádí pj-ípad čás,teČtného 
lIlborník věd právních a státních. 30 



Dr. O. Sommer: 

Slpla'cení trhové ceny, aniž by však by.l vylmmen závdavek. Po 
dopl.éI;c.ení učiní proiclavač k žádosti kupcově katagrafé. Pr,oda
vač v. listině výsllovně pro\hl'~šuje, že prodal. Pro~llášení O' ,správě 

vztahuje se všaJ<, j,ak se zdá, teprve k momentu kata,grafé, t. j. 
te,dy zc.iz,ení. 

V P. Rylands II 163 z r. 163 mimoknihovní nabyvatel ne
movitosti p110.c1ává dlirolgrafem nemov,it.o:st dále a proihl,ašuje 
ocho.tu za úče'lem zřízení l'is;ti.ny vBi-ejné olbstarah epi,sta'1ma., k ce
muž bude t,řeba katalgralfé jeho předchůdce. Zde je patrna těsná 
so\uvÍJslost katagr,afé s tPozemlkovýnLi ;kni.ha,mi.V poměru k nim 
nemiiže ,katagr·a,fé miti jiného významu než zcize,ní. :: .. rv. také P. 
O:xy XIV č. 1697 z r. 242 IPů Kr. 

Třebas v j,inýah listinách s.pÍše odpoY1(:léill, termínu katagrafé 
význam li'stiny o trhu (srv. P. Oxy II 268 z r. 58 po 1<:r., P . Oxy 
II 306 = P. Ca1ire Preis. 43 z r. 59,P. Fay. 100 z r. 99, P. Oxy 
I 100 Z r. 133), přece jen uvedené pHpady ukazují, že ,nelze bez
v):hra!dně dáti za pravdtl ani Parus:chovi, pokud v /!'cnayqacp1í 
řeckých ,pa'Pyrú 1. a II. stal. chce spati"orvati PllVO'dní ře,ok)T V)T
z,nam listiny uznávací, al11'i S c1nv,arzov i , pokud v ní v:idí vždy a 
vý11ra'dně listinu <O trhu. SpÍiše se zdá, že již v celé době cí:s~J1-ské 

x c\''CayqaCP'17 se zabél1wuje ve slmys.}u p,rávního je,dnání zcizovw.:ího, 
ať již to byla smlo uva trho'vá ,Siattna nebo jen její rh"lsledelk. Roz
hodný vliv v tom s,měru p,atrně vy~(onáV'ajly 'pott-eby knih pGzem
ko'vÝich. Jejich zájmem bylo zajisté diktov;mo, že k zápisu do .knih 
byl,y připouštěny pouze listiny veřejné (v tQlm dlužno dáti 
Schwar,zovi zce,la za , pravdu). Li·stllllu sou!kro1ffiio'u pl-edsevz~ly 

strany na v-lastní nebez,pečí. Zi-í/zení vei-ejný,ch klih vyžadoval,o 
přesnou vere]n.ou li.stinu, OIbsaJbujíc.í veškeré p100 zá.pis knihovní 
rozhodné mOlmenty. Ve vztahu k vei-eJnSnm knihám musila X Cl'íCl

y{!c\,CP'~, i kdyby ptlvo'dně měla jen smysl uZllání ,práva druhé str'a
ny, nabýtli záhy Y)TZnamU zcizení, jednání .převddního. 

Zdalli tu ta!ké nemělovl,iv salmO římské právo, bylo by ovšem 
OIdvážl110 tv:rditi. Ji,stá neujastlěnost, která v užívání kr-mínu ka
ta:grafé v prvých třech stoletích (po Kr. pan~.1.ie, by svědčila spíš:e 
proti, jako naoipalk od IV. stal. .patrně jasné vytváření pojmou toho 
je výsledkem vzájemného pllsobenl ohou Ipráv. Lze s,e dův,ol{}ně 

d ..J".nr:Ívati, že 0id konstituce Antonindvy (2J.2 po Kr.) vliy i-im
ského ,práva na půdě Egypts,ké značně stoupal. Ale je-li !)bor 
práva majetkového juris gentium, nepochybně i v provinciich jjž 
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za prvého císai-s,tvl musilo domácí práv.o immobillární as.poií. místy 
ptOlsáknlO'uti vlivy i-ímSk)T1ni. 

Pbjímáme-li VŠaik tDto zbarvení pojmu xa,,;ay(!acrní, zbývá 
konečně vyp'ořáJc1ati se s otázkou ,abstraktní její povahy . 2vy
y(!acpi; anoa,,;aaiov a dtl,sledně taJké xa,,;ayťacp'l] ve smyslu Part
Sdlově je abstraktní jako ;každé uznání, ry tom ,právě by ležda její 
cena, že tvóří samostatn}r ,důvod vzniku práva, nezávislý na. p;ř'ed
choúm jednání. Ale i x a ur-'}'(! a cp '17 phpodolbněná k mancipalCi by 
musela b)Tti stejné povalhy. Lze tuto o,táz:ku na zákrladě ,l'i5tin Inás 
dochovaln}'ch rozřeš!ít? Známe případy, že k průkazu vllastnictví 
dovolávají se s,trany 'pouz'e r.a,,;ay(!acp'lí. TaJ:: P. Fa,y. 100, P. Oxy 
100. Avša:k prá,rě v těchto případech nelze s,e uzavírati t.:::rmu, že 
tu xa,,;ayťacp'll je identirCiká se s'mloUJvou trhovou . 

Nalproti tomu na :př. , ve vlastnickém Sp01i U P. Oxy III 486 
z r. 131 nedovúľává se ža.J.ov,aná katagrafé, nýbrž uvádí smlouv'u 
trhovtOua zapla'cení ceny trhové, nebo v žá'dostech za kni,hovní 
zápis nedovolávélljí s'e strany nik,dy ,kata;grafé, nýbr,ž vždy s,mlou
vy trhové, a ta. zpra.viclia bez uvedení zalPlacení. ceny trhové 
(v'iz S.:hw.a,rz lkkunde 254 pozln. 2). Z toho by by.lo! m0žno snad 
souditi, že ale,spoll v ranné době c1sa:i-ské, kdy pojem kata:grafé 
ja'ko právního jednání zcizlO'véliCÍho se teprve vyvíjel, str3.lI.1y si ne
llvědiomov Cl ly aJbstral<tní jeho povahy. 

Máme-li llyní celý V}'voj struČrně shrnc'uni, je paltrllO, že .po
JU11 katagrafé proidě1-al značnou meta11llol'foc;1.~. Pt~vrOdně patrně 

zapadal do ceJ.kowého obrazu svého d0D11ácího světa orientálního. 
V podobě, jak se vytvořil v řeckém p,rávll !mimo.er:yptském,sQru
blasí zcela s rúzll)r,mi těmi klausllllemi .o vzdání se, přistt'lPujíóm:i 

k trhu za 'hoto.vé. Je ovšélm pozoruhadno, že v době ptalomejské, 
kde 10110 pojetí tdltl doz/I1'a.1o v)rl"élZU V a?'?.'j'(!acp'17 anoó,,;aaiov , 
právě termín .katagrafé se sk0'1'.o vťtbec ne,vyskytá (materiál 
u S c 'h w a r z e lTrkul1rde 227 ;rozn.). Stav ten se zcella mění 
v době cíS'ař,ské. Tu již v ne.1r:anějškh 1isti:nách doby té (allexam
drinských s,ynchorésich) s katagra,fé se setkáváme. IllJSltÍ1tut po,zem
kových knih, .o němiž máme prvolu zlprávu z r. 72 pO' Kr., \musi'} 
mít,i na ntv'á;i-ení Sle pojlmu toho ro!zhodný vliv. Kat.a.g,raié jeví se 
tu veřejt1iOl! k zápisu se hodící Jistinou bud o. trhu s,amém nebo 
na zMdadě trhu vydanou k účeltlm zápisu nelmovitosti do knih. 
V existén,ci katagraJé dlužno spa,třovati c1a.lší di'rvod pro správno;st 
:rvI i t t e i s o v ,a názoru o IPovJélze knih pozemkových . Jako právní 
jednál1lí zciz.ovací pi-dIa p.alk katalgr3!fé do doby byza.ntské. 
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