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Continuatio F urti.
Studl,e z práva

,řílms,kéhO'

a byzantského.

Vědormá činnost lidská, kterou zákony trestní prOlhla,š uji za.
tu neb O'nu" sk utkovo u :p odstatu tres,t ni, býv8, ča,sto pO'čátkem
trvalého , be~,právného stalVu, který udržuvati záleží ln a vuh osoby,
jež jej z,půs oluila. Jsou p'řípa,dy, že zákonodárce prebírá věldomé
udržování z(působeného bezprávného stavu do skutkové podstaty
trestníhO' činu. V tom Iphpadě trvá Idelikt stále, dok ud určitý stav
jest udržován. 1 ) Pravideln ě \ršak zá,kO'nodárce prohla,šuje čimnost
samu 'O' sobě za Sikutlk1ovou podstatu trestního čilI1u. Pak ovšem
udržování hez,právného s't avu, činnols,tí přivoděného, ZLlstává vlnlě
skutkO'vépods,taty trestní, tedy prO' otázl'u existence deliktu bez
význa'm u. Z tohoto ,stalI1ovi. ska
.
'p osulzúj.e se ve vědě práva trestního de,likt krádeže. 2 )
,
V římském právu jest ty.pickým oZlI1,ačením objektivní slk utke vé podstaty rozsáhlého :m ajetkového ,dehtktu, zahrn,u jíciho .i
delikt krádeze, totiž furta, termín ,contrectaho, contre.c tare. Již
z významu tOlho to slova plyne, že delilk ,t pO' stránce objekti.vní
, byl dokonán již uchope:ním se vělci, Iprvním stykem s ;::izí věcí , a
to jest potvrzeno i l-adou 'Pr.aktických ;p.řipadL1, obsažených ve
spisech ř1mských právníků. :' ) U,držování sta,v u oldcizením z,pů
::iobe!l1{~;ho, t. J. ' daJší di,sposlce zlOldějOlv.a s ukradenou věcí nemohla: tedy býti, lo·g idky vzatO', al!1,i pdkra,čolvánÍm v krádeži, ~l!nj
novou krá-de,ží. A pi'e-ce se ve s'plsech ří'mských právníků, reproc\.ukOlvanj'Tch v Justiniall.ov)-ch Digestech, setkává'me na jed-nom m1stě se s,lov,em »cOlntinua.tio fu.rti«, na jiný'c h místech pak
se - hcbas velmi nesměle - operuje s myšlenkou , ja1kO' by zlo1) Ve vědě práva tre stního se na př. uvádějí do této k at ego ri e
trestních činÍ1 přechovávání zběha § 221 tr. z" věznění člověka § 93 tL
Z. a nakládání s čl, o'Věke,m jako ,:)trokem § 95 trl Z. Finger Das Strafr ec ht sÚ. 575, _Max Ernst Mayer Das allgem. Teil des Strafrechtes
str. 126, Miřička R. tL p. hm. II 1915 str. 129, Prušák R. PL tr. str.
145 a násl.
r
2) Srv. Fin ge r s tr. 576, M. E. Mayer str. 126, Janka D as oest. Strafrecht str. ISO .3) Srv. na přI D 47, 2, 21, pr. Mommsen R. Strafr echt 724 nás1. ,
Hitzig: Pauly vVissova Realenzyklopiidie Furtum, Karlova R. Rechtsgeschichte 783 .
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který po krádezi nadák dis.ponl1je s v ěcm,i ukradenými, se
stál'e, pokud tento belzlprávtD,ý stav udr žuje, furta. N afr·oti t ~mu jsou jiná místa; která dal!š í nepřetržitou d,i,s/p oslci zlouĚ:jovu s odci\Zernou věcí, další contreCltatio, nepovía'žují za nové,
resp . dále trvající .furtum, pi-ímo vyl'uču,jí takovéto. íP ojetí, a vyklád,a jí rťtznéžaJoby z flurta" jež Iprávě zarvdta,ly p o dnět k myšlk nce
»con tinuatio furti« a jinirm 'Podobným konstrUlkdm, z'ce,La jinak ~
P řiroz e ně se podává dOlmněntka, že se tu Jedná o rozdílné názory
říms,ký c h právníků. 4 ) V tom směru na př. ,pov.ažují za dosti pravd ěp odobné, že to byl Celsus, který ,si konls truoval theorii O> »COIJ1,linuatio furti«, tedy že jalk ési ojedinělé stopy této myšl'en.ky v
řlim Slkém právu existo v aly .
Vyl!učuji v šak, ze by m'Jš}enlk,a
o trvánl deliktu furta 'p ro trvající detenci odcizené v,ěci měla sebe
menší ·k omstr'u ktivní a do kttrinMní cenu v cel k O' v é m vývoj-i
pr áva ř~ms,kého. Veš;k eré stopy ap.Jika,ce této theorie poněkud
vs eobecné povahy považll1ji z,a interpo\lace, za pro.dukt 'p ráva byzantského, jež z.élJbývá se s theorií touto' v rOlz's ahu C() tJ1!e]SlrSliTI
čl nejvšeobecnějším, ja:k jest zv:láště v'i dno z dokladli pozdního
rriva byzamts.k ého. 5 )
M y šlenka, o kterou .s'e jedná v t,heo~ij a trval,é m furtu, vysvitne nejlépe z formulace, jíž sle dostaao tbeorii pOlzdn1Yn právem
byzantským: 'E 1'ÉXE7;at Ó ultn7;''7r; Otr;VEuwr; OU~ 'to ua{).' , buiG't1Jv
'ÝJp,éf!av 'XAonr,v áp,af!7:ávew bc 7;Oi] uar,tXELV xai 'ljJr;Aacpav 7;0
n (! arfla. Pravý op.a'k toho, co za:stává ~moderní věda práva trestního o k'r ide.ži · jalko žto »ZustanellsvC'rihrechen «. Zloděj dQPolu ští
se neustále de>lliik tu furta, ,do'k ud zcrdržuje věc ukradenou a s ní
b e z.p'rávně n<likládá. Theorje této ,pou,žívají právníci byzantští, ahy
o uťhr odnili :
1. Že osoby, dopustivší se furta, v době činu však z různých
důvodů osobních nezoclpo:vědné (manželé mezi sebou,otrolk VUCl
pánOlvi) mohou býti ž.a:lo:vány z téhož fúrta po odpadnutí zmí1!1 én ých překážek ;
dopol uštěi
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4) Srv. na př. Mommsen str. 736 ed I.
5) Z Iliteratury sluš í uvésti především Pampaloniho, který problému
nás zajímajícího se dotý ká ve svém spisu Studi sopra il delitt'J di furto,
Cap. Oo'n tinuazione d el furto. Lituji velic e, že - toto dílo· jest mi nyní
ú pln ě nepřístupno , t akže jsem ho nemohl použíti . Nové, velmi ', :)bšírné
hi storickokritické díl o Huvelinovo »Etudes sur le furtum dans le tres
ancien droit romain« Pari s 1915 , nedotýká s e ex pnofess,:) našeho problému.
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2. že actlo fu.rtí se vždy l!1\eprom'l 'čuje uplynutím 30 re slp.
40 let;
3. že základem trestu z furta není vždy jen cena věci v době
l.rádeže, ale e\rent. cena iPOlzdější, je-li t,ato vyšší oné , že mohou
D),tí ,k ondikovámy nejen věci ukradené, ale i věc i vyrobené z ukradené látky nebo hmoty;
4. že actio furti, třeba že jest »mere poenalis«, přechází na
univet~sální i singulánní succ'esrory .
Již v kompilia,ci J ustinianorvě můžeme ,pOls třehno,uti stopy
těchto ,dok/trin. Co VŠaJk jest v kOlffipHaó ještě latentní, c1oc,h ázÍ
určitějšího výrazu v 'polzidějším (právu by!Zantském. V š imněme si
jednotlivý:oh uvedených prob1émů,přihilížejíce j edlla k ke kom.pilaici Just., je;dnak k pozdější,mu právu byzantskému.

1.
A.

J a:k známo., obsahoval praetorský edikt zvláštní žalolb u (iu,dicium ,singulare), pro př~pad furta, Slpáchaného mezi. manžel y ,
acti'o rerum wmota'rum. Byl to iPůvodně rei'Perselk utorní pr ostře
dek, , jímž rozvedemý manžel domáhal se proti bývalé manže·lce
yrácení mebo nahražení vécí, j-ež mu ona odcizila Ještě v manžellství vzJldedem k budoucímu rOlzvodu. 6 ) POtZ-ději b)Tll.a žalo ba
ta rOlzšířena po stránce osobní i věcné, prošI,a ponenáhlým vývojem, jehož jednotjivé fáse j'S{)lU vBaJk velrnimlha'V'é a ne vždy
bez'pečně zjistitelné. 7 ) Vývoj ten však můžeme nechati zatím
neiP ovšimnut. Jen jednoho sporného bo:du musíme s,e dotknouti:
Jak byl právně .kva,l:ifikován skutkový podklad naší žalolb y? Bylo
C) Srv. D 25, I, I, Pau!lus ad Sab. Rerum amota rum singulare iudicium introductum est adversus eam, qae uxor fuit ... Jest sporná povaha tohoto iudicia. V italské literatuře zastává se vlivem prací Pampaloniho a Zanzucchiho trestní povaha jeho. Srv. též de Francisci Azioni
-pena1i 79-81. Náhradní povahu žaloby zastává v nejnovější době proti
cit. autorttm Levy Privatstrafe und Schadenersatz II4/4. Dle mého názoru byly první pochybnosti o ppvaze žal'Jby vneseny teprve konstitucí Dioc1etianovou C 5, 21, 2 , Z jejíž věty (patrně interpolované) »constante matrimonio n eque poenalis neque famJsa actilo' competit < začali
někteří interpreti vyvozovati poenálln í ráz iudicia rerum amotarum,
jak nás poučuje Enantiofanes (Heimbach III 304).
7) Levy str. 114 a násl.
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~~ něm sip,<:ltřováno furtu:m? A tu nezbývá, než spokojiti ,se kon:; taiováním sporu v římské pravovědě. Jedni (Nervla, Cassius).
z aJ5'lávali , že tu rr1le ní furta, ježto v manželství jes't manželka
»quodammodo domina« jmění 'manže;lls,kélho, jest jaksi spollu,v lastnící j,měll1í manže1olv,a. N'atproti tomu S,élJbinus a ProClulus, jak nánr
referu:je Paulus, zastá'vatlll, že tu Jest furtum, a aby u.čini1.i tvrzenÍ'
t o ll1ázornějšÍlm, p0l.l,žil.i př'irOlvnání s p-řÍlpadem o,dcizení, j~ž spá-c hala fiha famillias: j-est tu furtum , nem.á · však místa žalolha8
l fUľta. ) Mínění to ,palk stalo se patrně pantJdídm.
Uvedl jsem - a v tom jest dnešní doktrina, jinak jdoucí zde·
ve lmi rů,zný.mi cestami, téměř Zla jedno - že !pťrvodní fUI11ik.ce naši
žalo!b y byla mnohem užší, ne,ž by se zdálo z její bohaté aplikacev Di'gestech, že se v,ztaho,vala pO'u ze na furtum .rolz vedené manželky, že pcLssivně legitiJrnorvaná byla ,pouz·e manžel/ka, odcizi v:šÍ'.
ně jaký majetek manželův v,zhledem k bllldoudmu
rOlZvodu .
Z těchto úzkiTch hranic působnosti na,š í žaloby YYIP1ývaJlo anci,
že v jimýchpHpadech mohla býti v,z nesena ohvyk'l'á actio furti.
( Jdózii1a-li tedy manželka nějakOlu věc manžeJlOiVlu ještě pí-ed
manžeJ;S'tvÍm, nebo po Imanžel'Ství, byl.a actio re·rum allTIotarUl11
vy loučena , a mě·l,a průchod actio furti , resp . ,condi,ctio fur1iva . ~ás
zají-má zde z,\"T láště tento poslední případ, na který se vztahuje·
Pa u.lův text D 25 , 2, 3, 1P'f:
Et ideo, si post divortium easc1em res oOlThtrectat, etiélJm furti
tcnebitur. 9 )
Interpretace textu nezdál,a by se obtížnou, zdállo by se, že·
Paull us .k onsta'tuje tu veLmi přirOlzenou a nespornou zás,ajdu, že·
a. r. am01a'r um se nevzltahUlj-e již na fu.rtum spáchané r o z v ed e :n o u manžellkou p o rozv,odu . Jaký však mají význam slova
»e a s de lm r e s«? V ,předcholzím není z'm ínlky o něj ,akých » re~ « ,
tedy kte:ré jsou to »ea!demi res«? Dle mého názoru jest mo žný
jen jelden v)'klad : jedll1á se -o »e,aede.m res p o st divortium« a
»a 111 t e divo'rtiu!m «, j.i n§mi s:,}Qlvy jedná se o to, ž'e žerta pO' rO'z vodu bezprávně nakládá s těmi vě' cmi , ,které odcizila před rozvr: dem. Praví se, že lze užíti žaloby actio furti, pakli,ž e žena
8) Srv. D 25, 2, I. Huvelin Etudes sur le furtum str. 626-630,
Levy str. 121 a násl, Pampaloni Sopra alcuni azioni attinenti al delitto'
di furtJo str. 158.
9) Pokud se týče zjištění původní souvislosti, srv. Lenel. Paling-.
177.1. srv. též Levy str. 122-6'.
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s věcmi před rozvodem O'dciz·enými nakládá dále z,lodejs:kým zi:~ů
-sobem. To jest dle mého názoru nevyhnutelný výkl!a d crt. textu .
.Jest ·však myšlel!1k.a, tu olb s.ažená, myšJ,e nkou ' kla·si·ckO'u? Že je st
úYo~dní »et ideo« oblíbeným byz,a ntským obratem, jí(mž se často
uvádí norv-ámyšlenkaJ kompilatórů, .jest známo,lO) r'Qiv něž však
jest jisto, že .tentO' formáLní argument sám Ol sob ě ještě mnoho' ':leznamená pro zjištění ,prov,e nience textu. ROIzhodnou tedy jen
věoné argumenty. A tupolVažuji za jisté, že citov,aný, text v uv edené interpretaci ~ a víme, že jest to jediná nevyhnutelná inter'p retace - neil1iů,že \p O'cházeti od kla,s ickéhoprávníka. ~ e· prot,),
že se tu operuje s ideou trvajícího del~k,tu furta, n,ehoť jest právé
l1éušÍm úkolem ideu tu ná jednotlivých pHpadech pře/zkoušeti, ale
proto, že se .oním dŮ' s.]:edkem, vy,p lývajídm z textu , znač'ně sesb··
·bu.je působnost kl,a1sické 3.'ctio rerum athotarum v její prJ;,v é kla-siuké funkci, .a že ostatně uvedený text odporu1je některýal ji[]YHl
tex.tům, o jejichž původnosti není pochyby .
Působnost klasické alc tio rerum élJmO'tarúm, její funkce, jc!í
-- abych tak řekl .- ,r,ai,s on d'etre, tO'ť j'c den z tn:ejslpornějších
bo'dů, kolem nichž se těž, ce probíjí moderní věda Hm's kého práva'.
]"edno všalk z!dá se přicházeti stále k větší a větŠ.í evidenci: ú? lná
nezávislo,sit klasic.ké a.ctio rerum amótarum od t. zv . honoT rnatrl:·
monii Honor martrimonii, pudor matťimonii ; a jak jinak se vůbec
vyjadřuje vpra,m enech životní vý!zmlamnost sva',z ku manžel'ského~
nebyl mlo tivem a východiskem původní klasi1cké a'c tio rerum arnotarum, vždyť známo je dobře, že nejen !po skončení ma.nže!lstvÍ ,
'a le přímo v době manžeLstvi siaJmého nebyly vyloučeny mezi
TIlanžely různé trestní žaloby nebo ž,élJlohy s infamií spo!jené, 'a ž~
naopak byli to byzan1tští rávníci., kteří . žaJOIby 1)1 e.z i manžely pře
váděli právě vzhledem k tomuto' holt1or ma,trimonii y žaloby reipersekutorní, převádějíce je ~ trestní:ch ža;lob in duplum v rei··
persekutorní žaJoby in s.iľl1ipJuP1 (3Jctio servi corru\pti, actlo leg-i"
·Aquiliae.l1 ) Je to tepfV'e Justini~n, který ye svých konstitudcl1,
. ~ýl<ajících se actio rerum amortarum, uvádí- jako" motiv této žaloby a vY] ' OIučení portupné ž,a loby z fur1Ja jen a jen tento hono'1"
10) Srv. na př. SeckeI . Heumann 'ke slovu »id eo« .

11) Srv. D ll, .3, 17 . interpoll. »s ed favor e nupti ar um in; simplum«,
Ů 9, 2, 56 a k 'tomu poznámku Anonymovu (Bas. 25 , 2, 25 Heimbach

III 310).
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matri/!ll'onii a jiné va·r ia·ce tohoto tefim,ínu .~2-) To jsme však v p ra'a zákonódáris tví 6. století. ] ediný text kl a,s i·c ký, kter)T
7 našem oboru operuje ~ !p odobno'll ideol'Og'ií, jest ·k onstitu'.:e Di okletiaiI10va ,z r. 290.C 5, 21, 2, ta však jest , jak moderní práce r (',lnanisti-cké ukáz1aly,1Z) právě v této příčině interpolována. l}ímská actio perum a-mótarum vša;k v zniik,la z jiné ' m yšlenk o'v é b ase .
Pi: ~ně a bez, pečně nalze arci v této ' pi-í čině se vy sllo\v iti , ale J,' ~t
v dice Ipravd ěpo-dobn,o., že po·m éry dotální do by daly jí v,zn ik n o utl.
] ,evy na pf. s.o'Udí, že v skutkovém podkladě a;ctio nis reru::n amotar'jm ležel jakýs.i druh <s,v~poJtno'ci ; žena, očekávajk , r ozvod a
chtějíc míti zal)ezp eceno vrá,cení v ěna způsobem co nejrychleiším a nejúčinnějším, o-deb-ralasi je prostě z maj'c tku muž ova.
(Víme, že věrio bylo v hstJl11,ctvÍm m,anželovým.) Jen tak s-é vy:...
sv ětlí na př., že mohJ vzniknouti jeden názor, že žena (Jdnímá
tu věci, jkhi jest »quodammodo domina«, že jen žena může h)Tti
passivn,ě legitimována k této ža;lobě, ne muž, a1Jd .i4 ) · Uvědomí~
me-li si tedy, že pi-evážnou, ne-li vthradóu funkcí kuasic.ké a,cLio
Terum amotarum, bylo ž,a!lovati po m janže1:sikém r'olz vodu ženú
) quae UXiQr fuit(r pro furtu-m vzhledem k ro,z vodu, tedy pr·í)· dr)hu
:rozvodu spáchané, uvidíme, že ndze aplikova.ti na tuto klasil~lwu
žalobu cit. 1. 3 pr. D 25, 2 V in:terprel'alci- ISlhlQlrél.i uvedené. neboť
to by zna-m'e nalo přivésti ,celOlu tu actio r. élJmot. aid :-lJbsllrdum.
N aprolt i ťomu slDáši Sle do:e-la jin;1k vylo'ž ený slr nysl cit . .J. 3 PL
Dc:od. vzhlede.m k právu Justiniansikému. Od doby prvního a
druhého století až do šestého sto!,etí p~ošla aJctio r. amot. dlo!uhým
výyojem, právě tak, jako v,š echny právní (poměry, s ní hraničící.
V právu JustiniélJnském sta;la se z našeho »iudkium singulare. ad': ersus eam qua'e tJ.xor fuit« ž,a lloiba, jíž jeden z ,man.želt'l, který'kolív , muž In ebo žena, -domáhá se vrácení nebo náhraJdy věd ~ jež
druhý manžel za trvánídřívěj§iho·, n·Ylní rozvedeného manžel:ství
·odcizil. Pouze ohl,ed na· významnost: na ,m ra,v ní a nábo ženskou
v áhu svazku manželského působí /!lly ní, že místo' 3Jctio furti . udě
luje se poškozenéimu manželi (nebo manželce) a'c tioi <f o amotarum.
i\.však pouze potud platí tato mírná ,s anklce, pokud s,e opra!v du
j edná o fu:rtum spáchané v manželství. Důležito ,pak jest to., že
v oy· ědě

12) Srv. Cod. 6, 2, 22, 4 a násl.
13) Bonfante Instituzi,óni 180/2, Levy str. 17-4/2 a autoři tam citovaní.
14) . Levý ·s tr. 126 ná~1.
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,Podle názorů byz,amtSlkých furtum se nedolk onává prvním a,k tem
styku s věcí ukradenou, nýbrž furtem jest i ,k a,ž dé 'dall ší nal1dádánl
s údci.zenou věd, pl1o' stě z'a držování věci ukr,adel)é jest trvající
kontrektací. Aplikujme tuto myšlel!1!k u na lláš ,pbpad.l\![l.1ž (nebo
žena) dopustivší se z,a trvání man.ž e!lls tví furta na druhém maliže1u, může bý,tl 'Po skončení manželoství, jm~l1'olv itě ro,zvodu $tíhán
netrestní ž,a labou actilOf. amot. na vrácení, res.p. náhradu sikody_
Jestliže všaik i po 110lzvO'du by nadále na:k1 ádélJI zištným z.pLl.s obem
s věcí, za malnželství odcizenou,. a dal tím na j evo SNŮ j ~lalší ani11111S lucri fa-ci-endi, mllž,e býti pro tuto trvalou kontrekta'ci po
rozvodu stíhán trestní ža;}obou, actio furtL Vidím'e tedy j ii nyní,
že shora uvedená inteTpretace fragmentu 3 PL D 25, 1 snáší ·se
dosti dohře se stanovis,k,a práva Justi.niians,k ého, že všaJk jest zhola
lJGl11'Ožná se starn:oviSiKa ,p ráva klaJs.ického. Zastáváme-li pa,k nevyhnutelnost této in.ter,p retace, máJme tu i vělcný argument pro
inter,PO'laci cit. frag.mentu 3. pro Deod.
Řekl l'sem vš,a k, že i z jiného stanoviSlka lze zalstáv:lti i01.tcrpol<Jci, ,a to vzhledem k tomu, že cit. fragment ol~'portlje jiný-m
textum, n jichž původnosti není p ochyby. Mám tu na mysli ph::devším 1. 17 § I Deod, ULP 30. ed . ».diViQl-ti,i ca-usa res aml.1ta.s dicimus _ .. etiam eas, qua.s nu/pta amoverit, si, cum discederet, ea!s
cehverit «. Zvláštnost to'h oto případu spočívá pouze v tom, že
v době krádeže · nebylo tu vůle ob oh a(ti ti se pro do h Ll r O' zv o cl u, tauo vůle byla manifestováli1la teprv dodatečně : .7-ata lenÍlTI
v ěd po rozvodu. N e:h le dě však k tomuto subj ektivnímu zabarveuí
pHpadu, jedná se tu prostě od krá:dež v manže:!tství (nupta ;'llnov erit) a dal,š í bezpráv'no'u di'Sposici nad touže věcí nejen v manždstvi , ah: i v době rozvodlu (cu.m· .d~S1cederet, eas celaverit), tudiž
s lejný případ, j.ako v cit. 't extu D 25, 2, 3 pl'. Než rozhodnutí
jSo.U v obou přípélJdech rOlzdílná. V případě právě uvedeném: »divCJ,r tii c,allisa res a'm ota's dicimus«, v případě dřítye uvedeném
\> etia1TI furti tenetur«. Konkluse nemiiže tedy býti jiná, než tat,r) :
1. 3 pl'. jest kO'mpi.Ia:tOtrskou interlp-ohd.

°

B.
1)0 souvi,slostis Ipří.pady k'r ádeže ma,nžels,k é ho/dI se případy
krádeže v rodině. Oba druhy IpHpadůmají cosi al!1lalogickéhc>. Sabinus a Pro1kulus, ,kteří ,p roti OIpáčnému proudu qualifik:1Vali a111-O-
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ním aktem
i na,klládánl
~ s t trvající
l\![l1Ž (nebo
lhém matirodu stíhán
acll1 sikody .
l zpú.solb ern
j ~lalší anitrekta'CÍ po
ly j!:~ nyní,
:2 5nft"ší .se
~ jest zhola
-Ii pt{Jk ne'ument pro

áv:lti irntcrruie jin)-m
lysli ph:deamotas di:ederet, ea!s
v to'm , že
o h u r O' zzata 1enh1
t zab.:uveJ.lí
pta ;.nnlOvev 111 alLž,(~ 1~rit), tudiž
rozhoc1nuti
eném: »diuvedeném
t, než ta t~) :

tio ,m anželky jako furtum, o dvollávali ·se právě ,na furtum s:p á-:hané
dcerou v rodině. Dál ovšem anallogie ta nešla, nehoť, jak znátiw,
<Ll1FltÍO manlželky byla důvodem zvláštního iudi.ci.a rerum a-,i1cta~ 
rnm 'p 'O rozvodu, kdežto furtum, jež s:páohalla v rodině filia iarnilias - ' právě ta,k, j.aJko filius f,a millus nebo servuls _ .- ne,dalo
vz,nikati po r ozváz,ání ,moci otcovské - nebo pans!ké - ani žaíJDČ z ÍLlrta, ani jiné žalobě. Ja'ký VŠélik má význam nové íurtull1,
spáchané po ro zvázání ,poměru mocenského? A tu vystu.puje :lpět
a.nakgie s ,p1-ípadem krá.deže manžels!k é. Neboť j,ako ~nanžeJ,k;J
byla stihána pro. furtum, .po rozvodu .s.pá.cha,né, ,pra'videiu'Jl:t a::ho
f!;.rti, ,právě ta:k byl i otrok, dopustivšís,e nového fnrta po manu11lissi na s'vé:m bývalém 'pánu, s,t íhán žalobou z furta. 15 ) Viděr
J ~ 1)-]e} ze bYlla v právu byzantském tendence rOlzšířiti acti.), turt ?
i na ty případy, kdy mal11,že1:ka, dopustivš,í se krádeže v m a .. - ž e 1s : VI 1 'Pi~ed rozyolde·m , .pOlk'réličorva:la po r.alzvodu v kontrelktac i
týchž věcí. Lze pozorovla ti . tuto. tendenci i v 'přílPadě furta 0tro~
kovať Jin)7mi slovy: jél!k je formulována zás,a,dia Ol zodpov.ědrlO's,t i
strokov ě za n Olvé ftlfltu:m, spáchalné po ma11'Umi6si? Všinmkmc
si textu . Náležejí s'e m jedna,k LTtpianLw text ad Sab. D 47, 2, 17
pro a reskript 'CÍs. Alexandra. z r. 225 (e 3, 41, I). FOIrmu11.ace cit .
:nísta Digest »pl,ane si m:anUlmissus contrectahit« není s,ama
o sobě Íl\p l l,l1Jě jaJSná, neboť dala by s,e vYlk lá-dati na první pohled
v ten způsOIb, že se jedná o. nové furtum, i v ten způsob, že jde
o pol( 'račov,ání ve starém fUf,tlU. Mnohem zřetelnější jest mJnVé?
cít. mís,t a Codexu, a ta nám teprve plOsky tne pravý návod. k por : ,lzuměni cit. textu Digest.
Právní zásada, v konstituci Alexlandrově formulovaná, jest
taL): D opustil-tli se o1:rolk furta na svém /pánu a na to byl propuštěn na svobodu, nemůže býti stíhán nyní žalob-ou z fnrta, n'eboť
v d.obě furta zal Qlba nemohla vůbec vz,n i:knouti (nolO. est nata) násleukem mocenského poměru a tlu'diž ,a\n i po rOlzvázání jeho nemůže bývalému pánu příslušeti. Pi'-i,pojujese však výhrada »nisi
fuirtivas res et J-,ost ,m anumiss'ilOnem contrecta.t «,lG), t. j. leč že
15)

Srv. na

př.

C 4, 14, 6 (Dioc1etianus).

16) Stejně zní Thaleae,:::>vo:

se případy
ickéhl). Sa:'Jvali ama-
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llóoa~ lId f.ti! 'ta
x}..anÉvr:c.
Heimbach V 376 srv. Manu'a l e
str. 361. Oč se vlastně právnicky jedná, jest velmi správně vystiženo
ve scholiu "Kat 'Ýj llEQ" XA07T* arwrn" (Heimbach V 376). Jest vystih110Uti to, zda t en kdo ukradl svému pánu nějaké věci, na to byl pro-

7lQrÝ.r/ka.'ta

Sborník

f.tE7:a

věd

n)v

l,}..eV&Ef!íav

právních a státních.

'to

xon;a

1J!'1}..acpa."
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i po pr opuštění S U ll<: rad e ln Ý m i v ěcmi n a'dále j alk o z, loděj
:JiSlpo,n uje . To jes1t, my S/lím, naprosto neS{porný výklad t oho/tOl d.oda,tku. Jest však výhralda t ato původní sou čá stí reS/k,r i,p tu i \lexél.l1{lrov a? Odpov:ě ď nemůže býti IDež negatí vní. Dodatek psal
;JOuze t en, Ikdo vyaházel z toho theoretického n á zDru, že furtllm
neK on č i se prvním ,stykem s cizí v ěcí , alle ,k ažidá ďisposi,ce dal šl
Je ...,l dal'ší kontrektaJCÍ, taJkže neza.ktládal,a-li ,s nad 'prv ní kOli1.tr ektace
žaloby z furta', ·může j i ,z,a lo žíti další ,k ontrekta'ce. Věc otrokem
1.lkraldená před manumlssí, ,zůsta.la trva.lle v jeho drž ení po man umissi (tu,diž res furtiva) a na p oměru jejím k vlastn~ku se
n ic nezm ěn i l o; di'SiPosÍce zlodějov a po ,man.Ulmi's,si , třeba že je:st
jeil jedním člá.rJťk em nepi-étTžitého bezlprávného stavu, za:čatého
Í~.Htcm v otroctv í, ,k vali'f ikuje se nyní ja1ko nové furtJum. T O' jS0U
názory p.rávní:k tl by zantských, re.Sjp. - řetk:něm'e hned -- jedné
skupi,ny právnÍ-kLl byzantsk ých, Hmskbmu. právu jsou v šak naP,[ osto neznámy .a · tedy dodatek »nÍsí furtivas res et ,p ost m anumis'siolll,em ,c ontrectat « z řE~jmou interpolací, A argumenty inter?o1ace? Citova,n ý do datek »nls i furtivas ... « ohromně seslabuj e
- váhu říms k ého dogmatu o v y lou č ení žaloby del ~ktní proti rnanum;jttovanému otroku z deliktLl za ot,r oct ví na vlia,s tním pánu spách:m~-ch. Je-li .p ravdo u výhrada »U1i,si furtivas . . . «, pak tím pozh)'vá váhy u.vedené dogma. A jes't zná mo, že právě kompilatoři
s es,la.bují význam rLlzných řimských p rincbp ů právních, připoju
Jíce 's lovem »ni,si« záv-alž né výhra1d.y .
Obrat~me

nyní pozo rnost k druh ému .zásadnímu t extu, zahývajídmu se našim 'p rohlémem - jest to fragmen t z U lpianovy
kuihy X X XIX (IPoidl'e Lene1a XXIX, podle K rug ra XLIX) ad
Sab. Řešení nalš í otázky jest tu · téměř- shodné s tím, co jsme vid ěli pJ-istudil1 ,cit. kons,t ituce A!l exalndrovy. T o, co jest v císařské
konstituci vyjádřeno slovy »furti a.c tio no.11. est nata neque advI'rsus i,p sum, s-i . IP ostea manumis's uls' est .IIO/cum ha1bet«, jest vyj ádřeno ohdobno'u, ·až náJpadl!1ě podolbno'U fo:rmulací u U lip iana
puště'n na svobodu, drží však na dále ony věci, můž e býti právnicky
p)O'važován za zloděj e
stihán actio ne furti "w,' cl oxéOv xAenr:ew ó'ť (hv
7:a xAanÉvra 1J. 'ť/Aa!fičx ~ f(rÍl ()l! rřJ lv ~é''(' xat rřJ &ó' f.~tfJÉ"ďovft ". V tex tu

a

l

Basilik 60, 5, 44 se kllade přílišný, ba nesprávný důraz na třídění m eZI
p řípadem " i: XJ.. é 1J.lé ČJ ó'l)vJ..o~ 7l~árftara rfí~ )f)"'ťJ~ovoftia~" a příp a dem ,,~ 'lJ ix('(,
ffe 7la(!' arvov rov oe(Jnórov xAÉ'l/Jét" a tudíž pravá p,)dstata problému jest
s etřena .
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nelIue enim actio, qUlae non fuit ab init,i ó nata oriri 'p otest a'dvcrs ns hunc furem«. A to., CIO následuje u Ulpiana, není, leč variací
t'Jho, co neznámý právník byzantský, praví v dodatku k cit. kons,tJ!tuci »,nli si furr.tivas res et IP01st manumiSiSioil1em cOllltrectét<,.
A třebaže dodatek .k U~p;ila!tl,()rvii neizačíná 's lovem »nisi«, nýbrž jest
f ormulován samo statným souvětím, jest již z formálních dův, ,)dů
podezřelý úvodním )}plan~<(', obl!íbeným to. slovem byzantsrkýoh
právnikú,17) jakož i jiným, ča:sto kompilato["y užívaným s,l'O'v em
,> hod.íe«.JS) Řelk,l jlsem, že mlulVa' tohoto dod,at;lzu k Ulpianorvi není
zcela jarsná,~ že slova )}s,i manumi:ss,urS centrectabit« dala by se
s a trl a 'O s obě vy!kláJdJati v ten z(plhob, že se jedná o nOlv é furtum, i v ten způ~olb, že Jest tu míněno. :polkrar č.Qování ve furtu spich~ném ještě v nesvoholdě. Po studiu kOrllstituce A1 exandrovy
však m);sl1lm, že nell ze váhati ve výk1laclu a nutno rOlzhodlno'llti ~· c
jé"l pro -druhý zrpů,so!b výkladu. V olb ou textech, až ná'padně
struktur.ou se s,hodujídch, jest nej<prve vyjáJdi-el1ia klasi,c ká .zásada
o nczodpov,ědnolslti ot.rolkrově · za delikt před ,m aullumis>sí na v ,l astním
pánovi s,páchaný, ,a Ik ní jest kom\pilatory připojena v obou přípa
dech věcně se slho:dujíd vý,hrada zodpovědnosti za Iporkraóovál1í .
ve furtu, třebas ještě v nelsvorboidě s;pád1aného (t. j. za,čatého).
Že pak teorto z,pŮrs.olb výklald'u jels t i Ip ro Ulpianův text ,nejen možný, a:l e přímo nevyhnutelný, dokazují 'poslední slQrva: věty »quia
hodi'e furtum fecit«, jimi-i se dává zl'O'c1ějskému naldádání s věcí,
pi-ed Im,a:numissí odiciz'e nou, tý.ž výz.n:élJm jélJko novému f'urtuI. T ,udíž Jest nesp-orno:, že »s,i m,anumissus contrectabirt « ne'Zn,aimená
»si m,anumi,srs'Us furtum fecit«, . nýbrž »si re t ima.nrumlls.sus e a sd e jU Cf u -r t i v a s) 'r e s contrecta:vit... q u i a hodie furtum
fecit«. Za těchto okolllností jest pak jilS'to, že cit. dOidatelk ne/pochází
z U l,pi an.a, nýbrž jest ·ilnter:poll ací. 19 )
»

1

T ludiž klOnkluse: Theorie o' 'trva.j~cím deliktu furta ve!d!l,a byzar r~tSiké ])!rávnírky k iprolOlmerní Hm:Slké zásady O' absol!u tní nezodpovědnO'stí lprorp,uštěného otroka .za furtum s:páchané v ne,sv'orbordě
: ,) Srv. Seckel Heumann ke slovu »plane« .
103, Albertario. Hodie . Contributo all ?
dottrina delle interpolazioni 191 I.
19) Ostatně dokazuje nutnost zmíněného výkladu i index DorlOtheův, kdež kllausule nás zajímající jest repr-Jdukována t akto: "El flivr:Ol
,l~EÚX -r:7Jv lAEv&Ef!lav tJ1'1AaQJ17t1Et 7:0 y,)..OTltw:Úuv 7TQťiYI.Ft, -rÓ-rE xa'tiZE-rat -rfl rpovf!u,
we;' (h7~lEQOV xAf.TC7:fJW av-r:ó."
18) Srv. Beseler Beitrage I
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na vlastním pánovi; připou.štějí a-ct.io furti, když propuštěnelc nadále dispOlnuje zlodějský'm zpi'lsobem věcí, před IpropUštětn.JÍ.m pánovi oldcizenOlu.
Jaký vliv měl,a theoríe o trvajídm deliktu furta na t. zv. COlldiotio furtívla?
Zá~adou »no'x a ca'p ut sequitur«20) byla vyshvena zOldlpo'Vě.d
n06t oltroků za delikty spáchané na cizích osobách; po dobu
otroctví mohla býti VlzneSOOla a,ctío ,Dloxélllí.s proti pánovI s možnC)stí t. zv. noxae deditio, po priOipuštění mohl otrolk býti ž,alován
tfiC'stní žalobo u přímo. Viděli jsme, že kompilatoři m.ěli tendenci
rozšířiti přímo zoc:l\f)o'vědnotSt propuštěnýdl otroků i na delikty
(ftutu!m), spáJcha,né za o troctví na vlastním pánu. Jest tedy 'J tázka: mohla býti ve všech těchto přÍlpwdec h pi-ímé zodpovědnosti
býv dlého otroka za furt'Uim v nesvOlbodě sp áchané vznesena vedle
actio hnti též reilpersekutorní condictio furtiva? Se stanoviska
klasického práva byla odpověď zá1porná. Jako Lotilž condi'c tio furtiva , Inejsouc tliestní, nýbrž náhradní ža!lobou, nenwhla nikdy býti
vznesena noxaJLter, ta/k bylo vyloučeno vznésti ,t uto žalobu prciti
bývalému otroku ,po jeho ,prolpuštění. Vší,mněmesí pramenú ,
\;ztahuje se sem především Cdsův text D 13, I, 15.
Až na pOlslední tři s.Jov,a »,TIiisi liber oOll1trectavit« jest text
j aSll)7. Jest tu vylslloveno, že pro furtum na cizí osobě spáchané
může býti st~hán otrok po svém prOipuštění pouze žalobou <lctio
furti, nikoli však /kondl-kd. Až .potuclJ jest text j,a'Stll)T. Co z,n,atrnená
vsak dalšívý:hrada »nisi ,tber contrectavit«? A :p riori bUid,e me vedeni ,k vý,kl élidu, »jestJi.že, ]Sla svobodný, dále nakl:ádá bez1p rávně
::; věcí, v nesvobodě Ulkr;adenou«. I v tomto případě zdá 'se mi tento
výklad ,nevyhnutelným. Slova · »nisi liber contrectavit« dala by
se SIce saima .o sobě různě vykládati, ale .souvislosti s Ipřed větím
»quoc1 ab aJio. servus subripuit« - a souv:,s.lo's t ta je.st nesporná
--- nedají se i,nlt1erpretov,ati jinak, než ,právě bylo uvedeno. T'éi
slCholia k Ba'Si1iikáJm obsahují stejný výtk lad: ' ei WJ7 VJr;).aq;líoél
'Cu n(?aYf-la na;' 6ó;Et xan1orÉ(?av ln' ~ ainťf) uai f-ledl, rr;v o,.EV{teQlav EQyá6aa{tat u20nrfJv (Hdmbaoh V 442) a dokonce s,lov o
VJr;2acprfJaet jest vysvětleno v 1jiném scholiu jako totéž co 1 ' E 1W;{tťi
fU;dl, r1Jv EAEv{tEQla1'. JVláme tedy veslo:vech »nisi lib-er con-

v

20) Srv. Heyrovs ký
II

225.
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trectavit« OIbsalž enu opět ideu trvání dle bktu furta náslledkem trvaJící kontrektace. Jak v~me, podle této ideje jest každá da,lší disposice zlodějova s Ulkra·denou věcí považována za trvající furt'.1JTI ,
resp. je-li třeba, postavena - a'stpoň v mnolhý·ch ,dL1Slledcích -- 1I.! .a
ró;veĎ n -o v é m u furtu. Zde máme pi-ed sebou jeden no\Vý důsle-
dek: Fur může býti sld hán ,pro furtum v. nesvobodě na cizí osobě
Srpáchané 1)0 své man l1im~s\si lllejelt1 tre.s,t ní ža·l·oDou z furtal, ale za
Ji~t)TCh okoJ n os,t í i kondikcí: když ta ti,ž j eště po manumi's si má
ve svém držení věc ukradenou a bezprávnou da\Iší d:sposicí s n í
clá na jeve svůj all1iimus lucri faóe.ndi, takže lze uměl'ekonstruo
vati p1-ípad n o v é h o furta, S1páchaného osobou svoboldnou. Tyto
nepřiro' zené for.mubce můžeme ar ci již a 'Priori vyloučiti z práv·a
1<lasi,ckého a že tedy vkekrát již uvedená s'l ova »nisi liber co ntrer:talvit« jsou byzamtSlkým dodatkem Ik cit. textu Celsovu, to,
myslím, .nepotřebuje žád/l1ié da:lší argumentace.

II.
dů·sl edel- theoríe o trvaljícim deliktu furta: eventuelní
30letého promlčení a úm i relativně neohme-zené trvání
za.loby z furta náleží výhradně právu pozdějším u. V Justin ia.no výcb Digestech .a Codexu nenacházíme ani stopy této myšlenky .
Teprve v by zantských prranneneeh ozývá s,e zřetelně tento ll()lVý
.filázClr. Jedná se tu o s,c holia Ik BasiEikám 60, 12, 41, 2 (D 47, 2,
4I, 2). Bas.i liky re,prúdukují tu věrně text Digest: 'Ecp' C60V Ó
UAÉ'lJJa s ~il, OVl( anÓAAV'íaL 1; nE(lt /CAonfjs aywy 17 (Quam'diu
vivi t is, qui fur-tu/lll' feiCÍt, non 'perit furti actio.) 1'; ya(J av'íOS
EvdyE'íat aV'íE~OV6tOS wv, ifJ Ó Ěxwv ainov vnE~ovatOV, 'ífjc;. t'y/!-da c;
1;17 UECPaA 17 aUOA(JV{j-ovar;r; (aut onim sui iufÍis e,st is qui furtum
recit. et eum l\PSO lalc tio elSt, aut aiLieni iuós esse eoepit, et aJctio
furti cum eo est, cuius potestati subjec.tu·s est: et hoc est, quod
dicitur: ,n.o-xa .calP ut sequitur.) Prohilašuj·e se tu jasně ,zás:a'd a. Ol neobmezeném trvání ža-loby actio furti (na roz díi O'd ča;slového obmezení ·mnoihýlch jiných trels tních žalob), je,ž se pa1k kombin;J,j e
s druhou zás,adou »noxa caput sequitur «. Byzantští právníci' v yužívají te.xtu ve ,s·m.yslu své theorie. Přirozeně .chtějí uvés,t i z,rJe
no rmovanou »'Per:petultu« žaloby z furta v so-ula;d s Theo'dos,ianským 301.etým promlčením všech žaJlob. 21 )
Souladu ·toho vša,k

Další

vy loučeni

jest text
spáchané
lobou actio
:0 zlna1mená
) u!d,eme ve«(

,ě

b e z'právně

'se mi tento
t« dala by
; Ipřed vě tí-m
"t neslpo-rná
edeno. Té ?:
'lJJ1JA,aCfJ Jí Očl
;i]v tA,EV{}E-

)nce s.lovo
co 1'E U[{}fj
lib-er COnj

,Ta

římského

~1)

Srv. Heyrovský

Dějiny

a systém I s tr.

16I.

178

Jan

á%n ý :

nelze docíliti, a protO' se chytají své theorie tO ,t rvající kQin trd, tac ~)
aby ho dosáhli. DO'vídárrie se ze scholia k cit. textu Bas.ilhik (Heimhach V 484), že IpO'dle některýcb i'TIlterpretú múže býti fur stíhán
pře-s to, že Ulplynu'lo již 30 res:p·. 40 let, dá,s,ponuje-li nadláJle bezprávně s věcí dávno ji'ž odcIzenou, neboť do:k ud u žívá věci u\k radené, stále se dOlpouští furta , od něhož běží lhůta 3011le tá "oaáuts
yaQ

X(!r;Oé'íat,

uAÉ:n'íSl

uai

EX

'íÚU

iQÉ:Xét

1]

'í(! ta '/W 1''íaé'íla " .

Užív.al-li tedy věci ještě v 29. ro'ce po s!páchání furta,b ěží 30ktá
lbúta teprve od této dOlby "o yovv 'lij; uit' EVtavu{J X(JwIl-EVOS
'íÓU uJ..É:nu!. t ;ť ai b: 'íÓU oEhat 'í17S 'í(!taUOV'íaETla ;". Ještě j as[1~ěji jest uvedena.}bJ'za,ntská theoúe v ďa1lšim, shora; ji,ž uvedeném

o uJ..É:n'í17S ol17VEUWS Ota 'íO u,ait' baio'í17v fJflÉ: (} ClV
a
áll-a(návét1) EU 'íOV Ua'íÉ:XEtV uai v,~2arpav 'íO uJ..an;É7· . J:iko jest

~ch0li'u: ,,tvÉ:XE'íat

žaloba z furta časově neo.bmezená a trvalá, tak jes't sam,a »cO'ntrectati.o fraudulosa« něčím trva.l'ý m a končí s,e te,prve ztrátou
d'i/sipOlsice ·nad věcí. Teprve od toh oto· momentu může plyno uti dle
názorů byzantských 301eté ,pr01llilčenÍ.

III.
T11eorie o ,t rvaj Í'CÍm dehJ<tu furta "su 'íOV Ua'íÉXEtV uai. 'lfJ17J..acpav 'íO nQaYll-a" používají d.ále velmi bOjlllé právníci by,zantští,
ahy jí oldúvodJni,li, pro1č základem trestu dvojnásobného, reslp .
čtyi-násobného ne,ní vž.dy jen cena ;věc i, jaká byla v době odcizení ~
alle eventuel nlrě JlOIzd'ě,jší ·cena věci, Je-di totiž ta,t 0 vyššÍ! oné. Právě
tak bylo třeba z,dúvo'dJniti i rUlčení zlodějolVo z,a nejvyš'š í cenu
věcí i 'pří cOl11ldi.ctio furtíva. 22 ) Jedná se zde O' násll edující myšlenku: ;předmět krádeže stoulpl z rúznÝlch oovOldú v ceně: z přiro:zen.1é
povaihy, či nnO'stí zllioldějtOivOlU . POlllěva,dž byla stále věc v rukou
zl,odějoV}Tch, nebylo ni.c di vného shl-edáva,t i v této trvial é be,z právné detenci dLlvod jeho Tuče,n.í za nejvyšší cenu věci v době pr,rJcesu, podle toho u:rči<ti ·lihs aestimJaci IPro cOlndí,ctioo furtiwa a · základ pro trest. Problém s'e ko'm pli!koval dále v to'm případě, jestliže
Lylo tl-eba - Ip rávnicky v'z,atD' - zltOidějoivo na,kládání s věcí prohlásiti za s'pecifikaci. By 1.0 pi-ipuštěno, že lz·e kondikova't i . přímo
s·p ecifi:kad získaný nový předmět, že iv jeho ceně je's t event.
zákl,aid pro pOlena .duJ)1i resip. quadrupli (ISrV. D 47, 2, 52, 14, D 13 ,
22) Srv. G irard Droit nomain 4 1 9.
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1 , 9. 2).
Bylo i zde dl1VOldem »cOlntrectatiOl« z l odějova s nově
yznikl)Tmi ,předměty? ,Probíre}me jednoHi'vé probl,émy.
Zá,kladelm trestu dvojnásohného resip. čty,řnás,olhného, šlOl-li
o ,alctio furti »iure rdomi\t1lii« v.zne's enou (D 47, 2, 81, 1,), .byla
cena včci (na V,ř. 1. 50 D eO'd,) v době ,k ráde,ž e CD 12. 3, 9) »tant:
rem fUÍ.sse , cum furtum fa1ctUlm esrt«. Jde nyní o časové vymeze,nÍ tohoto »CtUI) furtLlm fél!ctum est« . A tu mám'e znárm é \m ísto
Sabinovo »faciendi (furti) hnis est, cum perlatum est, qtlOi ferri
coeperat«. zn ) Dokud nedQlrues,l fur ukradené vě' ci na zailný,š lené
místo, ,t 'r vá ten ISlt.aV, {který Sabinus vyjadřuje' sll ovy »furturn fit« .
Sta:lol-lí se vš,alk to, .lest furtum skonče,no. T~m by Ibyla zodpově
děna otázka, 00 jeslt to cena věci v dOlbě krádeže. ROlz umí se, že
i když véc ;později se zÍ10ir ših a 'z tratila na ceo:iě, re·sp. úplně ZélJhynula, byla cena věci 'v době k'r ádeže pevnou veličino'lllpr' O I trest
furta. Jaký význaJm měllo však ,s,to'Ulprnu1í ceny [po kráJdežri? »UtiHtní« o!hledy Ik ža'l obci vedly i-limské ,p rávnLky k přiznání i tét o
vyšš í ceny. Třeba,že bylo j,asným, že »a'd!sidua; ,contrecta;tÍ-ol11le furis non magi's fur1.i a:ctiro ,na.sei potest, - n e i n i cl q u i .cl e m ,
i 11 q U o d cr e v i ·s ·s E; t P o st e are s s u b r e p t a«,Z4) !p ,ř ece
plati,llo v době Ulrpianov-ě »quod si pretiosior fa'cta es,t ('r·e s) eius
duplum, quanti tUlll1C, cUlm !pretiros,io'r facta est, fuerit, ,aest~m,aib i 
t ur, (D 47, 2, 50, pr.). Při;pus'tme, žel text jest - ,přes neobvyklý
sled tří 's lov,es est, fuerit, aestmabitur - :původní; jaké všalk byk
ol důvoldnění? Není vyloučeno, ze římlští právulici sami nebyli v t é
věci jedJnútni. N eijeclnoclu,š ším dův,odem byl y pro' stě utilitní ohledy
k žalobci a myšle nka ta <s e ozývá ve frag mentu Pajpinianově D
47, 2, 81, 1. z.,) Naproti tomu v ULpialt1iově. textu (D 47, 2 , 50, pr)
op eruje se s myš/l enkou zcela j,inou. Fur jest Iproto pOlVin.nren z,aprlatiti tr,e st podle nejvyš,š í <ceny věci, tedy podle ceny l'e.c1zdy
vyšší, než ,ktea.-á byla v dohě :k rádeže, poněv,a,dtž i v tetO době vyšší
ceny t'r vá furtum , »quia et tUlnlC turtum fél!ctum es's e veriuiS est«.
:NIyšlenk,a podobná jest obsa'ž ena ještě v jiném textě , ve fragmentu Ce]sově, D 47, 2, 68, 2, než tO' jí váhy nedodává, nebO'ť
p ří:pa'd Ce1sův jest sJJecielní, kld ežto Ulpian (prabírá l\1ra;ši otázku
zcela v.šeOlbe:eně , a tudíž mnOlhé, co u Celsa jest v::'r slovně uve23 ) Srv. Gelliu s II, r8, U N octes Atticae.
24) Srv. D 47, 2, 9 pr. Pomponius 6 Sab .
25) K výkladu a kritice tohoto te x tu Huvelin Etlldes sur le furtll mr
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deno, a tudíž Jisto, zů,stáv.á u U1piana nejistým. \/ e fragmentu
nenlí řeč. eno, že véc ukradená zůstal! d.i v rukolu zlodéjových, což se jistě samo sebou nerozumí, kdežto Ce.lsus uvá,rlí
svůj sip ecielní pHpa,d výslovným »Infa,ns, a IP u d f UT 'e m ad olevit«, 'z. čehož právnicky odvozuje: »tam adulescentis furtum
fecit iHe, quam infa,ntis, et unu~m tameU1 furtum est«. Tedy pouze
za sltuéllce podobné, ja:ko uváJdí CdS1UiS" bylo možno mluvití o furtu
trvalém. P.h'p ouštím, že i doda,t ek k textu Ulpianovu »quila et
t unc furtum eius factum es,se 'verÍ'us e.st« jest vykládati ve smyslu
t akovéto situaoe, ž,e je's t to vůbe,c jedjný způsoo možného výk lia du oit. S1lo.v, ale nemohu se zhostiti dojmu, že v pře cl c b oz í m kontextu U,l:pÍ,anově 111ení dosti opOlry 'pro tento vý,l da d, že
tudíž to, co ,předchází, jest fragmentem lHpianovým, ďodatek
VŠaJk ,pochází od 'kom!pi'l:atorů a lze vysvětliti jejich zálibou k theorii o pOik-račování v dehtktu furta. Jestliže palk Celsus olperuje
v řešení svého zvláštního ipřípadu ,s myšlenkou deliktu trv'a;lého,
ne.J!ze z toho vy1vozovati nic všeobecného a ,s píše byoh sOludil , že
Jde o ,s,il11guJární a ojediněl.ý názor Cel s ův, ač-li ta!ké jeho frag ment nebyl z,pra,c ován v tomto smyslu kompilatory. :!6) Byzants:ké praim eny stojí tu přirozeně na stanovÍ-sik u trvalého furta\ trvalé
kontreJktace, a v tom smys.lu Jest i scholio k B.asililk ám 60, 12 )
50, 2 (Heimbach V 495) a Slcho,}j,o k Ba's. 60, 12, 67, 2. 2 7 )
Další aip1likace ·myšlenlky trvalé kontlrektaJce jelsit na pOrLi -t. zv .
condictio fur,t i v,a. Pokud se týče ručení zldďěJjolv,a; za nejvyssl
cenu vě ci , by1.a tato OdúvD,dn ěna všeobecnou zás,a dou »fur semper
UJlPilano'Vě

1

26) Srv. pi'-edevšÍm Stella-maranca: I frammenti di C elso s tr. 77,
78, dále Beseler: Beitrage IV 230 . B es eler zastává interpolaci t ě chto
skupin »quod semel - quippe c a »nec dubitaverim - ae s tim a r e«.
27) Zajímavo j est však, ž e t ext B as ilik 60 12, 50, 2, jes t kJ on struov án
ve smys lu principu utility ž alobcovy podobn ě jako poznámka Nikaeova k B a s. 22, 6, 9 H eimbach II, str. 582, kd ežto:::> St ephanova 7T('(Q " YQarp~
k an alog. místu Di g est 12, 3, 8 j est založena na principu kulpy "l3l oe 7:011
l" C/.vTÍ01l nÁl3ío1l0t; &~(f)1l /-f.e-ca 7:ij1 J dom]1I ÉyéV67:0 7:0 lIÁC/..nEv, Tón 7'tQO~' 7:ij1l
rrÁEÍovC/.. OtC/..7:;'/-f.1'/6tV yíve7:C/.t Ó om),aďtC/..(Í/-f.O' J) . Ó .7:E7:~anJ.a6uxď/-f.Ot;· É7'tEt(N, x'X?
ró-r:B oOll/3i Én' av-r:ép yé1lBd{fat lIOV J. 7T~ ,U", ač-li není správnou emend ac e Fab rotova "X),O TC1í" místo ":wv).na,u',, v kt er émž případ ě b y l základ Stephan ova t extu v myšl enc e trvaléh o furta. Tyto diverge nc e j s ou s n a dn o vy ·
s větlit e lny. Theoríe trvalé k onkr ektace dá se upotřebiti jen potud, pokud
j est tu její předpoklad, totiž dis posice s ,odcizenou věcí . Pokud s e pa k
t ýče N ikaea, uvidím e j e ště p o zději v n ě m o dpůrc e th eorie o co nt inu::t tio huti.
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i'n mOl',a est« . Tak v pří]Jadě fl1rta »illfaC1tis(t. rozu/měla se sama
's ebou »aes tima!ho ad:u.1-escenhs, qUa'm'v i/s cura' et sUJmlptiibu:s furis
creverit«. (D 13, 1, 1;)." Nic se tu však nepraví ol) trva,l é kiQntrektací. Ta,t o jest s:p~še vy loučena. Neboť »cura et s-umptum furís«,
jiný-mi ,slovy diSlpo,s ice s ,předmětem krádeže, jest! uv-:dena v souvi/sJG'sts »3,estimatio adulescentis« nikoli pí-íčinným cum, ale /při
pouštěCÍim quamvis.
Daleko s'ložitějším jest všalk :problém v případě, že res ftHtiva zanikla Ispecifilkací, a j: řemoěnila se tÍ!m v,e věc jinou. I v tomto
připaďě by ta \kOlndi;k ce přÍ(puštěna, a to zce1a bez ohledu na ortázku
nabytí Ipráva vlra'st. slPecifiJkací (Ga.ius II, 79). VJ.astní1k Ulkradelné
lánky ·mN11 v tom ,přlipadě v.znésti kondi'k.ci dle jéd'nobo ná1zolfIU
'proto, že stpecifikant byl maila fide ,~8) dle -druhého ná'zOlru IP:t1OtO,
že se jednalo o záni,k věci, který kondikce í11eruší, (D 13, 1,8 pr),
ta,k že tatOi byla nyní obrácena na norvý, spccifvkad vzniklý před1nět (princip oboha,cení) .29) Pra,merny uvádějí na pŤ . př~pad, že
ten, kdo odlcizi,l' stříbro ne,b o jiný drlaihý kiQv, da.I zhotoviti z něho
nádOiby, nebo ten, kdo ukra'dl révu, vy'r obil vinný mošt, a byl 0~
bohacefl1 ordpadlk y, nebo konečně z:loděj dobytčete , zabil, no t o, talk že
byl abohalc en pozůstatky zalb ité.h o zvíi-ete , (malsOl, kúž'e, r,ohy) D
47,2,52, 14. D 13, 1, 14,2-. Ve vše,c h těchto přípac1ech byla :při
puštěna. konchkce -00 do věd, činností zlodějovou nově vzniklých.
V IP osléze uvedeném !případě (Julianus 22 Dig.) však k,lausulujl
pr,almeny tuto kO'11dikci s,I:o'Vy »,s dl,i'c et si et corium et caT<O 'COil1tre,ctata fuerint«. Pernic:e povaiž uje tuto da:lo'ž ku za velmi důle
žitou, neboť ohsa'h uJe ,prý nezbytný pi-ed,polkll ad, že totiž nové
věci vznikly činností zl od ěj.O'vo u , ·že byly vzaty v jeho držbu,
tudílž že ,on to by'l, který zvíře porazit (La-beo 2 , 1, str. 324 pozn.
2. »'d. h. wenn der Dieb die neuen Sa-chen in Besitz genOimmen,
das Stuck Vieh a1so selbs,t gesch lachtet hat«.) l'\j epi-i.klác.lal bych
'CÍt. doložce tohoto významu, neboť již v pj'-edchozích slo\iech
»bove subreptc et oe c í S 0«, jest mlčky- si,ce, ale nezbytrně obs,a žena identita osobní co do orbou činností »,s ubripere" i »occidere«.
Tudíž jsou slova »scililcet- fuerjnt« :ph nejmensím p leonaJstická .
Zajímavo jest srovnaJti text Bas,i,l ik 60, 14, 2: Boo; 'XAanÉvros
&QflÓSél Snl up 'X(!éáu ual up OéQfláu 'Xal rois uÉ(!aat (sc. condictio furtiva), dyé rai}ra b.J.Jr/Aacp17{Jr;. Vidime, že Bas:1litk y, ahy
:: 8) Srv. TvV indscheid Pandekten I § r87/3 a aut. tam cit.
2l! ) Srv. Pernic e L abe,) 1895 II, r str . .323 násl. a aut . tam cit.
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právě dodaly většiha dihazu doložce o další kOl11trekta,ci navě·
v,z ni,klý,ch věd, vynechávají v předešJém textu slaIVo »oIClcisa« a
překládají pauze »bave subrepto«.
Haglotheqdoritusl IpaJk vesvém ,schollu (Heimbach V 441) pozna,menává, že jen tehdy se
dá mluviti o »candictio furtiva carnilS et co'r ii e:t cornuum« ukradeného dobytčete, "El !lEV ual f1,E'U}, 'Cov <póvov Ó uíU:n'C17S tVJ17-

Aá<P17aE 'Caina, uai ovof; 'C~v 'ílf1,~V 'Cijs (3oos nQoÉ<piJaaE oovvaf ,
{jdEVJE AOln0v ual uQÉaS ual (jf(!~ta uai .uÉ:(}a'íCt ... "; vyžadulj e

tudíž Ún.;:ava'U situaci, ,aby se dalo mluviti o f u rtu nově: vzniklých pře,dmětii TU'díž se zde u mě·l e kOll s1truuje podobná situa,ce,
jako když by něk,da adcizi'l dobytče pora,ž ené vl:astn~keJm ,,0 'COloV'COV OVV (3ovv u2Én'Cú)v ov AÉYE7;al n OTE uAÉJl'cElV (3ovv, d22a oÉQ~a
ua;' uQÉaS ual uÉQa'Ca". Vrátíme-Iii se tedy ,k cit. textu Juil ianovu

D I3, I, I4, 2, vidíme, že účelem dOllalž!ky »s cihcet si et carium
et cara 'c autrectata fuerint<, není pauze akcentavati subje'kti,v ní
identitu co dO' ab a u činností »subripere« a »o'c..c.iclcre« , al.e v pľ'vní
řadě vytknouti, že se musí jednati a fL11,tum navě vzni~kl ý ch .před
mětů. Kdy lze člrnnast .s pecifikantalVu vykládati ja;k o nové furturri,
Jest otázkau celého falktického ·stav.u, ,a Hlagio~heodoritus ,s'e ,s naží,
jak j,sme vi·děJí, dáti v tam a[1l'e du navou směrnici. T) to theO'l.-etiJc'k é názo ry však nenáležejí právu klaSÍ'okému. Všechny obtížné
otázky, týjkající se náhradní OIbligace z furta, vysvětluje v právu
ř~m)s)kém zásada »fur selm:per ~In mora est«. S pHpady, jimiž jsme
se právě zabývali, j.SOIU příbuzny ,případy, kdy věc ukradená zahynula a jest jen da,gí lOt áJz k ou , zda jejím předmětem jest . aestimaitio zahynulé vě,ci, č1 véc nová, na její lIT.l.ísto nas:toupivší. Proto
Slpo'lečný,m jest princip »quj primo ill1vito domino rem comtrectaverit, ,sempea.- in restitu:enda ea, quam nec debuit aufere, mor.am
facef1e v,idetur.« .111uví se tu o »'primO' contrectél!'vTit«, tedy a čin
nosti ukončené, ca'ž ještě více vysvítá ze slOlv dallš ích »quam Q1ec'
debuit aufere« .

I V.
N eJv;děčnější ptldu na,lezla thearie o »oantinuatio ftuti« v prablému Ipřechodu žalob z fUTttll na sÍ11igulánní a universá:1:rlÍ sukceser)' ,poško~eného. V eli\ká čá~t právn1ků byzamtSlkýc:h utí'\ka\ l~ se
k n'í: jako k ptr:a·středku, jímž měli býti vyvedeni z nemožnýd1 dLlsledků nov-ého základníhO' pOljmu byzaU1tSlkéha, actiones mixtae .
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D oba byzantská je,st dobou dekadence četných římských Ínstit.utLl: t ak v našem phpadě na př. známého řílmského institutu
sonkromých žalob trestních. Tyto exi,st1J1jí ja\ko vadil.1o UI.::Í jí.Ž o·r gani'smus, nicméne. doba byzantslká nemá .s,íly k zrušení poj\m:u
!;ouk,r omébo trestu a naJhtalŽení jeho myšlenkO'1.1 náhra'dy škody
z deliktu. E xi's tují nadále četné útvary práva ř~mslkéhlO, al'e vkládají se jim nové funkce. Exi,s tují nadál:e různé řims,ké žal ' by
z deliktů k dvojnásobné nebo čtyřnásobné pok utě pc:šJ.-;:ození, ale
to nejsou již čisté tre,s mí žaloby, neboť cuo jejich pi-edmětuse'
vkláJdá JaJko hlavní a 'Pevná veličina fUl1lk ce náhrady škody z deIilk tu, a teprve co zbývá, tvoří trest. A talk stojíme přcd nOlvým
útvarem t. zv. acti0ll1'es núxtae, vedlle I,něhož trestní žaloby v pra-·
vém smyslu řimSlkém, nya:1Í vÝ's,l'olvně zvané »:llere« poenales,
"a'K(!Ct'Col", j-SIOU vý'jimkou. 30 )
Sluší uznati, že byzantští právnici snwžili se o určité vym.ezení a dt1s1edné dO'ktrináJiní vY'PracQlvání 'po jmu actiones mix-o
tae. Ze zásad, ,k teré tu formulovali, j eooase týká a,k tivního pře
chodu žala,by z .p-oškozeného na jeho dědice nebo s,i ngulárního
sUlkcc's sora, a zní as~ taktol: Acviones mixtae přecházejí na suk'CelSlsory poškozeného, na/p roti tomu aJctÍ'ones mere lPoel!1alles jsou
nero/zlučně spojeny s osobou ,pů'Vodně poškolz eného a nemohou
na ni'k oho 'přejíti. Zása-du tuto tnad1ázíme na lPř. IonnuloiVánu ve
Sdl0'1iu k BalS. 60, 11,1, I, (D 47, I, I, I) }ako nesporné dog-ma :31) ,,'Kavóva lXOftEV 'K a{to).{,"K ov, on aí fti~'Ca{, &ywyai 'KA.'rjQovófWtS /-lEV oíoov'CaL, aí
'K).r;Q OVÓ/-lWV" .

Os a"K(Ja'Cot OV'CS 'KA.'rjQOVÓftOtS, ofhE "Kaui

Ja'k rUlš ivými ,pOljmy se tu operuje, a j3Jk rušivě bylOl vůbe·c touto
zása,dou z,asaženo do sy,stému římls.kých žalob trestnich, vypl-ývá
z toho, že zásada ta úplně ztroskotal'a na té nejtypičtější ža,l-obě
z ,deliktu , actio furti. N e,p'!a,ti<lo totiž pouze v prá Vtl Jd.als ickém r
a:k bylo .zachováll1o .i v Iprávu Justirnianském i v právu pozdějším, '
že .předmětem t. zv. actio huti Jest t ,r e ,s t, a že vedle .toho· může
poškozený domáhati ·se náhady z v Já š tn i r ei IP e r s 'e k u t o rno ) O tom blíže pojednávám ve své habilitační práci »Actiones
poenales « kap. II. Srv. 'Albertario Nota sl1l1e azioni penali Bl111etino
dellt Istituto d. d. r. 26 str. 102, de Franeisei Studi sopra le azioni penali e la loro intrasmi ss ibilitá passiva, passim, Levy Privatstrafe l1nd
Sehadenersatz str. 140. Bonfante Istitl1zi,)ni 6 str. 108.
31) Srv. Heirribach V str. 448 seh I.
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fu~t1va. 3 2) Nebylo tudíž možno byzantským
a'c tio fur,ti jinam, než mezi .ony výjimeóné
žaloby »ČÍ.stě« trestní, "á1iQarol". pak ale byI aktivními pfechodem této ža,loby na dědice poškozenéhO' - i ten byl Justin-lanem
zél.JchOlvárn n3)
hrubě porušen onen ,, 'Xavc'uv xa{foAlxóS".
A'ctilO furti, jsou:c svou 'Povahou dle názo r tl byzantských čistě
trestní žalobou, na ,druhé straně však !přechá:zejíc ak6vně na sukCE:ssory po'š kozeného, - zna'k ta opačného pojmu smíšený'ch žaiob - čill1ila rOlztřídění žalob dehktnich 11a čistě trestní a smíšené
téměř iUusorní,m. N a:m áhají ,s e tedy přirozeně byz8!nšti právníci ,
aby tuto nedtlS!1 ednost vysvětlili. Za'jímavo pak jest, ze jedn.a
část právin íktl byzanských utíká se za tím účelem .k ,známé nám
theoir ii o continuatio f-urti a s ní spojené ~llyš l ence fikce nového
hu-ta. V ši/mněme si těchto ipOkUStl.

II

í žalobou conrdictio

právnílkům za/řaditi

Nlyšlenka, o kterou se tu jedná, jest vyjádřena na pi< ve
SiCl'lOllu ] ohan1101vě k Basililkám 60, I I , I, I (D 47, I, 1, I, -Heimbal.::h V 448). Johannes (Nomolphy1.ax) 34) od{lVodJluje aktiv"
ní legitima,ci dědicovo u .k ža1lobě z furta tím , že zlod'ě], majkí
v držení věc ukradenou po té, CIO dědic se ujal dědictví, dopouští
.je furta i vůči tOlm utn: ,,'EJ[d~ yaQ EXA'ťjQOVÓ!1/1'j(JcV ó xA'fjQovóp,oS,
,o OE xAb~r'fjS p,cr(x, ro r.A'fjQovop,Poat ainov i'WTÉXct 7:0 nQiiJ'!1'{'t,
-vvv ooxcl xAÉnulv".
Žall uje tudíž dědic svý m vlastním právem, niko.Ji právem zůstavi.telovým, vždyť tento za svého živnta
nezahájil Slp oru, naproti tomu na dědici s~)áchal fur no/v é furtul1l
(fi1kce!): "XiVclral OE ov oly-al cl) ro v olaiJc~tÉvo v) clJS _fxcívov
uUjoa/1Évov ain'Ýjv' ij yaQ av OVX clXcv XWQav 'ÝJ dJ'wyi; EX rwv
ixclvov XlVOVP,ÉV17 olxaíwv, EnEtoi] p''fjOf: nQoxar'ÝjQx{f'fj naQ'
,f uclvov; dAAa OLxat4} rov xA'fj(J()J)Ó/IOV, clJS vvv ooy.ovvroc;. y).tJr;'(;ca{fcu". Blíže nám n.,:o'světluje ]ohallJnes, ja:k si představuje !-oto

nové fUTtum vůh dědicovi, neuvádí žádn )r ch okolností, z n i'chž
'by se dalo souditi na nový delikt vtlči dědicovi, na př. to , že zlo,děj orvi musí býti známo, že Itlastala sukcesse nové osoby na mí,s to
ptlvodně poškOlzeného..
Bližšílho vypra/c ování se clo's talo této, myšlence teprve Hagio-,
theodoritem. Než k němu se dostclneme pozděj i. Pi-ede\Tším llás
Srv. na pi-o I IV, I, 19 (21).
př. D 47, 1, I, I.
24) Srv. Heimbach VI Prolegomena str. 198.
32)

33) Srv. na
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z.ajímá, že v našem pi-i,padě povstala rea'k ce vůč.i theorii Joha nnem zastávanlé (fikce nového furLa) a tu nt:ézáme ve sclluliu'
Nicaeově. Bas. 60, ll, l, 1 Heimbach V 448). V živé polemice'
proti fikci no,véboo deliktu proti dědicov i lul,azl:, jc ](O V G1; a v'Civ o S
o NtUaéVS 3G) nelmožnost myšlenky té na logid<ých důs.leddch,.
k nimi ona vede: přímé zo'dlpověclnosti dědidi d e I 1 q II C II t oV "ST C h. NebOť ollli drží ukradenou věc, a je -'Ji ,p rlOls,tédržení při'
změně vlastníka pova,žovati za no.vé furtum vúči tomuto, p.ak se
i dědicové deJiquentovi do'pouštějí ftuta. Dědic tedy (má žalnbu
j aiko su:kice,sISQlf, nikoli z vla,stního práva nás.l'edkem norvéhn , de-1:ktu: "J\![iiA-l.oV otuaíC{J 1;OV Ólai}é-Ilévov UtVel 1;ijV q oVQu Ó x~1fj
(!OVÓIlOS ua1;a ť'wD x,A.Én1;ov. uahOtYé El Ót UA.1fj(J0VÓIlOS 1;OV uA.a-nÉv1;0S oluéÍC{J otuaiC{J dXé ' 1;~V cpovQu ua1;a 1;OV uA.Én'íov WS viJv
OOUOiJV1;OS uA.Énutv Ota 'í0 'ljJ1fjA.acpiiv uai 1JVV 'í0 n()aYlla, Wcpét,A.OVua1;a 1;oihov 1;OV A.óyov xai Ol XA.17QoVÓIlOt av'íov VéllollSVOt 1;0
uA.ansv EvayÉa{}at 1;fl cpov(Ju' aA-A.' oi"u ĚaH 1;OV'íO ol' ijv alr.íav·
avw{}ev él()1fj'íal",

Než byzantští právníci vra,celi se stále ,k hk,ci furta :následkem zřlJdlfžorvání ukradené věci vůči dědicovi. Věc byla theoreti-cky velmi významná, lleboť jen taJk se dalo hájiti učení o- dědic
kém 'pi-echodu žalob " jUig1;at" a vyl!o'učení jeho u t. ,zv. "aX()a1;Ot".
A tak Hagiotheouorites podává Inám olpět široce zall ožené učení
dědiCikém pT-eohodu ža,]oby z furta ve SiP.o~enís theotií .o CC1fltinuat:o turti a fikcí no:v é.ho furta vůči dědkovi. Vychá'z í z toho ~
že a,c tiones mere poena]'e s nepi-echálz ejí na dědi,ce pO'.3'kozeného.
tudÍJž ani actio furti nemiHe Ipř,e]íti sl1ikoesrsí na dědice, le,č že byl
z usta'v itel již zahájil proces. V ,př~padě qpaóném by však d ,CtiO
furti nemohla přejíti na dědice vzl?ledem k oné všeobecné zásadě.o élJcticmis mere po'ena:les. Srv. ,s cholio H ,aJgioth. k D 47, 6, 6,
- Heimbach V 553. Ei YÚQ 1l1] nQoua1;'17(J~a1;o, 1j !ÚV ujJ UA.''Y/Qo-

°

OÚ1;17 nQu(fufťf1,óaaaa cpovQ1;t ovx av élr; 'íOVS UA.1fjQOVÓIlOVS av'(;ov
Ol Éf3n WS Ilij nťoua,1;a(JX{}élaa, ua'ía 1;OV xa{tóA.ov ua1'óva 1;WV
aU(Já1;Ovv nor.va).,íwv aywywv. '/iďímť tedy, -že známý uavwv
xa{toA.tuÓS vedl dllsledně k vyl.oučení dědického př'echodu žaloby

z hu-ta. I"í,m ovšem nebyla actio furti polo,žena na, r01veň oa př.
žalobě z illiurie 'co do vyloučení alktivního přechodu dědického.
Dědki :pošk,Qozeného nebyla odňata actio huti, k tomu byl.o by
;';5) Srv. H eimb ac h VI Prolegomena str.

200 .
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tře.ba ;positÍ'Vní normy, bylo pouze IPr avověc1o ul vysloveno\, že
,a ctio fu[";tí neJpřechází s u 'k c e s s í na dědice, že dědic může sice
"Vznésti actio furtl, ale ne ve své funkci S1.1:k.cessorra, WS UA17Qovó/-ws, nýbrž jako postižený de liktem, wc; OE:(]:nó'r1]~. A tím jsme
o!pět ve známém myšlenkovém , prOistŤ.edí }oihannGvě a bude .nás
'zajÍ;mati, ja!k se v l11ém pohy,buje H ,a;glovbeodorito.s . Zpracov~uní
nacbázÍme zejména v obšírném schohu ,k D 47, 2, 66, 1. (Heimbach V 517 a násl.) Ja,k zná'mo, ,přísluše1ra ph změně vJla'Stnictví
věci ukradené a'c tio furb novému 'pánu (D 47, 2, 47). Podle právnikl) byzantských na př. Hél!giotheodorita, vša~< poenální úř.inky
furta jeví se pouze vůči tomu, k,do byL pánem, věci v době fllrta :
,,'l./J17Aatp~(las

Etpávr; nlÉn7;r;S nQos EUetVOu, . dtp.'

ov 7;0

nQaYf;ta

vtpeile7;o".Aby měl

tudíž nový pán v.ěci éliCtio furti, je,s t třeba nové
»c,o ntrectatlo« vůči tomuto, cO'ž si .pře:dstavuje Hagiotheodoritels
tak, že zll oděj , dorvěděv se o nastalé sUlkcessi v .p rávo, novému
pánu v,ěci nenabídne, nýbrž v úmy.slu iiskuchtivém ji naldále zadržuje: "ó nlin7;r;s f;ta{}wv 7;'YJ'JJ 7;OV Enl 7;éiJ n(!áyf;ta7;l olnaio'U
.f;te7;á{}ealV, d f;ti; evyvwf;tÓVWS n(J0aayáYTl 7;éiJ nalVéiJ oeanó7;Tl 7;0
nQaYf;ta, dlla 7;a (lvf;t(3áv7;a f;ta{}wv hl xa7;Éxel 7;0 nQiiyf;ta 6nonéiJ
7;OV ne(!OaVal,
.uawov

lOov 1J11]·lacpij.I;0

~eGnó'r1Jv,

na/'

lOlnov

nQaYf;ta

7;/,xu7;al

nal neo~

nal 7;éiJ

aťn:ov 'rov

naLVéiJ oeťJnó7;Tl

ainov htea uawi] cpov@n." Tím na př. se odůvodllujc
to, že a,otio furti \phslUJší odka:zovn~ku n~koli dědici. Neboť dědici
ja;ko takovému actio furti za žádnýchoko.lnO'stí nemůže příslu
'šeti, neza.hájil-li z ů's:tavite I processu: v-ždyť actilO furti Simrtí zů
stavitelovou z,a nikla:, odkazovl11ík má ,n o vou actio furti ,,fl ya(!
n(!w17 v '[;ex{}úaa tpOV(!U 7;éiJ 7;ea7;áI;w~l (t. J.. actio huti přís1\ušej íci
f;ti; nQona7;aQx.f)-et6a Ea(3ia3r;".
Na záJdJadě totestatJOlrovi)
hoto S'chO'I1.a jsme získat1-i bási pro 'porozumění zásady téhož Halgiotheodorita, že . actio furti, jsoucmere poena\li.s, nepřechází na dě
dice poško'ZenéhO'. Prakticky byla be'Z'VýznaJ;11ná, neboť d'ědi' ci
actio furti tím odňata nebyla, měla v:š akveJ.i/ký .výztt1am dO'ktrinální, neboť byalO nutno ji fO'rmulovati, aby zásada o přechodu
'dědi'c'kém t .. zv. mixta~ , a'ctiones, a: vylo u čení přechodu děd'i-ckého
:»či'Stě« trestních ža10b manifesoval~a. se opra,v du jako
'xa1'w1'
na7;'

.x.a{j'oAtnÓs , 36)

.

36) Avšak k tomuto účelu bylo' lze dojíti i jinou cestou, t akže 1~ é1
. Klasickou zásadu o aktivním přechodu dědickém žabby z furta vůbec
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otázku, máme-li ji,ž v komipilax:i JustiStOIPY myšlenky ~ikce nového fu.rta vůči dědicovi
ne,b o jinéllllou suik,cels'soTU. Dl'e mého názoru mám,e dokl,ad toho,t o
myšlení v Paulově textu a!d P}!a/Utium D 47, 2, 67, 1. Jedná se
tu o otáz!ku, :pi-ísJuší-li legatáři (,p er vindicationem);)'j) ulk radené
věci žaloba z furta. :Pa'uhls odvolává se na mínění Oktavena, dle
něhož m á od'kazovník tuto žalobu a to z toho všeobecného' dúvodu, že p'ři změně vll astnictví ,přísluší žaloba z furta n ovému
vlalstniku. V iPrvní části textu však s·e přílPad blíže pre:cisuje slovy
»si pC)ls tea fur eam co'ntrectat«. Věta tato j-eslt dosti nejals ná, aspr'l1
ncjaJSlně stylisovaná (co V1la'stně zna'm ená tu »postea «?), odůvod
nění Oc,taveno pak je-st nap·pos10 neodvislé o'd exi.stence či m~exi
stence další kontrektwce. Jest dále velmi neJisto, ja'k á činnost má
býti zahrnuta slovy »poste,a eam COi!1ltrectat«. Po tOlm , co jsme
dosud viděli, budeme vedeni k tomu, že již zde dává se sill1gul:lrnimu Is uklce.ssoru pO'školz eného žaloba jen v·,zhledelm :k onomu fin'g ovanému furtu, které lze uměle konstruovati z další bezprá"-vné
dis:pO'sic.e zloděJovy, trv.ající i po zm-ěně v.Ja,s'UniCtví. Palk jsou ::tde
s,lova:' »S1 p05tea: fur eam contre,c tat« interpolad.
Z.bývá

zodlpověděti

l1ianově něj aké

LVcjJ oédnó'CT/
odůvod,nuje
Neboť d.ědici

může příslu

rti Simrtí zů
.trti ,,17 yaQ
j přís,llušející

záJdadě to:éhož Ha/g iochází na. dě
leboť

dědi'ci

:na',m doktrio přechodu
_u dědického
ako ;,:a1'w7'

tou, t akže Gl
: furta vůb ec

nemusilo býti saženo. A ta cesta byl1a: zbaviti se předsudku o čistě
trestní actio furti, prohlásiti ji za actio mixta. Tato meth oda měl a ne-spornou cenu v tom, že byl,') lze opravdu konstruovati pojem čistě
trestních žalob výlučně na z ákladě deliktů, s nimiž není spojeno m2-terielní poškození, . kdežto žaloby z ost atních deliktÍl, jimiž byl postižen
majetek, jez se jevilly jako materielní poš~ození , mohly být! shrnuty
-pod jediný pojem i se svým nejtypičtějším representantem, žalobou
z furta. A také skutečně, jak vidíme ze zajímavého sc-holia k D 47, I, I,
I (He imbach V 448) došlo se v byz antské pravovědě k tomu, že actio
i urti
"f..t/'~7:u, )Hl~ CXV7:/1 elvcxt OÓ~fl".
Neboť furtum mi za nás ledek
materielní poškození n ya{! )tJ. oml .l.tEtú7:tX17 1.6u 7:fj~ óv6Ícx~' rov x,1.a7l"8V7:0~",
nás ledkem čehož má (podle terminologie kompilaton''t) reipersecutionem, a tím se liší od actio iniuriarum a podobných žalob, jejichž pi- d :mětem není reakce vůči materi elnímu poškození.
37) Srv. Cuiacius Opera VII I-{eci( solemnes ad tito I De legatis
X XXV § L

1.

