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Théma této prednášky ' jest jedním z obvlášte názornýth 'príkladu kontinuity práva rímského :a inqderního práva soukromého. yšeobecne se uznává, že základní ' pojmy práva dťdického jsou pfevzaty
~ ~ !fímskeho práva. Pokud ovládaji 'naše právo dedické nekterá pravidla:' nová, pak to positívní ustanovení právní, která mení základní, ro·
manistické struktury práva dedického. Zajímavo je~t pak, že ani chy~aná revise občanského zákonal) nenavrhuje ohledne zál<ladní struktuIY práva dedické)lO pražádných ' ;imen. Totéž romanistické pojetí jest
pak význačným rysem i jiných práv, tak francouzského, italského, ne'meckého.
I : '
,
Jest otázka, zda, romaniS'tická struktura institutu práva dedického
v celku i Jednotlivostech odpovfllá ' dnešnímu účelu práva dedického.
K rozfešení ' této otázky pokusíme se dojíti touto cestou: pokusíme se
vytvofiti si predevším verný obraz fímského ' práva de9ickéh.Q, jeho
účelnost a jeho 'vyvojovou ,tendenci a ~Qľnati s tím dnešní právo de~é. Nerti vyloučeno, že dojdeme k tomu, že struktura práva dčdic
ké'ho obsahuje nejeden element zastarai.ý vzhledem k dnešni společen
shé funkCi práva dedického.
Že toto théma jest ' aktuálrií, ukázal v poslední dobe na pr. čl ánek Otdficha Hory, 2) čten'árúm Právného Obzoru jiste známý, navrhující irušení rozdílu mezi dedictvím a odkazem, é!. tím zasáhnutí do
~ejzákladnejší struktury práva ,dedic-I\ého. Není pfímým naším úkolem
kritiku tohoto návrhu a jeho argumentlt. Chceme se obírati podstatou
práva dedického po jiné stránce,' hlavne pokud jde o ručení dedicúv
za závazky pozustalosti. · Než výsledky našich úvah po této stránce
budqu jiste dúležity i pro posuzování účelnosti rozdílu mezi dedictvím
a odl<azem, a chceme tedy i 1ímto"problémem se zabývati.
,
Jest tedy prvním naším úkol ern postfehnoLiti pravou poqstatu rímskeho práva dedickéh0 3). Rimské, právo dedické znamená pfedevším
_určité rávní p'ostavení os<?bní, nomen heredis. I když by nebylo žádného .E1ajeJ~u,~istuje právo dedické jakožto jisté právní postavení u~
čité. osoby. Here,Vtas etiam sine ulJo corpore iuris intelJectum habet.
Hereditatis appellatio sine dubio contin'et ' etiam damnosam heredi'I

:',

~;) Prednesené v . Práv. Jednote na Slo ',ensku" v Bratislave.
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tatem: iuris eniIn nomen est. Tam tedy 'na pr,.kde jsou jtn samé, dluhy, žádná práv3, nelze mluviti o pOlustalém právu; mluvÍ-ii se i v tomto pripade o ius hereditatis, vidno. že ins znamená nejaké právni postavení. Nyní toto postavem, čili titul dedický, má určité ' dustedky.:
nabyti jmeni, poh!edávek, prevzetí všech dluhu, sukcesse v poctivost
nebo nepoctivost .rúzných právných pomeru, jmenovite ve -vady ·držby,
sukces~, e v [Iáboženský,. kult rodiny a povinnosti s tím spojené atq.
Zkrátka tím, že nekdo na byl titulu dedického, dusledkefn toho "SUCCfdit in locum defunctt H • Vidíme, tedy; žc nelze proste fíci: dedicem
jest ten, na koho byIo oamatováno celým pOlltstalostním jmenfm nebo jeho pomerným díte'm, neboť dedicem jest predevším ten. kdo
nabyl právniho titulu dedického, nabytí jmení jest pak pouze konseqLlencí tohoto právniho postavení, konsequencí sice dúležitou, ale ,ne
Jedinou, ani naprosto nezbytnou. K bližšímn pochopení tohoto pojmu slouŽI jinéé!Jlalogické prípady. S dedictvím, jakožto prípadu sukcessena prípad
smrti, Ize srovnati prípady sukces'se mezí"živými. Tak na pr: in manu:m conventio, arrogatio. Vstoupila-li žena sui iuri; v manželství cum manu, prešla tim pod moc mužovu, který tím nabyl jejího jmení. Práve tal< dal-Ii se
svéprávný adoptovati, nabyl adoptant nad ním moci a sOtlčasne i jeho'
jmehí. liste by nikomu ' ani !.1enapadlCL definovati tato arrogac' ~
redchozí in manum ·conventio ,jako ·nabytí , jm~ftí určité osoBY, ' nýbrž
odstata jednání jest v nabytí určitého postavení, - nekdo stává se
manŽelemcunl manu nekdo stává se adrogatorem a tedy majitelem
mod - a jedním z dúsledkú nabytí tuhoto postaven" jest nabyti c'eiého majetku. Práve totéž platí o fimském právu dedickém: je1w podstata není v nabytí pozústalostních aktíva pasív, nýbrž v nabytí určitého postaveni, nomen heredis, dúsledkem čehož se nabývaJí i aktiva, stejne i pasiva v n'€obme~zeném rozsahu a uskutečňují se i jiné konsequence povahy ne čiste majetkové,
Jest ovšem otázka, v čem spočívalo ono nomen heredis? A tu.
si musíme priznati, že na rozdíl od uvedených pfípadú su~ces~e . me~
zi živými, právni postavení dedick~ nemá v právu klasickém samo o
sobe žádného konkretnilÍo obsahu, je to v pravém slova smyslu "titul ,.
dedický. A tu by byl a otázka: proč fímské právo konstruovalo tak
komplikovaný pojem práva dedického, sukcesse in locum defuncti, pod,mínená nabytím titulu dedického, proč nekonstruují proste právo de.:.
dícké ja~o nabytí pozústalosti, nebo pomerné ' její části? Odpoveď
múže dáti pauze historický vývoJ ľímského práva dedického. Tak, jak
tu vyJíčeno, náleží právo dedické dávno vyvinutým dobám fímské republiky a fimskéh,o principátu.
Jest však zjistiti sám koren práva dedického. A tu die theorie,
prevládající dnes ve vede italské, dedic jest v prastarých dobách nástupcem v suverennÍ moc v rodine. Nejstarší familie, resp. gens, by-
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Ja politickým svaz1<em, fízeným jedním náčelníkern. Dédic jest su kcessorem v tuto suverenitu~ Sukcesse vsuverenitu jest podstatou prastarého práva dedického, nabytí jméní jest prosté jedním z dúsledkú
"tohoto postavení. Rozumí se, že v historické dobe presta ly býti famili,e politickými svazky, tfí~tily se v nové fam ilie, takže podstata postavení dedicova, na-bytí moci · v rodine, odpadla. Nomen heredis stalo se
proste titulem. Zústala však zachována stará struktura práva dédického: v prípade smrti svéprávné osoby jen ten, kdo má titul dédick)'~
sukced II le na jeji místo ; aby mohl býti sukcessorem, musí .býti predevším dedicem. To jest tedy dogmatický pojem fímského práva dédického.
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Z neho vyplývají tyto dusledky. Dedicem neni ten, komu zustav itel zanechal universálnísvé jmení, ale koho pojmenoval v)Tslovne
dedicem. Naopak jest možno, že ten, komu jest zanecháno celé jmení, nebo jeho quota, není dedicem, ale odkazovníkem (legatum partciouis fideJc..ommis§um hereditatis). Na druhé strane zase Jest možno,
že nekdo jest dedicem, ale hned od počátečního momentu, kdy na:"
byl tohoto titulu, nemá nic společného s pozllsťalým majdkem, pozústalost se prodá, a dedic jest úplne mimo celou tuto prqc'eduru (Gai
II. 158). pfízačná jest terminologle Gaiova v J III 57 násl. Gaius,
chteje naznačiti, ,že majetek zemrelé ' oso~y .prechází na , jiného v jednom prípade jako dedictví, v druhém prípade jako peculium. výslovne
klade proti sobe dve antithesy: "hereditas ad heredes pertinet", "bona
pertinent" z čehož vidno, že výraz "jmení zemrelého pfechází na toho a toho" neni presným vyjádrením fenamenu dedického, tak jako u nás.
Konečne i to jest pozoruhodno, že miiže se státi, že dve osoby rozdelují sf mtzi sebou pomerne "commodum" a "incommodum" hereditatis, a prece jeden z nich je ded icem, kdežto druhý. odkazovníkem.
Srovnejme nyní s obrazem fímského práva dnešní právo dedické. Dedicem jes,t ve smysle našeho obč. z. ten, komu jest pfikázána ce
lá pozi'ttalost nebo pomerná její část. Pozust(!lostí se miní souhrn práv
a povinností zemrelého, pokud . nelpí na jeho osobe. (Srov. §§ 531 ,
532) Funkce našeho práva dedického · jest. ryze majetková. Jedná se
proste o prechod majetku na prípad smrti. Zajlmavo jest na pr.. že
.le-li nečí pozustaiost odbyta pro nedostat,0k jmení, ani vúbec k dé·dictví nedochází, tak silná jest . jeho tunkce majetková. Rozdíl mezi
právem fimským a naším jest tento:

, l. V právu rímském nabytí veškerých statku osoby zem relé a
vstoupení do všech jejich závazku neni ·samo o sebe podstatou práva
oecHckého, nýbrž len konklu.~í titulu dedického, - kdežto u nás v nabyti statku a pasiv zemrelého jako. celku · jest podstata práva dedického.
8
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2. Onó nabytí ve'škerých statku a vsto.upení do. veškerých zá~
vazku jsou v právu v' rímském dva zjevy samostatné, na sobe nezá~
"islé. dve samostatné konsequen'ce titulu dedického (vedie jiných'konsequenoí), takže Ríman se 'stanoviska logiky právní vúbec nepripouští
dis'kuse o ručení dedicove za všecky dluhy, považuje to za samozrej:mé, {- kdežto u nás nabyH aktiva na bytí pasiv jsou zjevy, stojíCí
k sobe v nejužší souvislosti, jest to vlastne jen dvojí tvár Jediného zjevu, nabyti majetku jako celku, a tudíž i s hlediska logiky právní, ne
pouze s hlediska slušnosti a účelnosti, se vynóruje pochybná otázka: '
ručí se za dluhy, i když presahují aktiva?
',
A tu jsme u základní otázky nás zajímající. Positivní zákono~
dárství re ší ji ruzne. Právo. rlmské, s hlediska logiky právní, n~pfipu
stilo pochybností. Ale čím více pronikalo behem vývoje vedomí, že
f unkce práva dedického jest témer' výlučne majetková, tím více hledeli ' právníci nepfí,mými cestami seslabiti praktické dusledky železného
logického principu neobmedzeného ručení za dluhy. Justinian pak ,téIller paralysoval jej ustanovením o beneficiu inve~tarii. V našem prá,,:
vu rozeznává se dvoje ručení: na základe bezvýhradné prihlášky, ~ na
7.áklade prihlášky s výhradou soupisu. y prv~m prípade ručí dedic.
všem veritelum zustavitelovým a všem odka.zovnjkum, i I<dyž ne ...
~tačÍ hodnota pozu,stalosti (§ 801). V druhém prípade ručí veriteJúm
zustavitelovým za jejích pohledávky a odkazovníkum ,', jen potud, .po-,
kud hodnota pozústalosti stačí k úhrade jejích pohledávek, i jeho vla":
stnícr pohledávek mimo , prá.vo 'dedické. § 802. Vý~r~d,!: soupisu nemúže býti dedici odňata ani zákaz~m zi'tstavitelovým, ani jehQ vzdélním ' se smlouvo~ dejickou .. § 803.
'
ÚČelnost této úpravy zodpovednosti dedicovy za dluhy zústavi-,
telovi: jest pochybna. Je-li funkcí dnešního práva dedického prechod,
maj ~ tku" nemela by zodpovednost dedicova, býti non;nována nad výši
aktrv~ího majetk,u, ponevadž jsou-li ď,uhy vet~í než aktiva, není mafetktľ.' Že v právu . rímském vládla zásada neobmezeného ručení, vyplývalo jako samozrejmý 'logický , princip ze struktury práva dedického
čl tI a,dóvalo se oď starých dob,kdy fu nkce dedická nebyfa ,i!iste ma':'
j eťkova. Rímané dovedli 'singulárními predpisy a vi'tbec , nepfill)ýl~I
l)ravnýn)t prost.redky sfslabiti, principieiní, neobmezené . rucenI,
nicméne neodvážiii se principieln'e 'na ne sáhnouti jakQ na logický, zákon struktury ' dédickéhó práva ,(práve tak, jako , nevzdali se ,svého
dogmatu o ncpostupitelnosti obIigace, tfebaže prakticky byl jim postup ' pohledávky - asi jako postup žaloby '- zjevem každodeimím).
U nás, kde zodpovednostza r dluhy jest jen následkem n'abytí jmeni
jako 'celku, ' kteréž byl o gai-ancií dluhu-, jest sítuace liná. KdybY byli
Rímané ' 'p'ojímaJi zoďpovednost za dluhy ' jako zjev, oduvodnený' naby-'
t ím majetku, liste by došli k zodpovednosti; obmezené do výše ma ..:
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'j'et~u, ~riebaf zásad á byla'!( bon,a inon fntelleguntur, nisi ' quod dtducto
-aere alien') superest. Poučným v temto smčn " jest jedn'o místo z 'Di:..
; gest~} kde se: rešíl pľípa'd' : ~ :žena -dala : muži 'neškerý ,svuj majetek jako
Ve'ijO. 1~1est; otázka; rucí-Jj, lJluiza její, dJuhy. ,Odpoveď zn"í, že- neručí,
n-~Js'a sokc{tssorern, že fvšak :predmetem "'vena jest jen to, co zbývá \::po
'sráŽtre" ďluhu: Jsou tedy ' jen dve- možnosti: buď nabyti jméni iest pn'Pade'ht-, su~~'es~e, v tom(~~~.rípáde- 'prístuptij'e , k nebytí Jméní dr,uháYsa~
mO$täfbá; složka, .zodpov.ed/nost- za dluhy, neho. se nabýv,á jmeni bet
ot-éto ,pklik'y sukcesse, a ~ tu jmením jest: jen to ' "aktivum, - jež prevyšuje
pasivum 5). Tato vývojová tendence, rímsk:ého práva, totiž -to;",'že ' ia
jmenf lse _považuje jen to f : co '- zbývá po odražení dltlhu, - dále :ze není
rmajetku, jsou~jj aktivär~vyče:r.pán'a, nt,bo pr.evýšena passil,r,y, mohla :by.
-n ás vésti ' ku krftice ;ny:nejši stŕOktuli,y práva'-dedického a :k ' ,ť());fl1u. i,-jal<-'
ii upraViti de lege 'Jerenda. A: kritika iner.lUŽe býti jiná, než" ~e n'eob~
Imezené ručení za-j-dluhy ' j-,neniv ani i:}:cIgickou I)tzbytnosti, ani 'že neni
vhodno ~ nebD -uč-elno; ' že 'naopak by se' odrJofm1'iovalo vymeziti zodp,O ...
v€dnQst dedicovu zádlli'hy 'výší aktiv. ,Prákticky by -t6 nemeJo tak 'v'e'likélio obsahuj jak - se ~.zd.á, rv;Žd~ť. , neobmezené ručení , ,dedičov,0, je.st,
'k onec koncu~ ~ veci jeho , pTohlášení-ylr}j:edo/, jeho ' iibovúle; , po, 'stránce
'teehnické "zhavell QY hyl pa~ ~ákon ,:.jeclrié l t komplikovaných mattrií6).

Nutn6 -idúál:úfit~ i':-Žé havr-hbvané', obmezení zodpoVednostil :" .de,-'
-dické,·neznám'enalo by ~'stÚÚivýlouč~ní :tit'ebo obmezení zäkladního pilíre soukromého uveru, totiž prechodu dluhii 'na ,dedice: Všecky pred.::
rpisy 'o pfeChodh ľJdlúhu -, tla: ' ďedice by' zustaly nedot-čeriy; r, ll- Č e n í
·dedicovo by však nešlo dále, než do obnosu čisté a-ktívní -pozustalo,st()G:. 'ja [(';v \lpraxi- jest to:'j)'ravidJem. Jhlenbyite vš eobecný K!i:if.tlinální
' predpis §-u 548 zustal by neobm zene, v platnosti. Naopak , j~šte'! in-.;;~
'tensiv~~Ji :' by se provedI, prihoip, v - §-it tom obs'ažený. Je~t lo souvis-l ost --' ď-I!uhu s ma iet1{em, 'slotizfcím k jeJieh ' garancii:: V §-u 548 se
pl'aví;; h~ ,- dedic pfejÍfhá zavazky, J' '.Ťež ,by mel zustavítel rze svého jmení
,plnin. '-Pfrhc:1p jést ' -tu te nto ' ~ \';dedic pľ'é]fm á majetek, -ťudiŽ i ' závazky, jež by mel zustavitel 'z onoho- jmení 'plniti. Citovaný § vykláda cs:e'
ve stnyslu zásadní neob'mezer:ié zodpó\ie dnosti de ďkovy jen?" vzhledem
H- , posH~ní:mu ,ustanovení:§lJ;l 801. ,Z n'eho s'amotnéhô' ·výKlad ten' neplyne, spí,še op·áčný. V §~'úi "549 ;'Jest: výslo 1ine 'norm:ována , výšé ', Ibfe·men 'p otrebných:' podle vyše: aktivního" jltiéní. :rv zákone se ď ro'zeiŕiávajf;
je-dr:ľak_ zá\Tázky,:;,jež ,q'p í na ó:sobe a tu dÍ'z -nepr echáze]í na d-edkej. ied.,.:
nák':z'av:a zky, jež ď lf2>iu: na i1majetku, a ;tudíž pfeohaz,ejí ' na ~dedice. " Tohuto l
druhu jest lna, pr. zaväzel{'{k ŕľál1Téidé- ŠkO l1y (§ 1331' ';lpí'" Fra m~jeikul
,a pfechází na "dediCel)~ o ,'i'm,eŕpretaci tohoto : §-iu. platí , totéž;-: cd; bYn!
lo r ečeno v §-u 548. A i kdyqy I~~~dý rnesouhlasil s touto interpreta.ci,• _jiste
.. by pznaJ
asp oi} d'- ~Q, fŽ~' iri~zf
nlyšJen~(\mi.
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onen neobmezený prechod dluhú jest proste _ná"sledkem _positivníh()o·
ustanovení zákona.
Učelnost navrhovaného obmezeni zodpovednosti dedické plyneješte z jednoho dúvodu. Jde tu o princíp, platícÍ v právu uherském,"
tedy dnes na Slovensku. Bylo-li tedy prejato za -revise obč.z. nejedno,
duležité ustanovení uherského práva, bylo by i v tomto prípade úprava ,
odpovednosti dedické práva uhér~~ého vh()dným ' podnetem pro reformování práva obč. z. Nešlo by ' ovšem o prosté prenešení dotyčných
ustanovení uherského práva, nýbrž jen o akceptování zásadniho prjn- cipu obmezené zodpovednosti.
Na základe techto úvah získali jsme též vhodný podklad , pro ,
posouzeni druhého problému, je-li vhodno zrušUi staré rozlišollánÍ
mezi dedictvím a odkazem. POjstata dčdtctvÍ je podle obč. z. ve výlučném právu na jmení pozustalostné. Nelze popírati, že zústavitel '
má vážné dilvody a zájmy na tom, aby určitá osoba, spolek, nadace '
atd. obdržela nejakou individutlnÍ vec neb právo z dedictvÍ (odkaz).
Nemuže býti pľírozene reči o ručení odkazovníkove za dl uhy po-zilstalostní. To ale, nelze " pova~ovati za nespravedlivé .vilči , dedici
duvod zrušení instituce odKazové, tým spíše, kdy ž by dedica
ručil jen do výše aktív, takže splneni odkazu by v techto mezich
n~bylo, leč zcela spravedlivým realisováním vule zťistavite.lovy.
V článku Q . Hory, shora cit., uvádeji se jako hlavní dúvody'
pro 'zrušení tohoto ,tfidení:
1. -nesouhla-sí s cítením lidu a drívejším vývojem v Čechách.
a na Slovensku,
2. doba delší jednoho století od vydání o. o. z., nové pomery:'
, hospodárské, f1uktuace cen atd,
3. vetší počet shod než rozdílú pfi techto dvou institucích. '
tom, že válečné a poválečné mimúrádné hospodárské pomery.isou pfechodního rázu, bylo by zbytečno mluví ti, takže nelze proto ,
požadovati zrušení rozdílu mezi dčdíctvim a odkazem. Je sice dále'
pravda, že v mluve lidové užívá se slov odkaz, odkázatl často vf"
smysle dedické posloupnosti. Nesprávná lidJva termin. logie však:
s,ama o sobe není svedectvim obecného ignorování určitých právních l
institucí, tim méne však mi'tže býtl dilv(ldem, aby zákonodárce určitou
materii právni primo .prirrHtisovaI. DocházÍme tudíž k následující;
, konklusi: Zodpovednost de~ická, za dtuhy pozťistalosti mela -, by býti
obmezer1a na hodnotu 'pozustaiosti, a vtýchž mezich by mely' býti
plneny i odkazy. Za tecnto okolnosti pak bylo by i instituci odkazové:
nadá1e zachováno její místo v zákone i právo existenční.
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Poznámky.
l. Revise občanského zákona. Skupina PI áva dédickeho. Píše P, oL
Dr. Emil Svoboda.
'
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2. Oldfich Hora: Je-Ii záhodno a potrťbno odstra niti pri tevisi obč.
:z rozlišování dedice a odkazu ... ?

3. Srovn. zvlášte Bonfante JstitulÍoni del dil Hto romano 7." vydání
.:§§ 186, 187. Téhož Familia e Successiove (passim).

4. Paulus libJO ylll responsu!uin O 23, 3, 72; pr.
5. Te~to' pqjem jmení se v Rímami vysl(ytoval zvlášte mimo prípady
-sul<cesse, na pr. pro 1. zv. pecultum. Zajimavo jest IIa pr., 'ž e pfi odkazu,
pťcu lia ,;non deducto élete alieno" oyla považována tato doložka za ne
:ričinnou~ ježto peculium n~muže ji "vzrustí". Tak bylo bežným pojímali za
majetek ' jen to, co zbýva po odražení dluhu (:;rovn. O 33, 8, 6, 1). SrovrI.
dál~ fr. 6 a 8 D, h. t.
6. Komplikovanost úpravy zodpovednosti dedické jest zvlášte vý.značnou zrámkou nemecl(ého obč. zakona.
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právo na 'Slovensku*).
(iDrolkloinČ e'l?.1ie. )
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je ·clvIQjlstralI l!ný ~prúviOy úklOn pTe prípad Ismrti, v li.tm',olm sa polI',idlzuje dedk,tv,o la~e!iJ:o 'OIdlk,alZ Ip.r,e oll.'i,8tk.t:OI11ú Is'ooluv!l1IÚ \SIÚr,a nu, aleh.:>
.[Jľe ,clbe,
a:lelb o Ipire niekt'o,r ú trertiu 'Ois,olb u. 18' 33. z. IČ l. XVil .. /l'876 ho'vt(~rí ' IO c1e , dJil č·s:k5T'Cih rSlillJhuv·wcl1 i1e;1i., <boJ,molto: » iD8'clirČ!slké slillJ~uvy oa; dM'oOvla;n.i'clJ [JTe :p ;rí!l):a!d smrti siÚ vzhrľrä.ldolffi' !k If:onmáJlnYfi nále!Ž!iJtolstiam Jen
.v tedy Ip l,a,t né, Isill-ld. piorrÍldlelné \pir,i ,zlaoClllQlv.alní f ,oiJ.ml.állll'Ylclh ,pír ,eu:l!p.iso.v,
:sta.n~olv,e:l1Jý,ch rtýmrto zál{jOll1JOIffi pr,e IslÚkfJ.'IOlmé ipí:S:O/ffiJn:é zá Yeti, vle[ľlej íHl~
.záyelti, a1l-elblO ISlÚkmOlmé tpíslOlffiJné závelti, iUJ101žené ru .veľierj lnéJw, nOltára.
USlba/l1Iovetl1Ji-e 'S-u 13., ilJ:o!d,ľ,a :kt-oiré.h!o\ Inelffilo!Žino IPo,j 'a ,ť v:i,alcelj pOlsil :eoo5r,ch
!P'O.l~ídle/Uí /dio' tej · d.slte~ IlisItiny., melP:l.altí \P~"<8 de:d:~črSké IS\ITlluvy.»,
Dedič:sklú smJlúvu môže teld~r ktokoľvIek U1z'avl1i1 eť. A ,vš·ak pn~ld'Sa
.. a IO,l1iaJ vYISk.ymuj e nad vlÍa,c medzi mall1LŽe:!,mi, ,a slÍ-Ce 'ZrPl',alvd.,dla plr i uz.a:,
vľení
s'mluvy mqfJ.1že:~.s k.ej, Ikto,r á j.e tedy zár,ov,eň .aj slm l,u v,ou · deIdJ.i(;slk!olu .
'
Dedi-čsika ,smluv.a j-e ls,a\ffi:OiSltwuilým lc1erc~i'Člským ,t iltuloID vle!dlľ,R rláko;na. lai V8ld!ľ,a! ·záv,etti. Od teÓltJo1 ISla Uši il,ell1 tým, že tn:elffiô~e :byť j ,e:~ll1o,
.. tľ,anme lO,dvloJlaln á. o.hsaQ1Juje-lli iPO!S!ky1mluUel mr-etfun IOrs!o:bárrn, ' je . v !piO/d.slta/te Is/m luv,olU itn tf,a;vlolrelm telľmiri.
,Podľa C.ilt: I§ 33. lZ. IČ;l. X'V IL/1876 il,e.ni filo,žno pOil.'ídi.ť derC1ió,kú
" Trd.uvlU ú ,slt ne .alelbD' IVO f 'Oil"!Illle ipliivdJ,erglolvlfline.j. A , Z():sIŤJaiviitelľ ju musíuza1v.reťos'ohne; a neni-U Is,vloj'Pfrávmy, so scthválenLl11 'P0[J,"\1če!ľ1slkého
rlHlla.clJU'. ·
.
'.
.
.
D.edičls'ká slm luv,fu 'olhme!C1zuae zost,a;v.Íteľ-a IPOftiIWľ, ' 'že nemôže úči
·n i ť oipia{w:'ienia íplľ'.e, 1P1~í'p.aldJ IS\ffiI1~1Th mia ,ÚlkoQlľ' .už :mem1olv lall1'ého :deid!i člal a l e\b o
o dkl8'zlO,v,n íka, la 'ž e zp;:l'oa:YitdllaJ nemi možné jedll1!olstl~a'ľlJlle ju údv,Q[ať.
Avšak toto obmedzenie pôsobí len mortis causa, a nie medzi
"Živými. Je samozrejmé, že obmyslená osoba. má právo žaloby z obol1atenia. proti obdarova.nému. bolo-li účelom darova.nia: pôsobiť ob~
mysleného. Avšak vecná účinnosť darovania zostáva, a poškode:nému zbýva len žaloba záväzková.
*) Výťah z rukopiso)'ch pJ ednášok na Komenského univeľliÍl: v zimnom semestri 1922/23.

