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Tiskem Fr. Slmáčka v Praté.

Č.

ř.

dyž památným zákonem ze dne 28. února 1882,
24.
zk.,
..
rozdělena byla universita Pražská, staroslavná Carolo-Ferdinandea, a když vědeckému bádáni v jazyce českém vykázáno bylo
místo trvalé a dávno jemu náležející, nastala nutná toho potřeba,
postarati se v hojnější míře o učebné vědecké knihy pro poslu,
chače na českém vysokém učenÍ.

KNIHA DRUHÁ :

Část

Česká právnická literatura začala zejména v minulém desetiletí utěšeně vzkvétati - důkazem toho jsou různé publikace, kteréž
všeobecného uznání ve světě vědeckém sobě dobyly - než učebnic
najmě pro právo historické nedostávalo se dosud, a mezera tato
stala se po roce 1882 značně citelnou . Čeští studující byli odkázáni pouze na své přednášky a na učebné knihy v jiných jazycích
sepsané.

S všeobecným souhlasem potkal se a přijat byl proto také
návrh, jejž ve . valné schuzi "Jednoty Právnické" v r. 1883 náměstek starostův pan dr. L u d v í kry t íř A u II byl učinil, aby
"J ednota Právnická" nákladem svým vydala českou učební knihu
Pandekt. Provedení tohoto usnesení uloženo zvláštní komisi, jejíž
porad súčastnHi se kromě pana navrhovatele jakožto předsedy
pp. professoři: dl'. O t t, dr. P I' a žák, dr. Stu pec k Ý a tehdejší
jednatel spolkový p. dr. C z u r ba. Komise tato uváživši veškeré
okolnosti, usnesla se, by vydán byl český překlad známé, výbornou
pověsť požívající učebné knihy L. Arndtse ryt. z Arnesbergu, kteráž
v době krátké doznala desátého vydání. Aby vydání celého díla
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bylo pokud jen možno urychleno, svěřena práce překladatelská třem
a posléze čtyřem členúm Jednoty, kteříž po tl'ech leteeh práce
své dokončili .
Odevzdávajíce nyní celé dílo české veřejnosti a doporučujíce
je p('ízni kruhů povolaných, máme za SVOll povinnosť, upozorniti
na dvě okolnosti, jež překladu po stránce formální mohou býti
vytýkány, kteréž však při nejlepší vúli obejíti nebylo lze.
Bude-li snad čtenář' postrádati stejnosti, "jednolitosti" pře
kladu, vysvětluje se stilistlCká tato rLlznosť, kteráž věcnému obsahu
(líla nikterak není na úkor, tím, že na pí'eldadě pracovalo více
osob, a společné jakési redigování prodloužilo by dokončení díla ,
nehledíc ani ku fysickým obtížím, jaké společná tato reda.k ce pře 
konati by musila.
Co do stránkování sluší pi'ipomenouti, že kniha druhá nemohla
z pÍ'Íčin vydavateli nezaviněných přímo následovati po knize první
a vydána teprve po knihách pozdějších. Tak stalo se, že stránkování jest trojí, a sice jedno pro první a druhou knihu, jiné pro
knihu třetí a posléze jiné pro knihu čtvrtou a pátou. Ph sepisování rejstříku a obsahu vzato na trojí toto stránkování pa.tí·ičné
zření a nebude ono tudíž dílu ' samému na úkor.
Nebude zajisté nikoho, kdo by neuznal, že vydáním nákladného díla tohoto aspoň z části vyplněna jest mezera. v lit.eratuře
naší a že " Právnická Jednota" věrna jsouc svému stanovami vytče
nému cíli: "pěstovati vědy právní a. státní" věnovala síly své
podniku vlasteneckému a pro vědecké naše poti'eby veledůležitému.
V Praze, v

měsíci květnu

1886.

Ředitelství "Jednoty Právnické"
M. ryt. Havelka,
t..

č.

starosta..

Rudolf Vyšín,
t.

č.

první jednat.el.
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III. Jak vznikají závazky. §. 229 . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
A. Právní jednání. §. 230. 1) Smlouvy. a) Uzavírání smluv obligačních .
a) Prohlášení vlolIe. §. 231. (J ) O formě smluv. § 2:<12. b) Obsah
smluv ob l igač n ích. §. 233 .. 236. c) O nedostatcích "úle při smlouvách . §. 2R7 . . 239. d) Utvrzení smluv. §. 240. 2) Pollicitatio.
§. 241. 3) QlIasikontrakty. §. 242.
B. Činy ncdovolellé. §. 243. . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Okolnosti jakožto důvody závazkú. §. 244. . . . . . . . . .
D. Zastoupení při vzniku ob ligací. §. 245. 1) Nabytí pohledávek osobami jinými. §. 246. 2) Zavázání se zástupci. a) Osobami podanými.
§. 247. b) Zástupci nepodanými. §. 248.
IV. O změně stávajících obligací. 1) Úmluvou. §. 249. 2) Porušením. a) Zaviněním dlužníka. Dolus a crilpa. §. 250. b) Prod lením. Mora.
§. 251. c) Popíráním nebo zdráháním se. §. 252. 3) Náhodnu.
§. 253.
V. Převod ohligací. Postup . §. 2;:>4.. . .
A. O podmínkách postupn . §. 255.. .
B. O účinku postupu. §. 2ó6. 257.. . . . . . . .
C. O obmezení postupu. 1) Kdy postup !lenÍ dnyolen. §.258. 2) Obmezení postupu co do účinku. §. :lG9.
Vf. O zániku obligacÍ. §. 2GO. . . . . . .
A. Splněním . Zaplacením. §. 261 .. 263 . .
B. Vyrovnáním ~ . 264 .. 266. . . . . .
C. O zrllšení obligace smlouyou. 1) Smlouva absolutně osvobozující.
§. 267. 2) O smlouvách osvobozujících dlužníka pod výminkou.
a ) Novace. §. 268. b) Narovnání. §. 269. c) Kompromis . §. 270.
D . Rozepří právní (sporem). §. 271. . . . . . . . . . .
. E. Výminkou a doložením ČaSl1. § 272. . . . . . . . . .
F . Odpadnutím suhjektu obligace. §. 273 . . . . . . . .
G Odpadnutím obsahu obligace. 1) Nemožností splnění. a) VťJhec .
§. 214. b) PH obligacích dvojstranných zvlášť . §. 275 . 2) Jillý:ni
okolnostmi. §. 2;6.
H. Ztrátou věřitelem zaviněnou ft promlčením. §. 277.. .
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68
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95
96
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122
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135
137
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142
151
167
170
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173
178
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Kapitola druhá. O jednotlivých závazcích. §. 278. . . . . . . . . .
I. Obligace ze smluv a poměry příbuzné.
A. Jednostranné obligace. 1) Slib darovací. §. 279. 2) Zápůjčka. a) Pojem a
účinek §. 280. b) Důkaz zápůjčky. §.281. c) Omezení zápůjčky. §. 282.
d) Záplijčka zúročitelná. §. 283. 3) Obligace čelící ku navnicení věcí
určitých. a) Půjčka . Commodatnm. §. 284. b) Smlouva o uschováni.
Depositum. a) Depositum pr.lvidelné. §. 285. fl) Depositum nepravidelné. §. 2·6. r) Sequestrace. §. 287. c) Smlouva zástavní. §. 288.
d) Receptum nautarl1m, cauponum, stabulariorum. §. 289. e) Smlouva
vetešnická. §. 290. 4) Obligace z jednatelství. a) Příkaz . Mandatum.
aj Podstata jeho. §. 291. fl) Závazky mandatárovy. §. 292. r) Závazky mandantovy. §. 293. o') Zrušení mandátu. §. 294. 8) Zvláštní
druhy mandátu. §. 2\15. b) Jednatelství z vei'ejného příkazu. Cura
bonorum. §. 296. c) Jednání nepřikázané . Negotiorum gestio.
§. 297 .. 299.
B. Závazlry podstatně vzájemné. 1) Smlouva trhová. a) Podmínky.
a) Pojem a předmět. §. 300. fl) U zavření smlouvy. §.301. b) Účinky
smlouvy trhové. a) Při trhu věcí . aa) Vůbec . §. 30:!. bb) Závazek
pro odnětí věci (pro evikci). §. 303. ce) Správa za va dy věci
§. 304. fl) Při trhu jiných předmětů. §. 305. c) Vedlejší smlouvy
trhové. §. 306. d) Zrušení trhu. §. 307. 2) Smlouva směnná . §. 308.
3) Smlouvy nájemné. §. 3. 309. a) Locatio conductio rerum. a) Podmínky. §. 310. fl) Učinky. aa) Závazky pronájemcovy. §. 311.
bb) Závazky nájemcovy. §.312. r) Zánik poměru nájemného. ~. 313.
b) Locatio conductio operarum. Nájem služeb ve vl. srn. §. 314.
c) Locatio conductio operis . Smlouva námezdní. a) Pojem a účinky
vůbec . §. 315. fl) Lex Rhodia de iactu zvlášť. §.316. 4) Společnosť.
a) 'Pojem a vznik společnosti . §. 317. bl Učinky smlouvy společenské. §. 318. c) ZánIk společnosti. §. 319. 5) Společenství.
§. 320. 6) Úprava mezÍ. §. 321.
.
II. Obligace z nedovolených skutků a pi'ípady pfíbuzné. §. 322.. . •.
A. Odcizení. §. 323.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Poškození. 1) Povinnosť k náhradě škody dle zákona Aquiliova.
§. 324. 2) Případy zvláštnÍ. §. 325. 3) Závazek z poškození spůso
beného osobami jinými. §. 326. 4) Poškození spůsobené zvíí-aty.
§. 327. 5) Poškození spůsobené jinými věcmi. Cautio damni infecti.
§. 328.
C. Bezprávné rušení faktických stavů . 1) Interdictum quod vi aut clam.
§. 3'J9. 2) 'Operis no vi nuntiatio. §. 330. 3) Aquae pluviae arcendae
actio. §. 331. 4. Interdikty k ochraně užívání věci veřejných.
D. Násilí a výhrůžka. §. 333. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Obmyslnosf a podvod. 1) Doli actio. §. 334. 2) Obmyslné rušení
právní pomoci. §. 335. 3) Calumnia. §. 336. 4) Actio servi corrupti. §. 337.
F. Porušení zvláštní povinnosti stavu. §. 338. .
G. Ublížení spiisobené osobě. Iniuria . §. 339. .
III. Ostatní smíšené případy obligací.
A. Žaloby o vrácení bezdůvodného zisku. §. 340. 1) Condictio indebiti.
§. 341. 2) Condictio causa data causa non secuta. §. 342. 3) Condictio ob turpem causam. §. 343. 4) Condictio ob iniustam caunm.
§. 344. 5) Condictio sine causa. §. 345.
B. Actio ad exhibendum. §. 346.. . . .
C. Žaloby o dovolení k odnesení věcí. §. 347. .
D. Závazek ku výživě osoby. §. 3,1,8.. . . . .
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K a pit o I a tře t í. O pojištění pohledávek rukojemstvím.
I. Pojem rukojemství. §. 349.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Tvary rukojemství.
A. Dle práva i"ímslcého. 1) Fidp,iussio. §. 350. 2) Tak zv. constitutnm
debiti alieni. §. 351. 3) Tak zv. mandatum qualificatum či pí'íkaz
úvěru (Creditauftrag). §. 352.
B. Dle práva nynějšího . §. 353.. . .
III. Účinky rukojemství.
A. Závazek J'ukojmův vl1bec . §. 354.. .
B. Ochranné prosti'edky rukojmovy. § 355.. . . . . . .
C. Postih (regress) rukojmúv proti hlavnímu dlužníku. §. 356.
IV . Zánik závazku rukojmova. §. 357.. . . . . .
V. Omezení rukojemství. §. 358.. . . . . . . .
A. Senatusconsultum Velleianum. §. 359 .. 361.
B. Zvláštní forma pro intercesse žen. §. 362. .
C. Omezení intercesse manželek. §. 363. . . .

288
289
294
298
300
302
305
309
309
314
315

čtv r t á. O pojištění pohledávek právem zástavním.
I. Podstata práva zástavníbo vůbec.
A. Pojem. §. 364.. . . . . . . . . . . . . . . .
316
B. Druhy práVlt zástavního. §. 365. . . . . . . . .
319
C. Podmínky práva zástavního. 1) Pohledávka. §. 366. 2) Předmět 320
zastavenÍ. §. 367:
D. Objem práva zástavního. 1) Co tkne se pi·edmětu . §. 368. 2) Co 325
tkne se pohledávky §. 369.
II. Nabytí práva zástavního. §.370·. . . . . . . . . . . . . . . . . 328
A. Vznik práva 7.ástavního. 1) So ukromou disposicÍ. §. 371. 2) Soud· 328
covským nařízením. §. 372. 3) Právním pi·edpi8em. §. 373.
B. Pi'evod práva zástavního. §. 374. . . . . . . . . . . . . . . . 336
III. Právo zástavních věřitelů.
A. Nehledě ku s běhu více práv zástavních. 1) Pi·i zastavení věci. 338
-a) Právo k prodeji. ~. 375. b) Právo ku přiřknutí. §. 376. c) Právo
retenční pro jiné pohledávky. § . 377. dl Žaloby. a) Věcná žaloha
z práva zás tavního ~. 378. fl) InterdictuID Salvianum. §. 379.
r ) Ostatní ochranné ]ll'osti'edky zástavllího v ě i-it e le. §. ~80. c) Požívání zástavy. §. 381. 2) Ph zastavení jiných pl· e dmětii . §. 3S~.
B. PH sběhu více práv zástavních §. 383. 1) atanovení pi·ednosti. 350
a) Dle stáh práv zástavních. §. 384. b) Zvláštní práva přednosti.
a ) Privilegovaná práva zástavní. §. 385. fl) Přednosť veí-ejných práv
zástavních. §. 386 2) Právo př e dcházejícího zástavního věřitele .
§. 387. 3) .Právo pozdějšího zástavního věřitele. §. 388.
IV. Zánik práva zástavního.
A. Z důvodů všeobecných. §. 389. 390.. . . . . . . .
. . . . . 364
B. Ze zvláštních dflvodů plynoucích z práva zástavního. 1) Zánik zá- 369
stavní pohledávky. §. 391. 2) Prodej zástavy. §. 392.

. K a pit o I a

245
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247

255
263
265
267
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283
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286

čtvrtá.
rod i n n Ých.

K a pit o I a p r v á. O manželství.

1. Podstata manželství. Jeho vznik a zánik. §. 393.
II. O pllsobení manželství na majetek. §. 394.. . .

1

3
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A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Věno

(dos.) 1) O poj mu věna. ~. 395. 2) Kdo povinen zříditi věno.
§. 396. 3) O zřizování věna. a) Slib věna. §. 397. b) Dotis datio.
§. 998. c) Kdy věno se úizuje. §. 399. d) Vedlejší úmluvy. §. 400.
4) O právních poměrech věna. a) Po čas manželství. a) Práva
manžela. §. 401 .. 403. (J) Práva manželky. §. 404. b) Po skončellém manželství. Vrácení věna. a) Kdo věno nazpět přijímá.
§. 405. (J) Předmět restituce. · aa) Co se týče věci hlavní. §. 406.
hb) Co se týče věcí vedlejších. §. 407. cc) O nárocích opačných .
§. 408. r) Doba restituce; §. 409, o) O žalobách. aa) Osobní žaloba o věno. §. 410. bb) Zaloby věcné. §. 411.
O vlastním jmění manželčině (Majetek parafernální.) §. 412. .
Donatio propter nuptias. §. 413 . . . . . . . . . . .
....
Darování mezi manželi. §. 414. . . . . . .
. . .
O krádežích mezi manželi. §. 415 . . . . . . . ' . ' . . .
O účincích pozvodu na práva majetková. §. 416. . . . .
O následcích opětného manželství. §. 417.. . . . .
Zvláštní účinky předčašného vejití v nové manželství. §. 418. .

Kapitola druhá. O poměru mezi rodiči a dětmi. §. 419.. .
I. O moci otcovské.
A. Jak vzniká. 1) Narozením. §. 420. 2) Legitimováním . §. 421. 3) Přijetím za vlastní (adoptováním). §. 422 . . 425.
B. Jak zaniká moc otcovská. §. 426. 427. . . . . . . . . . . . . .
C. O právním významu moei otcovské. 1) Vllbec. §. 428. 2) Zvláště
co se týče majetku. a) Právo římské. §. 429. a) O tak zvaném peculi um profectitium. §. 430. (J) Castrense vel quasi castrense peculium. §. 431. r) Bona adventitia regularia. §. 432. 433. o) Bona
adventitia irregularia. §. 434. E) Právní jf)dllání Inezi otcem a dítětem. §. 435. b) Dnešní platnosť práva římského. §. 436.
II. O poměru rodičů k dětem vůbec.
A. K dětem vlastním. §. 437. . .
B. K dětem přisvojeným. §. 488, .
tře t í. O poručenství.
I. Pojem a druhy poručenství. §. 439 . . 441.
II. O základech poručenství.
A. O spůsobilosti k poručenství. §. 442. 443. . .
B. O povolání k poručenství. Delace. §. 444 .. 446.
C. O povinnosti ku převzetí poručenství. §. 417. .
D. Zřízení poručníka. §. 448.. . . . .
III. O ukončení poručenství. §. 449. 450. .
IV. O právních poměrech poručenství.
A. Péče o osobu poručen ce. §. 451. . . . . . . . . . . . . . . .
B. O spolupůsobení při jednáních poručen ce. §. 452.. . . . . . . .
C. O správě poručenců. 1) O správě pornčenské vůbec . §. 453. 2) Péče
o zachování majetku . §. 454. 3) Péče o rozmnožení majetku.
§. 455. 4) Předpisy v příčině zcizení jmění poručenskeho. §. 456. 457.
5) O správě více poručníků. §. 458. 6) O žalobách ze správy poručeuské. a) Mezi poručencem a poručníkem. §. 459. b) ZaJohy na
osoby vedlejší. §. 460.
V. O protutorech. §. 461. .
VI. O úřadě nadporučenském . §. 462. .
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§. 463 . . . . . .
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83
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K a pit o I a p r v á. O posloupnosti dědické ve vlastním smyslu.
1. Podstata a podmínky dědické posloupnosti.
A. Pojem a objem posloupnosti dědické. §. 464. 4fi5.. . . .
B. R::zdíl mezi dedickou posloupností civilní a praetorickou. §. 466 . .
468.
C. Podmínky dědické poslonpnosti. 1) Smrť osoby majetku schopné.
§. 469. 2) Dědické právo určité osoby. Povolání k dědictví. a) Spůsob
povolání. §. 470. b) Spůsobilosť k dědictví. §. 471. 3) Nastoupení
posloupnosti dědické. Nabytí dědictví. §. 472.
II. O povolání k dědictvi.
A. O zákonné posloupnosti dědické. §. 473. 1) O řádné posloupnosti
dědické příbuzných. a) Právo příbuzných ku posloupnosti dědické.
a) O právu pi'íbuzných ku posloupnosti dědické vůbec
9. 474.
(J) Na základě phbuzeuství adoptivního. §, 475. r) Na základě pnbuzenství nemauželského. §. 476. b) Poi'ad dědické posloupnosti
pi-íbuzných. a) Rozvrh ti'íd. §. 477. (J) V jakém pOl'ádku jdou za
sebou rozličné ti-ídy a stupně. §. 478, c) Rozdělf~ní posloupnosti
dědické mezi více nápadníkti. §,479. 2) Řádné dědické právo manždů. §. 480. 3) O mimořádné posloupnosti dědické. a) Dědické
právo cbudé vdovy. §. 481. b) Dědické právo dětí nemanželských
a jich zploditele. §. 482.
B. O dědické posloupnosti testamentární. 1) Pojem závěti (trstamentu).
§. 483. 2) O spůsobilosti ku zřízení testamentu. §. 484. 3) O formě
testamentu . a) Závěti soukromé. a) Řádná forma. §. 485. 486.
fl ) Mimořádná forma. aa) Za příčinou osoby test,atorovy. q. 487.
bb) Za příčinou zvláštnich okolností při úizovánl testamentu. ~. 488.
cc) Za příčinou ubsahu testamentu. §. 489. b) Závěti \ eřejné. §. 490.
4) Obsah závěti. a) O obsahu závěti vůbec . §. 491. b) O ustanovení dědice zvláště. a) Spůsobilosť ustanoveného dědice. §. 492.
(J) O formě, v .iaké děje se ustanovení dědice. 9. 493. r) Ustanovení více dědiců. §. 494. ď) O doložkách ~ ustanovením dědice spojpných. §. 495. E) O substitucích. aa) Substituce obecná (vulgární).
§. 496. bb) Substituce pupillarní. 9. 497. 498. ce) Substituce q1l3sipupillarní. §. 499. 5) Závěty společné a. obapolné. § 500. b) Jak
se poslední vů l e zrušuje a) Vůlí závětitele. §. 501. 502. b) Z jiných důvodů. §. 503. 7) Otevl'ení a vykonání posleduí vůle. §. 504.
8) O době, kdy se dědic testamentární povolává ku dědictví. §. 505.
II r. O nabývání dědictví.
A. O způsobu, jak se nabývá dědictví. 1) Uvázáním se v rlědictví. a) Spůsobilost k či1l11m, jimiž se nabývá. §. 506. b) Pohnutka, z které
osoba ustanoyená dědictví se ujímá. §. 507. c) Prohlášení viHe .
§. 508. d) V které době sluší v dědictví se uvázati. §. 509. e) Zamítnutí dědictví. §. 510. 2) O nabývání dědictví bez vůle dědicovy.
§. 511. '
B. O ' nabývání dědictví osobou jinou než povolanou (delátem). §. 512.
1) Tak zv. trasmissio ex capite infantiae aneb ex iure patrio §.513.
2) Tak i·eč. transmissio Theodosiana. §. 514. 3) Tak zv. transmissio J ustinianea. §. 515. 4) Tak zv. transmissio ex capite in integrum restitutionis. §. 516.
C. O pi'edmětu nabytí. Právo phrostu. §. 517. 518. . . . . . . . .
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184
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D. Jak se nabytí dědictví zrušuje.
vůle dědicovy. Odnětí dědictví.

1) Vůlí
§. 520.

dědicovou.

§. 519. 2) Bez

197

IV. O právním poměru dědiců.
A. Obecné poznámky. §. 541. "
. . .
.. .... .. ..
201
B. Poměr k věřitelům . 1) Pravidlo. §. 522. 2) Modifikace tohoto pra- 203
vidla. a) Zřízením inventáře. §. 523. b) Oddělením statků . §. 524.
O.' Závazek z posledního pořízeni zůstavitelova vznikající. §. 525. . 206
D. Právní poměr spoludědiců . 1) Rozdělení posloupnosti dědické. §. 526. 207
2. Rozdělení podstaty dědické . §.527. 3) Závazek kollační. §. 528 ..

530.
E. O právní ochraně poměru dědického. 1) Řádná žaloba dědická. 214
§. 531 .. 534. 2) Prozatímná ochrana práva dědického. a) Je-li
práv!) dědické ku pravdě podohno. §. 535. b) Je·li právo dědické
jinak ještě nejisto. a) Missio in possessionem ventris nomine. §. 536.
fl) Bonorum possessio ex Oarboniano edicto. §. 537. r) Bonorum
possessio furiosi nomine. §. 538. ď) V pi'ípadě ustanovení dědice
s výminkou. §. 539 .
F . Zcizení dědictví. §, 540. .
228
Kapitola druhá. O odkazích.

1. Obecná ustanovení.
A. Pojem fl drnhy odkaZL!. §. 541.. . . . . . . . . . . . . . . .
229
B. Zi-ízení odkazů 1) O podmětech odkaZL!. §. 542 .. 544. 2) O formě, 230
v jaké odkazy se zřizu.ií. §. 545.546. 3) O obsahu odkazů. al Vůbec.
§. 547. b) Doložky vedlejší. §. 548. c) Substituce při odkazích.
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§. 126.

I. Podstata a druhy práv věcných.
Jedna z hlavních tříd práv majetkových liší se podstatně 0(1
jiných práv tím, že za předmět má bezprostředně nějakou věc.
(§. 48.), která dle těchto práv podrobena jest vládě osoby nějak é .
Práva tato slují proto právy věcnými (Sachenrechte neb dingliche
Rechte, §. 22.). Práva dotčená, poněvadž bezprostředně za předmět
mají věc nějakou, trvají nezávisle od zvláštního závazku nějaké
určit.é osoby jiné, a můžeme proto jich se ciomáhati žalobami věc
nými (§. 97.). Dotčená právní vláda mflže vztahovati se na celou
věc jako celek, nejsouc obmezena na určité směry panství. Takovéto právo k věci jest vlastnictví (Eigenthum), dominium rei, do~
minium v povýtečném slova smyslu, jsouc samo o sobě souborem
všech práv, jakáž osobě právně příslušeti mohou k věci nějaké.
Ale toto obsáhlé právo může býti obmezeno právy osob jiných,
jimž táž věc dle určitých vztahů jest podrobena. Tak vznikají
práva k věci cizí, iura in re aliena. 1) Práva tato mají za předmět
právě tak přímo nějakou věc, jako vlastnictví. kterého nevylučují,
nýbrž jen obmezují, a to pokud trvají a jak dalece sahají; ku
vzniku svému předpokládají však, že věc nalezá se ve vlastnictví
cizím, vlastník sám nemůže míti je jako práva zvláštní, poněvadž
práva, která jsou obsahem jich, bez toho mu příslušejí, jsouce ve
Arndtsovy P and ekty.
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vlastnictví obsažena. '2) Nejobsáhlejší práva toho (h'uhu, a proto
vlastnictví nejbližší, jsou emphyteusis (právo zákupu) a superficies
(právo k povrchu); prakticky důležitější jsou obsahem svým velmi
rozmanité služebnosti či servituty, služebnosti osobní, jako právo
požívací neb ususfructus, a služebnosti pozemkové neb iura praediorum s pozemkem nějakým spojené. VŘechna tato práva smě
řují k užívání věci alespoň potud, žP, ukládají vlastníku při užívání
věci nějaké obmezení ve prospěch osoby oprávněné, byť i nikoli
všechna osobě této poskytovala positivného užívállí věci. Můžeme ,
je proto nazývati věcnými právy požitečními. Ale ještě jedno právo
jest ku věci cizí, kteréž nesměřuje k užívání jejímu, nýbrž osobě
oprávněné poskytuje moci s vlastnictvím samým naložiti, aby jeho
hodnotou došla zaplacení své pohledávky. Právo to jest právo zástavní (Pfandrpcht). Jest však pouze akcesorním právem pohledávání nějakého, jsouc po této stránce blízce příbuzno rukojemství
(§. 93.); jest tudíž systematicky přiměřenější, aby právo zá~tavní
spojeno bylo s naukou o závazcích, a to tím spíše, ježto i pohledávky staly se předmětem zástavy, a nejeví se proto právo zástavní v každé spůsobě jako právo k (hmotné) věci. 3)
Pozn. 1) Výraz sice moderní, ale nikoliv nelatinský. Římané užívali tu prostě výrazu: ius in re habere, naznačujíce tím řečená práva
oproti právu vlastnickému, aniž by však výraz ten ' stal se pravidelným
tecbnickým pojmenováním. L. 30. D. de noxal. act. 9. 4. L. 19. pl'.
D. de damno infecto 39 . 2. Sive domini sint sive aliquod in ea res
ius habeant, qualis est creditor et fructuarius et superficiarius. Srov.
L. 71. §. 5. D. de legato 1. Bocking Inst. II, §. 133. Označování toto
vysvětluje se tím, že Římané, ztotožňujíce vlastnictví s předmětem jebo,
Rlovem "res" vyrozumívali vlastnické právo ku věci samé, pročež asi
nazývali práva vlastnictví obmezující prostě "iura" oproti vlastnictví
samému (§. 48. pOz. 1. Brinz 1. vyd. §. 49), ačkoliv vyskytuje se
i výraz "ius dominii", L. 61. (59.) pr, D. ad Sc. Trebell. 36. J. L.
63. §. 4. D. de acquir. dom. 41. 1. L. 4. Cod. de relig. 3. 44., a
taktéž "ius proprietatis," L. 5. Cod. de distr. pign. 8. 27. (28.) Srov.
Neuner Privatrechtsverhiiltnisse str. 60., kterýž pojímá ius in re ve
smyslu vlády nad uživatelnosti věci nějaké, tedy in re haerens S. COllsistens. Oproti tomu Windscheid §. 165. p. 1. Burkel v krit. Vjschr.
Xl. str. 213 násl. ,- Než jako slova dominium, dominu s (sc. rei neb
corporis, corporalium rerum) ukazuji ku svrchovanému právnímu majetnictví věci, L. 4. pr. D. comm. div. 10. 3., tož i držení jinakébo
práva, jakožto věci nehmotné, stejným spůsobem se naznačuje, na pí'.
dominium ususfructus y L. 3. D. si ususfl'. pet. 7. 6., hereditatis vL.
49,. (48.) ' pr. D. de hered. inst. 28. 5., jakož i dominium neb dominus proprietat.is v L. 17. D. quib. mod. ususfr. am. 7. 4. a j. Srov.
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Lindeově Ztschr. n. t. III. str. 256
(civ. Scbr. I. str. 255) násl. - K literatuře této nauky: K. Sell, romiscbe Lehre der diglichen Rechte, 1. díl, 2. vyd. 1852, a o tom
Dernburgův přísný posudek v Heidelb. hit. Ztschr. I. str. 138 násl.
'2) Srov. však nyní G. Hartmann, Rechte an eigener Sache. Unters. z. L. V. Eigenthum. O tom Exner v krit. Vjschr. XX. str.
, 103 násl.].
3) Co se týče protivy "věcných práv požitečných" a práva zástavního srov. Blumův Grundriss des Pandektenrechtes, 1. vyd. str.
XIX. (a Dernburg, Pfandrecht I. §. 14.). Co se týče zařadění nauky
o právu zástavním, tož pojednává se v novějších systemech o ní téměř
obecně v nauce () právech věcných, též i se strany těch, kteří též zástavní právo k věci nepovažují za ius in re. Sintenis §. 37. 67. Spisovatel této knihy učebně již dávno od tohoto systému upustil, též ve
svém nGrundriss zu Pandektenv'Jrlesungen," 1840, pokusiv se o ospravedlnění v krit. Jahrb . VII. str. 300 (civ. Schr. III. str. 14) násL,
a to nikoliv pouze z důvodů prospěšnosti (Sint.enis §. 37. p. 3.), nýbrž
na základě vniterné spojitosti právních ústavů (§. 22. n. k.), kteroužto
spojitosť nemiHe zrušiti "promlčen:J. držebnosť" (" verjahrter Besitzstand"), s čímž souhlasí též Wachter 1. str. 549. II. str. 319. Ostatně ,
uvádí Sintenis str. 618 též jakýsi "Grundriss" dle udání od Rudorffa,
1830, kterýž prý právo zástavní zařadil do nauky o právu obligačním,
a ča8em pokládal zařadění to za přiměřené též starší Hasse. Srov. též
Dem'er Grundriss fur aussere Gesch. und In8t. d. R. R. §. 180 násl.
Muller Institutionen. §. ] 43 .. 148. Proti tomu ovšem vyslovuje se zase
Bockiug Inst. §. 133. p. 6., přes to, že se právo zástavní dále rQzšiřuje (dle analogie quasiususfructusu §. 181.); poněkud právem, ' kdyby
růzností práv, zejména růzností dle jich předmětu, předkem říditi se
musil system (§. 22. p. 4,), ač zase římský názor a zařízení spíše
jest našemu příměřeno . Podstatnější důvody přimlouvají se za to, aby
dnešní právo hypoteční spojilo se v soustavě s naukou o vlastnictví
a o věcných právech požitečných. Tak i Forster III. §. 199 násl.,
kterýž však celé právo věcné zařaďuje za právem obligačním (I. §. fl 1
násl. II. §. 121 násl.) . - Brinz II. vyd., vylučuje nauku o právu zástavním, pojednává o právech věcných v knize III. dílu 2. pod rubrikou:
"die Rechte im Einzelnen. I. das Vermogell. A das Personenvermogen.
1. Eigenthum und iura in re - Besitz nnd Quasibesitz" §. 129 .. 20fi.

§. 22. p. 6. §. 48. p. 1. Arndts v

§. 127.

II. O nabývání a pozbývání práv

věcnýcll.

Aby kdo mohl nabýti vlastnietví a věcných práv požitE-čných,
vyhledávalo se až do sklonku osmnáctého století vúbec, aby tlÍ.
byl tnJc zvaný titulus fl, modus acquirendi. Tato t.heorie, jež ostatnf\
H*
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nezůstala

bez působení na novější zákonodárství, nyní vubec se
zavrhla jako křivá a dalšího zastávání nehodná. 1) Nedostává se
vůbec pravidel o nabývání, kteráž by všem druhUm věcných práv
hyla zároveň společná a jen jim vlastní (§. 56.). Oproti tomu jsou
zvláštní důvody pozbývání těchto práv, vyrťistající z jich společné
povahy. Sem náleží: zánik věci a zrušení spůsobilosti její, býti
předmětem právního obchodu ") (§. 49.), pak 2) přechod věci do
moci nepřítele, b) a co se týče práv k divokým zvířatum, navrácení
se těchto ku přirozené jich volnosti. C) Na základě zvláštního pi'edpisu právního třeba, by výsledek všelikého zcizení učiněného tiskem,
jakož i vladařem aneb jeho chotí, byl zúplna zabezpečen přede
všemi právními nároky třetích osob ku předmětu scizení, a má za
to těmto propůjčeno býti právo, žádati na sciziteli náhradu, kteréhožto práva však lze domáhati se pouze do čtyř rokú. d) Odtud
ná8leduje, že takovýmto scizením nějaké věci zruší se veškerá až
dosud jiným osobám k ní příslušící práva věcná, kterýmiž zcela
neb z části překazilo by se nabytí práva, jehož scizením mělo by
se poskytnouti příjemci. 3)
rozn. I) Srov. Hugo v civ. Mag. I. ll. "Berichtigung einiger
Vorstellungsarten a (Hopfner "Commentar" str. 216 .. 232.
(179 )), a IV. 6. str. 137 .. 183. "Vollstandige Darstellung der Lehre
von (iustus) titulu s und dem s. g. modus adquirendi" (1812). Unger
II. §. 72. p. 25 . . 41. Fr. Hofmann, d. L. v. titulus a modus adquirendi und v. d. iusta causa traditionis. 1873; o tom Czyhlarz ve
Wiener Ztschr. I. str. 431 násl.
2) V příčině některých věcí platí dle pr. ř. ius postliminii, t . j .
hyly-li věci z nepřátelsllé moci vyproštěny, oživnou zase dřívější práva
Je těmto věcem (recipiuntur postliminio); sem náleží pozemky a otroci,
pak lodě a koně neb mezci, jichž se ve válce užívá (not. b.). Pokud
ustanovení oněch lze nyní užiti: Puchta §. 143. p. b. Schmid Hdb. 1.
str. 68 násl., srov. §. 154. p. 2.
3) O objemu tohoto předpisu právního srov. Arndts v Lindeově
Ztschr. XIX. str. 3 .. 9., co se týče důvodu jeho str. 20 .. 22. (civ.
Schl'. II. str. 390 násl.) Sintenis pochybuje, že by předpis ten dnešní
doby ještě platil §. 39. p. 4.; přisvědčivě uznáno tak v jednom nálezu
nejvyššího soudu hanoverského, záporně pak v nálezu nejvyššího soudu
holštýnského, Seuffertův Arch. V. 108. 109 ., avšak opět uznána platnosť
gewo~lIllichen

a) L. 7. §. 5. 6. D. de acquir. dom. 41. 1. L. 23. 24. D. quib. mod.
Ilsusfr. am. 7. 4. L. 8. pr. D. quib. mod . pign. sol. 20. 6. L. 1. Cod. de emphyt.
iure 4. 66. b) L. 2. 3. 20. §. 1. L 28. D. dE' cupt.. et postlim . 49. 15. L. 10.
Cod. eod. 8. 50 (51). Cj §. 12. 15. J. de rel'. div. 2. 1. L. 3. §. 2. L 5. pl'.
~. 5. D. de acquir. dom. 41. 1. d) L. 2. 3. Coll . de quadrienniJpraescr. 7. 37.

§. ult. J . de usueap. 2. 6. cf. L. 5. D. de iure lisei. 49. 14.

209
v jednom nálezu ' dannstatském
štÝllském, tamto IX. 263 . XIV.
pokládati za nabytí původní a
zhu~ta přehlHí. Goschen Vorl.
str. 66 násl. p. 58.].

[pak v saském (Jena.)] a též v hol207. [XXI. 13.). [Nabytí dlužno zde
llikoliv za odvozené (§. 56.), což se
ll. §. 243. 268.; srov. Exner Tradit.

§. 128.

III. Trvání práv

věcnýcll.

Věcná práva, jichž kdo jeduou pravoplatně nabyl, trvají
o sobě, nevisíce na původci, od něhož jich nabytí se snad odvoz:uje, po tak dlouho, až nastane okolnost, kteráž pusobí jich pozbytí. Jest však možno, že právní jednání. na němž zakládalo se
nabytí, podrobeno jest nebezpečí zrušení (rescise, §. 79.), kterýmž
nabytí zpětmo opět se zruší. Může pak i nabyté právo k věci co
do trvání svého býti obmezeno, tak že následkem tohoto na něm
lpícího obmezenÍ samo sebou dojde svého ukončení, nastane-li určitá
okolnosť neb uplynutím určité doby. Kde tomu tak, rozšíří se toto
obmezení dle §. 56. i na práva, kteráž na základě onoho práva
jiným osobám (převodem translatiyním neb konstitutivním) byla
propůjčena, tak že i tato práva zaniknou, nastane-li ona okolnost
ueb uplyne-li ona lhUta. Tak muže se státi vyplněním výminky,
buďsi, že převodce nabyl onoho práva s výminkou rozvazovací, a)
aneb že tehdy již nabytí jeho jinému bylo připovězeno s výminkou
odkládací, jejížto splnění nyní pusobí zpět na onu dobu. b) Zrušení
nastává zde ipso iure; to které právo samo sebou dostane se tomu,
jehož nabytí neb zpětné nabytí viselo na výmince splněné, j80uC prosto
práv obmezujících, jež mezi tím k tomuto. právu jiným byla pl'Opujčena. c) Muže se tak státi též prostým doložením času, bud' si že
právo původce právního na základě právního dťivodu, vůli jeho vížícího
určeno je k tomu, aby uplynutím určité doby samo sebou přešlo
na jiného, d) aneb že se tomuto propujčuje pouze až do toho
a) L. 4. §. 3. D. de in diem add. 18. 2. L. 3. D. quib. mod. pign. solv.
20. 6. cf. L. 9. D. de aqua pluv. 39. 3. b) L. 105. D. de cond. et dem. 35. 1.
L. ll. §. 1. D. quemadm. serv. am. 8. G. L. 16. D. quib. mod. usufr. am. 7.
4. cf. L. 3. §. 3. 3 a. 3 b. (3). Cod. eomm. de legato 6. 43. - L. 9. pro §. 1.
D. de iure dot. 23. 3. C) L. 69. §. 1. L. 81 pr. 82. pro D. de legato I. - L
41. pl'. D de r'o; vind. 6. 1. L. 13. pl'. §. 1. D. de pign. act. 13. 7. (§. 71
p. 4.). d) L. 9· § . 2. D. usufr. quemadm. cav. 7. 9. L. 71. §. 3. D de cond. 35.
1. cf. L. 3. §. 2 a (2). Cod. comm. de legato 6. 43.
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okamžiku, kdy . nastane určitá doba. e) Jinaký případ jest, pakli kdo.
pouze oprávuěn jest žádati za zpětné převedení nějakého prá va
věcného, tu právo ono nemůže působiti zpět na práva, jež mezi
tím na základě práva věcného jiným osobám byla propůj č ena. f)
Možno též, že právo osobou nějakou nabyté, dostaví-li se urč itá
okolnosť, má sice samo sebou (ipso iure) pi'ejíti na jiného aneb
k tomuto opět se vrátiti , aniž by pi'ece zasažena tím byla práva
k věci, jež mezi tím onou osobou byla jinému propůjčena. g) Ostatně
trvá mezí tím věcné prá.vo, jehož zaniknutí lze třeba z některého
důvodu očekávati, v plné platnosti dále už po dobu , kdy nastane
okolnosť, jež působí jeho zrušení; h) od toho rozdílný jest případ,
J(dyž toho času není ještě objektivně rozhodnuto, zdali n y ní již
někomu a které z více osob právo náleží, a teprve pozdější okolností nastane rozhodnutí, že právo jednoho pokládati sluší tak jako
by již onoho času tu bylo, právo druhého pak jako by ještě neexistovalo. i)
Pozn. Toto obmezení věcných práv, dle něho ž tato v určitých
mají pominouti, pokud se týče vrátiti se zpět k osobě jiné,
pojímá se obyčejně jako vlastnosť práv věcných a sluje jich odvolatelnosť (Revocabilitaet); při tom rozeznáváme tak zv. revocatio ex nunc
a ex tune, dle toho , působí-li revocatio pouze od nynějška, aneb pů
sobíc zpět do minulosti ruší li zároveú práva , jež mezi tím jinf'm
osobám byla propůjčena; .k poslednímu případu vztahuje se pravidlo:
Resoluto iure concedentis resolvitur ius concessum, aned Re soluto iure
dantis resolvitul' ius accipientis, při čemž však objevují se náhledy
úcllylné. Srov. Sintenis, von der sogenannten Revocabilitat der Sacbenrechte, v Lindeově Ztschr. XX. 2. Oivilrt. §. 39. Puchta §. 14-2.
Bocldng Inst. n. §. 156. Pojm enování ono nehodí se však k některým
sem hledícím př·ípadům. Rozhodným jest, lpí-Ii obmezení co do trvání
v tom neb onom spi'lsobu na věcném právu samém ; další pak jeví se
jak důsledek z pravidla §. 56. " N emo plus iuris etc." Srov. Fitting
Uber den Begriff der Ruckziebung str. 66 násl. 102 násl. 00 spisovatel zde nazf'vá objektivní právní vlastno stí věci , není s kutečně, jak
týž str. 79. p. 116. sám se vyslovuje, než "vniterná meze" ( "innere
Schl'anke"), jakouž vlastnické právo k věci samo v s obě chová. Srov.
případech

0) L. I. §. 3. L. 15. D. quib. mod. usufr. am. 7. 4. L. 8. Cod. de usufr.
3. 33. cf L. 8. pl'. D. quib. mod. pigll. solv . 20 . 6. L. 31. D. de pign. 20. 1.
L. 26. Cod. de legat. 6. ,,7. L . 4. D. de ser vit. 8. 1. f) §. 71. p. 6. L. 21. §.1.
L. 43. §. 8. D. de aed cd. 21. 1. g) L. 30. Cod. de iure dot. 5. 12. b) L. 66.
D. de rei viud 6. 1. L. 12. §. 2. D. fam . erc. 10. 2. L. 4. §. 3. 4. D. de in
diem adtl. 18. 2. L 20'1. D. de ll. J. j) L. M. pr. §. 1. L. 86. ~. 2. D. de
legat. 1. L. 15 (16). D. de reb. dub. 34. 5. L. 70. §. 1. D.de usufr. 7. 1. cf.
L. 25. §. 1. eod. L. 43. §. 1. eod. L. 43. §. 2. D. de acquir. dom . 41. 1.

ostatuě ještě Willdscheid 4. vyd.
manu, steHv. Neg. Gest. §. 11.].

. §.

§. 91. p. 3. §. 165. p. 8. CE. Zimmer-

129.

IV. Vykonávání práv

věcných.

Držba.

Vlastnictví a věcná práva požitečná připouští povahou svou
opětovný výkon (§. 92.). · Vlastnictví jest p r á Ý o svrchované vlády
nad věcí, jež skutečně jeviti se může v nákladání s věcí dle libosti a s vyloučením osob třetích . Věcná práva požitečná poskytují, ovšem pouze v určitém směru a obmezení, taktéž vládu nad
věcí, jež ve skutečnosti jeví se v opětovném vykonávání určitých
práv (oprávnění) aneb v uddování určitého stavu vzhledem ku
věci. Právu k věci přiměřen jest tudíž určitý poměr skutečný,
v němž ukazuje 'se stále právní vláda vůle hledící ku věci. To
však může býti těž prostou skutečností, nezávislou na skutečné
neb uznané existenci příslušného práva. Dle řádu právního však
dlužno skutečné vlády šetřiti již jako takové, pokud právní cestou
nenabylo průchodu právo tomu odporující; této skutečné vládě
samé propůjčuje se určitá právní ochrana bez ohledu ku právu,
jež by vzniknouti mohlo . Takto vzniká držení věci neb práva
k věci, poměr to zvláštního právního významu. Ono skutečné vykonávání vlastnictví jeví se jakožto držení věci samé, ježto vlastnictví zahrnuje věc v celosti její, a zde má své východiště celá
theorie držby; co se týče ostatních práv ku věci , tož můžeme jako
předmět držby naznačiti právě jenom to které právo, hledíce vůbec
k obsahu jeho. Protož rozeznáváme držbu věcí, kteráž odpovídá
vlastnictví (držba vlastnická, Eigenthumsbesitz, §. 135 násl.), a držbu
věcných práv požitečných, kteráž jako analogon držby věcí obyčejně sluje držba práv (Quasibesitz §. 192.).
Pozn. 1) Stejně působivé jako záslužné spracování důležité nauky
o držbě obsahuje: Savigny, das Recht des Besitzes. 1803. (srov. rec.
od Thibauta v Allg. Litt. Ztg. 1804- Č. 41 .. 43.) 6. vyd. 1837. sedmé
vydání obstaral Rudorff, 1865. V něm "Litteriirgeschichte" ze 6. vyd.
str. 5 .. 24., a jako dodatek o novější literatuře o držbě, přídavky vydatelovy str. 539 .. 727. č. 1 .. 183. Srov. krit. Vjsch. VII. str. 13]
násl. 305 násl. 00 se týče literatury z doby mezi 6. a 7. vyd.
dlužno tu · uvésti : Puchtův článek "Besitz" v "Rechtslexikon" JI. str.
41 .. 73. (kl. civ. Schriftell Nr. 26 .) a zejména O. G. Brulls, das
Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegenwart. 1848. Skorem
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současně se 7. vyd. děl Savignybo vyšel spis: Der Besitz uach osterreichiscbem Rechte mit Beriicksichtigung des gemeinen Rechts,des
preuss., franzos. uncI sacbs. Gesetzb. V. A. Randa, 1865, důkladné na
právu partikulárním se zakládající spracování této nauky (srov. Arndts
v krit. Vjschr. VIII. str. 378 civ. Schr. III. str. 227 násL); 2. durchgesehene und durch die Besitzklagen vermehrte Aufl. 1876. [o tom
Wendt v Jen. Litztg. 1877. čís. 9. Meischeider v krit. Vjschr. XIX.
str. 210 násl. Oobn v Goldschmidťs Ztsch. f. d. ges. Bandelsr. XXIII.
(N. F. VIII) str. 342 násl. Oanstein, der Besitzschutz nach ostr. ll.
ve Wiener Ztschr. V. str. 719 násl. VI. str. 120 násl.]; dále P. van
Wetter, Traité de la possession en droit romain. 1868. - Značného
přírostku dostalo se literatuře o držbě v době nejnovější Iheringem:
Beitrage zur Lehre vom Besitz, erster Beitrag, v dogmat. Jahrb.
IX. 1. str. 1 .. 196., vyšlo též o sobě pod názvem: Ueber den Grund
des Besitzeschutzes. Eine Revisiou der Lehre vom Besitz. 2. vyd.
1869. srov. R. Schmidt v krit. Vjschr. XII. str. 63 .. 85. Bruns, d.
Besitzklagen des rom. und heutigen Rechts. 1874. (o tom Arndts ve
Wiener Ztsch. I. str. 769 násl. Brinz v Jen. Litztg., 1874. čís. 40.
Padelletti v Arch. giurid. XV. str. 1 násl. Bekker iiber Besitz und
Besitzklagen v krit. Vjschr. XVIII. str. 1 násl.). Brinz Pand. 2. vyd.
§. 135 násl. 196. 201. - Meischeider, Besitz und Besitzesschutz.
1876. (o tom Scheurl v Jen. Litztg. 1876. čís. 20. Randa v krit.
Vjschr. XVIII. str. 321 násl. a ve Wiener Ztschr. III. str. 701 násL).
[Liebe, der Besitz als Recht in thesi. 1876. (o tom Randa ve Wiener
Ztschr. IV. str. 368 násl. a ve krit. Vjschr. XIX. str. 251 násl. Cohn
v Goldschmidťs Ztschr. XXIII. (N. F. VIII.) str. 341 násl.) Srov. ještě
Kindel v Beitr. ZUl' Erlaut. d. deutschen R. XXI. str. 411 násl. 712
násl. XXII: str. 50 násl. 199 násl. 536 násl. XXIII. str. 55 násL].
2) Pojmu držby jakožto právem chráněného poměru skutečného
vykonávání práva lze užiti i při jiných právech, kteráž připouští trvalý
neb opětovný výkon. Bruns Recht des Bes. str. 477 .. 486. Pojem teu
rozšířen byl skutečně v právu novějším též ještě i na jiná práva, ač
sporno, v jakém objemu? Arndts v Lindově Ztschr. n. F. III. st.r.
368 .. 374. a v l{rit. Vjschr. VIII. str. 380 násl. (civ Scbr. I. str.
278 násl. str. 228 násL). Avšak v pro ř. užívá se ho pouze vzhledem
ku věcem (vlastniCtví) a k požitečným právům věcným, na kteréžto
předměty i zákonodárství doby nejnovější pokouší se pojem ten zase
obmeziti. Arndts v krit. Jahrb. XI. str. 864 násl. a v krit. Ueberschau
I. str. 146. 353 násl. (civ. Schr. III. str. 361 násl. 400. 414 násl.)
Protož také nauka o držbě má své příhodné místo v nauce o vlastnictví, pokud se týče, v nauce o požitečných právech věcných. Arndts
11. m. U. Bruns str. 486. Srov. Miihlenbruch §. 230 .. 240. 275. 293.,
též Windscheid §. 148 .. 164. a Forster III. §. 157 .. 165., kteří vylíčují celou nauku o držbě ve právu věcném, ale před pojednáním
o různých právecb věcných; srov. Neurer Rechtsverh. str. 225. §. 123
!lasl. (Brinz Pand. 2. vyd. n. U. m. pojednává o držbě a držbě práv
ve spojení s vlastnictvfm a s iura in re) . Byť bychom i důvod ochrany

držebné shledávali v šetření osobní vůle, jevící se ve skutečném podrobení se předmětu nějakého, kterážto vůle nemusí než právu ustoupiti a nikoli prosté libovůli jiného, to nestačí důvod ten, abychom
právo držby s Pucbtou §. 122 vykládali jako právo Ir vlastní osobě (Basse
jun. v Rhein. Mus. Vl. str. 184 násl. Rudorft v Ztschr. f. gesch. Rtsw
VII. str. 101 násl.), aniž lze tím ospravedlniti v systematickém vylíčení odtržení držby od poměrů právních, jicbž protějšek tato tvoří
jako factum vykonávání práva. Jiní staví nauku o držbě pod rozličnými
názvy do obecné části, ku př. Thibaut, Seuffert, Vangerowa j. Ostatně
srov. Savigny n. m. u. §. 6. a k tomu Rudorffův dodatek čís. 18. 19.,
Neuner n. u. m. str. 134 násl. Windscheid §. 148. p. 6. Randa §. 3.
8. a nyní Ihering n. u. m. str. 3 násl. 153 násl. [179 násl.]. 00 se
týče zvláštního náhledu Lenzova, das Recbt des Besitzes, 1860, jemuž
držba jest "das einzige Recht auf die Sache" srov. Esmarch v krit.
Vjschr. IV. str. 190 násl. Dále: Kindel, tamto XXIII. str. 378 .. 429. ;
Seitz, antike U . gegenwartige Bedeutuug der romischen possessio ve
Vídeňském Ztscbr. VI. str. 397 násl., 559 násl., 649 násl., Randa, Z.
Besitzliteratur nach osterr. R. tamto str. 465 násl. a nejnověji Randa,
der Besitz, 3. vyd. 1879.

Kapitola druhá.

o
1.

v I a s tni c tví, 1)

Podstata a obsah vlastnictví.
§. 130.

A. Bližší

určení

pojmu.

Vlastnictví jest dle základního pojmu svého subjektu něja
kému příslušící právo svrchované vlády nad věcí hmotnou, na jehož
základě lze říci, že věc v celosti své náleží této osobě (§. 48.),
že jest podrobena vůli její vůbec a zcela, a kterémužto právu
možno tudíž zjednati průchodu prostředkem žaloby věcné (rei
vindicatio) oproti každému, kdo by vykonávání této vlády zamezoval. Dle obsahu vlastnictví můžeme rozeznávati stránku positivní
a negativní; prvší, že vlastník jest oprávněn, nakládati s věcí spů
sobem zcela libovolným, tedy může i věc zničiti; poslednější jeví
se v tom, že týž jest stejně oprávněn, každého jiného vyloučiti
z působnosti na tuže věc. Vlastnictví pozemku zvláště vztahuje se
též i na to, co nalézá se pod povrchem, jakož i na prostor nad
pozemkem, pokud dle přirozené povahy věci může jednotlivec
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v obou těchto směrech výlučné vlády své užívati a pokud má
vláda ta při používání pozemku pro n ě ho jakého si praktického
zájmu. 2) Ostatně není třeba, aby se blíže u rčovala jednotlivá
oprávnění vlastníkova ; stejně neplodné jako nebezp ečné jest i dř-Í
vější rozeznávání tak 'l.V . práv k vlastnictví a práv k · požitkům.
(Proprietats - und Nutzungsrechte). Než uevylučuje se tím pojem
vlastnictvÍ, pakli na základě práv jiných osob aneb dle některého
obecného předpisu právního odnímají se vlastníku 3) jednotlivá
v jeho jinak neobmezené vládě obsažená oprávnění, zrovna tak
jako neničí se pojem osobní svobody tím, že dlužno plniti povinnosti pi'iměi'ené práv um jiných osob a podrobiti se obecným před 
pisllm právním. 4) Jakmile však a pokud takováto vlastnictví obmezující práva třetích osob zase zaniknou, objevÍ se vlastnictví samo
sebou opět ve své neobm ewnosti a výlučnosti. 5)
Ostatně užívá se pojmu vlastnidvÍ též při věci hromadné
(8achgesammtheit, univel'sitas rerum distantium, §. 48.), oproti
jednotlivým věcem hmotným věc hromadnou tvořícím; ale rozlišování to má podstatně praktického významu pouze pokud se týče
vindikace. 6)
Pozn. 1) Schmid Handbuch Bd. 1. (§. 18. p. 5.) Pagenstecher,
die romische Lehre vom Eigenthum in ihrer modernen Anwendbarkeit.
Abth. 1. 2. 3. 1857 .. 59.

2) Srov. a) L. 1. pl'. D. de s. p. u. 8. 2. Coelum quod supra
id solum intercedit, liberum esse debet. L. 9. eod. L. 8. §. 5. L. 14.
§. 1. D. si serv. vind. 8. 5. L. 26. D. de damno iuf. 39. 2. L. 1.
§. ll. 21. D. de aqua et aquae pluv. 39. 3. L 21. §. 2. D. quod.
vi. 43. 24. In opere novo tam soli quam coeli mensura facienda est.
L. 22. §. 5. eod. b) L. 13. §. l. D. comm. praed. 8. 4. L. 7. §. 13.
14. L. 8. pl'. D. sol. matl'. 24. 3. L. 26 . cit. L. 1. §. 12. de aqua
et aquae pluv. 39. 3. Tedy správně-li porozuměno, žádná "báchorka
o sloupu vzdušním" (" Marchen von der Luftsaule", Gesterding, Ausbeute von Nachfúrschungen. III. str. 447 násl.) . Oproti nedůvodným
námitkám Werenbergovým v dogm. Jahrb. VI. str. 16 násl. srov. tamto
Ihering str. 85 násl. a Hesse str. 391 násl. Windscheid §. 168. p. 2.

3) L. 25. pro D. de V. S. Recte dicimus eum fundum totum
nostrum esse, etiam quum ususfructus alienus est, quia ususfructus non
dominii pers sed servitutis (Hal. servitus) sit, ut via et iter, nec falso
dici totum meum e~se, cuius non potest ulla pars dici alterius esse;
hoc et Julianus. et est verius.
4) O vlastnictví plati obdobně totéž, co stanovením pojmu svobody naznačuje se v L. 4. pro D. de statu hom. 1. 4.: Libertas est
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uáturalis facultas eius, quod cuique facere libet, mSI quid (vi a nt) iure
prohibetul'. Tak uznává též Antonius Pius v jednom známém reskriptu:
domillorum potestatem in servos suos illibatam esse, zároveií slibujíc
otrokům přece ochranu úřadů před nemravným zneužitím této moci,
jako dnešní zákony zakazují týrání zvířat a vyhrožují trestem. §. 2.
J. de his quisuí v, al. iur. 1. 8. Ostatně učiněno mnoho různých
a marných pokusů, určiti pojem a podstatu vlastnictví. Srov. Bocking
Inst. II. §. 134., Wirth Beitrage zur Systematik. 1856 str. 28
násl., Pa.genstecher n. u. m. I. str. 3 násL, Leist uber die Natur des
Eigenthums (civ. Studien III.). 1859. (o tom krit. Vjschr. I. st.r . 294
násl. Schletterovy Jahrb. VI. str. 1 násl.; proti těmto zase Leist. Naturalis ratio und Natur der Sache. 1860.), Girtaner, "die Rechtsstellung
der Sacbe und der Eigentbumsbegriff" v dogmat. Jahrb. III. 2. Dle
Bockinga zakládá se podstata vlastnictví "in der Abstractbeit und der
manchfaltigst.en Bestimmungen fahigen Umbe~timmtheit der Privatrechtsherrschaft des Subjects uber die korperliche Sache als blossen und
total als Gegenstand des Willens jenes"; Wirth označuje vlastnictví
jako pertinenční poměr věci k osobě ("die Sache ist gewissermassen
ein Stuck einer Personlichkeit, ein verlangertes Ego, str. 39.), Pagensteche r, jako "die der Korper der Sache erfiillende rechtliche Macht
(lel' Person", Girtanner, jako "das Recht an der Bestimmung der
Sache", a určení věci jest "in dem rechtlicben Willen als blosses
Objekt rein aufzugehen", dle Leista pak, jemuž důvodem vlal:ltnictví
jest práce, "ztožiíuje se" ve vlastnictví věc s osobou aneb "vtěluje
se" ( " substantiirt" ) se subjektu a ,,7.aniká v jednotlivci", jest hmot.ně
a konečně s osobou "sevřena", "individuem zcela "asimilována", sub,;tullce jest jaksi "absorbována", a t. d. Takovýmito obraty slov nými
sotva lze podstatu vlastnictví lépe pochopiti, musíme konečně vrátiti
se přece k ptlvodnímu a základnímu pojmu vlastnictví, dle něhož jest
toto vlastně neobmez enou právní mocí nad věcí, kterážto moc však
llIltŽe býti určitým spůsobem obmezena. [Srv. nyní též Leist civ. Stud. IV.
str. 165 násl. č. 2.]. Tak i Windscheid §. 167. "Vlastnictví znamená,
;e n čkomu n ějaká (hmotná) véc nále~í, a sice po právu náleží;.. že
pak někomu věc nějaká náleží, tím chce se říci, že pro veškerosť
vztahll věci jest vůle jeho rozhodující. To jeví se dvojím smb'em:
1. vlastnik může nakládati s věcí jak mu libo ; 2. jiná osoba uesmi
proti jeho vůli s věcí nakládati." Dí-li spis. dále se zvláštním důrazem,
kterak vlastnict.ví není souhrnem všech práv k věci, jež si mysliti lze,
n~'hrž jich veškerosf (ve II. vyd. dí se "jedllllta" "Einheit"), kteráž
\zllledem k podstatným částkám jejím má svou samostatnou bytnost,
tak že neruší se tím vlastnictví, paldi by jedna z nich scházela.: tož
přece jest jasno, že pak není více pravdou č. 1. neb č. 2. aneb obé,
~ pD kli odstraněním takovýchto obmezení vlastnictví "ihned za se celou
S\OU vlnost vyjevuje", jest vlastnictví ve své plnosti přece pl'á\'č sumou
(souhrnem, úplnou - veškerostf) všech práv k věci, jichž si pomysliti
lze. Srov. též Vangerow §. 295. p. 1. Burkel v krit. Vjschr. XI. str.
211 násl. Proti tomu Windscheid 2. vyd. 9. 167. p. 3. na k. Co shora

217

216
připomenuto ,,],eruht. auf Verl,ennung des Begriffs der Gesammtheit
oder, welcher Ausdruck bezeichnender ist "Einheit"; srov. vyd . 4.
§. 107. "Das E. ist die Fulle des Rechts an der Sache" a k tomu
p. 2. 5. Brinz 2. vyd. §. 130. "E. jst die rechtliche Verbindung einer
korperlichen Sache mit einer Person", dle Wirtha "rechtliches Pertinenzverhaltniss . .. fo I g e w e i s e erst Herrschaft." Str. 472. p. 9. Srov.
ještě Samter, der Eigenthumsbegriff. 1878. a o tom Ler v Ztschr. f.
vergleichende R. W. II. str. 145 násl. a Baron v krit. Vjschr . XXI.
stl'. 280 násl.

5) §. 4. J. de usufr. 2. 4. Quum autem finitus fuerit ususfructus,
l'evertitur scilicet ad proprietatem, et ex eo tempore nudae proprietatis
dominus incipit plenam in re habere potestatem. L. 3. §. 1. 2. D. de
usufr. accresc. 7. 2. .. . usumfructum ad proprietatem redire. L. 3.
pl'. Cod. de usufr. 3. 33 . . .. ad p. regredi. Pauli sentt. III. 6. §. 28 .
Ususfructus amissus ad proprietatem recurrit. L. 9. §. 2. D. de aqua
et aquae pluv. 39. 3. Non autem solius eius, ad quem ius aquae pertinebit, voluntas exigitur. in aquae cessione, sed etiam domini locorulll,
etsi dominus uti ea aqua non possit, quia recidere ius solidum ad eum
potest. Protož mluvíme o "právu k odúmrtím" "ius recadentiae" ,
Bocking lnst. §. 134. p. 27., a o "elastičnosti vlastnictví". Pagenstecher l . str. 7. Srov. Randa, Besitz str. 15 (2 . vyd. str. 21 násL )
a téhož "Právo vlastnické" str. 1 a násl. Gimmerthal, das Eigenthum
im Conflikte mít den ubrigen Gebilden des Sachenrechts. 1874. (o tom
Czyhlarz v Jen. Litztg. 1874. č. 47.).
6) Výslovně mluví se v pramenech o vlastnictví vzhledem ku
stádu (L. 1. §. 3. L. 3. pl'. D. de rei vind. 6. 1.). Gil'tanner n. u. m.
str. 95 násl. 189 násl. Win:lscheid §. 137. p. 4. Srov. však zase
Exner v. Rechtserwerb durch Tradition. Str. 216 násl. str. 220. "Das
sog. dominium gregis steckt fur uns ganz hioter der vindicatio gregis,
denu eine andere Rechtswirkung desselben bezeugeu uns die Quelleu
uicht." Srov. A. Pernice v krit. Vjschr. VII. str. 117 násl. Unger,
Eigenthum an d. Gesammtsache, v dogm. Jahrb. XII. 3. Windscheitl
4. vyd. §. 137. p. 6 .. 8. Brinz 2. vyd . §. 130. na k. §. 144. §. 168.
p. 6 .. 21 a.

B. Obmezeni vlastnického l1rávu .
§. 131.
1. Pokud

'1

I

se týče nakládání s věcí.

Obmezení vlastnictví týkati se může buď stránky positivné,
buJ' negativné stránky vlastnictví, že totiž vlastník musí sobě odepí'íti, aby naložil s věcí tak, jak by jinak dle neobmezeného práva
směl, aneb že musí trpěti něčeho se strany jiné osoby, čehož by

jinak mohl zabrániti. Obmezení může pak zakládati se buď na
právu jinou osobou zvláště nabytém (§. 126.), aneb na právním
předpise, kterýmž obmezuje se vůbec objem oprávnění s vlastnictvím spojených. Obmezení poslednějšího druhu zavedena byla
z důvodů právní politiky, zejména vzhledem ku vlastnictví pozemkovém, a tu povýtečně mnohá obmezení v zájmu držitelů sousedících pozemků. 1) Slují obyčejně služebnosti zákonné (servituty
legálné) a souhrn sem příslušejících předpisů právních nazýváme
"právo sousedství" ("Nachbarrecht").2)
Pozn. 1) Zákonná obmezení vlastnictví jsou následující : vlastník
pozemku jest povinen 1. snášeti převisuté větve stromu sousedova až
do výše 15 stop, tyto však nesmí spadati na stavení, Dig. de arboribus
caedendis 43. 27. cf. L. 1. Cod. de interd. 8. 1.; 2. dovoliti sousedu.
by mohl každého třetího dne sebrati pí'espadlé plody, Dig. de glande
legenda. 43. 28.; 3. trpěti kouř od pozemku sousedova přicházejícÍ ,
pokud neobtěžuje spůsobem neobyčejným a pod., L. 8. §. 5 .. 7. D.
si serv. vind. 8. 5., a 4. trpěti vybočení zdi sousedovy méně než půl
stopy, L . 17. pl'. D. 1. C.; též 5. káže-li toho potřeba, dopustiti za
přiměřenou náhradu cestu přes svůj pOlemek (cesta z nouze zřízená,
Nothweg), arg. L. 14. §. 1. D. quemadm. serv. am. 8. 5. L . 12. pl'.
D. de religiosis ll. 7., jakož i postoupiti místo potřebné k cestě veřejné, 1. 14. §. 1. cit., a co se t}'če pozemku mezícího s řekou veřejnou, sllášeti, čehož plavba po řece vyžaduje, §. 4. J. de rel'. div.
2. 1.; dále 6. dovoliti kutání k objevení kovů neb kamenů bez poškození povrchu za náhradu l/lf) zisku L. 3. 6. Cod. de metallariis. 11.
7. (6). cf. L. 13. §. 1. D. comm. praed. 8. 4. Nesmí též 7. zastaviti
průduch sousedovi na místě určeném ku čistění obilí, L. 14. 9. 1. Cod .
de servit. 3. 34., aniž 8. změniti neb zameziti přirozený odtok VQdy
dešťové na škodu pozemku sousedícího, Dig. de aqua et aquae pluviae
arcendae (actione). 39. 3., a může konečně 9. býti přidržen k tomn,
by choval v patřičném stavu budovy sousedu nebezpečím hrozící neb
odstranil jinaká nebezpečná stavení. Dig. de damno infecto. 39. 2. d.
L. 17. §. 2. D. si serv. vind. 8. 5. Mimo to nemůže vlastník látky,
jíž užito bylo na staveních neb vinicích žádati, by tato byla vylou č ena,
nýbrž poskytuje se mu právo k náhradě ve výši dvojnásobné hodnoty
npotJ'ebené látky. Dig. de tigno iuncto. 47. 3. Co se týče tčchto a
jiných ještě (zast.aralých) obmezení vlastnictví srov. Dirksell v Zeitschr.
nir gesch. Rtsw. II. 16. Puchta Cun. in der lnst. II. §. 231. Bocking
Pand. II. §. 6. 10. lnst. II. §. 140. Pagellstecher 1. str. 103 násl.
Bekker v Jahrb. V. 10. Werenberg, Ihering a Hesse v dogm. Jahl'b.
VI. 1. 2. 9, pak Windscheid §. 169. Vangerow 7. vyd. §. 297 . 298.
Brinz 2. vyd. §. 132. 133. - Práva partikulární ohsahují v té při 
č ině ještě mnohá jiná fl oucllylná ustanovení. Roth, bayer. Civilrt.
II. §. 121 násl.
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2) O tom obzvláště Hesse , die Rechtsverbaltnisse zwischen Grundstilcksnachbarn. 2. sv. 1859. 1862.

§. 132.
2. Pokud se

týče

nakládání s právem.

Z pravidla jest vlastník též oprávněn , i vlastnictví v celku
pi"evésti na jiného, i propustiti jiným osobám věcná práva, jimiž
vlastnictví se toliko obmezuje. Tu však může býti Obmezen a) zálmzy v příčině zcizení vydanými, a to bud' zákonnými nflb soudními, aneb na soukromém ustanovení (smlouvě neb posledním poNzení) se zakládajícími. b) Zcizení učiněné proti zákazu zákonnému c) aneb pravoplatným nálezem soudcovským vydanému d ) jest
neplatné, 2) zamezuje tudíž i převod vlastnictví, e) tak že lze věci
domáhati se žalobou vlastnickou 3) na každém držiteli, k čemuž má
právo i zcizitel sám , jemuž ovšem dle okolností lze odporovati p1'Osti'edkem doli exceptio. f) Zákaz v příčině zcizení, učiněný posledním pořízením, nemá tohoto účinku , g) pakli však se zákazem
spojen jest zároveň odkaz ve prospěch osoby třetí, kterýmiž pl'Opůjčuje se bezprostředně nějaké právo věcné , nemůže zcizením
znesnadnit.i se nabytí tohoto práva. 4) Taktéž není nikdy 5) neplatné h) zcizení, odporující zákazu v příčině zcizení smluvenému ,
ačkoli lze zcizení takové překaziti 6) na základě rozvazovací výminky (§. 128.) se zákazem spojené; zcizením zakládá se jenom
osobní žaloba na zcizovatele, směřující bud' ku navrácení věci, i) aneb
k interese k) neb lm zaplacení smluvené pokuty. I) Ostatně nestihne
ani zákonný zákaz takové zcizení, kteréž vykonáno bylo na zakladě
samostatného práva osoby tř'etí, nevisíc na libovůli vlastníka neb
jeho zástupce. m)
a) Inst. quibus alienare licet vel non. 2. 8. Cod. de l'ebus alienis non
alienandis et de prohibita l'ťrul11 alienatione vel hypotheca. 4. 51. cf. L. 28.
D. de V. S. b) L. 7. Cod. I. c. cf. L. 5 (4). Cad. de litig. 8. 36 (37). (§ . 113.
p. 4. h.) Dig. de fundo dotali . 23. 5. de rebus eorum. 27 . 0. c) L. 5. D. I. C.
L. 16. D. de fnndo dotali. d) arg. L. ll. D. de usurp. et usucap. 41. 3. L. 7.
§. 5 D. pro emt. 41. 4. cf. L. 8. in f. D. de pollicitat. 50. 12. e) L. 3. 11. 15.
Cod. de praediis. 5. 71. f) L. 10. 13. D. L C. 27. 9. L. 10. 14. 16. Cod. I. ('.
5. 71. L. 17. D. de evict. 21. 2. g) L. 114. §. 14. D. de legat 1. L. 1. 3. §.3 .
Cod. comm. de legato 6. 43. h) L. 61. D. de pactis. 2. 14. i) L. 3. Cod. de
('ond. ob cansum dat. 4. 6. k ) L. 75. D. de contrah. emt. 18. 1. L. 21. §. 5.
D. de OlCt. emti . 19. 1. L. nit. Cod. de pact. int. emt. 4. 54. L. 135. §. 3. D.
de V. O. 45. 1. I) L. ll. D. de ' relig. ll. 7. m) L 1. pl'. D. de fundo dot. 23.
5. L. 3. §. 1. L. 7. §. 1. D. de reb. eor. 27. 9. L. 13. D. fam. erc. 10. 2.

Pozn. 1) Srov. Lauk v Linuově Ztscbr. V. 1. Scbmid, Hdb. §. 4.
Bachofen, ausgewahlte Lehren, čís . II .. VI. Bocking Jnst. II. §. 158.
Pagenstecher n. u. m. I. str. 58 násl. Heimbach v Rtslex. XII. str.
101 .. 111. Windscheid 4. vyd. §. 172 a. Brinz 2. vyd. §. 134.
[F. Scbroder, Z. Lebre v. d. gesetzlichen Verausserungsverboten. -1875.
O tom Kohler v krit. Vjschr. XIX. str. 143 násl. a srov. ještě Thon
Rechtsnorm und subj. Recht. str. 325 násl.].

2) Mnozí nechtějí uznati soudcovské zákazy zcizení za zvláštní
druh zákazů . Lauk n. u. m. str. 3. Bocldng §. 158. p. 5. Brinz 1. vyd.
str. 190. Proti tomu Pagenstecher str. 68 násl. Protizákonn§ soudcovsk§ zákaz zcizení, sám Jsa neplatn§, nemůže ovšem též zcizení uči
niti neplatn§ll1; protizákonn§m byl by však i takov§ zákaz, kterJ'ž
vydal by soudce k žádosti strany, kteráž by pouze nějakf- osobní
nárok činiti mohla pro případ skutečného zcizení, aneb dokonce ani
takovýto nárok (not. h .. 1.).
3) O tom zejména srov., proti Lauk, str. 9., Brandis v Lindově
Ztschl'. VII. str. 180 násl. Vangerow §. 299. pod č. 1. 2. Windscheid
§. 172 a. p. 2.
4) Srov. E . A. Seuffert, das geslltzliche Verausserungsverbot bei
Vermachtnissen. 1854. a Fitting, Begriff der Riickziehung, str. 33.
106 násl. pak nahoře §. 128. Srov. ještě Fitting v civ. Arch. LI. '
str. 270 násl. , proti tomu Windscheid 4. vyd. §. 172 a. p. 5. Brinz
.
2. vyd. §. 134. p. II násl.
!l) Mělo se za to, že v L. 7. §. 2. D. de disk pign. 20. 5.
obsažella jest výjimka z pravidla o účinku zákazu zcizení na smlouvě
se zakládajícího. Ono místo dle obvyklé četby zní: "Quaeritur, si
pactul11 sit a creditore, ne liceat debitori hypothecam vendere vel
pignus, quid iuris sit? et an pactio llulla sit ta1is, quasi contra ius sit
posita, ideoque veniri possit? Et certum est, nullam esse venditionem,
ut pactioni stetur": s čímž souhlasí též v Basi! . XXV. 7. c. §. 2:
K a):GJ.; ó l'ia1 E(Úl.!r: úv,uIJlÚJ1lú. ftfl i~8i'v(a lep xeó6J:r7:1] "OOAsív 7:Ó i-vsxveol'.
(Helmb. III. p. 80) Dle Accursia zněla jiná četba rukopisná: nullam
esse pactionem nebo convcntionem, ut venclit'ioni stetur. V přední větě
však již Janus a Costa ad §. 1. J 1. c. opravil: si pactum sit a debiture, ne l-iceat creclitore h. V., a četbu tu jako jedině správnou hájí
~uchta v Ztschr. fiir gescb. Rtsw. XII. 6. (kl. Schr. č. 38.) Just. II.
§. 241, not. l. (8. vyd. str. 218). Proti tomu zase Sintenis §. 38.
p. 16., souhlasně s Vangerowem §. 299. str. 551. a j.; proti těmto
však Schmid stl'. 41. p. 22. a zvláště Bocking §. 158. á .. 6. Mommsen
navrhuje, by po nullarn esse vsul o se nec impendienclam esse. Pagenstecher str. 62. myslí však, že pomůže výkladem, který sice nepříčí
s~ pI:ávnické dllsleduosti, aniž naprosto odporuje rukopisnému (Horentlllskemu) textu; avšak výklad jeho zdá se býti přece více novým nežli
přirozeným, poněvadž vykládá smlouvu s dlužníkem učiněnou tím spů
sobem, Jl že dlužník nemá b§ti oprávněn prodati zástavu zřízenou třetí
o~ohou, dlužníkem svým" shledává tedy Pagenstecher zde podzáJ
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stavu" zvláštními výrazy zřízenou. Proti němu srov. Vangerow ll. m. u. _
Dle partikularního práva zákaz věc sciziti (obmezení di~posice) může
státi se ab&olutně účinným, zapíše-li se do knih pozemkových. Seufi'ertův
Arch. 1. 176.

6) Věc tuto popírá Bocking n. m. u., jak se mi zdá z důvodl'1
Vangerow I. str. 552.

nedostatečných.

§. 133.

C. Spoluvlastnictví.
Vlastnictví téže veCI nemůže dle pojmu svého (§. 130.) současně více osobám nedílně příslušeti: duo rum in solidum dominium
esse non potest. a) Tím není vyloučeno, že by nemohla táž věc
soudobně dle intelektuálních částí býti ve vlastnictví více osob,
res plurium communis pro partibus indivisís. b) Toť jest společné
vlastnictví aneb spoluvlastnictví (condominium), jež dobře sluší
rozeznávati od vlastnictví rozličných osob vzhledem ku hmotně
určitým čilí reálním částkám (partes pro diviso) nějaké věci, c)
jakož í od vlastnictví osoby právnické, kteráž jest právě jenom
jed i n Ým vlastníkem. d) Žádnému ze spoluvlastníků o sobě vý-

. hradně nepřísluší právo, nakládati se společnou věcí neb s ně
kterou reální částí její, nýbrž zůstaveno to spojené vůli všech
spoluvlastníků, mezi nimiž mohou z tohoto poměru vzniknouti vzájemné obligatorní nároky právní. f) Než každý z nich má právo,
aby učinil, čehož zapotřebí k udržení společné věci, po přípa(lě
i beze svolení ostatních, a může od těchto žádati náhradu poměrnou za přiměřené náklady za oným účelem podniknuté, ba nezaplacení této náhrady v případě nutné opravy společné budovy
po uplynutí čtyř měsíců může míti dokonce za následek, že plátce
nabude vlastnických dílů spoluvlastníků s placením meškajících. g)
Oproti tomu může každý spoluvlastník naložiti samostatně s právem
svého částečného vlastnictví, h) jako jediný vlastník s vlastnictvím
celé věci (§. 132.), ale nemiiže jednostranně propustiti třetí osobě
a) L 5. §. 15. D. commodo 13. 6. b) L. 5. D. de stip serv. 45.3. (§. 53).

C) L. 25. §. 1. D. de V. ~. d) §. 6. J. de rer. div. 2 l. L. 6. §. 1. D. rle div.
rel'. 1. 8. C) L. 1~. D. Sl serv. vmd. 8. 5. L. 8. 27. §. l. D. de s. p. U. 8. 2.

L. 28. D.
10 .. 3... g)
ae(hfiClIs.
communis

comm. diV. 10. 3. fJ L. 26. D. de s. p. n. 8. 2. Dig communi dividunilo.
L. 4. §. 3. D. I. c. L. 52. §. 10. D. pro socio. 17. 2. L 4. Cod. dA
8. 10. hJ Cod. de communium rerum alieuatione. 4. 52. L. Ull. Cod. si
res pignorata sit. 8. 20 (21).

nedílné právo' věcné ku
spoluvlastníků. i)

věci,

kteréž by dotýkalo se též

podílů

Pozn. Novou theorii spoluvlastnictví podává Girtanner, dogm.
Jahrb. III. str. 239 .. 271. Poněvadž dle něho jest vlastnictví právem
nad účely věci (§. 130. §. 4.), "účelem věci však jest: býti prostředkem pro
účely, pro vůli osoby" a poněvadž, hledíce k těmto okolnostem, mluvíme o hodnotě věci: proto každý spoluvlastník, náleží-li věc několika
spoluvlastníkům, má právo k dílu, ku kvotě hodnoty dle účelu pří
slušné věci; tento účel ve hmotném celku obsažený jest předmětem
spoluvlastnictví, t. j. práva, jež přísluší jednotlivým spoluvlastníkům."
Také Windscheid §. 169. a) pokládá toliko hodnotu věci za rozdělenou
(srv. nahoře §. 53. p. 5.), avšak ohrazuje se proti tomu, že by spoluvlastnictví toliko mělo za předmět kvotu hodnoty (p. 7. [4. vyd. §. 142
p. 10.]), a charakterisuje správněji spoluvlastnictví tou měrou, "ož~
spoluvlastnictví tím způsobem jest společn}'m, že Jen srovllalou vuh
všech uvedeno býti může v pohyb." Srov. Hesse, ZUl' Lehre vom Mit- .
eigenthum und der Communio, prakt. Arch. n. p . IV. 4. Pochybnosti,
jež tento spisovatel má na str. 133. o větě, která položena jest zde
před not. g.), zmizí, položí-li se náležitý důraz na slova "i třeba také"
a "přiměřený náklad." Srov. §. 320. Windscheid §. 169 a. p. 4 .
SteinlechlH~r, Wesen der Juris Communio I. odd. str. 94 násl. [a II. odd. :
"das Miteigenthum in seinen principiellen Einzelbeziehungen". 1878.
o tom Eck v krit. Vjschr. XXI. str. 118 násl.] a Regelsberger ve
Víd. Ztschr. VI. str. 742 násl.] BrillZ 2. vyd. §. 131. srov. Goppert
Beitr. Z. L. V. Miteigenthum nach d. preuss. allg. Ldrt. 1864. Dernburg,
preuss. Privatr. I. §. 222 násl. - O právních poměrech v příčině
společné zdě pojednává Ruete ve zvl. spisu, 1843., iiber die Rechtsverhaltnisse an gemeinschaftIichen Winkeln srov. Stolzel v prakt. Arch.
n. F. IV. 1.

§. 134.

D. Druhy vlastnictví.
Hledíce k §. 128. rozeznáváme vlastnictví odvolatelné a neodvolatelné (dom. revocabile a irrevocabile), hledíce k §§. 126.
131. 132.) dělíme je na obmezené a neobmezené (dom. limitatum
a illimitatum). 'Rozlišování ve starším právu římském důležité mezi
přesně římským (quiritickým) a t. zv. bonitarickým vlastnictvím
odstraněno je8t v právu J ustinianově. a) Rozlišování mezi dominium
directum a dominium utile v novější pravovědě obvyklé, není
alespoň co se týče římského práva odůvodněno .
i) L. 1. D. servit. 8. 1. cf. L. 1. §. 9. D. ad leg. Falcicl. 35. 2.
a) L. Ull. Cod. cle nudo ex iure Quir. toU. 7. 25.
Arndtsovy Pandekty.
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rozn. Za t. zv. dominium utile pokládali glossatoj"i 1. některé
případnosti. kde dle Justinianova práva jest úplné pravé vlastnictví, ač
dle staršího práva dána byla pouze utilis rei vindicatio, 2. jiné pří
padnosti - emphyteusis a superficies - kde skutečně jest jen ius in
re aliena. V těchto případnostech naproti vlastnictví požitků (dominium
utile) staví zbylé právo pravého vlastníka jakožto dominium directum .
(vrchní' vlastnictví), které však spolu opět může býti dominium utile
v prvním smyslu. Tato protiva přenesena byla na příbuzné poměry
práva nynějšího. Že však rozlišování toto v ř'ímském právu nemá žádného základu, uZlláno jest. nynívšeobecl1ě dle Thibauta, Versuche II.
3. Ale vzhledem k právním poměrům středověkým jest t. zv. dominium
utile jakožto prot.iva dominii directi pojmem obsahu velmi problematického. Srov. Bocldng Inst. II. §. 139. o .. r . Pagenstecher 1. str. 8
násl. Totéž platí vzhledem Ir pojmu vlastnictví povšechného v právu
německém, jež má býti jakýmsi druhem dominia plurium in solidum
(§. 133.). Srov. Duncker v Ztschr. fUr deut.sches Recht II. 2. Arndts
v krit. Jahrb. XI. str. 813. (civ. Schl'. III. str. 362 násl.). Schmid
Hdb . I. str. 3. 15 .. 17. p. 6. II. str. 3. p. 8 . str. 58. p. 3. str. 88.
117. Puchta §. 146. Windscheid §. 169 a. p. 8. 9. Randa, Besitz ,
str 14 násl. [2. vyd. str. :lO násl.].

II. Držba vlastnická.
§. 135.

A. Pojem a právní význam drihy.
Držbou (Besitz, possessio, držbou věci, Besitz der Sache, corporis possessio, držbou vlastnickou , Eigenthumsbesitz) nazýváme
pouze faktický poměr osoby k nějaké věcí, jenž obdoben jest vlastnictví jakožto právní vládě nad věcí. a) Normalním poměrem jest,
že osoba, která věc drží, i dle práva jest jejím vlastníkem; vlast.ník
má právo držeti věc, držbou vykonává se fakticky vlastnictví. 1)
Avšak jest věd možnou, že osoba, která dle svých skutkú jeví se
býti vlastníkem, dle práva vlastníkem není, anebo že alespo.ň není
jisto, zda vlastníkem jest. Y takovéto případnosti jest prakticky
velmi důležito, aby dotčený faktický poměr sám sebou, nehledíc
k právu vlastnickému, požíval právní ochrany proti svémocnému
rušení neb odnětí. Právem praetorským zavedeny byly k tomuto
konci zvláštní žaloby (interdikty). b) Tím držba věci, ač jest jen
a) Dig. cle acquiren~a vel amittenda posseRsione. ~1. 2 .. C~d. de acquiI'ťnda et retinenda possesslOne. 7. 32. b) §. 3 .. 6. J. de mterdlctls. 4. 15.

pouhým skutkem, C) stala se nezávisle na vlastnictví důležitým popráva majetkového, d) důležitou pro každého, poněvadž ustoupiti musí pouze vlastnictví pořadem práva proti ní provedenému,
ano dúležitou i pro pravého vlastníka, poněvadž chráněn jsa v držbě
své, nepotřebuje vydobýti si skutečné vlády nad věcí teprve
obtížným ča~to důkazem svého práva.. 2) Držba věci má též proto
právní význam, poněvadž za určitých podmínek a po určité době
může způsobiti, že držitel věci, jenž není vlastníkem, nabude jejího vlastnictví, e) kdežto za jiných podmínek nabytou držbou nabývá se ihned docela práva vlastnického . f) Proto jest otázkou
právnický velmi dúležitou, kdy jest zde držba věci? jak nabýváme a pozbýváme držby ? Pojem držby zavíral púvodně v sobě
představu takového vnějšího poměru osoby Ir věci, dle něhož osoba
věc fakticky ve své moci má, mohouc s ní nakládati s vyloučením
všech osob ostatních, 3) a majíc vúli ji jako vlastník pro sebe míti
a ji ovládati, g) třeba by nemyslila, že jest skutečně jejím vlastníkem
a tedy k tomu oprávněna. 4) Avšak jakmile s tímto poměrem, který,
jak dotčeno, pouhé faktum jest, spojeny byly diHežité právní
účinky, př'ímá fysická vláda nad věcí nemohla více pokládána býti
za podstatný znak jeho existence, nýbrž stala se dúležitou nyní ta
okolnosť, zda někdo fakticky tak má se k věci J' ako se k ní vlastník
t"
chová, jehož vládu neruší nikdo jiný nebo jemuž v cestě není jiná
překážka přirozená. 5) Proto pochopiti l~e, že právní předpisy také
k tomu se vztahují, zda a kdy dotčené účinky právní mají místo,
že za jistých okolností z právních důvodú nejsou propůjčeny výhody pl noucí z držby, tedy že držba není uznána právně, lide
přece vskutku existuje vůle věc pro sebe míti, a že naopak kde
této přirozenou měrou není, přece propůjčeny jsou výhody z držby
a držba právně se uznává. 6) Pakli že někdo tak ku věci na vnějšek
se chová, jak bylo vylíčeno, avšak nemaje vúle, míti pro sebe věc
zcela jako vlastník, nýbrž obmezuje ,ůli svou, dopouštěje a uznávaje vlastnickou vůli cizí osoby, ať již chce vykonávati vládu nad
věcí jen pro někoho jiného nebo přece spolu také jistým směrem
v interessu svém vlastním: není vlastnickým držitelem , držitelem
měrem

C) L . 1. §. 4. l? ~. t. d) L. 2. D. uti possid. 43. 17. L . 44. pl'. D. h. t.
L. 2. §. 38. D. ne qmd m loco publ. 43. 8. L. 5. §. 1. D. acl leg. Jnl. de vi
pubL 48 ..6. L. 5. §. 2. (L. 5. i. f) Cod. de lib. causa. 7. 16 cf. L. 10. Cod.
h. t. 0) Dlg. de .usurp. et usucap . 41. 3 f) L. 1. §. 1. D b. t. L . 1. §. 1. L. 3.
~qq. D .. de ac~mr. rel'. dom. 41. Lg) L . 3. §. 7. D. uti possid. 43. 17. cf.
Theophll. ad !j . 4. J . 2. 9. ad §. 2. J. 3. 29. Basil. 50. 2. cap. 61. HarmenopuL
2. 1. §. 2.
15*
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věci

Onen praetor, který nejprve dal interdekty k ochraně držby, nebyl
k tomu pohnut zál,onodárnou úvahou, že by toho ti'oha bylo, aby
ochrana vlastnictví byla zdokonalena a docele<1a; jemu stačil motiv, že
libovolné rušení faktické vlády nad věcí nemůže hS·ti trpěno v I'atlě
právním; a tomu nasvědčuje doslov interdiktův. Ovšem okolnosť dotčena
jest prakticky nejdůležitějším účinkem ochrany držební a nauka o držLě
vyvinula se v římském právu podstatně hledíc k právu vlastnickému.
Brinz 2. vyd. §. 135. [O důvodu, proč držba jest chráněna, bylo a jest
mnoho sporů; v. o různých náhledech lhering str. 3 nás!., Randa §. 8.,
Bruns Besitzklagen §. 26. 27., Windscheid §. 14':3. p. 6., Meischeider
§. 7 .. 11.].

v užším a prav ém smyslu, nýbrž toliko detentol'em (majetníkem) jejím, maje věc jen ve jméně osoby jiné, která skrze něho
drží. h) Takovýto detentor nepožívá pravidelně právní ochrany, jaká
propůjčena jest vlastnické držbě ve jméně vlastním. Držbu tuto
jakožto držbu právnickou klademe za protivu detentorova poměru
k věci (detentio nebo detentatio), který poměr také nazýváme
ddbou v širším smyslu. ,//V některých pi"ípadnostech pouhému detentoru, nemajícímu vů1e vlastnické, totiž zástavnímu věřjtel~i)
.
sekYestru k) a praekaristovi I) (výprosníku), propújčena jest právní
oéhrana pravidelně jen s držbou vlastnickou spojená na místě osob,
jichž jménem věc drží. Tím právo z držby přeneseno jest z vll:!Stního držitele na tyto osoby, pročež tuto držbu ne nevhodně nazýváme odvozenou držbou právnickou 8) (abgeleiteter jUl'istischer
Besitz\
~-

-

Pozn. I) Držbu věci nazývati vykonáváním práva vlastnického
na pováženou, jestliže v držbě práv, která obdobna jest ddbě
věcí (§. 129.), shledáváme faktické vykonávání jiného práva věcného.
Arndts, Lindův Ztschr. n. p.IIl. str. 371. (civ. Schl'. 1. str. 279.).
Právem však praví Windscheid §. 149. p. 5., že držbu nemáme nazývati v)·konem vlastnictví - neboť není vůbec ničeho, co bychom mohli
nazývati v celém smyslu (úplným) výkonem vlastnictví a trefně
označuje držbu jakožto "obraz vlastnický skutkem provedený." lhering
pi"esně vyznačil a provedl nyní názor tento ve spise "uber den Grund
des Besitzschut;.les, str. 46 násl. 179 nás!., nazývaje držbu "vlastnickou
skutečností", "faktickým trváním vlastnictví."
[N ejnověji učí Oosack,
der Besitz des Erben 1877., že držba jest "faktickým poměrem osoby
k urěité věci, dle něhož tato podrobena býti může vládě její." Str. 21.
Sl~ OV. o tom Brinz, krit. Vjschr. xx. str. 155 nás!.].
není

věcí

'2) lhering n. m. u. pokládá okolnosť tuto za vlastní účel, shledávaje v ní důvod, proč držba jest chráněna. Jemu jest držba ,.posicí
vlastnickou", ochrana držby jakožto vlastnické skutečnosti... "jest
ulehčení důkazu vlastníku propůjčené, které však nevyhnutelně tal{é
prospívá nevlastníku." Římským není tento názor. Qualiscunque enim
possessor, praví L. 2. D. uti possid. 43. 17., hoc ipso, quod possessor
est, plus iuris habet, quam ille, qui 'non possidet. "Realisovaná vůle
vládnouti ... sama sebou již ... má pi"ednosť před vůlí, která teprve
chce býti realisována ... , poněvadž realisace její možnou jest, jen když
zatlačí se vůle již realisovaná ... v čemž obsaženo jest porušení této
vůle a proto osoby samé ve svobodě její." Bruns, Encyklopaedie der
Rechtsw. I. str. 293. [2 vyd. str. 357.]. Srov. svrchu §. 129. p. 2.
h) §. 5. J. de iuterd. 4. 15. i) L 1. §. 15 D. h. t. L. 16. D. de usucap.
4l. 3. L. 35. §. 1. D. de pigu. act. 13. 7. k) L. 39. D. h. t. L. 17. §. 1. D.
depos. lG . 3. I) L 10. §. 1. D. h. t. L. 4 §. 1. D. de precario. 43. 26.

3) Charakteristicky vyslovena jest věc tato v L. 1. pr. D. h. t.
Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus, quasi positio, quia
naturaliter tenetur ab eo, qui ei insistit, quam Graeci X/l'WX~V dicunt.
(Jiné četby: a pedibus? a pedibus pedum? apecz.is sedibus? Mommsen
Dig. II. pag. 502.). Srov. L. 3. §. 5. eod.: non magis enim eadem
possessio apud duos esse potest, quam ut tu stare videaris in eo loco ,
in quo ego sto, vel in quo ego sedeo, tu sedere videaris.
1) V L. 21. §. 3. (L. 21. C. m.) Ood. de furt. 6. 2. znamená
domini cogitatione possidere" tolik jako "bona fide possidere". V L. 3.
§. 7 D. ..J 3. 17. však pouhá vůle věc. držeti naznačena jest slovy
"quasi dominus." Tuto vůli označujeme nyní obyčejně výrazem: animu s
domini, animus r em sibi habendi." V byzantických pramenech právních
shledáváme vhodn)' proto výraz 1/Jvx~ (Sum:ó( 0'117:0';. Tak u Theof1la ad
§. 2. J.3. 29. d /,rt.ífJoQa TOV XQrt.'lel1J 'lOV Xrt.! 1JÉP.W'?·rt./. rt.vrrr {hi x(!rt.Télv E(J"r:t.
ífJvO"I,Xwe; XCY..TÉXEtv, 1!ÉP.ErJl?CY..i (Ss -rl) tpvxfl (SsO"71ó(OPlo,; XCY..T ÉXStv. Tak dí
i ["Anonymus" t. j .] Julian [viz krit. Jahrb. 1844, str. 804.] "Kv(!íw.;
ya(! lloP.lÍ to"T/. ·l/JvXfl (SW71ó( onDe; Xcy"'l0xlÍ·" (Zachariae supplem. ad Basi!.
edit. Heimb. tom. II. pag. 53. sch. 25.) S tímto výrazem shodoval by
se lépe latinský výraz "animus dominantis", avšak i "animus domini"
není tak zavržitelným, jak tvrdí Bocking §. 123. p 7.; ne vůle, jakou
má vlastník, jenž přikládá si právo k věci, nikoliv vůle osobovati si
vlastnictví, nýbrž jen vůle fakticky panovati nad věcí, jakou vfil i
vlastník dle práva míti smí, jest charakteristickým :o\nakem vůle držební.
Windscheid §. 149. Ostatně ovšem jest nekonečnS' spor o podstatě vůle
držební. O řadě marných IJO!cuSŮ vůli dotčenou vyložiti jinak, než jak
svrchu byla vyložena, srov Savigny, Recht des Besitzes §. 9., jenž
končí dokládaje (str. 138.):
"Ve všech těchto novějších spisech jest
vynaloženo mnoho práce bez výslerllm, ano vlastně důležitého účelu."
Poznámka tato platí tak Schmidtově pojednání, Abh. uber den Willen
und die Granzen der Tnatigkeit des Besitzers, Linde's Ztschr. XX.
4 a. str. 112 násl., srov. Bocking n. m. u., Arndts n. m. U. a Bruns ,
Recht des Besitzes str. 468 nás!. Rudorff k Savignovi str. 603.
5) O tom srov. vývody lheringovy ll. m. U. v dogmat. Jahrb.
str. 153 náti!. , ve 2. vyd. tohoto pojednání, jež zvláště bylo vytištěno
str. 179 nás!. Jakožto krátký a trefný výraz této "vlastnick é skuteč-
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nosti" vytčena jest tam, str. 168. respektive 193., z L. 2. Cod . h. t.
-., 32. věta: cum ipse proponas te diu in possessione fuisse omniaque
ut dominum gessisse.

6) Srov. L. 49. pro §. 1. D. h. t. "quum . . . plurimum ex
possessio mutuetur"; "possessio non tantum corporis sed et
est", L. l. §. 3. 4. eod. "eam enim rem facti non iuris esse" facti infirmari iuro ci vili non potest." lhering n. u. m. str. 122
aneb st.r. 143 násl., dole §. 137. 138. 142. n. k. 143.

iure
iuris
"res
násl.

7) Tak rozeznává též Theophilus 11. u. m. ){l!lXTEl'/J, t. j. tenere,
a 1J8p.UJt9lXl, t. j. possidere, dokládaje k §. 5. J. 4. 15. NqI.ÓP.8{}lX
/Je .. ~lX; /Ji áÉf!(jJ1' .. . ~1loió, EIJ'TW Ó !"-/rJ{}WfJÚP.81JOC; 1la!! ~P.W1J T()'V úYf!rJ1J

XlXl ó evol.Xor; X(Xxú/Joc;, ~b 1llXf!8{} 8P.1)'/J lí ftJ eXf!'1'W(x Ú) EP.()1J 1lQéJ.yp.a· f;CfbJOJ1J
yať XlXUXÓ1JTOJ1J qJVfJI,;cwr; lyro Tcp 1JÓP.CP 1JÉp,OI./.lXI.•

8) Název "odvozená držba pochází od Savignyho, jenž prvuÍ jasně
vyložil anomalnÍ povahu těchto případností (§. 9., 23,. 25.), Srov,
Brl1ns str. 5 .. 17. Mnozí však nechtějí připustiti pojmu tohoto, nepokládajíce všude animum domini za nevyhnutelně potřebný, nebo "snažíce se vyvoditi jej uměle, kde nenÍ." Savigny str. 138. (7. vyd.). Ale
i mezi těmi, kteří uznávají pojem dotčený, jest velmi sporno, které
případnosti se patří. Mnozí počítají li: nim ještě držbu superficie (která
dle Savignyho toliko jest iuris quasi p03sessio) a (se Savignym) držbu
emphyteuse, kdežto jiní v poměru posléz dotčeném, poněvadž jest zde
animus domini, shledávají právnickou držbu neodvezenou, nepočítajíce
ani praecaria k případnostem těmto. Srov. proti tomu Rudorff, ZUl'
Geschichte der Superficies, v Ztschr. fur gesch, Rtsw. XI. str. 228 .. 233.,
a Arndts, vom Besitze der Emphyteuse v Lindově Ztschr. n. k. III.
7. [recte: 9.] (civ. Schr. I. 22.) Windscheid §. 154. p. 3 .. 7. Rudorff
Brinz
k Savignovi Anit. 35 . . 39. 85 .. 90. Randa §. l. p . 24. 1 vyd . str. 66. navrhuje výraz "držba svěřená" místo výrazu "odvozemí," obojí zavrhuje Windscheid §. 149. p. 7., uznávaje ovšem anomalnÍ povahu dotčených případů. K protivníkům odvozené držby druží
se též Wetter, traité de la possession str. 6 násl.; definujeť držbu
jako "un pouvoir physique total ou partiel SUl' une chose ou bien la
détention ďune chose dans l'intention ďexercer SUl' elle soit le droit
de propriété soit ľun de ses démembrements", chtěje definicí touto
pojati i držbu zástavného držitele, emphytenty a superficiarovu jakož
i držbu zástavního věřitele a sekvestra, avšak musí připustiti o tomto:
La possession est ici dérivée et transmise (str. 13.). Brinz 2. vyd.
§. 139. Ostatně jeví se v dnešním právu snaha, již pouhém detentoru
věci jako detentoru propůjčiti ochranu držby, Srov. Arndts, krit. Ueber~chau 1. str, 353 násl. (civ. Schl'. III. str. 414 násl.).

§. 136.
B. Zpz"tsoúy držby. Slorct v pramenech nžfvumi.
Slova possessio, possídere značí v širším smyslu, že někdo
má, tedy držbu ve smyslu širším, a) ale po výtečně a
v užším smyslu značí držbu právnickou, b) possessio ad interdida,
též odvozenou, C) a jako protiva držby v tomto užším smyslu označována bývá přesněji pouhá detence výrazy: tenere, naturaliter neb
corporaliter tenere, naturaliter possidere neb alieno ilomine possidere, též také in possessione esse. d) Při právnické držbě nesejde
nic na tom, 7.dali jest possessio iusta neb iniusta, e) t. j. zdali z)Jú,
sobem pravým byla nabyta anebo nepravým, vi, dam, praecario
(neb i držba praecario nabytá stane se iniusta possessio, jakmile
nebyla vrácena, byvši odvolána); f) rovněž nesejde na tom, zda jest
possessio bona :fide neb mala :fide, držba poctivá neb držba nepoctivá, g) t. j. zda s ní držitel spojuje mínění, že skutečně má
právo k držbě, či nespojuje, 1) ale vlastnická držba iusta causa a
bona fide nabytá má zvláštní účinek svrchu dotčený, že trvá-li po
jistou dobu vede k vlastnictví vydržením (vydržení řádné); tato
držba vydržecí (possessio ad usucapionem) mohla proto, poněvadž
vydržení náleží k právu civilnímu (ius civile) v užším smyslu,
nazvána býti po přednosti civilis possessio, kdežto držba právnická
k vydržení nezpůsobilá též někdy zahrnuta jest ve výrazu naturalis possessio kromě toho protiva držby civilis a naturalis possessio, civiliter a naturaliter possidere, h) má několik významú.~)
Též protiva držby possessio iusta, i) bonae :fidei a malae :fidei, k)
vyskytuje se nejen při držbě právnické (possessio v užším smyslu),
nýbrž i pi'i držbě ve smyslu širším.
Pozn. 1) . K těmto různým kvalitám držby v širším a užším
nějakou věc

c

smyslu vztahuje se pravidlo: Nemo sibi ipse causam possessionis mua) L. H. D. de rei vind. 6. 1. b) L. 1. §. 23. D. de vi. 4.'). 16. L. 3. §. 8.
D. uti possid. 43.17. §. 5. J. de interd. 4. 15. c) L. 1. §. 15. L. 36. 37. n.
b. t. 41. 2. L. 13. pro L. 16. D. de usucap. 41. 3. d) L. 9.10.12. pr. L 18. pl'. L. 49.
pl'. D. b. t. §. 5. J . cit. e) L. 2. D. uti possid. 43. 17. L. 3. §. 5. L. ll. D.
b. t. L. 13. §. 1. D. de Publ. act. 6. 2. fl L. 13. §. I. cit. L. 22.~ . 1. D. de
noxal. act. 9. 4. g) L. 3. §. 22. D . b. t. L. 48. D . de acquir rel'. dom. 41. 1.
§, 35. J. de rt'!'. div. 2. 1. h) L. I. §. 9. 10. D. de vi. 43. 16. L. 2. §. 1. D.
pro berede. 41. 5. L . 26. pl'. D. de donat. int. V . et U . 24. 1. L. 3. §. 15. D.
ad exbibendum. 10. 4. cf. L. 24. D. h. t. L . H8. §. 7 8. D. de V. O. 45. 1.
i) L. 7. §. 8. D . comm. div. 10. 3. k) L. 22. COtl. de l'pi vind. :J. 32. (not. a.).
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tare potest. L. 3. §. 19. 20. L. 19. §. 1. D. b. t. 41. 2. L. 1. §, 2.
D. pro donato. 41. 6. L. 6. §. 3. D. de precario. 43. 26. L. 5. Cod.
b. t. 7. 32. L. 23. Cod. de locato. 4. 65. Pravidlo toto mělo dle staršíbo
práva zvláštní důležitosť v příčině usucapio pro berede. L. 2. §. 1. D.
pro ber. 41. 5. L. 33. §. 1. D, de usucap. 41. 3. Savigny n. u. m.
(7. vyd.) str. 82 násl., neobmezuje se však pouze na tento případ.
Pucbta v Rtslex. II. str. 55 násl. Srov. ještě G. Thon v Rh. Museum
IV. str. 99 až 113. a Schirmer v Lindově Ztschr. n. k. XI. str. 433
násl. Keller §. 1I9. Baron v dogmat. Jahrb. VII. str. 155 násl. Voigt.
condictiones ob causam str. 93 násl. Wetter l. c. str. 147 násl. a
Rudorff k Savignovi str. 595 násl. [Pernice, Labeo II. str. 180 násl.
191 násl. 207.. násl.].
2) Tak na př. znamená - k čemuž Windscheid §. 148. p. 12.
poukazuje - v L. 3. §. 13. D. h. t. "naturalis possessio" právnickou
držbu, 'jež spojena jest s přímou fysickou vládou nad věcí movitou,
jakoHo protivu poměru "sub custodia habere", jenž stačí k zachování
držby (§. 142.). Tak v L. 24. D. h. t. L. 38. §. 7. 8. D. de V. O.
praví se o otroku "civiliter" nebo "iure civili non possidet, sed naturaliter tenet", čímž chce býti vysloveno, že "právnicky nijak věc nedrží", nikoliv proto, že otrok nemůže míti animum domini (jako myslí
neb vůli takovou může ovšem míti, ku
Vangerow §. 199. ku k.) př. když chová se jako občan svobodný nebo docela myslí, že jest
svoboden; ano i osoba, která vskutku není otrokem, avšak která bona
fide ab alio possidetur, nemůže civiliter držeti ve smyslu tomto, L. 1.
§. 6. D. h. t. - nýbrž proto, že jeho animus domini nemá žádné
platnosti iure civili. Jest věcí patrnou, že bychom dle toho mohli říci
o právnické osobě, že civiliter drží ačkoliv naturaliter držeti nemůže
(§. 137.). Naproti tomu, praví-li se o obdarovaném manželu, že
drží natutaliter, avšak nikoliv iure civili (not. h.), nechce tím se
mu popírati držba právnická cum animo domini (L. 1. §. 4. D. h. t.);
a manžel dotčený nemá pouze držby vydržení (L. 1. §. 2. D. pro don.
41. 6.) Theophilus (§. 135. p. 4.) označuje držbu vlastnickou
slovy: ,,7:0 vóp,cp vlÍp,op,at", a Basil. (§. 135. not. g.) praví: Nop,~ sO'7:t
q;vO'/,xm, ~ 7:0V 7t(!áyp,a7:0<; xa7:0X~, Xa7:a ď~ 7:ov<; vóp,ov<; vO'p,~ EO'Tl 1pvXfl
ďw7tól; 01'7:0<; Xa7:0Xl), což ostatně nesprávným překladem L. 10. Cod.

'.

h. t. 7. 32. (possessionis duplicem esse rationem, aliam, quae iure consistit, aliam, quae corpore utrumque autem ita demum esse legitimam
etc.) Jinak uvádějí Basiliky 7tOAt7:Xm<; a q;vO'tXI!J, jJ8p,8t9'al, jako protivy,
a to vykládá Schol. ad c. 7. Basil. 60. 17., vzhledem k L. 1. §. 9.
D. de vi.: nOAt7:tXm" 00, 8~ áyo(!á(J8oo, 17 ďOO(!8éJ." q;vcJtxm, ďE, 00, Ó xaAfl
(čti: xaxfí) níO'7:8t VOp,8V,' Ó ya(! 7tO"Át7:tXO, vó,uo, 7:0V 7:0tOV7:0V oVY. 8'lltyWroO')(8t
vop,8a (Heimb. tom. V. pag. 574., aneb dle Fabrota: 7:nV 7:otav7:'ťfv ovx
87tt')'wroO')m vop,lív).
J ulian konečně rozeznáná: 7:mjJ jJop,mv aí p,87J 8ilJ'(.1J
í!V'I'Op,OI, xa/; nOAt7:txaí, wO''ll8(! ~ sn/; oVlJ'ovxaní01w" . aí. ďs p,óvov 8jJVOp,Ot,
00, 81ft 7:mv iV7:8f)ďíwr:oo'V" aí ďe' q;vIJtxaí, 00, ini, 'lOV xop,p,oďá7:oV 'lat
m"{v8(!a7:txía,. Zachariae v Ztschr. f. gesch. Rtsw. XIV. str. 134. Zachariae Suppl. Basi!. edit. Heimb. p. 53. Výrazy: 'lťÍJ vóP,1f aneb Xa7:a

7:0V<; vóp,ov, vop,~, jakož í!jJ'}Jop,o"

jsou stejnými s n.aším, ná~vem ,,~r~:
nická držba" , mohly by pak také znamenati latmsky vyraz: "CIVllIs
possessio, civiliter possidere"; avšak zcela jistě jest překladem tohoto
slova nOAt7:tXm, v8,uw{tat a nOA!'íI,ltn 1JOp,~, dle čehož by byl výraz ci·
vilis possessio = vSTazu possessio ad usucapionem. Jestliže dle
toho již názvosloví římských a byzantických právníků neurčitým bylo,
jest mezi dnešními právníky o věci této velký spor. Posléz dotčenéllO
v)'znamu civilis possessio, jehož pak protiva naturalis possessio v so bě
zavírá každou jinou právnickou držbu jakož i pouhou detenei, hájí
obšírně Savigny §. 7. a po něm G. Thon, Rh. Mus. IV. str. 95. až
141.; rovněž Puchta de civili possessione. 1839. (Id. Schl'. čís. 25,)
a Inst. II. §. 226. not. l. Rudorff k Savignovi str. 614 násl.; třetího
mínění hájí Burchardi, civ. Arch. XX. 2. a Vangerow §. 199. střeže
se různých omylů spisovatele předešlého, také Bruns, Besitz §. 4. a
Brinz (1. vyd.) str. 75 násl. přijímají názor tento, nejnověji pak Wetter
1. c. str. 78 násl., toto tř'etí mínění rozumí názvem civilis possessio
držbu (civilním právem dovolenou) s animo domini, tedy ne držbu
právnickou odvozenou avšak ne také pouhou držbu vydržecí. Správný
názor naznačuje Keller § 116. a dále rozvádí jej Windscheid n. m. u.,
jemuž však v tom přis\'ědčiti nelze, že zc;ela ignoruje nejužší svrchu
vytčen)' v)rznam civilis possessio a proto s Vangerovem nechce uznati
držby této u manžela obdarovaného, poněvadž držba jeho právem není
schválena; avšak důvod tento platí ještě měrou větší o držbě zlodě
jově, vůbec o každé iniusta possessio, ano o každé mala fide possessio.
Srov. Windscheid 4. vyd. n. m. u. Brinz 2. vyd. §. 136. - Ostatně
celý spor [o němž srov. nyní ještě Meischeider §. 16.J týká se hlavně
pouze terminologie; v praktickém s měru pouze druhé mínění činí
úchylku při výkladu L. 1. §. 9. 10. D. de vi 43. 16., kterýžto výklad
zavržen byl i od jednoho z přívrženců názoru dotčeného (Kierulff 1.
str. 356 násl.). Srov. §. 173. p. 2.
, 3) Co se týče tak zv. ficta possessio srov. L. 25. §. 2. 8. D.
de hered. pet. 5. 3. L. 25. 27. §. 3. D. de rei vind. 6. 1 . Vedlejší významy slov possessio, possessor: a) possessor, žalovaný, při
in rem actiones, oproti petitor (possessor's vel petitoris partes sustinere):
L. 62. D. de iud. 15. 1. L. 16. §. 4. 7. L. 35. D. de her. pet. 5. 3.
L. 8. §. 3. D. si serv. vind. 8. 5. b) possessio tolik jako majetnosť
(usedlo sť), vlastnictví pozemkové: L. 78, D. de V. S. L. 15. D. qui
satisd. cog. 2. 8. (§. 93. p. 2.) Savigny n. u. m. §. 8. [str. 104 násl ].

§. 137.

C. Subjektové držby.
Dle přirozeného pojmu držby každý dle přírody schopný v(!le,
a jen tento, mohl by býti držitelem. Ale poněvadž držbě jakožto
faktickému výkonu vlastnictví přikládá se dů,ležitý význam právní,
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bylo tedy věcí správnou, že osobě , která dle přírody jest sch~pn~
vůle ale neschopná vlastnictví míti, odřeknuta byla ZPÚSObllost
k d;žbě; z tohoto dúvodu dle římského práva otrok, a) tedy také
válečný zajatec, b) a tell jenž z trestu utrpěl maxima capitis domillutio C) jest neschopen držby; 1) jednak osobě, která dle přírody jest
neschopna vúle , ale která schopna jest vlastnictví míti, mURila býti
propůjčena způsobilosť k držbě , d) takto výhod držby účastnými se
mohly státi děti , pomatenci a osoby právnické. ~)

vlastnictví zvláštního, může pro držitele složeného celku pí'es toto
spojení ostati zvláštním předmětem držby,4) kdežto osoba, která
nabyla držby nějakého složeného celku, nedrží také části jeho jako
věci zvláštní, poněvadž vůle držební nejeví se býti k tomu nárnÍřenou. g) Věc hromadná (universitas rerum) jako celek není pí'edmětem držby; 5) jím jsou jen jednotlivé věci, z nichž jest složena. h)

POZll . 1) Srov. lhering n·. m. u. 2. vyd . str. 145 násl. "Kde není
vlastnictví tam není také ddby." Kromě otroků také filiifamilias věcí
nemohli ďdeti dle staršího tím. práva, L. 49. §. 1. D. h. t. Gai II.
89. mimo věci in castris nabyté. L. 4. §. 1. D. de usucap. 41. 3:
Dle' Justinianova práva jsou vůbec schopni míti vlastnictví, tedy i držetI
věci; §. J. J . per quas pers. 2. 9. a jen věcí, které pat!'j k pe~u~~um
(tak zv. profectium) nedrŽÍ iiliifamalias , nýbrž skrze ne otec JeJIch .
L.93. D. de R. J. L. 1. §. 5. D. h. t. Dle dnešního práva (obecnéhol
lIanikla obmezení, která existovala ve smčru onom (§. 28.). Avšak dle
kanoni ckého práva : "ne quis monachorum proprium aliquo modo possideat", cap. o. X. de statu monach . 3. 35.

2) Srov. Ihering n. U. m. str. 155 násl. Randa
lechner ll. §. 1 .. 6.J

~) Srov. lhering n. m. u. str. 165 násl.
také držba." Srov. Randa §. 9.

"Kde vlastnictví, tam

§. 138.

•
D.

Předmět

držby.

Pi'edmětem

držby vlastnické, stejně jako práva vlastnického ,
může býti pouze věc hmotná, a) a to důsledně jen věc takúvá, I)
která ve vlastnictví býti může. b) Ale jako vlastnictví obmezovati
se může na intellektuální díl věci (§. 133.), tak i držba, c) proto
spoludržba (compossessio) , ~) ale ovšem d) jedna a táž celá věc nemůže býti stejnou dobou v držbě více osob. 3) Při pozemcích může
také skutečný díl (pars pro diviso, locus certus) býti předmětem
držby, e) ale nikoliv při věcech movitých. f) Ale věc movitá, ač jí
použito bylo za díl věci složené a která přes to může býti předmětem
a) L. 49. §. 1. L . 24. 30. §. 3. D. h. t. L. 31. §. 2. D. de uSllcap. 41. 3.
cf. L. 1. §. 6. V. h. t. L. US. D. de R. J. b) L. 23. §. l. D. h . t. L. 15. pl' .
D. de usucap. 41. 3. L. 19. D. ex qllib. caus. mai. 4. 6. C) L . 8. §. 4. L. 17.
pl'. D. de poenis. 48. 19. (§. ~ S .). d) L 1. §. 20. 22 . L. 2. D. h. t. (§. 14.1.).
a) L. 3. pl'. D. b. t. 41. 2. b) L. 30. §. 1. 3. D. b. t cf. L. ~. § 6. D.
ibid. C) L. 26. D. h. t d) L. 3. §. 5. D. h. t. L . 3. pl'. D. yti possld. 43 . 17.
L. 5. § 15. D. commodo 13. 6. cf. L. 15. §. 4. D. de precano . 4:-3. 26. e) L. 26.
D. cit. f) L. S. D. de rei vind . 6. 1.

Pozn. 1) Srov. lhering n. U. m. str. 150 násl. Randa §. 10.

§. 16. 17. [Stein-

3) L 3. §. 1). h. t. (Paul.). Ex contrario plUl'es eandem rem
in soli dum possidere non possunt Contra naturam quippe est, ut, qUllJn
ego aliquid teneam , tu quoque id tenere videaris . Sabinus tamen scrihit,
eum, qui precario dederit. et ipsum possidere, et eum, qui precario
acceperit ldem Trebatius probabat existimans, posse alium iuste, alium
iniuste possidere, duos inillste vel duo s iuste non posse ; qnem Labeo
reprehendit, quoniam in summa possessionis non multum interest, iuste
qui s an iniuste possideat; quod cst verius . (Srov. §. 135. p. 3.) L. 3.
L. 3. pr. D. 43. 17. (Ulp .) Si duo possideant in solidum, videamus
quid sit dicendnm? quod qualiter procedet, tractemus. Si qůi s proponeret, possessionem iustam et iniustam; ego possideo ex iusta causa,
tu vi aut clam; si a me possides, superior sum interdicto, si vero non
a me, neuter nostrum vincetur; nam et possides et ego. Cf. L. 5.
§. 15. cit. (Ulp.) . Dnorum quidem in soli dum dominium vel posscssionem esse nun posse (§. 53. p . 5.). Srov. o tom Savigny §. ll. Pucbta
lnst. II. §. 229. Keller §. 117. Witte v Lindově Ztschr. n. k. XVIII. str.
250 násl. a interd. uti possid. Str. 74 násl. Rudorff dodatek k Savignovi
Č. -12 . . 49. Randa §. 16. [Meischeider §. 17.J, zvláště proti Baronově
" držbě povšechné (Ge;;ammtbesitz)" v jeho knize "uber Gasammtrechtsverhiiltllisse nach R. R." §. 4. 5., Rudorff ČÍS. 48. 85. Randa §. 1 ti .
p. 2. - Vyddecí držba zástavcova vedle právnické držby zástavního
držitele: L. 16. D. de usucap. 41. 3. Rudorff, dod. čís. 86. proti
Dernbergovi, Pfandrecht II. str. 58., 62 násl.; rovněž držba oS0by,
která precarium dala a která je př·jjala (precario dans, precarillm
accipicns?) L. 15. §. 4. D. de precario . 43. 26. L. 3. §. 5. cit. Wittc
n. U. m. str. 253 násl. (dole §. 161. p. 2.). Brinz 2. vyd. §. 135.
p. 41 násl.

4) L. 30. §. 1. D. 41. 3. Labeo . .. ait, si is, cui ad tegularum
vel columnarum usucapionem decem dies superessent, in aedificium ea~
coniecisset, nihi10minus eum usucapturum, si aedificium possedisset.
Quid ergo in hi s, quae non quidem implicantur rebus soli, sed mobilia
permanent, ut in annulo gemma? In quo verum est, et aurum et gemmam possideri et usucapi, quum utrumque maneat integrum. Proti
g) L. 23. 30. §. 1. D. de usucap. 41. 3. cf. L. 30. pl'. D. h. t. ~; . 7. §. 1.
2. D. de exbib. 10. 4. h) L. 30. §. 2. D. de usucap. 41. 3.
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tomu L. 23. pl'. eod. Eum, qui aedes mercatus est, non puto a'l iud
quid, quam ipsas aedes possldere; nam si singulas res possidere intelligetur, ipsas aedes non possidebit; separatis enim corporibus, ex
quibu~ aedes constant, universitas aedium intelligi non poterit. AcceLlit
(Flor. accidit) e o, quod si quis singulas res possidere dixerit, necesse
erit dicat, (in) posessione supcrficiei tempori(bus) de mobilibus statuto
(statutis) (vloženo na místě anno?) locum esse, solum se capturum esse
ampliori (tempore? snad vložka na místě biennio ?). Quod absurdum et
minime iuri civili conveniens est, ut una res diversis temporibus capiatur: utputa, cum aedes ex duabus rebus constent, ex solo et superficie, et universita s earum possessione [Flor. possessioncm.] temporis
immobilium rerum omnium (dominium? dominum? mutet. (Mommsen
naznačuje jako opravu: ut potius, cum aedes ... constant ... superficie,
universitas ... dominum muttet). L 30. pl'. D. h. t. Qui universas aedes
possedit, singulas res. quae in aedificio sunt, non videtur possedisse.
ldcm clici debet et de n::we et de armario. Co se týče vysvětlení těchto
míst, jež jest velice sporné, srov. Savigny §. 22. Puchta §. 128.
Windscheid v Sellových Jahrb. I. 12. Madai v civ. Arch. XXV. 10.
Binding, tamto XXVII. 9. 15. Pape, v Lindově Zeitschr. n. k. IV. 6.
Stephan v c.iv. Arch. XXXI. 10. str. 373 nás!. Bocking lnst. §. 124.
p. 16. Pand. I. §. 131. Sintenis I. §. 43. p. 14. Vangerow §. 204.
p. 2. Windscheid Pand. §. 152. p. 6. Randa §. 18. Rudorff k Savignovi
Anb. 81. Brinz 2. vyd. §. 135. p. 31 .. 33. §. 144. [Meischeider
§. 18. 19. Holder v eiv. Arch. LXI. str. 285 nás!.].

5) O tom Windscheid Pand. §. 137. p. 6. n. k. §. 152. p. 3.
Randa §. 3. proti Baron Gesammtrechtsvh. §. 2. [Srov. téj, Meischeider
§. 45.J

E. Nabytí držby.

§. 139.
'I

\1

1. V I a s t ním

č

i

11

e m.

Pokládati sluší, že určitá osoba tou dobou nabyla držby ně
jaké věci, kdy ponejprve skutečně jako vlastník se zjevuje. To se
tenkráte stane, když jistý zevněj š í poměl' k věci, dle něhož tato
jeví se býti v moci té které osoby, spojí se s vůlí držitelskou
v osobě nabyvatelově; proto pravidlo: adipiscimur possessionem
corpore et animo. a) Projev vůle , jímž někdo uvádí se do onoho
poměru věci, jmenuje se uchopení se věci (uchopení rukou, vkročení na pozemók);") k nabytí držby dostačí, dosáhne-li nabyvatel
jen možnosti v té době zcela na věc púsobiti, ano, jestliže jen věc
a) ďL. 3. §. 1. D. h. t. (§. 135.) . b) L. 1. §. 21. D. h. t.

s vůlí nabyvatelovou do takového stavu přišla , jakým jeví se fakticJGl
vláda vlastnická nad ní, což dle různýeh věcí státi se může způ
sobem různým 2) bud' s vťHí dosavadního držitele, 3) t. j. prostředkem
tradice, C) též prostředkem t. zv. longa manu tradítio, d) bud' čin
ností jen samého nabyvatele (okupace) bez vůle dosavadního držitele
aneb při věci, již dosud nikdo nedržel. f) Kdo již detentorem ně
jaké věci jest, může s vůlí dosavadního právnického držitele, a to
jedině pomocí vůle, že věc na dále pro sebe chce míti, držby vlastnické nabýti (t. zv. breví manu tradíto); g) bez vůle dosavadního
držitele jedině činem, který vlastnickou vůli nyní pojatou zevně
zjevnou činÍ. h) Vůle držitelská musí ostatně směl'ovati k určité
věci, i) anebo k určitému skutečnému neb intellektuelnímu dílu k)
věci. 4)
Pozn. 1) Possidere stejného významu s apprehendere possessionem
(L. 4. §. 22. D. 41. 3.) jakožto protiva possidere. Srov. Bocking Inst.
§. 124. p. 25. §. 123. p. 8.

2) Dříve panující nauka myslila při pojmu apprehense respektive
tradice na skutečné uchopení věci, na odevzdání z ruky do ruky a
mluvila o fingované nebo symbolické apprehensi nebo tradici ve všech
případnostech, kde římští právníci pokládali držbu za nabytou, třeba
by zde nebylo bmotné apprehense. Proti tomu vystoupil s úspěchem
Savigny, vyloživ, že podstata apprehense jen v tom záleží, a že ř'ímští
právníci jen v tom ji shledávali, by nabyva.teli dána byla příležitosť
výlučně a bezprostředně věcí vládnouti nebo s ní fysicky I1nkládati .
Tato theorie byla celkem všp,obecně uznána. Srov. Rudorff k Savignovi
čís. 53 .. 71. Randa n. m. u. §. ll. Wetter I. c. str. 50 nás!. 157
nás!. Windscheid §. 153., ale také Exner, Rechtserwerb durch Tradition
stl'. 86 .. 114. Nová theorie od Barona, dogm. Jahrb. VII. str. 38
nás!., dle níž rozhodnou okolností pro nabytí držbu při movitých věcech
jest okolno~ť, zda dány byly nabyvateli k opatro"ání (Gewahrsam, custodia), setkala se, a to právem, s odporom. Rudorfi' n. 111. u. čís. 71.
Randa §. ll. p. ll. a zvláště Exner n. m. u. str. 109 násl. [Pernice,
Labeo II. stl'. 339 násl.J. Avšak ostře odporuje Savignově tbeorii
Ihering ll. m. u. (2. vyd. str 160 násl 194 násl., dovozuje, že pojmu
apprebense nebylo a nemůže býti vsude šetřeno (L. 5. §. 2. 3. L. 55.
C) L 1. §. 21. L. 18. §. 2. L. 51 D. h. t. L. 9. §. 6. D. de acquir. rel'.
dom. 41. 1. L. 9. §. 3. D. de iure dot. 23. 3. L. 74. D. de contrah. emt. 18.
1. cf. L. 1. §. 2. L. 15 (14). §. 1. D. de per. et comDl. 18. 6 L. 1. Cod. de
donat. 8. 53 (54). rt) L. 79. D. de sol nt. 46. 3. e) L . 15. D. h. t. L. 1. D. de
vi. 43. 16. f) L. 5. §. 1. L. 55. D. de acquir. rpr. dUDl. ,n. 1. cf. L. 3. § 14.
D. h. t. - L. 3. L. 44. pl'. ibid. L .. 15. D. ad exhib. 10. 4 g) L. 9. §. 5. D.
de acquil'. rel'. dom. 41. 1. L. 62. pl'. de evict. 21. 2. L. 9. D. de reb . cred.
12. 1. L. 9. §. l. D. de Publ. act. 6. 2. cf. L. 38. §. 1. D. b. t. ll) L. 3. §. I.~ .
D. b. t. (§. 143.). i) L. 76. D. de R. J. cf. L 34. pl' D. h. t. k) L. 3. §. 2.
L. 26. D. h. t. cf. L. 32. §. 2. D. de usucap. 41. 3.
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D. de a r. d. 41. 1. L. 18. §. 2. D. h. t. 41. 2. L. 3. §. 3. L . 44.
pro eod. L. 1. Cod. de don'at. 8. 53 . (54.), a klade všecken důraz na
viditelnosť držby, na konkretní faktické konstatování vůle vlastnické.
Srov. Windscheid 4. vyd. §. 153. p. 7. 8. Brinz 2. vyd. §. 137. p. 13.
násl. [Randa 2. vyd. str. 285 násl. Zevrubně mluví také Meischeider
§. 39 .. 68. o nabývání držby a o různých náhledech ve směru tomto.
3) Věcí přirozenou jest, že prohlásil-li dosavadní držitel, že chce
přenechati svou držbu někomu jinému, se strany tohoto dostačí méně
hmotný úkon li: nabyt.í držby, nežli když by někdo jin)r zmocniti chtěl
se věci. Avšak proto nelze případnpsť onu pokládati za sukcesi v držbu,
jako mluvíme o sukcesi v práva. Jiného mínění jest Brinz, Bekker's
Jahrb . III. 2., v tom případu, jestliže tradice směřuje pouze k tomu,
aby držba na někoho jiného přešla a nikoliv spolu i vlastnictví. Avšak

viz proti tomu Witte v Lindově Ztschr. ll. F. XVIII. str. 237 násl.
Sintenis I. §. 44. p. 8. Vangerow 7. vyd . I. § 20:.l. Rudorff Dodat.
Č. 15. Randa §. 15. Srv. ještě Esmarch vacuae possessionis traditio. 1873.
(o tom HOlder v luit. Vjschr. XVI. str. 533 násl), Windscheid 4. vyd.
§. 153. p. 9. 10. a zase Brinz 2. vyd. §. 138. [Karlowa, Rechtsgeschaft
str. 218 násl.].

4) L. 3. §. 2. D. h. t. Incertam partem rei possidere nemo potest,
veluti si hac mente sis, ut, quidquid Titius possidet, tu qnoque velis
possidere. L. 32. §. 2. D. 41. 3. Incertam partem possidere nemo
potest. Ideo si plures si nt in fundo, qui ignorent, quotam quisque
part.em possideat, neminem eorum mera subtilitate possidere. Labeo
ait. Srov. Savigny (7 . vyd.) str. 262 p. 4. Puchta Vorles. 1. str. 483
násl. pří!. XII. Proti němu B6cking Inst. §. 124. p. II *. "Skorem
všeobecně rozumí se tomuto místu proti zákonům mluvnickým, že mluví
se v něm o subtilitě Labeově ... Labeo píše beze vší substility: "mera
substilitate possidere" nikdo nemůže držeti, t. j . nevěda o předmětu,
kam až sahá předmět jeho držby, dle abstraktní představy, &'O!?,()"Twq."
Proti tomu opět Windscheid §. 152. p. 2. " Labeo praví, že mera sub tilitate nikdo nedrží" (nikoliv "nikdo nemůže držeti") znamená tedy
"mera subtilitate" dle "abstraktní představy ," tedy praví Labeo, že -nikdo
z jmenovaných nedrží, "dle abstraktní představy , tedy že každý drží,
směřuje vůlí svou k určitému dílu držebnímu." Rudorff v dod. k Puchtovi n. m. U. a k Savignovi dod. čís . 79. vykládá "mera subtilitate"
" ve smyslu právním", "právnicky"; Keller §. 117. p. 20. "mera subtilitate i. e. stricto iure, dle práva striktního." Srov. ještě Randa
§. 17. p. 17. [Steinleehner, Iuris Communiú II. §. 5. 6.).
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§. 140.
a) S vúlí nabyvatelovon.

Zevní vládu nad věcí také osoba jiná může míti pro vlastního
držitele; proto a) může také činem osoby jiné držba nabyta býti 1)
Se strany pravého nabyvatele jest k tomu třeba, '.l) aby měl vůli
držeti , kterou na jevo dáti mohl již napřed buď rozkazem neb
příkazem, b) se strany zástupcovy 3) aby uchopil se držby tím způ
sobem jako osoba ona, která pro sebe nabývati chce (§. 139.), ale
s tím úmyslem nabyti držby pro osobu zastoupenou; C) není třeba ,
aby osoba zastoupená také nabyla vědomosti u ochopení držby dle
vůle její vykonaném. d) Při nabytí držby odevzdáním se strany dosavadního držitele, jestliže dosavadní držitel odevzdá věc příjemci
jakožto zástupci urči.té osoby jiné, nabude se držba pro osobu zastoupenou dle prohlášeného úmyslu tradentova, při čemž nehledí
se k tomu, zda držitel má vůli nabýti držbu pro sebe neb pro ně
jakou osobu třetí. 4) Jenom zvláštním případem nabý:ání držb~
prostředkem zástupce jest t . zv. constitntum possessonum, ktere
v tom záleŽÍ, že dosavadní právnicl,ý držitel prohlásí, že chce př'íšt~
držeti věc jménem osoby jiné, která nabýti má držby; e) zde nem
třeba uchopení se držby, poněvadž zástupce již beztoho má věc
v moci své. 5)
* L. Hauser, die Stellvertretung im Besitze. 1870. (o tom Exner
v krit. Vjschr. XIII. str. 305 násl. Reuling v Zts~hr. f. Handel;;rt.
XVII. str. 320 násl.) . Windscheid 4. vyd . §. 155. Brmz 2. vyd. §. 140.
[lVleischeider §. 60 .. 68.].
Pozn. 1) Paul. V. 2. §. 1. Possessionem adquirimus . et animo et
corpore, allimo utique nostro, corpore vel llostro. vel al.leno.. Co se
toho týče a tak i v příčině vlastnictví, pokud s mm spojeno Je~~ n.~
bytí držby, uznává se zúplna nabytí i prostředl~em zástupce pOzlVajlcího volnosti občanské (liber a contr. servlls) neJprve: L. 53. D. 41. 1.
a) L l. §. 5 .. 20. L 3. §. 12. D . h. t. L . 20. §. 2. L. 53. D. d acquir;
dom .:ol. 1. L . 31. §. 2. D. de nsncap. 41. 3. L. 1. 8. Cod. h. t. 7. 32. Pauli
sentt. V. 2. §. 1. b) L.42. §. 1. D . h. t. Paul. 1. c. § 2. L . 13. ~r. D. de
acquir. rel'. dom. 41. 1. cf. L . 53. eod. (p. 1.) . C) L. 1. §. 19.20. cf. S· 9 . . 11.
D h t d) L 13 pl'. cit. L . 49. §. 2. D. h . t. L. 47. D. de usucap. 41. 3. L.l.
C~d. · h.· t. §. '5. i per quas person. 2. 9. cf. L. 34. §; ~ . D. h. t . 0) L . 18.
pl'. D. h. t. L. 77. D. de rei vind. 6. 1. L. 28. 35. §. D. Cod. de dona-to 8.

53 (54).
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Quod naturaliter acquiritur, sicuti est possessio, per quemlibet volentibus noblS possidere (volentern nobis possidere?) acquirimus. L. 20.
§. 2. eod ... placet, per liberam per~onam omnium rerum possessionem
quaeri posse, et per hanc dominium. §. 5. J. 2. 9. Et hoc est quod
dicitur per extraneam personam nihil acquiri posse, excepto eo, quod
per liberam personam, veluti per procuratorem, placet non solum scientibus, sed etiam (et) ignorantibus vobis (nobis) acqum possessionem
secundum D. Severi constitutionem, et per hanc posscssionem etiam
dominium, si dominu s fuit, qui tradidit.

2) L. 42. §. 1. D. h. t. Procurator si quidem mandante domino
rem emerit, protinus illi acquirit possessionem (cf. L. 1. Cod. h. t.
"per liberarn personam ignoranti qttoque ar:quiri possessionem", not. d.) ;
quod si sua sponte emerit non nisi ratam habuerit dominus emtionem.
Sporná otázka: zclaliž předpokládá se zvláštní (speciální) rozkaz
vzhledem k určitým věcem? aneb zdaliž stejným spůsobem nabývá se
ihned držby též prostředkem osoby jednající jako procurator omnium
bonorum, pakli týž na základě obecné plné moci své nabude pro
zmocnitele svého nějakých věcí? V odporu s theorií dosud vládnoucí,
ale v souhlase se staršími učenci právnickými, na př. DoneJ!. comm.
V. 8. §. 10., dovedně hájí náhledu poslednějšího J. Bremer v Lindově
Ztscbr. n. F. XI. 7., a oproti Schirmerovi, jenž tamtéž XIV. 3. o vyvrácení se pokusil, ještě obšírneji a přesvědčivěji tamto XVII. 8., s mmz
dále souhlasí Windscheid §. 155. p. 9. Rudorff při čís. 93. Randa
§. 20. p. 12. 13. Exner n. u. m. str. 123. a j. Neodporují L. 23
(24). D. de neg. gest. 3. 5. L. 42. §. 1. D. h. t. Pauli sentt. V. 2.
§. 2. Srov. naboře §. 77. p. 3. Souhlasně Seuffertův Arch. V. 106. X.
134., jinak VIlI. 231. Brinz 2. vyd. §. 140. p. 5 násl.
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3) L. 1. §. 19. 20. D. h. t. Haec quae de servis diximus, ita se
habent, si et ipsi velint nobis adquirere possessionem; nam si iubeas
servum tuum possidere et is eo animo intret in possessionem, ut nolit
tibi sed potius Titio adquirere, non est tibi adquisita possessio. §. 20.
Per procuratorem tutorem curatoremve possessio nobis adquiritur. Quum
autem suo nomine nacti fuerint possessionem, non cum ea mente, ut
operam dumtaxat suam accommodarent nobis non possunt adquirere
accomrnodarent nobis, non possumus acquirere? Srov. Mommsen ad h.
1. Rudorff příd. 91.) Jak se tato vůle zástupcova pozná srov. Bremer
n. u. m. XI. str. 236 násl. XX. str. 90 násl.
4) L. 13. D. de donat. 39. 5. (Ulp.): et si procuratori meD hoc
animo rem tradiderit, ut mihi acquirat, ille quasi sibi acquisiturus
acceperit, nihil agit in sua persona, sed mlhi acquirit. Zdánlivě odporuje L. 37. §. 6. D. de aequil'. dom. 41. 1. (Julian.): et si procuratori
meD rem tradideris, ut meam faceres, is hac mente acceperit, ut suam
faceťet, nihil agetur. Doplňujeme: sc. "i n s u a per s o na", aneb "ex
mellte procuratoris". Savigny str. 306. p. 0. Proti tomu Bremer n. u. m.
XI. str. 249 násl. 256 násl. TýŽ vykládá ~i L. 37. §. 6. cit. s Donell.
comm. V. 10. §. 6. tak, že jest tu případ, kde různost vůle při tra-

poznati, L. 13. cit. pak že má na mysli případ, kd~
s výhradou svědomí (reservatio mentalis) oproti
Tak i Scheurl v dogm. Jahrb. II. str. 26 násl.
Srov. Ihering tamto I. str. 319 násl. 325 násl. Brinz 1. vyd. str. 69.
Poslednější jest zajisté správné a i Savigny nevykládal sobě L. 13.
jinak, jakož i v této učební knize místu onomu vždy se tak rozumělo. Nelze
však s toutéž bezpečností mluviti i o případu prvším. Vungerow §. 205.
tu namítá: prohlásí-li zástupce, že chce nabýti držby pro sebe, a traden~
přes toto prohlášení odevzdává mu věc, nabude beze vší pochybnostI
zástupce držení věci; nenastane tudíž ono nihi! agetur." Než mohl př·i
hoditi se též omyl nějaký, jako v L. 36. D. eod.; tradent třeba n~:
mohl vůli svou dosti jasným spůsobem na jevo dáti a nemohla tudl,:
vůle příjemcova s jeho skutečnou vůlí souhlasiti, aniž bychom mohlI
vytýkati příjemci smýšlení jinaké (reservatio mentalis), odpor?jící jednání jeho. I tuto nabude týž držby pro sebe (corpore et alllmo), ale
nikoli držby jakoby je m u odevzdané; že by pak přece dle úmyslu
tradenta nabyl držby Ollen třetí, pro něhož příjemce operam suam nOll
accomodavit., k tomu nás nenutí a neoprávňuje ani L. 13. cit. Řečené
nihil agetur" může ostatně platiti, zejména v příčině nabytí vlast~ictví, a v tomto případě jest správné i když vůle projevené sobě zjevně
odporují. Srov. ještě Witte v Lindově Ztschr. N. F. XVIII. str. 286
násl. a opětně Bremer v Lindově Ztschr. N. F. XX. str. 53 násl. Randa
str. 206. [2. vyd. str. 429 násl.]; proti němu Rudorff Přídav. 92.
Exner n. u. m. str. 136 násl., kterýžto poslední maje za to, že tu
spor v náhledech mezi Ulpianem a Julianem, rozhoduje se pro náhled
Julianův. Sem nenáleží: L. 43. §. I. D. de furt. 47. 2. L. 59.
D. de acquir. dom. 41. 1. L. 2. Cod. de his qui a non dom. 7. LO.
Srov. Savigny n. u. m. a dole §. 145. p. 3. Windscheid 4. vyd.
§. Hí5. p. 6 .. 7. Brinz 2. vyd. §. 140. p. 18 násl.
dici lze

zevně

příjemce jedná prostě
zjevné vůli tradenta.

5) P . Verloren, het constitutum possessiorium in het Romeinsche
recht. Utrecht 1867. Ruhstrat iiber d. const. po ss. v dom. Jahrb. XIV. 7.

§. 141.
b) Bez vt'í.le nabyvatelovy.

Z pravidla, které žádá k nabytí držby prostí-edkem osoby
Jme držitelskou vůli při nabyvateli, dopouštějí se tyto výjiml()':
1. děti v moci otcovské (a dle římského práva otroci) nabývají pro
pelmlium (ex peculiari causa) držby bez vědomí a vůle otcovy (neb
pánovy). a) Výjimka tat.o vykládá se sice všeobecným zmocněním,
které obsaženo jest. v propůjčení pekulia, b) ale spolu se uznává,
a) L. 1. §. 5. L . 3. §. 12. L. 4. 24. D. h t. L. 31. § 3. D. de usucap.
41. 3. b) L . 1. §. 5. cit. cf. 44. §. 1. D. ibid .
Arndlsovy Pandekly.
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že tímto způsobem držby nabývati mohou i osoby , kteréž nepropůjčily žádného pekulia, aneb kteréž jako osoby, vůle neschopné,
pekulia ani propůjčiti by nemohly_ C) 2. Pro poručence nabývají
držby jich poručníkové, d) pro právnické osoby jich zástupci zákonní, e) ač osoby zde jmenované způsobem přirozeným neschopnými jsou vůle držitelské. f) Důležité právo držební stalo se takto
výjimkou vůbec přístupným pro tyto osoby (§. 137).
,I

I

'j

II

Pozr. Co se týče otázky, může-li nedospělá osoba, obzvláště infans, nabýti držby i bez spolupůsobení tutorova? srov. a) L. 1. §. 3.
D. h. t. Ofilius quidem et Nerva filius etiam sine tut-oris auctoritate
possidere incipere posse pupillum aiunt; eam enim rem facti, non iuris
esse : quae sententia recipi potest, si eius aetatis sint, ut intellectum
capiant. TJ) L. 32. §. 2. D. h. t. Infans possidere recte potest, si tutore auctore coepit; nam iudicium infantis suppletur auctoritate tutoris; utilitatis enim causa hoc receptum est nam alioquin uullus sensus
est infantis accipiendi p08sessionem (jiná četba infanti accipiendi nebo
. accipienti poss.). Pupillus tamen etiam sine tutoris auctoritate possessionom nancisci potest-; item iufans peculiari nomine per servum possidere potest. (Nápis tohoto místa zní: Paulus lib. 15 ad Sabinum, což
souhlasí s pořadím zlomků pandekt (§. 8. p.). Jak Alciatus udává,
měly jiné rukopisy. Papinianus lib. 11 . Respons .
Jeden rukopis má
Pomp. c) L . 3. Cod. h. t. (Imp. Decius A. Ruf(in)o). Donatarum rerum
a quacumque persona infanti vacua possessio tradita corpore quaeritur.
Quamvis enim sint auctorum sententiae dissentientes, tamen consultius
videtur interim, licet animi plenus non fuisset affectus (al. ejfecfus),
possessionem per traditionem esse quaesitam; alioquin, sicuti virí consultissimi Papiniani responso continetur, nec quidem per tutorem possessio illfanti poterit acquiri. Savigny n. U. m. §. 21. a v Syst
III. str. 49 . . 54. Vangerow §. 204. p. 1., Puchta iiber den Besitzerwerb eines Kindes vRh. Mus. V. 3. (kl. civ . .schriften čís . 19.).
Denzinger v civ. Arch. XXXI. 7. 13. Lenz str. 158 . . 168. Rudorff
přídav. 77. Ihering n. U. m. str. 157. Wetter 1. C. str. 140 násl. p.3.
Esmarch 1. C. str. 71 násl.
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F. JDozbytí držby.
§. 142.
1. O P o z byt í drž byv ů b e

C.

Vycházejíce z přirozeného názoru držby věcn é jakožto faktické
vlády nad věd s př'Íslušnou vůlí vykonávané, mohli bychom pí'ijíti
c) L . 1. §. ií . in f. L. 32. §. 2. in f . D. h. t. dl L. 1. §. 20. D. h. t. L.
13. §. 1. D. de acquir. rel'. dom. 41. 1. e) L. 1. §. ult. L. 2. D. h. t . f) L. 1.
§. 3. 5. in f. 9 .. ll. D. h . t . L . 26. Cod . de donat. 8. 53 (54).

k úsudku, že držba vždy se ukončuje neb přerušuje, jakmile bud'
fysicky poměr" ten bezprostřední mocí nad věcí neb vědomý směr
vůle k věci hledící utrpí přerušení nějakého . Dle toho byla by
držba poměrem takové nejistoty a měnitelnosti, že by sotva bylo
lze s její existencí a trváním spojovati značnějš.i účinky právnické.
Poněvadž však držba jakožto faktická vláda vlastnická nad věd
právně jest chráněna, sluší důsledně držbu jednou nabytou tak
dlouho pokládati za dále trvající, dokud poměr k věci, dle něhož
se někdo fakticky vlastníkem jejím býti jeví, zrušen není vůlí jeho
neb jinými okolnostmi poměru tomu se příčícími (§. 139). Proto
ovšem držba jest u konce, jestliže bud' držitel vzdá se vůle věc
držeti, a) aneb jestliže bez jeho vůle věc zcela se vymkne jeho
faktické vládě, 1) bud' že se jiní věci zmocní, b) bud' že jakýmkoliv
způsobem pi"ijde do stavu, který vylučuje další trvání faktické vlády
vlastnické dosavadního držitele . c) PH tom přihlédati sluší, jaké povahy věc jest a jak v obyčejném životě s ní pravý vlastník nakládává. 2) Při držbě pozemků zvláště přijato jest pravidlo, že svémocným uchopením držby se strany osoby jiné bez vědomí dosavadního držitele držba se ještě nepozbývá nýbrž teprve tenkráte,?-)
až držitel dozvěděv se o tom, bud' marný pok~R . u~iní udržeti se
v držbě, aneb pokusu toho vůbec se zdá, tedy dobrovolně se spokojí s pozbytím držby.3) Svou vlastní vůlí může pozbyti držby toliko osoba, která jest schopna příslušné vůle a má náležitou zplisobilosť k činům, schopna jsouc vzdáti se právní výhody na držbě
se zakládající. a) Vlile, držby se vzdáti, může podstatně k tomu smě
řovati, aby držba určité osobě jiné byla postoupena, aby na tuto
byla převedena; vůle dotčená jeví se zde býti podmíněna tím, že
ona třetí osoba skutečně držby nabude, a nemá v zápětí ztrátu
držby pro dosavadníhO držitele, jestliže tomu tak není. 4) Ostatně
při pozbytí držby vůlí držitelovou není třeba, aby držitel přímo prohlásil svou vůli, že déle držeti nechce; o držiteli sluší také tenkráte
pokládati, že se držby vzdal, jestliže trvale věc zanedbává takovým
způsobem aneb tak má se k ní, jak to srovnati nelze s trvalou
vůlí vlastnickou. !i)
a) L. 3. §. 6. L . 17. §. 1. L. 30 §. 4. cf. L . 12. §. 1. D. h. t. Dig. pro
derelicto. 41. 7. L. 33. §. 2. D. de usucap. 41. 3. cf. L . 9. D quod met. 4.
b) L. 3. §. 9. 18. L . 15. D. h. t. L. 1. §. 45. 47. D. de vi. 43. 16. cf. L
§. 14. L . 13. pr. in f. L. 15. in f D. h . t. c) L. 3. §. 13 . 17. L. 13. pl',
25. pl'. L. 47. cf. L. 44. pl'. D. h. t. L . 3. §. 2 . . L. 5. pr. §. 4. 5. D.
acquir. dom. 41. 1. d} L . 3. §. 7. 8: L, 6. 7. L . 25. §. 2. L . 27. 46. D. h . t.
1. §. 24. D. ~e vi 43. 16. a) 1.,. 29. D. h . t cf. L. 27. eod.
16*
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Pozn. 1) Jak se pozbývá držby, o tom obsahuje L. ] 53. D. de
R. J., jež dle nadpisu vyňata jest z Pauli lib. LXV. ad edictum, následující pravidlo : Fere quibuscunque modis obligamur, iisdem in contrarium actis liberamur, quum quibus modis acquirimus, iisdem in contrarium actis amittímus. Ut ígitur nuIla possessio scquiri nisi anímo
et corpore potest, ita nulla amittitur, nísi in qua utrumque in contrarium actum est. Poslední polovici téhož místa nalezáme v tomže znění,
jenom že započíná slovy Quemadmodum, v L. 8. D. h. t., lderáž jest
stejně nadepsána.
Naproti tomu praví L. 44. §. 2. D. h. t. "possessionem amiti vel animo vel etiam corpore", a L. 3. §. 6. eod. "amitti
et anímo solo potest" . Jak v souhlas lze uvésti. L. 8. sL. 153. citt.
zejména pak co se týče významu slova "utrumque u srov. L. 10. §. 13.
D. de grad. 38. 10. "per utrumque parentem, id est aut per matrem
tantum aut per patrem aut per utrumque" . L. 16. D. de legat. II.
L. 8. S. 4. i. f. Cod. de bon. quae lib. 6. 61. Savigny, Recht des
Besitzes §. 30. 7. vyd. str. 330 násL, a Rudorffův dodatek Č. 98 . . 102.
Wíndscheid §. 156. Randa §. 21. 22. Ale též Ihering n. U. m. 2. vyd.
str. 168 násl. 220 násl. Brinz 2. vyd. §. 14l. [Meíscheider §. 69
násl. Leist iiber die Wechselbeziehung zwischen dem Rechtsbegriindungs- und dem Rechtsaufhebungsacte. 1876. str. 44 násL].

!!) Srov. Ihering n.
§. 156. p. 7.

:1 II

U.

m. str. 209 násl. Windscheid 4. vyd.

3) Pokud i zde "animo amittitur possessio fundí"; jinak "animo
(aneb solo animo) retinetur". Savigny n. u. m. §. 31. 7. vyd. str. 347
násl. K tomu srov., obzvláště co se týče otázek: nepřísluší-li okupantu
mezi tim aspoň oproti třetím osobám držba quoad interdicta? má-li
pravidlo toto též místo, pakli kdo uchopil se držení pozemku spůsobem
bezelstným aneb držení odevzdal osobě třetí? jak se má věc, kdyz
držiteli vědoucímu již, že třetí osoba uvázala se v dl'Žbu jeho, bylo
v tom překáženo, aby před okupantem uhájil držbu svou? Bruns
v Bekkerově Jahrb. IV. str. 46 násl. [Besitzklagen str. 134 násL] a
obzvláště Witte v Lindově Ztschr. n. F. XVIII. str. 255 násl. Rudorft
dod. k Savignym~ 106 .. 110. 112. Windscheid §. 156. p. 4. [Randa
2. vyd. §. 22. p. 34.]
4) L. 34. pr. D. h. t. (Ulp.) Si me in vacuam possessionem fundi
Corneliani miseris, ego ' putarem me in fundum Sempronianum missum
et in Cornelianum íero, non acquíram possessionem, nisi forte in
nomine tantum erraverimus, in corpore consenserímus. Quamvis (Flor.
quoniam) autem in corpore non consenserimus (Flor. in corpore
consenserimus) , an a te tamen recedet possessio, quia anímo deponere
et mutare nos possessionem posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest; et si animo acquiri possessio potest, numquid etiam acquisita est? Sed non puto errantem acquirere; erg o nec amittet po ssessionem, qui quodammodo sub conditione recessit de possessione.
Naproti tomu L. 18. §. l. eod. (Celsus). Si furioso, quem sanae (Flor.
suae) meutis esse existimas, • . . . rem tradideris, licet ilJe non erit

adeptus possessionem, tu possidere desinis; sufficit quippe dimittere
possessionem, etiamsi non transferas. Illud (lllim ridiculum est dicere,
quod non aliter vult quis dimittere quam si transferat; imo vult dimittere, quia existimat se transferre. Srv. Bocking Inst. §. 125. not. 15.
"Patrně připisuje zde Celsius jiný úmysl tradentovi než Ulpian (v L. 34 .
pro cit.), a oboje místa tedy sobě neodporují." Proti němu Scheurl Beitr. I.
str. 204. "Odpor jest makavý, ale ... bez rozpaků sluší užiti historického srovnánÍ." Windscheid 4. vyd. §. 156. p. 10. "Prvší náhled . . .
jest patrně správnější , protože obě části prohlášené vůle jsou ve spojení nerozlučitelném, . . . a slušelo by tudíž jemu dáti přednosť, i kdyby
nevedlo k témuž výsledku již historické srovnánÍ." A. M. Brinz ]. vyd.
str. 71., jenž neshledává rozhodnutí Celsovo "tak prospěšné, ale správnější" než ono Ulpianovo.
[Podobně Meischeider §. 70.] Srov. též
Bruns v Bekkerově Jallrb. IV. str. 42. Lenz str. 230 násl. Randa
§. 22. p. 9., proti němu však Exner, Tradition str. 13. p. 30. [a opět
Randa 2. vyd. §. 22. p. 7 a.] Pouze na věci nemovité chce obmezovati L. 34. pro cit. lhering n. m. U. str. 201. p. 181 b. Ale proč nemělo by platiti totež, chce-li na př. A. odevzdati sloup barvy rosso
antico, kdežto B. myslí, že nabývá vedle ležící sloup barvy giallo
antico? Esmarch 1. C. str. 49 násl. Sohm v Ztschr. f. Handelsr. XVII.
str. 20 násl. Dernburg preuss. Privatr. §. 155. p. 10. Brinz 2. vyd.
§. 141. p. 7. násl.

5) Tak lhering n. U. m. str. 210 násl. arg. L. 3. §. 10. 13.
L. 13. pr. L. 47. D. h. t. L . 40. §. 1. eod L . .37. §. 1. D. de usurp.
4-1. 3. cf. L . 4-. Cod. h. t. 7. 32. Srov. však Brinz 2. vyd. §. 141
p. 21 násl. [Randa 2. vyd. str. 436 násL].

§. 14-3.

2. Pro S tře d k e m z á S tup c e.
Vykonává-li kdo držbu prostředkem zástupce, držitel podrží
ji nade vší pochybnost tak dlouho, dokud sám ilevzdá se vůle
držitelské a dokud zástupce věc ve jménu jeho má ve své moci. R)
Avšak držitel nepozbude držby již tím, že zástupce zemře neb
vůle neschopným se stane, b) neb 1) detence i:le vzdá, C) a jestliže
zástupce rozhodne se na dále pro sebe neb pro kohos třetího
držeti, tož držitel pozbude držby v každé případnosti teprvé tehdá,
a) L . 9. D. h. t. L. 1. §. 45. D. de vi. 43. 16. cf. L. 20 D. h. t. b) L .
25. §. 1. L. 40. §. 1. D. h. t. cJ L. 3. §. fl. 9. D. h. t. L. 31. D. de dolo. 4.
3. L. 12. Cod. h. t. cf. L. 3l. L. iO. §. 1. D. h. t. L. 44. §. 2. D. ibid. L. 33.

§. 4. D. de usucap. 41. 3.
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když tato vůle patrně na jevo se pronese, d) a zvláště držbu pozemku nějakého pozbude dosavádní držitel teprve tenkráte, když
byl o tom známosti nabyl. 2) Ale držitel pozbude ihned držby své,
jestli zástupci proti jeho vůli detence věci jest odňata.

1 11 .

II Ul"

Pozn. 1) L. 12. Cod. h. t. (Justinian). Ex liLris Sabinianis quaestionem in divinas nostri numinis aures relatam tollentes definimus : ut
sive servus sive procurator vel colonus vel inquilinus vel quispiam alius,
per quem licentia est nobis possidere, corporaliter nactam possessionem
cuiuscunque rei dereliquerit vel alii prodiderit, desidia forte vel dolo,
ut locus aperiatur alii eandem possessionem detinere, nihil penitus domino praeiudicii generetur, ne ex aliena malignitate alienum damnum
emergat, etc. Srov. a) L. 40. §. 1. D. h. t. Si forte colonus, per quem
dominus possideret, decessisset, propter utilitatem receptum est, ut per
colonum possessio et retineretur et contineretur (eontinuat'etur?); quo
mortuo non statim dicendum eam interpellari, sed tunc demum quum
dominus possessionem apisci neglexerit. Aliud (ldem?) existimandum
ait, si colonus sponte possessione discesserit; sed haec ita esse vera,
si nemo extraneus eam rem interim possederit, sed semper in hereditate coloni manserit. Rukop. Florent. vykazuje C:etbu Aliud, s ktel'ouž
souhlasí též basiliky (L. 2. cap. 40.: {'(sťov). V některých rukopisech
však nalézá se Idem, a četbě této dává Savigny přednosť; tomu nasvědčuje též plurál: kaee .. vera; proti tomu ale vyslovuje se Rudorff
dodat. 116. b) L. 3. §. 8. eod. ... Quodsi servus vel colonus,
per quos corpore possidebam, decesserint discesserintve, animo retinebo possessionem (se. fundi). §. 9. Et si alii tradiderim, amitto possessionem. Nam constat possidere nos (se. fi,mdum), donec aut nostra
voluntate discesserimus aut vi deiecti fuerimus. Sporná otázka:
vztahuje-li pak se rozhodnutí Justianovo toliko na případ ten, když
zástupce pouze opustí držbu? Vangerow §. 209. Witte n. m. u. str.
270 násl., aneb též na případ, odevzdá-li držbu spůsobem nevěrným
osobě třetí, t. j. vzdá-li se držby k tomu účeli a s tím účinkem, aby
ona osoba třetí ihned uvázala se v držení? Savigny §. 33. Bruns
v Bekkerově Jahrb . IV. str. 43. Otázka ta jest bezvýznamná, pokud
běží o věci movité, protože zde pozbývá se držby již následkem con·
trectatio rei (sem vztahuje se L. 33. §. 4. D. 41. 3.), ale ovšem dů
ležita jest, když jde o věci nemovité, protože dle poslednějšího náhledu
držby teprve tehdy se pozbývá, pakli držitel dozvěděvší se o tom, že
osoba cizí uvázala se v držbu jeho, se s tím spokojil aneb byl od·
mrštěn.
Srov. Kierulfi'. 1. str. 398. Pro náhled tento svědčí netoliko
V}TaZ, jehož užívá L. 12. cit., nýbrž i výslovná intence onoho zákonného '
místa, s nímž zajisté srovnávají se též L. 40. §. 1. in F . a L. 44.
§. 2. D. h. t. Windscheid 3. vyd. §. 157. p. 3. "Ježto zde zástupce
d) L. 3. §. 18. L. 47. D. h. t. L. 1. §. 2. L. 68 (67). pr. D. de furtis.
47. 2. cf. L. 32. §. 1. D. h. t. - L. 12. 18. pr. D. de vi. 43. 16. a) L. 1.
§. 22. D. ~od.

nejedná. jako zástupce, tož musí platiti totéž, jako kdyby tu nebylo
pražádného zástupce." Wetter 1. C. str. 212 násl. Randa §. 23. p. 7.
Srov. proti tomu zase Ihering str. 114 násl. a naopak Windscheid
4. vyd. p. 4 Brinz 2. vyd. §. 142. [a opětně jinak Bruns, Besitzkl.
str. 108 násl.; srov. Randa 2. vyd. §. 23. p. 7.] - Jiný případ, jeh,)ž
dotSrká se L. 25. §. 1. D. h. t. ("aut alii locent") jest, pakli zástupce
v držbě přenechá pouze dentenci osobě jiné, kteráž sama zase jenom
alieno nomine detinuje, na př. když pachtýř pronajme dále pacht svůj,
aneb dopositář dá věc jinému k uschování. Případy ty nedotknou se
pranic držby pronajímatelovy neb deponentovy.

2) Srov. o tom Savigny 7. vyd. str. 364 násl. Schil'mer v LinXI. 12. a Witte tamto XVIII. str. 293 násl.
Windscheid §. 157. p. 6. srov. Randa §. 23. p. 10.
deově Ztschr. n. F.

III. Nabytí vlastnictví. a)
§. 144.
Vlastnictví nějaké věci můžeme nauyti za rllzných slmtkovýeh
okolností, bud' jako právní nástupeové dosavadního vlastníka neb
neodvisle na dosavadním právu někoho jiného. Z toho vzniká nej·
důležitější rozdělení nabyvacích spůsobi'l vlastnictví v odvozené neb
derivativní a původní neb originární. Mezi těmito jsou některé,
které jsou podmíněny tím, že nabyvatel jest vlastníkem nějaké věei
jiné, při jinýeh spůsobech nabyvacích není ani této podmínky. Dle
těchto rozdílů uspořádány jsou spůsoby nabyvací v §§. následujících. Římské rozdělení nabyvacích spůsobi'l vlastnictví v pí'irozené
civilní (naturales neb iuris gentium a civiles acquisitiones) nemá
žádného významu pro systém práva nyní platného.

A. O nabývání vlastnictví sznisobem odvozeným .

§. 145.
1. Ode v zdá ním . Tra d i d .
Aby vlastnictví nějaké věci na jinou osobu převedeno bylo
právním jednáním mezi živými, dle římského práva z pravidla ne·
stačí pouhé prohlášení vůle dárcovy a nabyvatelovy; přistoupiti
a) §. II .. 48. J. de rerum divisione 2. 1. Dig. de acquirendo rernm clominio. 41. 1.

2·1,1·

,
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musí přenechání držby věci, tradice. Tradicí, nikoliv pouze smlou vou,
nabývá se vlastnictví. I) Při tomto spůsobu nabývacím se vyžaduje
toto: 1. Dárce musí jakožto vlastník, b) neb místo něho oprávněn
býti převésti vlastnictví, příjemce musí spůsobilým býti nabyti jeho.
2. Nabyvatel musí osobně neb skrze zástupce nabyti právnické
držby věci, a to s vůlí dosavadního vlastníka neb toho, jenž v jeho
jménu jedná. d) Měl-li již příjemce právnickou držbu věci, třeba
jest ovšem pouze postup vlastnictví, tak zv. brevi manu traditio. C)
Jestliže někdo třetí věc drží, může ovšt1m vlastník zmocnění dáti,
aby si nabyvatel opatřil držbu, zvláště může mu k tomu účelu postoupiti žalobu vlastnickou, ale vlastnictví nabývá se zde, až když
nabyvatel skutečně později nabude držby. f) 3. Přenechání držby
musí státi se s tou vůlí vzájemně prohlášenou vlastnictví věci pře
vésti, polmd se týče vlastnictví (pro sebe neb pro nělwho jiného) '
nabyti. g) Ve směru tomto sluší však těchto věcí šetřiti: a) vúle
strany obojí musí se vztahovati k věci skutečně odevzdané, h) a tím
spťisobem, že jedna strana chce nabýti vlastnictví té t o věci pro
sebe neb pro někoho třetího, strana druhá chce vzdáti se vlastnictví k tétéž věci jako vlastnictví svého neb nějaké osoby třetí. 2)
b) Vlastnictví nenabude žádná jiná osoba, nežli komu je tradent
zciziti chtěl, ač směřovala-li vůle jeho k určité osobě jakožto
nabyvateli; i) ale toho není vždy nevyhnutelně k) třeba. 3) Vůle pře
vésti vlastnictví zakládá se vždy na nějakém účelu právním, pro
kterýž vlastnictví se převádí, na př. aby něco bylo darováno neb
závazek nějaký se splnil neb nějaký závazek se založil, causa traditionis. 1) Vlastnictví nepřechází, jestliže zcizení věci z tohoto dů
vodu jest právně nedovoleno; m) musí tu býti iusta causa traditiouis. 4) Ale není třeba, aby právní důvod převodu vlastnictví (t. j.
a) L . 20. Cod. de pac tis. 2. 3. L. 50. pl'. D. de vind. 6. 1. L. 15. Cud.
eod. 3. 32. b) L. 20. pl'. §. 1. D. h. t. 41. 1. pr. §. 2. J. quilJ. alienare lic. 2.
S. (§ . 132.). C) §. 42. 43. J. h. t. 2. 1. L. 9. §. 4. D. h. t. L. 46. eod. §. 1. J .
quilJ. alienare lic. 2. 8. (§. 127. [?]). d) L. 5. 3i:!. D. de poss. 41. 2. (§. 139.,141.)
d. L. 65. pl'. D. h. t. L. 14. §. 17. D. de fnrt. 47. 2. - L. 2. §. 5. L. 6. D.
de donat 39. 5. - L. 9. §. 1. D. de iure dot. 23. 3. e) §. 44. J . h. t. L. 9.
§. 5. L. 21. §. 1. D. h. t. L. 46. D. de rei vind. 6. 1. f) L. 21. 47. D. de rei
vind. 6. 1. L. 13. Cod, de distr. pign. 8. 27 (28). g) §. 40. J. h. t. L, 9. §. 3.
D. ll . t. L . 55. D. de O. et A. 44. 7. h) L. 2. §. 6. D. pro emtore. 41. 4. L. 34.
pl'. §. 1. D. de poss. 41. 2. cf. L. 36. D. h. t. i) L. 13. D. de donat. 39, 5.
(§. 140.). L. 43. §. 1. D. de fnrtis. 47. 2. cf. L. 13. pl'. L. 20. §. 2. L. 59. D.
h. t. L. nIt. Cod. si quis alteri. 4. 50. L. 2. Cod. de his qui a non dom. 7. 10.
k) §. 46. J. h. t. L. 9. §. 7. D. h. t. cf. L. 5. §. 1. D. jpro derelicto 41. 7.
I) L. 67 (65). §. 4. D. ad Sc. Treh. 36, 1. (§. 80. p. 2.). m) L. 5. §. 18. L. 36.
pl'. D. de donat. int. V. et U. 24. 1. L. 1. §. 2. D. pro donato. 41. 6. Ulp. XIX. 7.
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právní důvod, proč vlastnictví se na jiného převádí) již tu byl před
odevzdáním ll) (trvaje pro sebe a neodvisle od momentu odevzll;iní)
aniž jest třeba, aby vůbec takového důvodu skutečně tu bylo, 0)
aniž taM, aby účel, pro který se vlastnictví převádí, právem byl
schválený, P) a převodu vlastnictví není na přel,ážku, že dárce
a příjemce jsou různého mínění o důvodu převodu vlastnictví, q)
jen když vůle vlastnictví převéstí jakož i nabyti, spolu se shodují. 5) cl) Vůle pí'evésti vlastnictví může záviseti na výminre; r)
zde př'echází vlastnictví na příjemce, třeba by věc byla odevzdána,
tp-prve splněním výminky.6) Při odevzdání na základě prodeje poldádá se dle právního předpisu B) Zit mlčky smluvenou výminku
převodu vlastnictví, že prodatel zaplacen býti musí, jestliže kupci
výslovně se zaplacením nesečkal. ')
Pozn. 1) L. 20. Ood. 2. 3. Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactus transferuntur. Nevyhledává se však podstatně odevzdání věci ve vlastním slova smyslu. "Podstatné jest, aby vůle,
vlastnictví dáti a nabyti, ztělesnila se v držbě nabyvatele." Puchta §. 148.
Bocking Inst. §. 126. p. 6. §. 153. p. 7 .. 14. (not. d .. f.), srov.
. Bremer v Lindově Ztschr. n. F. XX. str. 56 násl. [Karlowa, Rechtsgeschi1ft str. 217.]. - Neprávem shledávali mnozí vL. 23. §. 4. (1.)
Ood. dess. eccles. 1. 2. v)'jimku z pravidla svrchu psaného (tak zv.
transitus legalis), jako by na prospěch církve zřízenou, kterého:!' náhledu znovu zastával se ještě Thibaut v civ. Arch. XX. 1., jemuž nyní
i Windscheid §. 171. p. 2. přisvědčuje. Proti němu Vangerow §. 311.
z. 4. Byť bychom pak neschvalovali náhled Thibautem při této ]Ji"íležitosti prol1ešený, jako by nebylo lIna světě nic holejšího" než ono
pravidlo ("das Kahlste auf der Welt") a prostou "pošetilostí" (Albernheit"), tož s druhé strany jest neméně nesprávné, odvozovati odtud
zásadu, že smlouvami mohou vznikati "jenom poměry obligační", tedy
\ťtlJec žádná práva věcná. Srov. Bocking Jnst. §. 153. p. 24. Lépe
. zdá se býti odůvodněna jiná výjimka, polmd se týče otázky, jak vzniká
spoluvlastnictví při societas omnium bonorum dle L. 1. §. 1. L. 2. D.
pro socio, 17. 2. Jn societate omnium bonorum omnes res, quac
coeu ntiulll sunt, continuo communicantur (Paul.); quia licet specialiter
traditio Ilon interveniat, tacita tamen creditur intervenire (Gai.); cf.
L. 4. Ood. comm . utl'. iud. 3. 38. Než i tuto výjimku hleděli mnozí
ll) L. 9. §. 4. D. h. t. L. 10. D. de donat. 39. 5. L. 7. §. 3. D d,' iure
dot. 23. 3 L. 2. pl'. §. 2 .. 4. D. de reb. cred. 12. 1. Dig. de cond. caUSlt data.
12. ~. (f. L. 31. pro D. h. t. 0) L. 6. Cod. si quis alt. 4. 50. Dig. de cond.
i"d('u. 12. 6. p) L. 5. §. 1. D. de cond. sine causa. ]2. 7. L. 1. §. 2. L. 2 . .
D. de cond. ob turpem caus. 12. 5. q) L. 36. D. h. t. cf. L. 55. D. de O. et
A. H. 7. L. 18. pl'. D. de reh. cred. 12. 1. r) L. 38. §. 1. in. f. D. de poss.
41. 2. L. 2. §. fi. D. de donat. 39. 5. cf. L, 9. §. 1. D. de lUn dot. 23. 3.
B) § 41. J. h, t. L. 19. 53. D, de c0ntrah. emt. 18. 1.
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vysvětliti, tvrdíce, že tu constitutum possessorium (§. 140) : Savigny
Besitz (7. vyd .) str. 322. ; avšak proti němu Puchta kl. Schriften str.
439. Iust. §. 241. p. c. Bocking Inst. §. 124. p. 46. §. 142. p. 23.,
pro prvší náhled zase Windscheid n. u. m. - Vůbec Heimbach v Rtslex.
XI. str. 544 .. 567. K tomu: A. Exner, d. L. v. Rechtserwerb durch
Traditioll nach gemeinem und osterr. Recht. 1867. (o tom Unger v krit.
Vjschr. X. str. 249 násl.) Srov. též Leist., Mancipation und Eigenthumstradition. 1865. (o tom Bekker krit. Vjschr. IX. str. 232 násl.) .
Windscheid 4. vyd . §. 172. Goldschmidt Handelsrecht I. §. 79. Brinz
2. vyd. §. 150. ] 51. - Co se týče tak zv. symbolické tradice Exner
.
str. 152 . . 252.
2) Že by též omyl, jenž udál se vzhledem ku vlastnictví, pře
kážel převodu jeho, se ovšem popírá. L. 35. D. h. t.: Si procurator
meus vel tutor pupilli rem suam, quasi meam vel pupilli, alii tradiuerint, non recessit ab eis dominium et nulla est alienatio, quia nemo
errans rem suam amittit. Cf. L. 10. §. 1. D. de eur. fur. 27. 10.
V tom smyslu, jako by tu byl případ erroris in corpore, vykládají L.
35 . cit. Thibaut Vers. II. 4. Č . II, Savigny III. str. 355 not. b., ale
výklad ten nesrovnává se s tím, jak ona lex sep sána jest a nalezá se
v odporu s L. 15. §. D. de contrah. emt. 18. 1. Si r em meum mihi
ignoranti vendideris et iussu meo alii tradideris, non putat Pomponiu s
dominium meum transire, quoniam non hoc mihi propositum fuit , sed
Cluasi tllUIl1 dominium ad eum transire : nt ideo etiamsi donaturus mihi
r:em meam iussu meo alii tradas, idem dicendum erit. Vangerow
§. 311. p. 3. Puchta §. 148. p. i. Bo cking Jnst. §. 153. Nenutí nás
též k onomu výkladu, nýbrž spíše, správně-li pojata, Odpol'uje jemu
L. 49 . D. mand . 17. 1. Servum Titii emi ab alio bona fide et possideo; mandatu meo eum Titius vendidit, quum ignorar et suum esse ;
vel cOlltra, ego vendidi illius mandatu, quum forte is, cui heres extiterit, eum emisset : de iure évictionis (et de mandato) qu aesitum est.
E t puto, Titium, quamvis quasi procurator vendidisset,obstrictum emtori, neque si reTIl tradidisset, vindicationem ei concedendam, et idcirco
(mandati eum non teneri, sed contra) mandati agere po sse, si quid
eius interfuisset, quia forte venditurus non fuerit. Contra mandator, si
rem ab eo (emtore?) vindicare velit, exceptione doli summovetur, et
adversus venditorem ~F10r . venddionem) testatoris sui habet ex emto
iure hereditario actionem. Scheurl Beitr. 1. str. 192 násl. a v Jahrb .
fur Dogm. II. str. 13 násl. Ihering tamto str. 149 . . 180. Zcela uspolwjivým jest výklad poslednějšího , dle něho ž po "emisset" sluší domysliti si "a me " a dle něhož má se dále za to, že vě c nebyla ještě
odevzdána zllstaviteli Titia. Třeba však dobře míti na paměti , že ne zamezuje se převod vlastnického práva ani když tradent nalezá se na
omylu co se týče důvodu , z jakéhož vlastnictví nabyl, ani když neví,
že věc jest skutečně jeho vlastnictvím, jenom když věc zcizí jménem
svým. Ihering n. U. m. str. 155 násl.
3) L. 9. §. 7. D. h. t. Hoc amplius interdum et in incertam personam collocata voluntas domini transfert rei proprietatem ut ecce, qui
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missilia iactat in vulgus, etc. cf. L. 5. §. 1. D. pro derel. 41. 7.
Může tudíž i (tichý) zástupce, pokud lze provésti; že v tomto úmyslu
věc přijal, ihned nabýti vlastnictví pro svého mandanta, byť i tradent
nevěděl, že onen věc ' přijímá z rozkazu jiného a z rozkazu lwho ;
tomu Jen zdánlivě odporují místa v not. i. Puchta de dominio rerum
per procuratorem adquirendo disputatio. 1842. (kl. Schriften Č. 32.)
Srov. L. 1. §. 20. D. de poss. Scheurl n. 11. m. str. 205 násl. Bocking
§. 153. p. 19. Brinz 1. vyd. §. 55. na k. (srov. 2. vyd. §. 140. p. 23
násl. 151 n. k.) Proti němu Ihering n. U . m. I. str. 324 násl. Pagenstecher II. str. ~04 násl. Proti těmto hají spůsobem přesvědčivým náhled~ onoho Bremer v Lindově Ztschr. n. F . XX. 2. Srov. též Vangerow §. 311. p. 1. Windscheid §. 172. p. l l .. 13. Randa §. 20.
p. 21. Exer str. 138 násl. - Jinak zase nabývá mandant, jehož mél
tradent dle svého prohlášení na mysli, vlastnictví, byť i plnomocník
sám o sobě zamýšlel, nabyti vlastnictví pro jiného' aneb pro sebe samého, L. 13. D. de donat. (§. 140. p. 4.); dokonce pak věc se nezcizí, pakli osoba, jež toliko dle udání jest zástupcem, v úmyslu shora
vypsaném věc převzala, kdežto tradent ji pouze ' s tím úmyslem odevzdal,
aby převedl vlastnictví na osobu domn ~zastoupenou. L. 43. S. 1.
D. 47. 2. Svov. Exner str. 131 násl.r . Jsou však případy , kde osoba
výjimkou nabývá věci pro jiného, aniz~by~ chtěla býti zástupcem jeho ,
a sice s tím účinkem, že onen může pak beze všeho aspoli prostředkem
utilis rei vindicatio věci té jako své pohledávati, totiž : ~ poručenci
mónou vindikovati věci, kteréž sobě pořídil poručník z peněz jejich :
L. 2. D.. quando ex facto tuto 26. 9. L. 3. Cod. arb. tuto 5. 51.;
(h,.taktéž vojínové věci z jich peněz koupené. L. 8. Cod. de rei "ind.
3. 32. L. 2. Cod. de donat. int. V. et U. 5. 16. /' c) Manželka může ,
stal-li se muž neschopným ku placení, vindikovati veCl, jež pořídil tý~
sobě z peněz manželkou darovaných aneb z peněz věnných (dotalllích),
pokud ovšem věci ty ještě jsou před rukama: L.55. D. de donat.
int. V. et ux. 24. 1. cf. L. 54. D. de iur. dot. 23. 3. Ihering (Jahrb.
f. Dogm. I. str. 158 násl.) činí sice z rei vindicatio utilis v těchto
a v jiných případech jakési dvojíče osobní a věcn é žaloby, sesílenou
neb stupňovanou osobní žalobu na vlastníka o převod vlastnictví; ale
tato nová theorie žaloby utilis rei vindicatio nezdá se mně býti ani
prameny odůvodněna aniž sama o sobě zasluhuje pochvaly, jak dopodrobna provedl Kindervater v Bekkerově Jahrb. VI. 9. Srov. též
Pagenstecher III. str. 22 násl. Windscheid §. 174. p. 9. Srov. však
zase Ihering' v dogm. Jahrb . X. str. 517 násl. Jináče Schulin, uber
einige AnwendungsfiUle der Publiciana actio 1873; o tom Brinz krit.
Vjschr. XVI. str. 251 násl. Czyhlarz v Jen. Litztg. 1874. čís. 8. Windscheid 4. vyd. §. i74. p. 9. n. k. Brinz 2. vyd. §. 152.
4) Co se týče causa traditionis vůbec srov. zejména Savigny Obl.
II. §. 78.; pak Bahr die Anerkennung str. 13 násl. Strempl, uber die
iusta causa bei der Tradition. 1856. Exner n. u m. str. 73 . . 85.
a příl. 1. str. 317 . . 337. Otto Ma.yer, die iusta causa bei Tradition
U. Usucapion. 1881. [práce s důvtipem sepsaná, ale pochybená], (o této
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lrrit. Vjschr. XIV. str. 481 nás!.), Fr. Hofmann, d. L. v. titulu s .. u.
d. iusta causa traditionis. Č . II. str. 46 násl. 80 násl. [Srov. co se
týče jeho náhledu o causa trad.: L. 1. pro L. 3 .. 5. D. de Publ.
6. 2.] Lotmar, iiber Causa str. 165 násl. [o tom Eisele v krit. Vjlichr.
XX. str. 1 násl.] - Windscheid 4. vyd. §. 171. p. 5. Brinz 2. vyd.
§. 150. p. 15 .. 39. [Karlowa, Rechtsgeschaft str. 204 násl.] Náhledy
zvláštní '0 causa traditionis pronáší Voigt, iiber die condictiones ob
causam §. 26 .. 28. Shledáváť tu povždy causa aneb jakýsi titulus
obligationis, s čímž stojí tradice v poměru solutorním, dává však této
tak "rozšířený podklad", že titulus obligationis mění se v nic. Má za
to, že co praveno v textu v odst. c. obsahuje záhadné protivy (antithesy) [viz naproti tomu Hofmann str. 139 násL]; co tu záhadného, odstraněno bohda vložkami nyní připojenými o porovnání s citáty v not.
n. O. p. Srov. ostatně proti Voigtovi H. Witte ve Schletterových Jahrb.
X. str. 7 násl. Exner str. 318.
á) Pokud se týče omylu neb nedorozumění v příčině causa:
L. 36. D. h. t. (Julian. lib. 13. Dig.). Quum in corpus quidem, quod
traditur, consentiamus, in causis vero dissentiamus, non animadverto,
cur inefficax sit traditio j veluti si ego credam, me ex testamento tibi
obligatum esse, ut fUlldum tradam, tu existimes, ex stipulatu tibi eum
deberi; nam et si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia, tn
eam quasi creditam accipias, constat proprietatem ad te transire, nec
impedimento esse, quod circa causam dandi atque accipiendi dissenserimus. Proti tomu: L. 18. pr. D. 12. 1. (Ulp. lib. VII. disput.). Si ego
pecuniam tibi quasi donaturus dedere, tu quasi mutnam accipias, Julianns
scribit, donationem non esse; sed an mntua sit, videndum. Et puto,
nec mutuam esse, magisque nummos accipientis non fieri, quum alia.
opinione acceperit. Quare si eos consumserit, licet condictione teneatur,
tamen doli exceptione uti poterit, quia secundum voluntatem dantis
nummi sint consumti. Co se týče různých pokusů, místa ta spojiti, srv.
Regenbrecht Comm. ad L. 36. D. de acquir. rer. dom. et L. 18. D.
de reb. cred. Berol. 1820., obzvláště hledíc ku starší literatuře tamto
pag. 69 .. 109. Seuffert Erortr. II. str. 24 násl. Vangerow §. 311.
p. 3. Puchta §. 148. p. h. a Vorles. I. Beil. XV. Schmid Hdb. §. 8.
p. 29. Scheurl n. U. m. str. 191 násl. Většina má za to, že rozhodujírí jest tu L. 36. a že L. 18. obsahuje na nejvýše výjimku neb morlitikaci pravidla vysloveného v L. 36. Umělým výkladem L. 36. cit.
c htěl pomoci. Wetzell, Diss. "Lex. XII. tabb. rerum furtivarum usucapionem prohibet". Monachii 1840. pag. 64 nás!., a jiným spůsobem
Hermann v Lindově Ztschr. n. F. VII. str. 233., žádný z nich všal{
neuspokojil. Srov. dále Bocking lnst. § 153. n. k. a Dernburg v civ.
Arch. XL. 1. Pagenstecher II. str. 218. Schiitze v Bekkerově Jahr. III. str.
429 násl. Exner str. 76 násl. 320 nás!. Fitting v civ. Arch. LIL str. 401
násl. 407 nás!., 417 násl. [Hofmann §. 7.]. Ihering v dogm. Jahrb. XII.
str. 389 násl.
indscheid 4. vyd. §. 172. p. 15. Brinz 2. vyd. §. 150.
p. 34 nás!. - Jinak má se věc, pakli tradent omylem předpokládá
důvod právní, a příjemce věda, že tradent na omylu, přece věc přijme.

L. 43. pr. D. de furt. 47. 2. L. 18. D. de condict. furt. 13. 1. cf.
L. 3. D. pro sUO. 4l. 10. Vangerow III. §. 625. č. 111.
') Tako'fOilto výhradou, obzviáště při koupi obvyklou, jest tal{
zv. Eactum W~~a.,.g_oJl1inii. Srov. Dunker v Rh Mus. V.4. 7. Vangerow §. 311. ll. 2. Schmid §. 8. p. 77. Windscheid 4. vyd. §. 172.
p. 18. 18 a. Thorsch, das pactum reservati dominii (der Eigenthumsvorbehalt) 1875, o tom Wendt v Jen. Litztg. 1875. Č. 51. - Při
L. 9. §. l. cit. in not. r. srov. E. Grueber, Versuch einer Erkliirmlg der
L. 9. §. 1. D. de iure dotium. Windscheid §. 89. p. 6.

7) Co se týče této zásady právní srov. Exner n. U. m. Bei!. 2.
str. 338 násl. Fr. Hofmann, iiber das Periculum beim Kaufe. Bei!. II.
str. 169 násl. a téhož Beitriige Z. Gesch. des griech. U. rom . Rechts
č. III. str. 63 násl. Ad. Nissen, die kaufrechtliche Tradition. (1869),
o tom Exner v krit. Vjschr. XI. str. 309 nás!. Windscheid 4. vyd.
§. 172. p. 19 .. 19 C. Brinz 2. vyd. §. 151. p. 12 . . 18.

§. 146.
2. N á lez e m

S O II

d c O v S kým.

Ve třech t. ZV. sporech dílčích (§. 97. pozn. 7. §. 99. not. a.)
soudce může dle okolností přiřknouti jedné straně výlučné vlastnictví věci až dosavade společné, nebo sporného území pohranič
ného neb jistého realního dílu jeho, adiudieare. a) Vlastnictví toto ·
nabývá se pravoplatným nálezem soudcovským, b) předpokládajíc,
že sporné strany byly výlučnými vlastníky věci příslušné. C)
Pozn. Marx de adiudicatione et de iudiciis divisoriis . Bonnae
Co se týče soudního přiřlmutí v iudicium finium regundorurn
obzvláště : Hoffmann v civ. Arch. XXXV. 10. - Od adjudikace v užším.
smyslu sluší rozeznati: a) přisouzení vlastnictví ve sporu o vlastnictví,
kdež nedává se vlastnictví, nýbrž pouze quod adquisitum est, declaratur. d. L. 8. §. 4. D. si serv. vind. 8. 5.; b) odsouzeuí žalovaného,
aby zaopatřil (převedl) vlastnictví (případ ve sporu vlastnickém možný,
pakli mezi dobou sporu vydržení dokonáno, §. 163. p. 2.); za příčinou
provedení nálezu takového uvede soudce c) žalobce v držení věci
jménem neposlušného žalovaného (srov. §. 145. not. c.).
1855.

a) §. 4 .. 6. J. de olf. iud. 4. 17. L. 12. §_ 2. L. 16. §. 1. L. 36. L. 44.
§. 1. L. 47. pro L. 55. D. fam. erc. 10. 2. b) §. 7. J. I. c_ cf. Ulp. XIX. 16.
L. 45. D. de pactis. 2. 14. C) arg. L. 17. D. de usucap. 41 . 3. L 7. pro D. de
PubL ac.t. 6. 2.

]1
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§. 147.
B. pozbytím se strany dosavadního vlastníka.
Z určitých důvodů vlastník pozbude prostě svého vlastnictvi
ku prospěchu určité osoby jiné. Tak vlastník nevyclených věci
(commissa) ve prospěch osoby k vybírání cla oprávněné, a) vyjímajíc, že by prodlení, proč clo nebylo zapravvno, mohlo se ospraved lniti omylem, b) neb je-li vlastník vojákem, c) aneb osobou nezletilou, za niž do 30 dnů clo doplatiti se může; d) uplynutím 5 let
promlčuje se nárok tento. e) Právě tak spoluvlastník domu, který
opominul zapraviti na sebe připadající díl nákladů na zprávu nevyhnutelně potřebných, ve prospěch spoluvlastníka, který náklad
tento vedl, f) pak parens, který v nové manželství vstoupí, ve
prospěch dítek ze sňatku dřívějšího vzhledem k jistým věcem, na
něž mu zbude právo pozívací. g)

sebou vlaRtníku věci plodné, k níž až dosud jako částky byly náležely. a) Toto nabytí může však vyloučeno býti zvláštním právem
osoby jiné, jež za předmět má nabytí plodů (§. 156.).
Pozn. k §. 149 . . 153. vůbec srov. Bechmann, z. Lehre v. Eigenthumserwerb durch Accession und v. d. Sachgesammtheiten, 1867.;
proti němu však Bremer, krit. Vjschr. X. str 7 násl. k §. 149. obzvláště
Goppert, die organ. Erzeugnisse str. 227 násl., proti tomuto zase
Hartmann krit. Vjschr. XI. str. 512 násl. Srov. Brinz 2. vyd. 1. str.
541 násl. "V ervielfaltigung, Erweiterung, Vergemeinsamung von Besitz
und Eigenthum" . §. 144. ("Sacheinheiten "), 145 ("Fruchtgewinn), 146
(" Aceession, Communication"). Pak teprve "Erwerb des Eigenthums"
(§. 147 násl.), v čemž však není zahrnuto nabytí plodů a nabytí
akcessí (§. 145. p. 4. §. 146. str. 559), vzhledem k Beehmannovi
a Goppertovi n. U. m. srov. Windscheid 4. vyd . §. 189 a.

§. 150.
h) Nabytí vlastnictví spojením věcí.

§. 148.
4. J i n é pří pad y.
Jiné případy odvozeného nabytí vlastnictví pro svou souvislost
se zvláštníJlli poměry právními vyskytují se jinde; tak zejména nabytí na základě posloupnosti dědické a odkazem ve knize 5., nabytí prostředkem missio in possessionem damni infecti nOD1Íne, pak
prostředkem impetratio dominii při právu zástavním, ve třetí knize
(§. 328. 376).
B. O nabývání vlastnictví

spůsobem původním.

Pozn. Srov. vůbec Wachter v Rtslex. 1. str. 9 . . 32. (člán. ·
"Accession"). Pagenstecher II. str. 128 . . 156. Keller §. 138 . . 142.
Windscheid I. §. 188 . . 190. Bechmunn n. u. m. str. 28 násl. Bremer
11. m. u. str. 16 násl.

1. V z hle dem k d o s a vad ním u v I a s tni c tví n a b yvat e lov u.

§. 15 1.

§. 14.9.

«) Smísením. J)

a)

Nabytí

plodů.

Vlastnictví plodů nějaké věci, jakmile tyto po svém, oddělení
jako samostatné věci existovati počnou, připadne z pravidla samo

'.

Spojením věci s věcí jinou vlastník této může nabýti vlastnictví i věci oné, jestliže spojení jest toho spůsobu, že věc spojená pozbude své dosavadní zvláštní samostatné existence. Toto
nabytí má fllznou povahu, dle toho, zdali obě spojené věci jsou
k sobě ve stejném poměru (nabytí smíšením), neb zdali mají se
k sobě jako věc hlavní a vedlejší (nabytí spojením vedlejším ne b
akcessorním).

, a) Dig. de publieanis et v2etigalibus et eommissis. 39. 4 Cod. de v!Jetigalibus et eommisHis. 4. 61. b' L. 16. §. 5. 6. 10. D. I. e. 0) L . 3. Cod I. c.
d) L. 7. §. 1. D. 1 c. e) L . "2. Jod. 1. e. f) §. 133. not. g. g) N ov. 22. eap.
23 .. 26 . 46. (§. 417. 418.).

Jestliže vlastníci různých věcí, smluvivše se, tyto spolu
smísí, nabudou spoluvlastni ctví k celku tím povstalému, jestliže
jinak n ěeo jiného výslovně nebylo ustanoveno. Zvláštní spů~ob nabyvací však v tom obsažen nenÍ. a) Pakli věci bez smlouvy předa) L. 19. J. h. t. 2. 1. L . 2. 6. D. h. t. L . 25. pro §. 1. D. de us ur. 22 .
1. L. 5. §. 2. D. de rei vind. 6. 1. (§. 55. not. b. c.).
a) §. 27. J . h . t. L . 7. §. 8. D. h . t.
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chozí buď jednostranně od vlastníka věci jedné, bud' kýmsi třetím,
aneb pouhou náhodou spolu se smísí, b) a od sebe více odděliti se
nedají, c) vznikne právně tím i bez příslušného úmyslu spoluvlastnictví pro vlastníky věcí spojených dle poměru hodnoty věci těchto, d)
leč by zde byla specifikace, ve které případnosti specifikal1t nabude vlastnictví nového celku (smísením nestejnorodých látek) povstalého. e)Jsou-li však věci pouze mezi sebou promíchány, nepře
cházejíce jedna v druhou, na př. obilí, lmždému vlastníku zůstane
jeho oddělené vlastnictví, a jen částečně nastoupí podobný účinek
jako v případnosti svrchu dotčené, pokud vyloučení věcí každému
vlastníku patřících fakticky provésti nelze. f) Výjimka jest při penězích ; g) vlastnictví těchto nabýváme, jakmile je se svými penězi
smí~íme. ~)

Římané užívají slov confusio a commixtio promiscue;
vyrozumívají slovcem confusio, smísení v užším
ueb vlastním smyslu, povýtečuě smísení věcí tekut)-ch neb rozpuštěných
(not. b .. e), slovcem commixtio, změtení, smísení těles netekutých
(not. f. g.). Rozlišování toto není ani co do věci, ani co do mluvy
správné. Srov. Bocking Jnst. §. 152. n . k.
Pozn. 1)

novější spisovatelově

'.I) Dernburg v Heidelb. krit. Ztschr. I. str. 166.

"Vlastnictví
nezaniká přímo následkem smísení (eommixtio), nýbrž tím, že
peníze smísením (si mixti essent nummi, et disccrni non possent) pozbudou vlastnosti své jako species." Srov. Puchta Inst. II. §. 242.
p. b. Bocldng Inst. §. 155. p. 12. 13. Hartmann, liher den rechtlichen
Begriff des Geldes str. 20 násl. a o tom Karlowa I,rit. Vjschr. XI.
str. 526 násl.
peněz

§. 152.
fl) Spojením vedlejším.

Spojení toto (t. 'zv. adjunctio) může se naskytnouti: 1. Jakožto
spojení věci movité s jinou věcí movitou. Je-li spojení toto toho
spůsobu, :l.e věc jedna jako pouhá součástka ve věci druhé zaniká
(a tomu že tak, může se pokládati, jestliže nemůže od věci této
více aneb neporušeně býti oddělena), vlastnictví věci vedlejší pí'ipadne neodvolatelně vlastníku věci hlavní; &) v jiných případnoi:ltech

", )

b) §. 27. in f. J . h. t. L. 7. §. 9. D. h. t. C) L. 5. §. 1. D. de rei vind .
6. 1. L. 12. §. 1. D. h. t. d) L . 3. §. 2. L. 4. D. de rei vind. 6. 1. . e) L. 5,
§. 1. cit. L. 27. §. 1. D. h. t. (§. 155.). f) §. 28. J. h t. L. 5. pl'. Cit. cf. L.
27. §. 1. L. 27. §. 2. D. h. t. g) L. 78. D. de solut, 46. 3. cf. L. 67. D. de iure dot, 23 3.
R) §. 33. 34. J . h, t. L . 9. §. 1. 2. D. h. t. L . 23. §. 2 .. 5. D. de rei
vind . 6. 1.

spojení m ~í v zápětí pouhé obmezenÍ pI'i výkonu vl astnictví, poIlěvadž zde dř'íve dobyti sluší rozdělení v ě cí spojených (žalobou
actio ad exhibendum zvanou ), aby mohlo k platnosti přivedeno
býti vlastnictví k věci vedlej ší proti vlastníku věci hlavní. ll) Kterou
věc však pokládati jest za věc hlavní neb vedlej ší, sluší dle toho
posuzovati, která z nich bez druhé pro sebe existovati může , c)
neb která celku nejvíce se blíží, neb která jest tou věcí , pro
kterou jiná jest určena, d) aneb konečně která sama o sobě má
hodnotu větš í. e) 2. Jakožto spojení věci movité s nemovitou. Zde
nabude vlastník věci nemovité vlastnidví věci movité , jestliže toto
spojflP.Ím stane se částí pozemku. Tak je tomu př'i kusu zem ě,
který f'ekou byl Je llějal<ému pozelllku strhnut (::;trž, avul sulll). jakmile s pozemkem sroste ; f) při rostlinách, jakmile se do pozemku
zakořenily g) (plantatio); a ph budově, která na pozemku byla
zi'"ízena (iriaedifi('atio); pravidlo ono pl atí při budově jen jakožto
celku, ale nikoliv vzhledem k jednotlivÝllJ materaliím , z nichž budova se skláná, jakožto věcem jednotlivým , ") jichž vindikace zastavena jest, dokud spojeny jsou s budovou
Pozn. Ustanovení pro 1'. o tomto o sobě nesnadném p{edmětu,
o kterémž byli i římští právníci různého náhledu, j sou v mnoh ém
ohled II neuspokojiva. Srov. Arnrlts v krit. Jahrb. XII. str. 8 18 (civ .
Se llr. III. st.r. 368) násl. Unger Uber d Entw. e. bUrišerl. Gesetzh.
fur Sachsen, 18:i3, str. J(i4 násl. Budiž si povšimnuto:

1. Není žádného pře:;ného ustanovcní o tom, kdy věc spojením
pozbude naprosto své samostatnosti? Pravidlo takové jenom nazna č uje
L. 23. §. 3. D 6. 1. slovy: l1eeesse est ei rei cedi, quod sine illa
esse non potest; jin~ zvláštnější L. 23 § 5. eod.: Item quaeeunque aliis iuneta sive adiecta accessionis loeo cedunt, ea quamdiu
cohaerent, dominus vindicare non potest ; sed ad exhibendum agere
potest, ut separent.ur et t.unc vindieentur, scilieet cxcepto eo, quod
Cassius de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuae suae fen'uminatione iunetum braebium sit, unitatc maioris partis consumi, et quod
semel alienum factum sit, etiamsi in de abruptum sit, redire ad priorem
dominum non posse
N on idem in eo, ' quou adplumbatum sit, quia
b) L. 23. § 5. cit. cf. L. 27. pl'. D. h . t. L. 30. §. 1. in f. D. de ·usueap.
41. 3. L. 6. 7. D. ad exhih. 10. 4. C) L . 23. §. 3. cit. §. 33. J. h . t cf.. §.. 34.
J. eod. dl L. 26 , Pl'. i f. §. 1.) D. h. t. §. 26. J . h . t. L. 61. n. de rel Vlrtd.
6. 1. L. 19. §. 13 . . 16 L . 20. D. de auro leg. 34. 2 e) L. 27. §. 2. D. b. t.
f) L. 7 ~. 2 D. h. t §. 21. J. h . t. g) §. 31 32: J: b. t. L. 7. §. 13. L. 9.
pr. L. ~G. §. 1 (2 ). D. h. t . L. 2. ll . Cod de rel nnd. 3. 32. cf. L . 5. §. 3
D. eod. 6. 1. (§. 50. not. c ). - L 8. D. h. t . L . 83. D. pro socio. 17. 2. L. Hl.
pl'. D. comm. div. 10. 3. (§. 53. p. 4.). h)~, 29. 30. J h. t. L. 7. § 10 . . 12.
L . 28 cf. L . 60, D. h, t. L. 16. Cod. de rei vind. 3. 32. (§ . 50. not. d.).
L. 23. §. 7. D. de rei vind. O. 1. L. 7. §. 2. D. de except. rei iud. 44. 2.
Arn~t . ovy l'a ndekty.
17
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ferl'ullIinatio per eandem materiam facit confusionem, plumbatura. non
idcm efficit. Srov. Schmid §. 10. p. 104. Goppert, uber die Bedeutung
von ferruminare und adplumbare. 1869.
!l) N estejhé jsou výroky pramenů o tom, když spojením vlastneodvolatelně se neodnímá, není-li tu přece vlastnictví prozatím
vyloučeno, náleží-li tudíž vlastníku věci hlavní vlastnictvÍ věci spojené,
třeba toto bylo zrušitelné, aneb podrží-li i nadále vlastník věc spojené
vlastnictví své, jsa pouze co do vindikace obmezen? Srov. L. 23.
§. 5. cit. Ea, quamdiu cohaerent, dominu s vindicare non potest. L. 7.
§. 10. D. h. t. (Gai.) Nec tamen ideo is , qui materiae dOlPinus fuit,
desiit eius dominus essc, sed tantisper neque vindicare potest, etc.
Proti tomu L. 2. §. 1. (L. 2. c. m.) Cod. cit. (not. g.) Si vero fuerit
dissolutum (aedificium) , materia eius ad pt'istinttm dominum redit. L. 59.
D. de rei vind. (Julian). Simulatque inde demta cssent, continuo in pristinam causam reverti. L. 23. cit. §. 7. (Paul.) Caementa autem reso·
luta p'/'ior dominus vindicabit. Theophil. ad §. 29. J. h. t. 'EXEl1JOV (hí).ov

nictví

il-!n;o" 07:/. Ó nI<; íJÁ'I)i; OEI77TÓ7:'I)r; OVX (,X7Tí7T7:E/. 7:.ryr; oW7To7:éíar; 7:fir; llÁ'I)>:
lt")7:fi, Ú, Ú) Oll/lJéxSr;, aU' tIp' 0170V ÉG7:'I)Xé 7:0 oixooóft'l)fta, O-lJrE nI)J in rem
)(/.1lellJ . .. Olma7:ťlt. Než diference tato nemá věcného významu; toť jisto,

že vlastník věci hlavní prostředkem této může proza.tím táhnouti se
právem ku věcem s hlavní věcí spojeným jako ku částem jejím, zvláštní
ono vlastnictví věci vedlejší (Sondereigenthum) může tu trvati na nej'výše jako tak zv. dominium serviens. Srv. též L. 21. §. 4. D. de furt.
,t 7. 2. Sed si ansam in poculo suam putavit vel vere fuit, totius poculi eum furtum facere Pomp. scripsit. Zvláštní náhledy o t9m:
Girtanner v dogm . Jahrb. III. str. 163 násl. 274 násl. Srov. Windscheid
4. vyd. §. 188. p. 13. Brinz 2. vyd. §. 146. p. 13 .. 23.
a nedůsledná jsou rozhodnutí o tom, které z více
sluší považovati za věc hlavní aneb vedlejší? Obecně ku
zásadě poukazují L. 26. pl' (§. 1.) D. h. t. in quibus propria qualitas
rei spectaretur (Flor. qual. exspectaretu1') , si quid additum erit, toto
cedit, ut statuae pes etc. L. 19. §. 13. cit .. (not. d.): ei enim cedit,
cuius maior est species .... . Semper enim cum quaerimus, quid cui
cedat, iIIud spectamus, quid cuius rei ornandae causa adhibetur, ut
accessio cedat principali. Cedent igitur gemmae phialis etc. Co se
týče zejména lodě pokládá se podlodí za věc hlavní. L. 61. D. de
R. V. Dále má se za nepochybné, že písmo slučuje se s papírem (Iicet
aureae litterae sint). Jdeoque si in chartis mcmbranisve tuis carmell
vel historiam vel orationem scripsero bllius corporis 110n ego sed tu
dominus esse intelligeris. L. 9. §. 1. D. h. t. Totéž tvrdí Paulu s s jinými v pi"íčillě obrazu II porovnání s látkou, neboť necesse est, ei rf'i
cedi, quod sine illa esse non potest. L. 23. §. 3. cit. Avšak quidam
contra senserullt (§. R. cit.), ex diverso placuit (bezpochyby Sabinianům),
tabulas picturae cedere. L 9. §. 2. D. h. t. (Gai.). A náhled ten
schváli l .Tustinian nobis videtur melius esse, tabulam picturae cedere,
ridil:llluln est enim picturam Apel\is vel Pilrrhasii in accessionem vi-

3)

Nedostatečná

movitý'chvěcí

.'

lissimae tabulae cedere. §. 34. J. h. t. Prohlašuje-Ii Puchta §. . 164.
Jnst. II. §. 242. not. q., že toliko poslednější rozhodnutí jest jedině
o sobě správné, kdežto rozhodnutí týkajícímu se písma vytýká, že není
přiměřeno k věci, stanově tu ~;a pravidlo: "Hauptsache ist, fiir welche
die andere bestimmt und um deren Willen sie vorhanden ist", tož
srovnává se zajisté náhled ten s přirozenou povahou věci, ale právníci
římští pokládají právě ono rozhodnutí J ustiuianovo vlast~ě za nedůslednou
výjimku z pravidla; cuius diversitatis vix idonea ratio redditur. Gai.
II. 78. srov. p. 4. d. Srov. ostatně Bocking Inst. §. 152. p. 44 násl. V příčině novějších vynálezů dovozuje Madai v civ. Arch. XXVI. 8.
Nr. II., že při dagerotypu jest věcí hlavní deska stříbrná; fotografie
však a jinaké výtvory grafické dlužno prý posuzovati dle analogie
obrazů, světlotisk pak obdobně jako písmo.
Bocking §. 152. p. 57.;
tak i Seuffertův Arl~h. IX. 127., oproti tomu XIII. 129. Přiměřeněji
k věci bylo by zajisté, kdyby ke všem těmto případům hledělo se spíše
se stanoviska specifikace (fabrikace, produkce). Arndts n. u. m.
Dankwardt, N ationalOkonomie uud Jurisprudenz 1. str. 35 násl. Srov.
Bremer n. u. m. stl'. 24 násl. str. 36. 45 násl 5;). a dole §. 155.
4. Vlastníku véci hlavní přírostkem věci vedlejší dostane se ně
jakého zisku na útraty vlastllíka věci poslednější; slušno tedy, aby týž
o bdržel nějakou náhradu. Této může dosíci,
a) a sice plnou mírou, pomocí obyčejných prostředků právních,
byla-li mu vedlejší věc odúata jednáním nedovoleným, na· př. žalobami
z krádeže, když byla věc uzmuta; pak prostředkem žaloby zv. actio
ad exhibendum, kterouž lze stihati každého, kdož dolo malo spojení
byl provedl Taktéž žalobami ex contractu, stalo-li se spojení na základě smlouvy. Může odškodněllí sobě zaopatřiti

b) ve spůsobč náhrady za užitečné neb nutné náklady, prostředkem
doli exceptio oproti žalobě vlastnické, nalezá-li se v držení (§. 103 n. k.).

c) Je-li odpůrce v držení, poskytuje se mu in subsidium actio in
factum, L. 23. cit. §. 5., avšak dle přísnějšího názoru pl'. {'. jenom
tehdy, pakli spojení nepocháú od něho. L. 33. D. de cond. indeb. 12.
6. L. 14. D. de doli except. 44. 4.
d) Běží-li o obraz, poskytuje pl'. ř. dosavadnímu vlastníku desky
utilis rei vindicatio, žalobu to na malíře v držení desky se nalezajicího: Než tento: byl-li bona fide, může hájiti se zase prostředkem doli
exceptio, zdráhá-li se onen nahraditi hodnotu malby, může dokonce
žalobu onu zcela zameziti, nahradí-li jenom hodnotu desky, a llení-li
držitelem, má za stejnou podmínkou po rukou directam rei vindicationem. L. 9. §. 2. D. h. t. §. 34. J. h. t. Mnozí věc opáčejí, Schmid
§. 10. p. 99 .. 102., a takto zadními dveřmi uvádějí zase zpět ono
ridiculum, jež Justinian zapuzuje. Ona utilis vindicatio prý slou~í jenom
k tomu, aby vlastníku dostalo se každým spůsobem aspoú plné hodnoty, jakouž má deska. Srov. lhering v dosm. Jahrb. I. stl'. 138 násl.
Kindervater v Bekkerově Jahrb. VI. str. 362 násl. Ale ua třetího ne17*
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oprávněného držitele muze i vlastník desky s výsledkem podati žalobu
utilis rei vindicatio, na6ež může vindikujícího vl~stníka malby pro-·
středkem doli exceptio přidržeti, aby mu hodnotu desky nahradil.

e) Někteří právníci propůjéovali utilis in rem actio též vlastniku
stromu zasazeného na cizím pozemku, L. 5. §. 3. D. de rei vind. 6. l.
"Yarus et Nerva utilem in rem actionem dabant", ildežto jinde v tomto
případě vindikace se nepřipouští. L. 9. §. 2. D. de c1amno inf. 39. 2.
Srov. Schmid §. 10. p. 87. Ihering n. lll. u. str. 141 násl. Tento snaží
se, odstraniti odpor mezi ohěma místy tím, že i zlle oné utilis rei
vindicatio připisuje po případě funkci žaloby o náhradu. Proti němu
Kindervater n. u. m. str. 346; popírá, že tu jal{ýsi odpor, ježto (prý)
L. 9. §. 2. cit. upírá toliko př'ímou žalobu vlastnickou (directa rei
vindicatio) tedy vlastnické právo ku stromu, L. 5. §. 3. cit. však propůjčuje pouze utilem rei vindicationem, která~ zakládá se pouze na
vlastnictví smýšleném.
f) ZvlMtní žaloby o náhradu není zapotřebí, lze-li žádati, aby
věci spojené byly prostě od sebe odděleny (not. b.) . Avšak v příčině
věcí zastavených a na vinicích použitých (tignum iUllctum aedibus vineisve) nemá dle předpisu XII. tabb. místa žaloha za oddělení (ad exhibendum actio), ačkoliv se tím neodnímá vlastnické právo k věcím
těm neodvolatelně; vlastník může vindikovati pouze ty věci, ktel'éž mezi
tím zase byly od sebe odděleny, ale nemů že sám spůsobiti jich oddě
lení. Za to poskytuje se mu žaloba o dvojnásobnou náhradu hodnoty
věcí těch (actio de tigno iuncto, §. 131. p. l. n. k.) a když věci byly
zase od sebe odděleny, nevylučuje se pl'ijetím náhrady vindikace, pakli
odpůrce spojeuí mala fide vykonal. L. 1. 2. D. de tígno iuncto. 47. 3.
L. 98. in f. D. de solut. 46. 3. §. 29. J. h. t. Uebor dio streitigen
Voraussetzungen und Wirkungen diesel' Klage srv. Huschko, ad leg-.
XII. tabb. de tigno iuncto comment. Vratislav. 1837. PUI:hta v Lindo;ě
Ztschr. XI. 10. (kl. Schr. Nr. 24.) Vangerúw § 000. Schmid §. 10.
str. 137 násl. Windscheid §. 188. p. 10 .. 22. - Co se týče otázl,y,
lze-II smlouvou docíliti toho, aby neplatilo ustanovení v příčině tiglllllll
iunctum dané? Zaun v civ. Arch. XLIII. st.r. 303 násl.

g) Stalo-li He spojení donandi animo, 2aniká právo k náhradě
jakož i všeliký možný nárok k vlastnictví. L. 2. Cod. de rei vind.
::J. 32. Dle jiných míst zdá se, že, v odporu s L. 2. cit., pokládá se
to vůbec za pravidlo pj'i stavbáclt vědomě podniknutých na půdě eizí.
L. 7. §. 12. D. h. t. §. 30. J. h. t. Schmid § 10. p. 67. 68. Windscheid
4. vyd. §. 188. p. 21. "Spojení tč c iJto míst nezdá 50 mnč llýti možllé,
a tak se tedy vzájemnč ruší. u
h) Co se tScče avulsum (not. f.), nemůže, kdož ztrátu trpí, žádati za, nihradu; moltlť zameziti ztrátu, kdyby žádal v čas za na.vrácení. Scltmidt p. 12 .. 18. Proti němu Windscheid §. 190. p. 1.

§. 153.
c) Pi'írostekpozemkll

pozemků, veřejnou řekou ohraničených,

muze rozse (ečiště, které pokládá se za přirozené
pokračování pozemků sousedních a jehož užívání jim na čas jest
odňato ř'ekou jakožto věcí veřejnou (1'es publica). Opustí-li řeka
zcela své koryto (alveus relictus), aneb zvedne-li se Ť'ečiště, aneb
zvedne-Ii se řečiště částečně nad hladinu vodní (insula in tlumine
nata, nikoliv pouze ostrov plovoucí), pi'-ipadne vlastnictví na něm
samo sebou vlastníkúm poMežným dle délky jednotlivých pozemkú
u i'-eky, jsouc mezi vlastníky obou břeM rozděleno střední čarou
i'-eky. a) Jestliže řeka jen od jednoho břehu zpťt ustoupí, pozemky
tohoto bí'ehu postoupí o to v před, jakož se také rozšiřují pozvolným naplavením (alluvio),2) Vzniklý ostrov i'-ídí se týmž právem
na obě dvě strany jako každý jiný pozemek řekou ohraničený, C)
a může naplavením na všech hranicích rozšířen býti. d)
Pozn. I) L. 7. §. 3. D. h. t. Insula ... in fiumine nata, quod
šířiti

Vlastnictví
se, jestliže

změnou i'ečištl\.

změní

frequenter accidit, si quidem mediam partem Huminis tenet, com·
munis est eorum, qui ab utraque parte fiuminis prope ripam praedia
possident, pro modo latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo ' prope
ľipam sit ; quodsi alteri parti proximior sit, eorum est tantum, qui ah
ea parte prope ripam praedia possident. Poslední větou zahrnut jest
onen pl'ípad, kde celý ostrov se všemi částěmi svými blíže jest jednomu
z obou bl'ohů, arg. Gai. II. 72.: si veľo non sit in medio fiumine etc.
Srov. ostatně L. 29. D. h . t.: ... insula ... Don pro iudiviso communis
fit, sed regionibus quoque divisi3. (§. 53.) Bocking lust. §. 152. p.
28 .. 31. Henrici ZUl' L. v. Inselerwerb in d. dogm. J ahrb. XIII. 2.
[XV. 7.J srov. Zrodlowski Unters. str. 129 násl. z. L. v. Erwerb an
Inseln und am verlassenen Flussbett nach osterr. Rt.

2) L. 7. §. 5. in f. D. b. t. Cuins tamen totum agrum novus
alveus occupaverit, lieet ad priorem alveum reversum fuerit Humen, non
tamen is, cuius is ager fuerat, stricta ratione quidquam in eo al veo
habere potest, quia et ille ager, qui fuerat, clesiit esse emissa propria
forma, et quia vicinum praedium nullum habet, non potest ratione
vicinitatis ullam partem in eo alveo habere; sed vix est, ut id obtiueat
(fakticky . neb juristicl,y?) Schmid §. 10. p. 40.
a) §. 22 . . 24. J. b . t. L. 7. §. 3 .. 6. D. h. t. L . 29. 30. pro §. 1. 2.
L. 65. §. 1 .. 3. eod. L. 1. §. 6. 7. D. de :fium. 43. 12. b) §. 20. J. h. t . L. 7.
~. 1. cf. L. 12. pl'. L 30. § 1. in f. §. 3. D. h. t , C) L. 56. §. 1. L. 65. §. 3,
l>. h, t. d) L. 7. §. 1. L. 56 pro D. h. t.
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3) L. 65. §. 4. D. h. t. Labeo libro eodem: si id, quod in publico innatum aut aedificatum est, publicum est, insula quoque, quae '
in flumille publico nata est. publica esse debet. Dlužno opraviti: non,
si id etc.? Vangerow §. 328. p. 1. PuchtaVorles. §. 165. Schmid
p. 22. Snad chtěl Labeo poznámkou svou jenom odmítnouti tvrzení,
že, bylo-li co umělou cestou vystaveno ve veřejné řece, nutně jest již
to res publica. Srov L 14. 15. 30. §. 4. D. h. t. , Dig. de flllm . 43.
12., ne quid in flum. publ. 43. 13.

4) Nepraktické věty obsaženy jsou v L. 16. D. h. t. In agris
limitatis ius alluvionis locum non habere constat; L. 1. §. 6. 7. D. de
flum . Si insula in flumine publico fuerit nata .. aut occupantis est si
limitati agri fuerunt . Si limitatns est ager, occupantis alveu3 Íiet.
Srov. Rudorff, gromat. Institutionen, in den Schriften der . romischen
Fcldmesser II. str. 452. Mnozí ovšem snažili se, podkládati místům
těm praktický výzuam, vztahujíce totiž ustanovení ona na pozemky,
kteréž nesousedí přímo s řekou, nýbrž od ní jsou odděleny uměle vytvořeným plotem. Seuffertův Arch. X. 228.

náleží poklad z polovice nálezci, z polovice vlastníku pozemku; fl)
pakli úmyslně bez dovolení vlastníkova aneb po příkazu jeho kdos
po poklaclu hledal , náleží poklad zcela vlastníkovi; a jestliže byl
nalezen v pozemku vlastním neb pána nemajídm pomocí čar neb
jiných nedovolených pl'ostředldív, tedy př'ipadne zcela fisku. 6 )
Pozn. I) O poměrn pHslušných ustanovení pr. i.... li: nynějšímu
právu honebnímu: Pucbta Vorles. §. 154., Sehmid Hdb. §. 7. p. 5 .. 37.
Holzschuher 3. vyd. II. str. IHS násl. S<.;biltze v Bekkerově Jahrb.
VI. 3. Bekker tamto str. f 15 Brunneck v civ. Arch. XLVII I. 5. Wiichter,
das Jagdrecht U. d. Jagdvergehen v A1>h. der Leipziger .Juristenfaculta.t
1. str. 331 násl. (o tom G0ppert v hit. Vjschr. XIII. str. 223 nás'. ) .
[Schirmer v Ztschl'. ť. Recbtsgesch. XI str. 331 násl.] Gimmerthal z.
L. V. originaren Erwerb, insbesoudere zu L. 5. §. 2. 3. D. de aquir.
rel'. dom. 41. 1. v civ. Arch. LV. 5. - WiÍldscbeid 4. vyd. §. lS4.
čís. 2. Brinz 2. vyd. §. 14S. p. 21 .. 42.
~) Co sc týče dnešních ustanovení práva mezinárodního: Schmid
p. 67 .. 8S. Heffter's Volkerrecht §. 130 násl. 150 násl. [Bluntschli,
das Beuterecbt im Kriege und das Seebeuterecht. insbesondere. 187S.
Srov. Bulmerillcq v krit. Vjschr. XX. str. 87 násl.].

§. 7.
2. Neodvisle od dosavadního vlastnictví nabyvatelova.

§. 154.
a)

Okupa(~e věci

pána nemající.

Vlastnictví věci, která sice ve vlastnictví býti milže, ale prave
žádného pána nemá, nabude se, jestliže v držbu její se uvážeme:
ľes nullius cedit occupanti. a) Za věci pána nemající pokládají se: b)
1. divoká zvířata, I) která žijí ve své přirozené svobodě aneb která
byla jí opět dosáhla; C) 2. věci, v moci nepřítelově jsoucí, d) v kteréžto příčině však dnešní právo podstatně uchyluje se od řím
ského 2) 3. věci vlastníkem opuštěné, e) res derelictae. 3)
Za věc pána nemající pokládáme také poklad, t. j. cenný
předmět po delší dobu skrytý, o němž nikdo prokázati se nemůže,

že by jeho vlastníkem byl. 4) O pokladu platí následující předpisy. f)
Poklad nalezený v pozemb vlastním neb v pozemku pána J1Cmajícím patří zcela nálezci; nalezne-li kdo poklad na pozemku cizím,

!?

a) L. 3. pr.
h. t. b) §. 18. J. h. t. L. 7. §. 3. D. h. t . L.l. §. 1. ll.
de poss. 41' 2. C)~. 12 ... 16. J. h. t. L. 1. §. 1 .. L. 5. L. 55. D. b. t. cf. L.
~4. eOll.
) Š. 17. J. h t. .L. 5. §. 7. L 51.~. 1. D. h. t. (~. 127. not. b.).
) §. 47. 48. J. h. t. L. 9. §. 8. D. h. t . Dlg. pro derelicto . 41. 7. d. L. 43.
§. 4 . . 11. D. de furtis. 47. 2. f)~. 39. J. h. t. L. 31. §. 1. L. 63. D. h. t. L.
uno Cod. de theSallrIs. 10. 15. cf. L. 3. §. 10. ll. D. de iure :fisci. 49. 14. Theod.
Cod. 10. 18.

3) Od věcí opuštěllých liší se věci ztracené , L. 43. §. 7. 8. D.
47. 2. (Fr. Walther, uber den Funddiebstahl. 1848, Delbruck vom
Finden verlorner Sachen v dogm. Jahrb. III. 1., proti tomu Sintenis I.
§. 50. p. 4., srov. dále SclJut.ze 7.111' L . V. d. sog. Fnnddieb~tahl U. d.
Unterschlagung v praktisches Arch. n. F. II. 7. ll. 14., též Schletterovy Jahrb. XIII. str. 2., Gimmerllal vom Finden vorlorener, derelinquirter und herrnloser SaclJen v civ. Arch. Lll. 22.), dále věci za pÍ'Íčinou zachránění na moři vyb01;ené L. 9. §. 8. D. h. t.
O tak zv.
právu pobřezním (Strandrecht) srov. Auth . Frid. Navigict ad L. 1S.
Cod. de furtis. 6. 2. St:hmid p. 47 .. 49. Zvláštní ustanovení obsahuje pl'. ř'. co se t.í' (~e pozemků poplatných, která vlastník nechá ladcm
ležeti . MajíC připadnouti tomu, kdo je vzdělal, ani~ do dvou let. obdržel
od vlastníka náhradu 7.a porllliknuté náklarly a v.\rdeje. L. 8. Cod. dc
omni agro deserto. ll. 5!=). (58). I co do smyslu tohoto předpisu i co
do dnešní platnosti jeho rozcházejí se náhledy. Schmic1 p. 50. Bocking
Jnst. §. HiO p. 30. §. 154. n. k.

4) L. 31. §. 1. D. h. t. Thesaurus est vetus qllaedam depositio
pecuniae, cuius nOIl extat memoria, ut iam dominum non habeat ; sic
enim fit eius, qui invenerit, quod non alterius sit. Alioquin si quis aliquid vel lucri ca usa vel metus vel custodiae condidcrit sub terra, non
est thesaurus; cuius etiam fit furtum. Cf. L. 44. pl'. D. de po ss. 41. 2.
Nabytí pokladu uvažuje se tedy se stanoviska okupace věci pána nemající; srov. však proti tomu Dernburg v Heidelb. krit. lt.schr. 1.
str. 148. Gimmerthal v civ. Arch. LI. 4, Vůbec: Schwach, ZUl' Lehl'e
vom Eigenthumserwerb am Scbatze v Haimerlově Vjschr. XII. 4.
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5) Sporno, pi"ísluší fi8ku týž nárok k pokladu, jell~ hyl nalezen
ill loeo ~acro neb religioso, jako má právo k pokladu nalezeném in
loco publico , jehož jest vlastníkem? L. 3. §. 10. D. -19. 14. Si in
locis fiscalibus vel publir,is religiosisve aut in monumentis thesauri re]JerU fuerint. Divi fratres constituerunt, ut dimidia pars ex his fisco
villdicaretur. Naproti tomu §. 39. J. h. t. Thesauros ... Hadrinnus . ..
e~ concessit, qui invenerit; idemque statuit, si quis in sael'O aut religlOSO loco fortuito casu invenerit. Poslednějšímu místu sluší dáti
pľednosť, arg. L. uno Cod. ll. t. Schmid p. 56., aneb dlužno Pl'ece za
to míti, že pouze co se týče loci rehgiosi ustanovení Radrianovo zrušeno jest Iwnstitucí divi Íl'atre:J. JL Seli dingI. Rechte str. 89 Blil:king
Jnst. §. 150. n. k . Srov. však Windscheid §. 184. p 10.

,I ·

6) Sporno: N ab)"vá li vlastník pozemku, pokud se t}' če tiskus
vlastllidví pokladu, z polovice neb v cellm. ipso iure aneb je·li ni~
lezce toliko povinen, by nález vrátil? Se stanoviska okupace měli byel!olll
~řisvědČ'Íti náhledu poslednějšímu, jemuž zdá se, že nasvědčuje též L. UlL
S· 3. (c. f.) Cod. h. t.: hoc locorum domino reddere (Kriiger: cellere)
compellatur . .. cum locorum domino partiatur; Puchta §. 154. p. e.
8euffert §. 130. p. 4. Bocking Jnst. §. 150 p. 35.; tomu pi"W se
však ne toliko spůsob, jak)'m pronáší se §. 39. J. h. t.: (dimidillm invéntori), dimidium domino soli concessit. Et conveniellter, si qUi5 in
Caesaris loco invenerit, dimidium inventori8, dimiclium Caesaris esse
st.atuit. Cui conrenien, est, si qlli, in publico loco vel fiscali invenerit
dimidium ipsills esse, c1imidium fisci vel civitatis, s {,ímž 011a v L. Ull:
cit. uvedená slova nest.ojí v odporu, nýbrž OdpOI'll]e výkladu tomu, a to
spůsobcm zcela rozhodn)'m i L. 63. D. h. t., kteráž pO:iuzuje účinky
nálezu otrokem učiněného spůsobem takovým, jenž nemůže srovnati se
s ~áhled~m "prvším, mluvíc tu stejným zcela spůsobem" cle parte, quaG
~oh. domHIO a "quae inventori cedit." Srv. též L. 3. §. 10. D. cle iure
fiscl 49. 14. "dimidiam padem fisco vindicari", kterýžto výraz nelze
vykládati sobě tak, jakO by se vyrozumíval jím !lál'ok oblig<l~ní směřu
jící toliko proti nálezci, jenž zcizením mohl by nárok ten zmařiti.
Schmid p. 66. SchwHch ll. U. m. stl'. 132. Gimmerthal n. U. m. stl'. 75
Brinz 2. vyd. §. 148. p. 43 násl. - Srov. Seuffert's Arch. XI. 15. _
Můžeme-liž tímtéž právem a dle téhož práva ' mluviti též o nabytí pokladu nalezeného ve věci movité? W. Seli Versuche I. 3. K. SelI dingliche Rechte st.!'. 90. "Nenahlížíme, prol: Bockillg (Jnst. ~. 150.
§. 13l.) Ir .otázce této odpovídá záporl'č, odvolávaje -se k L. L44. pl'.
D. de acqUlI'. V. amitt. pOS';. a zejména k L. 67. D. de rei vind. 6
1.'., kter~'ž po našem zdání spíše opak toho praví ". Brinz I vyd. stl':
19ó. WI!1c1scheld §. 184. p. ll. Prot.i tomu zase Schwach sll'. 144
phsvěclčivě Windscheid 4. vyd. ll. U. m. Bl'inz :2. I·yd. §. 148. p. 62 násl'
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§. 155.
b) Spedfikaťe y~d.

Utrpí-li nějaká věc změnu, buďsi činností nějakého člověka
k tomu směřující aneb jiným nahodilým pi'lsobením, mísledkem kteréž jeví se býti věcí novou, připadne vlastnictví této
nové věd z pravidla dosavadnímu vlastníku věci změněnr. Pakli
někdo zúmyslně učinil novou věc, bud' úplně neb z části, z látky
cizí s úmyslem směřujícím k tomu, aby ji pro sebe nabyl, vlastnictví nové věci připadne výrobci, jehož činností věc vznikla, llelJ
dle okolností tomu. pro něhož věc vzdělána (specifikována) byla. I)
Vzdělání toto nazýváme specifikací ale jen tenkráte pi'ipaclne shotoviteli věc, jakožto znovu vyrobená, jestliže nelze jí opět pÍ'ivé~ti
v dřívější podohu SVOLl. 2) Shotovitel nenabude vlastnictví, jestliže
včdomě proti právu spůsobelll tímto specifikoval včc cizí, 3) a každou
mřrOll nabyvateli jest zavázán , dáti náhradu vlastníku látky za bezdú vodné své obohacení. 4)
úmyslně

Pozn. 1) L. 7. §. 7. D. h . t. 41. 1. Cum qllis ex aliena matcria
speciem aliquam suo 1I0mine fecerit., N erva ct Proculus putant, lIunG
dominum esse, qui fecerit, quia, quod factulll est, nntea nllllius fuerat;
srov. L. U .. L . 26. pl'. L. 27. §. 1. eorl. L. 9. ~ 3. D. ad exhib.
10. 4. Nerozhoduje tu pouze moment, že věc nová jalro věe ničí náleží okupantu, llý'h rž momeut ten, že z!Jotovitel vytvořil věe jako IIOVOU.
al'g'. S. 25. J. b. t. Quodsi partim ex sua materia, partim ex aliena
"peciem aliquam fccerit quis .. dubitandum non est, hoc ' casu eum esse
dOlllinum, qui feeerit quum non solttm operarn. suarn. cledit, sed et
partem eius materiae praestavit. Scheurl Beitr. I. str. 283 násl. DernbUl'g v Heidelb. krit. Ztschr. I. str. 146 násl. 295. (Proti tlleorii až
dosud vládnu vší, kterouž př'ijal Spi3. i v prvém vycl. této učebllice).
Pagenstecher II. stl'. 113 násl. Leist, Studien III. str. 119 násl. 162 násl.
Willdscheid §. 187. p. 2. Proti tomu však Vangerow §. 310. a s ním
Bechmann nRechtsgl'llnd der Specification" v civ. Arch. XL VII. 2. Ohšíl'llé bistoricko-dogmatické vylíčení této nauky podává nejnověji
Fitting ,. civ. Arch. XLVIII. l. 7. 13. Srov. Bremer n. u. m. str. 4
násl. 35 núsl. u9 násl. Winrlscheid 4· vyd. §. 187. Brin~ 2. vyd.

§. 149.
2) Souhlase s Paulem (L. 24. D. b. t) přijal Justinian náhled
ten za svůj §. 25. J. h t., kdežto Prokuliané 1Ia podmínku tu nekladli žádného dllrazu, Sabiniané pak přisuzovali vlastníku hmoty té?
vlastnictví věci nově utvořené. L. 7. §. 7. cit. Gai. II. 79. Fitting'
n. U. m. str. 149 násl. 315 násl. 334. - Puchta . 154. p. g. do ~
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kládá ještě případ ten, když látka "oproti formě stojí k této v poměru zcela podřízeném;" a Scheurl n ll. m. str. 284. not. 2. dí:
Správnost onoho st.ředníbo nábledu (media sententia) mobli bychom popírati, kde tvoření umčlecké blíží se pojmu stvoření, neboť význam
duševní činnosti tvohtelovy pi'evyšuje v'ý'znam látky tak, že tato ustupuje zcela do pozadí a mělo by tudíž právo látku zcela ignorovati."
To srovnává se s přirozenou povahou věci samé (Arndts v krit. Jabrb.

XI. str. 821 násl., civ. Scbr. III. str. 369 násl.) a mobli bycbom
s Dankwardtem (N ationalUkonomie unel Jurisvrudenz I. str. 28 násl.)
snad ještě dále jíti, Ilež až kam do sahllje pro ř.; ale může právník se
stanoviska práva obecníbo s tímto souh lasit.i , dí-li t.ýž na str. 39: '
"Po našem náhledu nezáleží nám všude na viHi Justianově?" Srov.
Bremer n. U. m. str .. 36. 45. 53. 63. - MllOzí považují za výjimku
z pravidla, pakli zhotovil, utvořil věc novou dílem z látky své, dílem
z látky cizí, arg. §. 25. in f. J. 1. C. (p. 1.), aókoliv příklady tam
uvedené zabrnuty jsou vesměs v pravidlu a, jak se zdá, odporují L. 5.
§. 1. D. de rei vind. 6. 1. L. 12. §. 1. D. b. t. Vangerow 9. 310.
N. 1. Puchta §. 163. p. b. Scbmidt §. ll. p. ll. Než náhledu onoho,
jemuž př'isvědčuje též parafráse Tbcofila k §. 25. cit., nejnověji zastává se velmi dobře Fitting n. u. m. str. 316 .. 327. a v civ. Arcb.
LIX. 14 [arg. Tbeoph. ad §. 6. J. per quas pers. 2. 9. a ad pl'. J.
de reh. corp. 2. 2.J a Ilábled ten osvojil sobě též Windscheid §. 187.
Specifikací Ilení proste obarveuí
p. 4. Brillz n. U. m. p. 23. 24. látky, L. 26. §. 2. (3) D. ll. t., taldéž vymlácení neb vyluštění plodin
quum enim grana, quae spicis continentur, perfectam habeant suam
speciem, qui excussit specias, non novam speciem facit, sed eam, quae
est, detegit, L .. 7. §. 7. i f. D. h. t., (;ímž opravuje neúpln.ý §. 25. J. h. t.
3) Tak dříve převládajícím míněním, org.: a)L. 12. §. 3. D.
ad exbib. 10. 4 . (Paul.) Si quis ex uvis meis mustum fecerit, \"el ex
olivis oleum, vel ex lana vestimenta, quum sciret. haec aliena esse,
utriusque nomine ad exhibendum actione tenebitur, quia quod ex re
nostra fit, nostrum esse verius est. b) L. 4-. § 20. D. de usucap. 41.
3. (Paul.) Si ex lana fllrtiva vestimentum feceri s, verius est, ut sub stantiam spectelllUs, et ideo vestis furtiva erit. c) L. 52. §. 14. D. de
furt. 47. 2. (Ulp.) Si quis massam menm argent.calll subripuerit et pocula fecerit, possum vel pocularum vel Illassae ťurti agere vel condictione.
Idem est et in uvis et in IllUSt.o et ill vinaceis; llam et uvarnm et mnsti
et vinaceorum nomine furti agere potest, sed et condiei; cf. L 13. 14
§. 3. D. de cond. furt. 13. 1.; místa tato nepozbývají platnosti ani
dovoláváme-Ii se L. 10. §. 2. D. 13. 1. (§. 323.), protože poskytují
žalobu kondik6ní dřívějšímu vlastníku i vzbledem k věci nové. Tomu
neodporuje L. 29. §. 1. D. de don . int. V. et U. 24. 1. srov. L. 45. D.
de usur. 22. 1. (§. 414) Scheurl a Dernburg n. U. m. Windscheicl
n. U. m. p. 3. srov. též K. Seli str. 101 násl. Než mnozí jiného náhledu s Vangerovem §. 310. Schmid §. ll. str. 172 násl. Srov.
Bocking Inst. II. §. 154. p. 15 .. 22. Srov. však Fitting n. U. m. str.
334 .. 342, proti němu zase Brinz p. 27 .. 38. [Pernice, Labeo II.

str. 149 násl.]. Pakli specifikant, jenž smísil látku svou i cizí,
pokud se týče poslednější, byl in mala fide, tož zajisté jest důs l edné,
abychom pokládali specifikanta i druhého vlastníka za spol uvlastníky
nové věci dle §. 151. not. b .. d., leda že by jedna z látek považovati
se musila za. vedlejší přídavek (§. 152.) Fitting str. 343. p. 128.
Windscheid §. 187. p. 4.

4) Arg. L. 23. §. 4. 5. D. de rei vind. 6. 1. L. 23. D. de reb.
cred. 12. 1. (§. 345.p. 2.) Gai. ll. 79. in f. srov. s §. 26. J. h. t.
a Tbeophil. ad b. 1. Vangerow §. 310. Jl. k. Windscheid p. 6. Jinébo
ovšem náhledu Dernburg n. u. m. a Meykow v Osenbriiggen's Dorpater
jur. Studien str. 180 násl., ale přece pro náhled tuto pronešený Bri ll z
p. 44 násl.

§. 156.
c)

Nabytí

plodľt věci

cizí.

Mocí zvláštuího práva urč.ité osoby nabývají vlastnictví plodiL
nikoliv veškerých výrobků a) věci ci7.Í, a to percepcí poživatel; 1)
emphyteuta 2) (zákupník) a poctivý držitel však již hned oddělením
od věci hlavní. Poctivý držitel nabývá vla"tnictví tohoto jen tenkráte, jestliže držby věci hlavní nabyl spůsobem pravým a bona
fide, byť i vydržení z jiných dťlVOtlŮ (§. 162.) bylo vyloučeno,
a jestliže věc ještě bona fide drŽÍ, když plody od věci hlavní se
oddělí.
Pl'es to musí však, jsa o hlavní věc žalobou vlastnickou
žalován, s věcí touto vydati spolu plody nabyté, pokud ještě je má
(fructus non consurntos).3)
Po zn. 1) L 13. D. quib. mod. ususfl'. nm. 7. 4 ... Julianus ait,
fructuarii fructus tunc fieri, qnum eos perceperit, bonae fidei autem
possessoris mox quam asolo separati sint. §. 36 .. 38. J. h. t. Srov.
L. 25. §. 1. D de usur. 22. 1. Avšak? L. 28. pro eod. In pecudum
fructu etiam foetus est, sicut lac et pilus et lana. ltaque agni et hocd i
et vituli statim pleno iure sunt (bonae fidei possessoris et) fructuarii.
§. 37. J. I. C.: statim natnrali iure dominii sunt fruct.uarii. Ono "statim"
nás zajisté neoprávňuje k tomu, abychom v příčině mláďat shledávali
tu výjimku z pravidla v L. 13. cit. vyslovenébo; můžeť výraz ten též
znamenati, že není zapotí'ebí teprvé vydržení. Windscbeid §. 186. p. 5.
(A. M. Wachter, das schwebende Eigenthum str. ll. p. 3., proti němu
Windscheid 4. vyd. n. U. m.). Beze vši pochyby dlužno miti za to, že
percepce mláďat vykonána, jakmile matka v opatrování poživatele se
a) L . 28. §. 1. D. de usuris. 22. 1. L. 68
pl'. end. L. 7. §. 12. D. soluto matl'. 24. 3.

D. de usufl'. 7. 1 -
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nalezajÍci to které mládě zrodila. Srov. G6ppert organ. Erzeugnisse
str. 285 násl. Neprávem pojímají mnozí nabytí toto jako nabytí od
vlastníka odvozené "jež lze přirovnati tradici" (Puchta §. Í 50. srov.
B6cking Inst. §. 151. p. 8.), aneb jako "pravou tradici" (Savigny
Besitz 7. vyd. str. 277.); proti tomu Arndts v Lindově Ztsch. n. F.
JIL str. 388. (civ. Schr. 1. str. 291) násl. Scheurl BeHr.1. str. 299.
Brinz 1. vyd. str. 196: (2. vyd. §. 145). Windscheid §. 188. p. 6.
Vangerow §. 312. Exner Tradition str. 17 násl. Goppert ll. u. m. str.
291 násl.

2) Ne toliko, II a k I i nalezá se v držbě, aniž pro t o, ~ e jest
v právním držení yěci hlavní. L 25. §. 1. in f. D. de USUl". 22. 1.
Arndts ll. u. m. str. 392. (293) násl. a v Rtslex . III. str. 859 (civ.
Schr. 1. str. 219) uásl. Scheurl a Brinz n n. m. G6ppert n. u. m.
str. 277 násl. 313 násl.
3) L. 48. pro D. h. t. 41. I. Bonae fidei emtor non dubie percipiellclo fructus eUam ex aliena re suos interim facit, non tantum cos,
qui diligcntia ct opera eius pervenerunt, sed omnes, quia, quod ad
frl1ctus attinct, loco domini paeJlC cst, Deniql1e etiam priusquam percipiat, statim, ubi a solo separati sunt, bonae fidei emtoris fiunt . Nec
interest, ea res, quam bona fide emi, longo tempore capi possit, nec
ne, veluti si pupilli (populi?) sit, aut vi possessa, aut praesidi contra
legem repetundarum donata ab eoque abalienata sit bonae fidei emtori. - §. 35. J. h. t. 2. 1. Si quis a non domino, quem dominum
esse crederet (crcdiderit), bona fide fundum emerit vel ex donatione
aliave qua(Iibet) iusta car,sa aequa hona fide acceperit, naturali ratione
placuit, ťrnctus, quos percepit, eius esse pro cultura et cura; et ideo
si posteu dominus supervenerit et fundum vindicet, de fructibus ab eo
cOllsumti" agere non potest. Ei vero, qui sciens alienum fundum possederit, nOll idem concessum est; itaque cum fundo etiam fructus . Iicet
cOllsumt.i sint, cogitur restituere. L. 25. §. 1. D. de usuJ'. 21 1.
lil aliello fUlldo, quem TitillS bona fide mercatus fuerat, frumentum
sevi; an Titius bonae fidei emtor perceptos fruetus suos faciat? Respondi: (quod ad) fructus, qui ex fundo percipillntnr, intelligi debet
propius ea accedere, quae servi operis suis acquirunt, quoniam in percipiendis fructibus magis corporis ius, ex quo percipiuntur, quam seminis, ex quo oriuntur, ad :lpicitur, et ieleu llemo unquam c!ubitavit, quin,
si in meo fundo frumentum tunm scverim, segetes et quod ex me ssibus
collectum fuerit, meum fieret. Porro bonae fidei possessor in percipicndis fructibus iel iuris babet., quod dominis praediorum tributul1l est.
Pl'aeterea quum ad fructnarinm pertineant fructus a quolibet sati, quanto
magis hoc in bonae fidei possessoribus reeipiendum est, qui plus iuris
in percipiendis fructibus habent? quum fructuarii quidem non fiant,
antequam ab eo percipiantur, ad bonae fidei autem possessorem pertineant, quoquo modo a solo separati fuerint, sicut eius, qui v"Jct-igalem
fundum habet, fructu~ fiunt, simul atque (a) sol o separati sunt. - L.
4. §. 19. D. de usucap. 41. 3. Lana ovium furtivarum, si quidem a}Jud
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t'urem detonsa est, usucapi non potest : si vero apud bonac fidei ellltorem, contra, quoniam in fructu est, nec usucapi debet, sed statim
emtoris fit. Idem in agnis dicendum, si consumti sint (Ihering v dogm.
Jahrb. XII. str. 328 násl. domníval se, že dlužno čísti: nondum [<.tHeb
non] summissi sint), quod verum est. L. 48. §. 5. D. de furtis
47. 2. AncilIa si subripiatur praegnans vel apud turem concepit, partus
furtivus est .. sed si concepit apud bonao fidei possessorem ibique pepererit, eveniet, ut partu~ fllrtivuf: non sit, verum etiam usucapi possit.
Idem et in pecudibus servandum est et in foetu eorum, quod in partII
§. 6. Ex furtivis equis nati statim ad bonae fidei emtorem pertinebunt,
merito, quia in fructu numerantur; ut partus ancillae nOll numeratur
in fructu. V L. 4. §. 19. cit. opravuje Mommsen [emend. et add. p.
LXXXVI.] : si non summiset, což schvaluje též Ihering ll. u. m. ; proti
tomu Buonamici v archivio giurid . XIII. p. 496 násl.; a proti němu
de Gioannis Gianquintu ibid. XV. p. 205 násl., jenž lIavrbuje : si concepti sint. Jináče Brinz 2. vyd. §_ U5. p. 46. 47. V L. 48. §. 5. 6. cit.
vypouští slova quod in partu a klade větu leZem et .. eM'um v §. 6. po
slovech in j1·uctU. - Nauka tato obsahuje mnoho spurného a pochybnébo:
a) N ěkteŽ'Í mají za to, že bonae fidei possessor není vlastníkem
plodů , nýbrž že až do vydržení, náležÍ mu toliko bonae fidei possessio
s tím prospěchem, že nemusí nahraditi plody spotřebované; cf. L . 40.
D. h. t. "tructus consumtos snos fac jat," L. 4. §. 2. D. fin. reg. 10
1. "Iucrari eum oportet, si eos consumsit". Savigny n. u. m. 7. vyd ;
str. 277 násl. Windscheid v Lindově Ztschr. ll. F. IV. 3. Pand. §. 186.
při p. II násl.
Tento přiznává sice, kterak nelze popříti, že některá
místa skutečně uznávají, že držiteli bezelstnému přísluší vlastnické právo
lm plodům, ale 'míní, že prý to ani není výrazem pravého názoru římsk}' ch
puzemků, že tu sběhla tie nesprávnosť ve spůsobě, jak se mínění těchto
pojímají, a že tudíž nelze z toho odvozovati žádné důslednosti. Srov.
též Goppert ll. m. u. str. 320 násl., proti němu však Hartmann luit.
Vjschr. XI. stl". 520 násl. Fitting v civ. Arch . LIl. str. 276 násl.
Levy, bOllae fidei possessori rerum quid iuris in fructibus Romani tribuerint? diss . inaug. 1869. Koppen, der Fruchterwerb des b. f. po ssessor. 1872. (O tom Brinz v I,rit. Vjschr. XV. str. 271 násl.) Waldccl>
v civ. Arch. LVII. 15.
b) Jiní různým spůsobem rozlišují fructus industriulcs od fructlls
mere naturales. DOlle11. comment. IV. 25. Unterholzner v c.iv. Arch .
VIII. 13. arg. L. 45. D. de usur. 22. 1. Fructus percipielldo uxor vel
vir ex re donata suos facit, illos tamen, quos suis operis acquisierit,
veluti serendo; nam si pomul11 deeerpserit vel ex silva caedit (ce ciderit), non fit eius, sicnti nec cuiuslibet bonae fidei possessoris, quia
non ex facto eius is fl'uctus nascitur. Naproti tomu srov. L. 48. pl' .
D. h. t. 41. 1. Co se týče L. 45. cit. a L. 4. §. 5. D. de usurp. et
usuc. 41. 3. Ubbelohde v Ztschr. f. Rtsgsch. XI. str. 252 násL Brinz
2. vyd. §. 145. p. 20 násl.
c) Mnozí zase uznávají toliko prozatímné Onterimistické) nabytí
vlastnictví v tom smyslu, že objeví-Ii se později mala fides držitele ,
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i llodánílll žaloby vlastnické v pi'í6ině věci hlavní, pí'ipadne pak
vlastnictví plodů ještě nespotřebovaných neb nescizených ipso iure vlastniku věci hlavni, který tudíž i na základě samostatné žaloby vlastnické
(rei vindicatio) .plody ty může pohledávati. Marezoll v Lindově Ztschr.
XVIII. 7. str. 226 násl. Sintenis 1. §. 49. p. 31. (Koppen n. u. m.
str. 76 násl.) Proti tomu L. 22. §. 2. D. de pign. act. 13. 7.:
.. praedo .. ipsc fructus suos non faciet; a praedone enim fructus et
vindicari extantes possunt et consumti condici. L. 4. Ood. de crim.
expil. hered. 9. 32. L. 3. Ood. de cond. ex lege. 4. 9.; aniž pro
náhled ten L. 43. de evict. 21. 2. (Julian.), protože není každý, kdo
bona lide fide koupil, ještě b f possessor též v době oddělení plodů .
Srov. však Brinz 1. vyd. str. 197: Spůsob, kterýmž se tu chce odpomoci, "jest snad správný ve smyslu kompilatorů, ale nikoliv ve smyslu
Julianově (L. 25. §. 2. D. 22. 1.); ... naproti tomu zbývá ještě, že
krava sama nebyla koupena bona fide, že však vedle toho byla možná
stipulace ob evictionem." Srov. Brinz 2. vyd. p. 42 násl. Vále tvrdí

d) mnozí, že prý vlastnictví, jež dosud bylo odvolatelné neb prozatímné, vydržením promění se v neodvolatelné, následkem čehož odpadne povinnosť ku vrácení plodů dosud stávajících. Marezol! n. u. m.
str. 213 násl. Naproti tomu L. 4. §. 19. L 48. §. 6. cit.

e) Dle L. 25. §. 2. D. de usur. 22. 1. nevyžadoval Julian, aby
bona fides trvala až do oddělení plodů. Proti tomu však Paulus v L.
48. §. 1. D. h. t. 41. 1., kteréžto náhledu každS-m spůsobem . dnešní
doby důsledně ... se držeti musíme, phjavše do svého vědomí právního
přísné názory práva kanonického o :významu toho, co sluje conscientia
alienae rei (§. 109)." Scheurl Beitr. T. str. 298.

,I

.. Ii

j) Podstatně souhlasí s textem tohoto §. m. j. Backe: bonae fidei
possessor quemadmodum fructus suos faciat. 1825. Vangerow §. 326.
Miihlenbruch §. 250. Puchta ~. 166: Goscllen §. 282. Schmid §. 9.
Heimbach, von der Frucht, str. 211 násl. Bocking, Inst. II. §. 15l.
Brinz n. u. m. PagenstechE-r II. str. 101 násl. 00 se však týč.e vniterného důvodu tohoto nabytí se strany držitele bezelstného (§. 35.
J. h. t . "eius es se pro cultura et cura") a souvislosti nauky té s řím
sl,ými zásadami v příčině nabytí prostředkem cizího neb domnělého
otroka, jehož nabyvatel bezelstně v držení měl (cf. L. 25. §. I . cit.
§. 4. 5. J. per quas pers. nob. acquir. 2. 9. L. 19. 21. Pl'. L. 23.
39. 40. 43. pr. L. 54. §. 4. D. h. t.) Srov. zejmena Scheurl Beitr.
1. str. 281 násl. 287 násl. s Dernburgem v Heidelb. krit. Ztschr. I.
str. 145 násl. Pocllybeno jest vylíčení, jakéž podává Janke, das Fruchtrecht des redlichen Besitzers und Pfandglaubigers, 1862, o tom Demelius v krit. Vjschr. IV. str. 292 násl. Arndts v Haimerlově Vjschr.
IX. Lit. str. 46 násl. (civ. Schr. I. 11.). Tak jak J anke pojímá bonae
fid ei possessio, jakožto druh vlastnictví bonitárního, hájí i Brinz názor
ten, vylíčil' jej spůsobein duchaplným ve zvláštním pojednání o právu
b. f. possessio - Fcstgabe der MiinclIener Fakultat zu Arndťs Doktorjubileum 1875. str. 73 .. 138. [o tom Hartmann v luit. Vjschr. X VlIl.

•

str. 161 násl. Exner ve Wiener Ztschr. HI. str. 710 násl J, - v tomtéž
smyslu přirovnává týž též ve svých Pand. 2. vyd. b. f. possessio ku
vlastnictví (§. 143.) a v §. 145. p. 13 .. 63 vykládá právo b. f. possessora ku plodům jakožto podstatnou částí tohoto vlastnictví bonitárn1ho. Srov. dole §. 170., proti němu Ozyhlarz v Jen. Litztg. 1876. N. 8.

d) Vydržení. ')

§. 157.
Pro jistotu vlastnictví jest zavedeno, že za za určitých podmínek vlastnická držba po určitou dobu trvající zjednává práva
vlastnického.~) V starém právu římském existovalo již takového
nabývání vlastnictví pod jménem usucapio, zakládající
n: tom ,
že držba spůsobem pravt~o> a bezelstným nabytá při movitých
věcech p ť jeden rok, při ~movitých po dvě léta trvajíc), a to jakožto naOývací spůsob pIava civilního, zjednávala vlastnict!L quiritické; usacapio tedy nevztahovalo se k věcem, které byly neschopny tohoto vlastnictví, zejména nevztahovalo se k pozemkům
privinciálním. a) Kromě tohoto vydržení práva dvilního (usucapio)
vznikl později jaksi spůsob vydržení nepřímého, a sice držbou spů
sobem pravým a bona fide nabytou a pO _JG nebobo-Iet trvající
(longi temporis possessio); následkem tohoto vydrženi držitel byl
z počátku před žalobou vlastnickou chráněn obranou zvanou exceptio neb praescriptio longi temporis, b) později však tilké, jestliže
pozbyl držby, mohl se jako žalobce, pravděpodobně pomocí repliky,
dovolati se své dlouholeté držby a tak dosíci účinku jako by byl
vlastnictví nabyl. C) Od usucapio, ač na též myšlénce základní vzbudován, tento druh vydržení lišil se spůsobem několikerým jak co
do podmínek tak i co do účinkl!; vydržení toto vztahovalo se
zvláště též, ba povýtečně k pozemkům provinciálním. K těmto
oběma spřízněným ústavům konečně jako třetí ústav pí'idružilo se
promlčení žaloby vlastnické třieiti- neb čtyhcetiletou držbou (§. 108.) }1
t. zv. ~s~p tio longis_simi temporis, jsouc v některém směru podobno ústavu longi temporis praescriptio, ~le lišíc se podstatně od

4

a) Gai. II. 40 .. 44. cf. II. 7. 21. Dig de usurpationibus et usucapionibns.
'Jl. 3. Cod. comml1JJia de usucapionihus. 7. 30. b) Pauli sentt. Y. 2. §. 3 .. 5.
L. 76. §. 1. D. de contrab. emt. 18. 1. Dig. de diversis temporalibus praes-

eriptionibu s. 44. 3. Cod. de praesrripti ťne longi temporis decem vel viginti
a,nnorum. 7. 33. in quibu s callsis :>essat longi temporis praeL.scriptio. 7. 34.
quibus Ilon obiiciatur lougi tempol'is I r:il'scril'tio. 7. 35. C) 8. pro in f. Cod. de
l'l'aescript. 30. vel. 40. anu. 7. il9 .
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rozdíl mezi vlastmctvlm kvmtlťkym a nekvmtlckym, spoJil s longl
temporis praescriptio, a je-li drž itel poctivým, spojil též fl t. zv.
longissimí temporis · praescriptio účinek úplného přímého nabytí
vlastnictví. 3) d) Pak e) zruší v cl vouleté vydržení (usucapio) italských
pozemků, dopustil vydržení věcí IljlJ!!Q.l'.itýeh všude jen držbou 10neb 20tiletou, 30- neb 40tíletou, dobu vydržecí při věcech movitých
rozšířil na Ui léta a ustanovil ještě dvě společná pravidla pro tyto
. různé spůsoby vydržeeí. 4) Tím zjněněna byla longi temporis praescriptio v pravé vydržení (usucapío) věcí nemovitých, 5) ačkoliv
v JustinianovÝťh pramenech právních, aby nenastal zmatek se
starým dvouletým vydržením, usucapio zvaným, pravidelně tak se
nenazývá, nýhrž následkem interpolace veskrz pi'edsevzaté vydržení
to pojmenováno jest "longo tempore capio" neb podobně. Ale
právě tyto interpolace dokazují, že vydržení toto nastoupiti mělo
na místo onoho staršího vydržení (usucapio) věcí nemovitých, a
jest také podrobeno, nehledě k různé době vydržecí, celkem týmž
pravidlům jako tříleté vydržení věcí movitých, jež stále usucapio
se zove; f) pakli by ještě nějaká jiná patrná různost zásad ve právu
Justinianově vskutku se byla udržela, musili bychom rozeznávati
mezi vydržením věcí movitých a nemovitých. 6) Vydržení na záIdadě držby U'iceti neb čtyřicetileté, ktel'éž se k věcem obojího
druhu vztahuje, podstatně liší se podmínkami svými od obou pi'ípadů dotčených a staví se proto naproti nim jakožto "vydržení
mimoi'ádné" (t. zv. usucapio extraordinaria); spůsoby ony pak
shrnujeme v pojem "vydržení řádného" (t. zv. usucapio ordinariaj.

l

Pozn. 1) Srov. vubec: Donelli comm. V. cap. 4 . 5. 14 .. 31.
Urterholzner, die Lehre von der Verjahrung durch fortgesetzten Besitz.
1815; gesammte Verjahrungslehre (§. 87. p. 2.) sv. II. §. 173 .. 186.
Windscbeid 4. vyd. §. 175 .. 183. Brinz 2. vyd §. 153 .. 163. Srov.
Zrodlowski, z. L. v. d. Ersitzung, in des sen U nters. aus d. osten.
Civilr. 1872. str. 1 .. 126. Co se tNe dějin tohoto ústavu právního. PuclJta Institut. II. §. 239. 240. Scheurl Beitr. II. sv. 1. Č. 15.
str. 29 násl.
2) L. 3. D. h. t. Usucapio est adiectio dominii per continuationom
possesssionis temporis lege definiti. L. 1. D. h. t. (Gai. ad ed. prov.).
Bono publico usuccpio introducta est, ne scilic'3t quarundam rerum dill
d) L. 8. Cod. cit. L. uno Cod. de nudo ex iure Ouir. tol l. 7. 27. e) L. llIl.
Cod. de usucapiolle tl'ansformanrla et de sublata diffel'entia rerum lJl(lncipi et
nec mancipi. 7. 31.
·1

et fere semper incerta dominiD. essent, quum sufficeret dominis ad inquirendas res suas stat.uti temporis spatium . Cf. Gai. iust. II. 43. 44.
L. 5. pr. D. pro suo 41. 10. Jak se dříve užívalo vydržení ku promění tak zv. vlastnict"í bonitárního ve kviritické. Gai. II. 40 .. 43.
3) L. 8. Cod. de praescript. 30. vel 40. ann. 7. 39. (528.) Si
quis emtionis vel donationis vel alterius cuiscunque contractus titulo
rem aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit et longi
temporis exceptionem contra dominos eius vel creditores hypothecam
eius praetendentes sibi acquisierit, posteaque fortuito casu possessionem
eius rei perdiderit, posse eum etiam actionem ad vindicandam eandém
rem habere sancimus; hoc enim et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant. §. 1. Quodsi quis eam rem desierit possidere,
cuius dominu s vel is , qui suppnsitam eam habebat, exceptiolle triginta
vel quadraginta annorum expulslls est, praedictum auxilium non indiscrete, sed cum moderata divisione ei praestari censemus, ut, si
quidem bona fide ab initio eam rem tenuerit, simili possit uti praesidio, sin vero mala fide eam adeptus e'lt, indignus eo videatur, ita
tamen, ut novus possessor, si quidem ipse rei dominus ab initio fuit
vel suppositam eam habebat, et memorat.ae exceptionis necessitate expulsus est, commodum detentionis sibi aquirat. §. 1 a. Sin vel'o nullum
ius in eadem re quocunque tempore habuit, tUllC licentia sit priori do·
mino vel credit.ori, qui no mine hypothecae rem obligatam habuit, et
heredibus eorU111, a iniusto detentore eam vindicare etc.
4) L. uno Cod. de usucapion e tl'anSfOrmallda (53l.). 7. 31. Quum
nostri animi vigilantia ex 'iul'e QUiTiti1~m nomen et substantiam sustulerit, et communes exceptiones in omni loco valeant, id est decem vel
viginti vel triginta annorU111, vel si quae sunt aliae maioris aevi contincutes prolixitatem, sat.is inlltile cst, uSlIcapionem in italicis quidem
soli(s) rebus admittere, in pl'ovincialibus autem recludere. Sed et si
quis res alienas, italicas tamen, bona fide pos sidebat per biennium,
miseri rerum domini excludebantur et Ilullus ei s ad eas reservabatur
regressus. Quae et uescientibus dominis procedebant: quo nihil inhumanius erat, si homo absens et nesciens tam angusto tempore suis
cadebat possessionibus. §. 1. Ideo per praesentem legem et in italicis
soli(s) rebus, quae immobiles sllnt vel esse intelliguntnr. sicut annalem
exceptionem, ita et usucapionem transformandam esse censemus, ut
tantummodo et his decem vel viginti annorum vel triginta et aliarum
exceptiollum tempora currant, huiusmodi angustiis penitus semotis.
§. 2. Quum autem antiqui et in l'ebllS mobilibus vel se moventibus, quae
fuerunt a,lienatae vel Cluocunque modo, bona fide tamen, detentae, usucapiollem extendebant, non in italico solo nexu sed in omni (onmem)
orbe(m) terrarum, et banc annali tempore concludebant, et eam duximus es se corrigendam, ut si quis alienam rem mobilem seu se 1110ventem in quacunque torra, sive italica si ve provillciaJi, bona fide per
continunm triennium detinuerit, is firmo iure eam possideat, quasi per
usucapionem ei acquisitam. §. 3. Hoc tantummodo observando, ut in
ArndtBovy Pandekty .
18
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his om ibus casibus ab initio bona fide eam capiat, secundum quod
cxigit longi temporis praescriptio, ct ut continuetur ei possessio etiam
anterioris iusti possessoris et connumeretur in decennium vel viginti
annorum spatium vel triennium (tricennium) . Quod et in rebus mobilibus observandum esse censem us, ut in omnibus iusto titulo possessionis (possessionibus?) antecessoris iusta detentio, quam in re habuit,
non interrumpatur ex posteriori forsitan alienae rei scientia, licet ex
titulo lucrativo ea coepta est. §. 4. Ita enim ampliatur quidem longi
temporis materia, quae ei subdita est, minuitur autem usucapionum
compendiosa dominis iactura et eius iura nocentia (§. 5.), quum etiarn
res dividi mancipi et nec mancipi sane antiquum est et merito antiquari oportet, ut sit (Kriiger sit et) rebus et locís omnibus similis
ordo, inutilibus ambiguitatibus et differentiis sublatis.

5) pl'. J. h. t. Jure civili constitutum fuerat, ut qui bona fide ab
eo, qui dominu s non erat, quum crediderit eum dominum es se rem
emerit vel ex donatione aliave qua(vis) iusta causa acceperit, is eam
rem, si mobilis erat, anno ubique, si immobilis, biennio tantum in italico solo usucapiat, ne rerum dominia in incerto essent. Et guum hoc
placitum erat, putantibus antiquioribus, dominis sufficere ad inquirendas
res suas praefata tempol'a, nobis melior sententia resedit, ne domini
maturius suis rebus defraudentur neque certo loco beneficium hoc concludatur; et ideo constitutionem super hoc promulgavimus, qua cautum
est, ut res quidem mobiles per triennium, immobiles vel'o per longi
temporis possessionem (id est, inter praesentes decennio, inter absentes
viginti annis) usucapiantur, ct his modis non solum in Italia, sed in
omni terra, quae nostro imperio gubernatur, dominia(ium) rerum, iusta
causa possessionis praecedente, acquira(n)tur. Srov. L . 33. §. 3. D.
h. t., kde slova "usucapionis iustam causam habeo", kteráž výslovně vztahují se na pQzemek, zůstala neporušena, avšak na konci
interpolováno: "fundum I o n g o tem p o I' e ca p i a m" .

6) Srov. Puchta §. 155. p . f. 158. p. g. Arndts Beitr. str. 94.
(civ. Schl'. II. str. 369) násl. Avšak "die . . . noch stattfindenden Unterschiede reduciren sich .. . in ihrer praktischen Bedeutung auf ein Minimum" . Arndts n. u. m. p. 182. Stephan v civ. Arch. XXXIX. 8·. 16.
Srov. též Bocking Inst. II. §. 144. p. 24. Windscheid §. 175. n. k.
a p. 3. S důkladností nepravou chtějí jiní ještě různosť obou ústavů
za pravidlo míti. Hameaux, die usucapio und longi temporis praescriptio, eine hi st. dogm. Erlauterung der L. un. Cod . de usucap.
transform. 1835. Ale bezdůvodné jest i mínění těch, kteří v případě
sporu zásadně prohlašují právo s usucapio spojené za rozhodující;
na př. Unterholzner §. 178. Vangerow §. 316. Savigny VI. str. 57 .. 60.
K. Seli, dingI. Rechte str. 127 násl. Not. *, jakož i náhled opáčný,
dle něhož právo s I. t. p . spojené pokládá se la obecně rozhodné.
Donell V. cap. 4. [§. 8 seqq.] Schmid §. 14. not. 3. May iiber den
Charakter der ordentlichen Eigenthumsersitzung nach der const. un.
Cod. de usucap. transform . 1847. Srov. Madai Beitr. ZUl' Dogmenge-
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St;hkltte [í839.1 Nr. 1. Brinz 2. vyd . §. 154. p. 20 násl. Sem lI enáleží zvláštní onen na zvl~štn ích podmínkách založený účinek 1. t.
possessionis, že chrání též před právy zástavními, Cod. si adversus creditorem praescriptio opponatur. 7. 36. ; a v tomto ohledu jest 1. t . possessio též ještě důležita, když jde o věci movité. L. 5. §. 1. L. 9. D.
de div. temp. 44. 3. L. 2. Cod. in quib. caus. cessat. 1. t . p. 7. 34.
cf. L. 44. §. 5. D. h. t. 41. 3. Brinz n u. m. p. 17 násl.

a) O vydržení řádném . Podmínky jeho.

§. 158.
~a )

Drž b a

První podmínka vydržení jest držba, a) a to držba vlastnická, b)
která však ve směru tomto ještě také přísluší ~'k&i a tomu,
jenž! držbu někomu jinému Vjpl.:.?~OU Jpraecario) přenechal, ačkoliv
právo ' interdiktní přeneseno jest na věřitele nebo výprosníka. C)
Držba předpokl ádá věc obchodu souluomoprávnénm podrobenou, d)
ale může místo míti také na nějakém reálním neb intellektuálním
díle věci, e) nikoliv však na věci hromadné jako takové. f)
Pozn. Jak vydržením nab)' váme věcí slože ných a jednotlivých
L. 23. 30. §. 1. D. h. t. L. 30. pr. D. de poss. 41.
2. §. 138. p. 4. Windscheid §. 175 a. p. 2.

částí jejich srov.

§. 159.
LL) Řádné nabytí držby .

Držba musí býti nabyta takovým spůsobem a z takového dů
vodu (iusta causa possessionis acquirendae), ~e by tím dle zásad
všeobecnýd1 nabyto býti mohlo vlastnidví, ač pro překážku v této
zvláštní případnosti existující nabytí držby nemá ihned vzápětí
také nabytí vlastnictví. a) Tvrdí-li kdo, že vydržením nabyl vlastnictví, musí prokáza ti, že nabyl držby spůsobem dotčeným (titul
a) L . 25. D b. t. 41. 3. b) L. 13. pro D. h. t . C) L. lG. D. h . t. L. 1. §. 15.
de pnss ... 1. 5. L. 15. ~. 4. D. de pr e ~al'io. 43. 26 . (§. 13'>. p . 8. §. 138.
p. 3). d) L. 9. 45. p l'. D . 'h . t . e) L. 4. D. pro emt. 41. 4. L . 26 . D. de poss.
4l. 2. cf. L. 26. D. h. t. 41. 3. f) L. 30. §. 2. D. b. t.
a) §. ll. J. h . t. L . 27. D. b. t. L. 3. Cod. pro dOll. 7. 27. L. 4: Cod.
pro herede. 7. 29. L. 5. Cod. de praescrijJt. 7. 33. L. :24. Cod. de rel vmd. 3.
;3:2 . L . 1. pl'. n. pro dOll. 4 1. 6. L. 6. D . pro derelicto . 41. 7. L. 1 .. 3. D. pro
leg. 41. 8.
18*
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vydržecí, iustus titulus possessionis), popírá-li se okolnosť tato.
Avšak i když schází skutečný aneb platný důvod nabývací, vydržení přece se připouští, jestliže mylná domněnka, že jest tu
důvod takový, ospravedlněná jest okolnosťmi zvláštními (t. zv. titulus putativus). Jinak však vydržení i tenkráte má místo, jestliže
někdo mylně se domnívá, že prokázané a o sobě správně dosa. žené nabytí trpí skutečně nějakým nedostatkem, C) vyjímaje pří
padnosť tu, že by držitel byl myslil, že jest tu nějaká zvláštní
překážka vydržecí. d)
Pozn. 1) Jaký význam má titul při vydržení, o tom podává velmi
doklady: Stiatzing, das Wesen von den bonafides und titulus
in der romischen Usucapion8lehre, 1852, jehož vývody však v historickém i dogmatickém ohledu doznaly oprav z části podstatných
Scheuerlovými Beitr. II. Heft 1. str. 29 . . 86. srov. Arndts í l{rit.
Ueberschau II. str. 157 násl. (civ. Schr. I. str. 12.). K tomu Schirmer,
die Grundidee der Usacapion im R. Rt. 1855. a "zur Lehre von der
bona fides und dem iustus titulus" v Lindově Ztschr. n. F. XV. 7. 9 . .
XVI. 1. Fitting iiber das Wesen des Titels bei der Ersitzung v civ.
Arch. LI. 1. 15. LIL 1. 9. 16. H. v. David "zur L. v. sog. Ersitzungstitel nach R. R." 1869; srov. nahoře §. 145. p. 4. 5. BernhMt, Tit.ulus iustus und titulus putativus ,- Just. Rt 1873. Der Besitztitel im
Rom. R. 1875. (o tom Hellmann v krit. Vjschr. XVII. str. 556 násL).
Winhdscheid 4. vyd. §. 178. 179. Brinz 2. vyd. §. 158 .. 160.
poučlivé

.

'

2) Co se týče požadavku iustus titulu s, srov. zejména.: a) L . 27.
D. h. t. (Ulp.) Celslls libro trigesimo quarto errare eos ait, qui existimarent, cuius rei quisque bona fide adeptu s sit possessionem, pro
suo usucapere eum posse; nihil referre, emerit necne, donatum sit
necne, si modo emtum vel donatum sibi existimaverit; quia neque pro
legato, lleque pro donato, neque pro dote usucapio valeat, si nuIla donatio, nulla dos, nullum legatum sit. Idem et. in litis aestimatione
placet, ut, nisi vere quis litis aestimationom subierit, usucapere non
possit (not. a.). b) L. ll. D. pro emt. 41. 4. (African.) Quod vul go
t.raditum est, eum, qui existimat se quid emisse nec emerit, non posse
pro emtore llsucapere, hactenus verum esse ait, si nullam iustam
causam eius erroris emtor habeat; nam si forte servus vel procurator,
cui emendam rem mandusset, persuaserit ei, se emisse, atque it.a trarlirlerit, magis esse, ut usucapio sequatur. - L. 9. D. pro legato. 41.
8. (Hermogen.) Pro legato usucapit, cui recte legatum relictum est;
sed et si non iure legatum relinquatur, vel legatum ademtum est, pro
b) L. ll. D. pro emt. 41. 4. L. 4. §. 2. L. 5. §. l. D. pro suo. 41. 10.
cf. L. 9. D. pro leg. 41. 8. L. 1. §. 1. 2. D. pro don. 41. 6. L. :! . §. J 5. J 6.
D. pro emt. 41. 4. - L. 31. §. 6. D. h. t. 41. 3. C) L. 2. §. 2. D. pro emt.
41. 4. L. 3. D. pro dOll. 41. 6. L. 25 . D. de donat. int. v. et
24. 1. cf. L .
44. §. 4. D. h. t. 41. 3. d) L . 32. §. 1. D. h. t. 41. 3.

u:

. 11

legato usucapi post magnas varietates obtinuit. L. 4. §. 2. D. pro sUO.
41. 10. Quod legatum nou sit, ab herede tamen perperam traditum sit.
placet a legatario usucapi, quia pro suo possidet. - L . 2. §. 15. D.
pro emt. Si a pnpillo emero sine tutoris auctoritate, quem puberem
esse putem, dicimus usucapionem sequi, ut hic plus sit in re, quam
in existimatione; quodsi scias , pupillum esse, putes tamen, pupillis licere res suas sine tutoris auctoritate administrare, non capies usu,
quia iuris error n ulli prod est. §. 16. Si a furioso, quem putem sanae
.mentis, emero, constitit usucapere ut.ilitatis cRusa me posse, quamvis
Dulla esset emtio et ideo neque de evictione acho nascitur mihi, nec
Publiciana competit, nec accessio possessionis. (not. b.) Scbeurl str.
73 násl. proti Stintzingovi n. U. m. str. 87 násl. srov. Fittig n. u. m.
LI. str. 274 násl. c) L. 2. §. 2. D. pro emt. Si sub conditione emtio
facta sit, pendente conditione emtor usu non capit; idemque est et si
putet conditionem exstitisse, quae nondum exstitit; similis est enim ei,
qui putat se emisse. Contra si exstitit et ignoret, potest dici secundum
Sabinnm. qui potius substantiam intuetur quam opinionem, usucapere
eum. (Cf. L. 9. §. 4. D. de iur. et facti ignor. 22. 6.: plus in re est,
quam in existimatioue mentis). L . 25. D. 24. 1. Sed et si constante
matrimonio res aliena uxori a marito donata fuerit, dicedum est, confestim ad usucapionem cius uxorem admitti, quia et si (nol1) mortis
causa donaverat (donaretur?) ei, non impediretur usucapio; nam ius
constitutum ad eas donationes pertinet, ex quibus et locupletior mulier
et pauperior maritus iI). suis rebus fit. ltaque licet (non?) mortis causa
donatio iuterveniat, quasi inter extraneas personas fieri intelligenda est
in ea re, quae, quia aliena est, usucapi potest. (noc. c.) Stintzing str.
73 násl. Scheurl str. 54 násl. srov. Windscheid §. 176. p. 6. §. 177.
p. 9. §. 178. p. 7. Fitting LIL str. 15 násl. dl L. 32. §. 1. D.
h. t. (Pomp.) Si quis id quod possidet non putat sibi per leges licere
usuca.pere, dieendum est, etiamsi erret, non procedere tamen eius usucapionem, vel quia uon bona fide videatur possidere, vel quia in iure
erranti Ilon procedat usucapio. Scheurl str. 60 násl. proti Stintzingovi
8tr. 83 násl. a Schirmer v . Lindově Ztschr. XV. str. 237 násl. proti
Bocking Inst. §. 147. p. 4. Srov. Windscheid §. 177. p. 9. n. k. Vangerow §. 317. n. k.

3) Důvody vydržení jsou zrovna tak rozmanity, jako důvody,
z nichž nabývá se vlastnictví. L. 3. §. 21. D. de possess. 41. 2. cf.
L. 13. Pl'. D. de Publ. art. 6. 2. Kde nabývá se na základě tradice,
dělí se důvody vydržení dle toho, jak možné jsou iustae causae traditionis. Srov. vůbec Bocldng Jnst. §. 146. David n . u. m. a zejména
důkladné
vylíčení jednotliv)'ch titulů vyddení u Fittinga n. m. U.
Takovéto důvody jsou:
a) pro soluto. L. 46. 48. D. h. t. 41. 3. (L. 46 sqq. jsou v rukopisech vulgaty jako zvláštní titul 41. 4. vyloučeny s nadpisem: pro
soluto ") . cf. L. 3. D. pro suu 41. 10 ; - b) pro emtore. Dig. "pro
emtore 41. 4. Cod. pro emtore vel pro transactione . 7. 26. Nutno tu
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předpokládati,

že cena byla zapravena? L. 8. D. de Publ. act.. 6. 2.
Záporně Stintzing str. 110 násl. Scheurl str. 65 násl. proti Rocldngovi
§. 147. p. 45: Vangerow §. 320. p. 2. a j. srov. Fittilig LI. st.r.
18 .. 30. (Proti usucapio pro mancipato : Ubbelohde [slav. spis k Rostollovu doktorskému jubil.J 1873. srov. W ,ndscheid 4. vyd. §. 177. p. 1.
Holder v krit. Vjschr. XVI. str. 544 násl.) - c) pro herede, a) na
prospěch pravého dědice co se týče věcí domně l e do dědictví náležejících? L. 3. D. pro her. 41. 5. cf. 1" 44. §. 4. in f. D. h. t. 41. 3;
(3) na prospěch domnělého dědice vzhledem ke skutečným věcem dě
dickým? Starší právo: Gai. II. 52 .. 58. Právo Justinianské: Dig. pro
herede vel pro possessore. 4 l. 5. Ood . de usucapione pro hel'ede . 7.
29. L. 33. § 1. D. h. t. 41. 3. L. 7. Cod. de pet. her. 3. 31. L 4.
Cod. in quib. caus. cess. 1. t. p. 7. 34. Arndts vRh. Mus. II. stl'.
] 25 násl. (civ. Schl'. 1. ]2). Beitr. 1. str. 75. (civ Schr. II. str. 358)
násl. Huschke v Ztschr. f. gesch. Rtsw. XIV. 7. Schmid §. 14. §. 60 .. 71.
Stintzing str. 24 násl. Scheurl str. 46 násl. Schirmer, die Grundidee.
str. 45 násl. Levy v Lindově Ztschr. n. F. XIX. 13. Vangerow §. 320.
p. 1. Fitting LIl. str. 239 .. 282. Windscheid 4. vyd. §. 179. p. 3.
Brinz 2. vyd. §. 159. p. 26 násl. d) pro donato : Dig. pro donato.
41. 6. Cod de usuc. pro donato. 7. 27 . cf. L. 25. 44. D. de donat.
int. v. et U. 24. 1. Savigny IV. str. 110 .. 116. 565 .. 583. srov.
p. 2. C. - e) pro derelicto. Dig. 41. 7. - f) pro legato . Dig." 4].
8. - g) pro dote. Dig. 41. 9. Cod. 7. 28. 11) pro transactione.
Cod. 7. 26. srov. L. 33. §. 3. D. h. t. L. 8. Cod. pro emt. 7. 26.
Konečně i) pro suo. D. 41. 10. Srov. L. I . pl'. h. t. Pro suo posses·
sio talis est: quum dominium nobis acquiri pntamus, et ex ea causa
possidemus, ex qua acquiritur, et praeterea pro suo; ut puta ex eausa
emtionis et pro emtore et pro suo possideo etc., s L. 2. cod. Est
species possessionis, quae vocatur pro suo; hoc enim modo possidemus
omnia, qU;J.e l1Lari terra eoelo eapimus aut quae aJluvione flum inum nostra
fiunt . Item quae ex rebus aliel10 nomine possessiil nata possidemus,
velu ti partum hereditariae aut emtae ancillac pro nostro possidemus:
similitcr fruetus rei emtae aut donatae aut quae in hereditate inventa
est. O. Mayer, co se týče L. 4. pl'. D. pro suo v civ. Arcll. LV. 3.
4) Jest sporno, zdali a pokud jest i rozsudek o vlastnictví pravo·
platně vynesený takovýmto důvodem vydržení?
Pi'isvědčivě Donell.
eomm. V. 14. §. 12. Arndts v eiv. Areh. XIII. 15. (dv. Scli\', I 13.
srov. tamt. str. 16 .) Vangerow G. vyd. §. 320. p. 3. Schmirl ~. 14.
p. 100. Sintenis 1. §. 51. p. 52. Srov. Brinz 1. vyd. str. 209 násl.,
liter)'ž sice shledává, že, kdyby přJpustil takovýto titul vydržení, octl
by se v odporu se svým učením základním, přes tu však neosměluje
se popříti, že takovýto titu l sku tečně existuje, "aci ne tak za příčinou
L. 3. §. ]. D. de Publ. 6. 2 .. jako za příčinou L. 13. §. 1. D. de
iureiur. 12. ~. a L. 33. §. 3. D. h . t., dle nicIJž se zdá, jako by netoliko rO:lsudek, nýbl'l i vyrovnání a přísaha byly platily za titule držby,
snad za surogáty původnějších titulů držby." Proti tomu Unterholzner
1. §. ] 16. a Schirmer tamí. Danz v Lindově Zeitschr. V. 19. Stephan

v civ. Arch. XXXI. 10. [str. 353 .. 373.J Scheuerl ll. u. m. str. 82 násl.
Pfeiffer v civ. Arch. XXXYII. str. 121 násl. Bocking lnst. §. 146. p. 28.
a též Vangerow 7. vyd. § 320. p. 3. Windscheid 4. vyd. §. 179. n. k.
"Das rechtskraftige Urtheil ist kein Ersitzungsmittel (titel?) ; es kanu
nul' in Betracht kommen als Rechtfertigung des Glaubens an den Eigenthumserwerb durch denjenigen Titel, auf Grund dessen das Urtheil das
EigentllUm zugcsprochen hat" . . Proti němu Brinz ' 2. vyd. §. 159. str.
620.. "Ausser der Dereliktion gibt es noeh einige Ersitzungsgriinde,
welche keine Eigenthumserwerbsgriinde sind, hinwieder nicht 80 wohl
des Erwerbsgrundes iiberheben, wie die Dereliktioll, als das Dasein
eines solchen nach gemeiner Glaubwiirdigkeit verbiirgen. Von diesel'
Art sind der gerichtliche (auf das Dasein des Eigenthums geleistete)
Eid und das richtliche l'echtskriiJtige (Eigenthum declarirende) Urtheil."
K tomu při slově "verbiirgen" pozn. 23. "So wesentJieh Arndt8 in
Betreff des reehtskraftigen Urtheils .. une! ahnlich trotz scheinbarer
Opposition Windscheid P. §. 179. n. k."

§.

160.

cc) Bez e 1st n o s ť cl r žit e lov a.

Nabyvatel držby musí dále býti bezelstným (bona fide, in
gutem Glauben), 1) t. zv. nesmí znáti těch okolností, pro které
jeho nabytí jeví se býti jakožto materielně bezprávním, a které
tu proto v cestě byly nabytí vlastnictví jinak možnému ; a) Z pravidla musí tedy, pokud snad mylně se nedomníval, že jest zde ně
jaká vada jeho nabytí, která však skutečně neexistovala, b) mysliti,
že ihned vlastnictví nabyl. c) Tato bezelstnosť (bona fides, guter
Glaube) musí tu býti dle římského práva jen při nabytí držby, d) .
při nabytí koupí kromě toho již v době , kdy smlouva trhová byla
učiněna, e) dle dnešního práva f) však po celou dobu vydržecí. 2)
Bezelstnosť může zakládati se na tom, že vydržitel mylně předpo
kládá právo té osoby , od níž odvozuje nabytí své, g) aneb také na
tom, že nezná jiných vad aktu nabývacího; h) nepomahá však,
a) L. 109. D. de V. S. L. 2. §. 1. 17. L . 7. §. 4. 5. 6. D. pro emt. 41.
4. L. 12. 38. D. h. t. L. 27. D. de contl'ah. emt. 18. 1. L. 13. §. 1. D. de hel'.
pet. 5. 3. cf. L. 30. Cod. de evict. 8. 44 (45). L . J 7. Cod. de ni vind. D. 32.
b) L. 2. §. 2. D. pro emt. (§. 159. not. c.). C) L . 1. 3. 5. D. pro sno. 41. 10.
cf. L. 28. D. de noxal. act. 9. 4. d) L. Ull. §. 3. Cod. de usucap. transform. 7.
31. L. 10. rr. L. 15. §. a. L. 48. D. h.t. L. 7. §. 4. D. pro emt. 41. 4. 0) L.
2. pl'. §. 13. D. pro cmt. cf. L. 10. pl'. L . 4{l. D. h. t. ctI. 3. L. 7. 16. 17. D. de Puul.
act. 6. 2. f) cap. 20. X. de praescript. 2. 26. (§. 109.) g) pl'. J. h. t. 2 6. Gai ,
II. 43. L. 27. D. de contrah. emt. 18. 1. L. 2. §. 8. D. pro emt L. 109. D. de
V. S. cf. L . 5. pl'. D. pro dere!. 41. 7. b) L . 1a. §. 1. D. h. t. 41. ;J. L. 2.
§. 15. 16. L . ll. 14. D. pro emt. L. 7. §. 2. 4. L . 13. §. 2. D. de Publ. act. 6. 2.
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jestliže týká se okolností, zdali věc schopna jest vydržení; i) kromě
toho třeba, by bezelstnosť co do pl~edmětu byla určitou. k) Vydržitel
musí býti bezelstným i když držba nabývá se pomocí jiné osoby
(§. 140.); proto nepočíná vydržRní, dokud vydržitel nedozvěděl se
o nabytí ddby. Jen kde nabývá se držba pomocí osoby jiné bez vůle
nabyvatelovy (§. 141.) rozhodna jest. bezelstnosť osoby oné,l) však
i spolu bezelstnosť nabyvatelova, jestliže Jest schopen vůle a o nabytí se byl d~zvěděl. 3) Bezelstnosť musí ostat.ně zakládati se na
omylu omluvitelném, m) nesmí tedy, alespoň z pravidla, ll) zakládat.i
se na omylu právním. Hledě k důkazu, vydržit.el pouze povinen
jest, aby prokázal, jak se věci sběhly, že timto spúsobem jeho nabytí jeví se býti nabytím právním; 0) odpúrci náleží pak dovoditi
okolnosti, z kterých poznati lze, že nabyvateli již původně známo
bylo, že jeho nabytí jest bezpl'ávn.ým, aneb že jen z neomluvitelného omylu okolnosť tato mu o ta.la. tajnoll , aneb, dle dnešního práva,
že se později o řečené okolnosti dozvěděl. 5)

,I I

I

~

.

Pozn. 1) Mollenthiel, úbel' die Natur des guten Glaubens bei der
Verjahrung (nahoře §. 109. n. lL) svým výtečným vylíčením přivedl ku
platnosti náhled, že máme bOlla fide při vydržení pojímati jako positivní pl~esvědčení o tom , že nabyli jsme vlastnictví a tak tedy dlužno
přesvědčení to pokládati za vlastní důvod vydržení (arg. L. 12. §. 8.
D. de captio. 49. 15. "ius bonae fidei emtoris vetustissimum") a titul
vydržení lze prol,ázati pouze jal\O objektivní základ onobo přesvědčení.
Srov. Savigny III. str. 371 násl. Avšak nábledu tomu Stintzing a Scbeurl
n. u. m. z důvodů závažných odporují ve dvojím směru , jednak potud,
pokud bona fide předpokládá podstat.ně toliko neznalosť hmotllébo bezpráví při nabývání (not. a.), pak též pl'otO, že i bes oné důvěry může
o sobě spůsobilý důvod nabývací zaldárlati vydržení (not. b.). Naproti
tomu Scheurl n. u. m. výtečně vyvrátil Stint%ingovy bistorické vývody,
že původně ani nevyhledávalo se, aby llabyvatel byl bOlla fide, ač-Ii
nespáchal furtum, a že též požadavek, aby tu byl titul vydržení, zavedeu byl při vydržení teprve prostl'ednictvím žaloby zvaué Publiciaua
actio (§. 170.) Částečně odchylující se názory o podstatě toho, co
slove bona fides, nalézáme zase u Bockinga Inst. §. 147. Brinze 1. vyd.
str. 210 násl. Schirmera v Lindově Ztschr. n. u. m. Srv. též Keller
§. 133. Windscheid §. 176 .. 178. Rurckbard, uber den Bogriff und
Beweis der bona fides bei der EigentLumsersitzung, v Lindově Ztcltr.
n. F. XXI. 9. 10. Co se týče obzvláště otázky, zdali a kdy poi) L. 136. D. de R. J. (§. ](j2.). k) L. 43. pl'. D. 41. 2. L. 4. §. 1. D.
pro emt . I) L . 2. §. 10 . Vl. L. 7. §. 8. D. pro emt. 41. J. L. 8. pr. L. 43.
§. 1. L. 47. D. h. t. m) L. 44. in f. D . b. t. 41. 3. L. 5. (§. 1.) D. pro suo.
Jl. 10. D) L 31. pl'. L. 32. §. 1. D. h. t. L. 4. D de ignor. 2!. 6. L . 7. §. 2.
D. pro emt. 41. 4. L. 5. (§. 1.) D. lJl'o sUO. 41 . 10 0) L. 30. Cod. de evict.
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o tom, je-Ii držba řádná, vylučuje bezelstnost? Boc]dng §. 147.
JI. 14. Schirrner XV. str. 225 násl. Wachter, die bona fides, insbesondere bei der Ersitzung des Eigenthums. 187]. Bruns, das Wesen
der bona fides bei der Er8itzung. Ein praktisches Gutachten nebst
einem tbeoret. Nachtl'ag. 1872. (o tom Goppert v Ztschr. fur deutsche
Gstzg. VI. str. 404 násl. srov. též Regelsbel'ger v prakt. Arch. u. F.
IX. str. 184 násl.) Bruns v civ. Arch. L
14. Hesse tamto LVIII.
10. - Windscheid 4. vyd. §. 176. 177. Brinz 2. vyd. §. 161. [Srov.
ještě Pernice, Labeo II. str. 152 násl. 207 násl.].

,

vn.

2) Dle I'. pro bylo pravid lem: mala fides superven iens l'Ion nocet;
dle kanon. práva však: oportet, ut, qui praescribit, in nulla· temporis .
parte rei habeat conscientiam alíenae I §. 109.). Ale mala fides allctorÍs
non nocet. L. 5. pr. D. de div. temp. 44. 3. Srov. všal, §. 161. p. 3.

§. 162, 2.

C.

3) L. 2. §. 13. D. pro emt. Si servus bona fide emerit peculiari

(

I

,

nomine, ego, ubi primum cognovi. sciam alienam, proeessuram usucapionem Celsus ait, initium enim possc8sionis sine vitio fuisse. Sed si
00 (ipso) tempore, quo emit, quamquam id bona fide fadat, ego alienam
rem esse sciam, usu me non capturum. Scheurl Beitr. I. str. 226 násl.
má s Donellem V. 17. §. 7., 7.a to, že tudíž vydržení bylo vyloučeno
již na základě scientia domini rem elienam esse, aniž týž potřeboval
věděti, o nabytí věci osobou jinou.
Avšak o tom, když ani neví, že
držba byla již nabyta, nelze s Donellem mluviti: "coepit rem mala fide
possider€." Ona scientia jest zrovna tak málo mala fides, jako ignoralltia jest bona fides; staneť se jí teprve ve spojení s vůlí, věc nabyti, již nelze sobě mysliti bez vědomosti.

4) L. 31. pro D. h. t. Nunquam in u8ucapionibus iuris el'ror po ssessori pl'odest; srov. §. 159. p. 2. d Savigny u. U. 111. str. 375.
Že nezáleží na tom, lze-li omyl omluviti, aspoú v případě uvedeném
\' not. g., tvrdí Stintzing str. 66. srov. str. 168 násl. Proti němu
právem Scheurl Beitr. II. str. 68 násl. Zdali omyl právní jest na
ujmu též osobě uezletílé? Pudlta §. 57. p. O. Bocking Inst. §. 146.
p. ll. Schirmer n. U. m. XVI. str. II násl.; proti tomu Savigny III.
431. Scheurl str. 74. arg. L. 1I. Cad. de iur. et facti ,ignor. I. 18.
5) Jak se dokáže bona fides srov. §. 1 H. p. 4. a k tomu
H. Burckhard n. U. m. str. 337 násl. a téhož diss. inaug. "bona fides
an praesumatur in usucapiendo Terurn dominio?" 1865: Vzejde-li za
příčinou mala fides superveniens pochybnosť, zdaž lze pokračovati ve
vydržení zapo~atém, dlužno ohled brát.i též na omyl neomluvitelný.
Neboť právo kanonické přikládá, quoniam omne, quod no ex fide, peccatum est, toliko později nastalé conscíentia rei aIienae účinek, že
držba se přeruší; to však tu není, zůstane-li držitel bezelstným třeba
toliko následkem omylu právního. Srov. však §. 114. not. O. N 0vější zákonodárství vylučují arci zase onu zásadu práva kanonického
zúplna Arndts civ. Schr. III. str. 438.
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§. 161.
cld) T r v á JI í dr ž II y

Držba musí trvati, jde·li o věci movité, 3 léta, běží-li o věci
nemovité, 10 nebo 20 let, a) dle toho, zdali držitel a vlastník mají
své bydliště v téže provinci (v obvodu téhož vrchního soudu), t. j.
inter praesentes, aneb nikoli, t. j . inter absentes. b) Má-Ii držitel
a vlastník své bydliště v téže provinci jen po nějakou čásť lhůty
vydržecí, budiž jenom pro ostatní díl doby desetileté čas počítán
dvojnásobně. C) Vydržení dokonává se, jakmile počne poslední den
lhůty zákonem vyměřené. d)
Vydržitel však, jestliže nabyl držby spůt:wbem odvozeným,
může si přičísti k držbě své držbu k vydržení schopnou svého
předchůdce") (t. j. accessio possessionis), ') a týmž spůsobem i držbu
předchůdce, jenž tomuto předcházel, a kterou držbu sobě před
chůdce připočísti mohl, f) předpokládajÍc, že držba přešla bez pře
tržení z jednoho na druhého g) a že jak pH sukcessorovi tak i při
auktorovi jest schopna vydržení. h) Takovéto připočtení držby jest
i tenkráte dovoleno, i) když nějaké zcizení následkem rozvazovací
výminky neb z jiného důvodu se zruší a tímto spůsobem držba
zciziteli zpět připadne. 2) Dědic a jako on jiný sukcessor universálllÍ nastoupí úplně na místo zastavitelovo při držbě, již zůsta
vitel byl započal a v níž do své smrti byl pokračoval, l) a to tím
spůsobem,3) že vydržení dokonáno býti lmUe před nastoupením
dědictví,!ll) p(·edpokládajíc, že pi'echod držby na děcliee p[·etržen
nebyl držbou jiného mezitím sběhlou. ll)
.
Pozn. I) Zásady na accessio possessionis založené užívalo se dl e
staršího práva ještě v jiném směru, totiž při interdictum utrubi, což
v právu Justinianově zaniklo; Gai. IV. 151. §. 4. J. de interd. 4 . 15.
a) pro J. h. ~. b) L. 12. CorL cle jJl"aescr. I. t. 7. 33. C) Nov. 119. cap. 8.
d) L. 15. pro D. de (!IV. temp. 44: rl. L. 7. D. h. t. 41. 3. (§. 89.). "J Dig. de div. temp .
pro et clea ccesslombn, I,ossrSSlO onUl . 44. 3. L. 13. D. ch, poss. 'll. 2. - §. lil. J.
h. t. L. 2. §. 16. 18. 20. D. pro emt. 41. 4. L . ll. Cocl. de pro I. t . 7. 33. L. Ull.
~. 3. qod. de ;1 ; 1I ~. t.ransform. 7 ,Jl. fl L. 15. §. 1. D. h. t. 4-1. 3. g) L. 15.
9· 1. c~t. L. Iv . CIt. §. 4 d. L. 20. D. h. t. 41. 3. h) L. 13. CIt. §. 13. L. Ull
Cocl. CIt. cf. L . 5. pr. D. 44. 3. ,) L. 6. §. 1. D. 44. 3. L. 13. §. 2. D. de poss.
41. 2. L. 19. D. b. t. 41. 3. cf. L. 7. §. 4. D. pro emt. 41. 4. k) L. 13 . §. 7.
D. cle poss. 41. 2. cf L. 39. eod. I) §. 12. J. h. t. L. 2. ~. 18. 19. D. pro emt.
41. 4. L. 22. 44. §. il. D. b. t. 41. 3. m) L. 31. §. 5. L . 40. D. ll. t. L. 6. §. 2.
L. 7. pro D. pro emt. 41. 4. L. 30. pr. D. ex qnib. caus. mai. 4. 6. cf. L. 13.

§. 4. D. de poss. 41. 2, ") L. 20. D. h. t. 41. 3. L. 6. §. 2. cit. in f.

(§. 172.). K tomuto :tvláštnímu užívání zřetel mají mnohá, do práva
Justillianova přijatá místa, L. 13. §. 1. 4. 5. 7. D. de poss. 41. 2.
L. 14. §. 3. D. de div. temp. 44. 3., kteráž tedy nyní z části postrádají vší praktické důležitosti. Naproti tomu neužívalo se zásady oné
(accessio possessionis) v příčině vydržení \dle staršího práva v stejném
rozsahu jako dle práva Justinianova, a snad i v rozličuém objemu,
když šlo o usucapio a longi temporis praescript.io. §. 12. 13. J. h . t.
L. uno Cod. cit. Denzinger, die accessio possessionis nacb dem róm.
unrl ("an. Reebte. 1842. Vangerow §. 322. p. 2. - Za to však L. 14.
§. 1. D. de div. temp 44. 3. vyslovuje pravidlo: P lane trilmuntur
(accessiones possessionum) his qlli in locum alior-um succedunt. Než
v pro dí táž L. 14.: De accessionibus possessionum nihi! in perpetuum
neque generaliter definire possumus; consistunt enim in sola aequHate.
2) S tímto případem spojoval se též případ, když držba precario
dostala se zpět tomu, krlož ji propůjčil, dle L. D. §. 7.
cit. (not. k .) Toto místo zajisté vztahovalo se původně na interdictum
utrubi . V ·právu Justinianově mohli bychom sice vztabovati je na vydržení, ježto jinak nemá pražádného významu více (tak i ještě ve 4. vyd.
této učebnice v souhlasu s Bóckingem lnst. §. 148. p. 34. srov. s L
§ 123. p. 39. 41.). Avšak dle 1,. 15 . §. 4. D. de precario 43. 36.
srov. s L. 3. §. 5. D. de poss. 41. 2. správn)rm jest zajisté náhled,
že tu ani není oné accessio zapotřebí, ba že držba prekaristy, zrovna
tak jako držba věřitele zástavního a ona emfyteuty a superficiáře,
pakli i těmto poslednějším připisujeme juristickou corporis possessio,
nepJ'erušuje ani pokraéování ve vydržení dosavadního držitele vlastnickéllO (§. 138. p. 3. §. 158. not. c.), že tudíž L. 13. §. 7. cit.,
jakož i L. 14. 3. cit. 44. 3., vztahující se na držení zástavllí, nehodí
se více do práva Justinianova. Vangerow §. 200 p. 1. [str. 358 násL]
WindscIJeid §. 154. p. 5. §. 181. p. 10. Jinak vypadlle rozhodnutí
v tom př"ípadě, když na sekvestora převedena byla držba právní. L. 39.
D. 4 1. 2. lnteresse puto, qua mente apud sequestrum deponitur res.
Nam si omittendae possessionis causa, et hoc aperte fuerit approbatum,
ad usucapionem possessio eius ]1!lrtibus non procederet; at si custodiae
causa deponatur, ad usucapionem eam possessionem victori procedere
constat. Cf. L. 17. §. 1. D. depos. 16. 3. Puchta §. 156. not. k.
Zdali by se neměla přes to oproti osobě třetí \"e prospěch vítěze při
počísti doba, po kterou trvala sekvestrace? Denzinger str. 112. Brinz
1. vyd. str. 217. proti tomu Vangerow 11. u. m. str. 360. Muther,
Sequestration str. 241 násl. Ostatně srov. ještě L. 13. §. 9. D. de
poss. 41. 2. Si iussu iudicis res mihi rflstituta sit, accessionem esse
mihi dandam placuit.
propůjčena

3) L. 30. pro D. 4. 6. Cum miles, qui usucapiebat, decesserit,
et heres impleyerit usucapionem, aequum est rescindi, quod postca usucaptum est, ut eadem in hel'edibus, qui in usucapionem succedunt,
servanda sint, quia possessio dťÍuncti quasi iuncta Llescendit ad heredem et plerumque nondum hereditate adita completur. L , 13. §. <f,
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D. 41. 2. Quesitum est, si ber-es prius non possederat, an testatoris
possessio. ei 3c.cedat. ~t quidem in emtoribus pussessio interrumpitur,
sed nOl.1 I?em lil llere?lbus plerique probant. quoniam plenius est iu s
successlOll.IS quam emtlOnis. sed subtilius est, quod in emtorem et in
heredem Id quoque probari . Srov. Bocking Jnst. §. 148. p. 32 . "wiederhoJt~s. sed, d . . b.: aber bei Erben ist es anders, und es ware auch
s~btlh~s
.cm .zu ahstrac~es Generalisil'en, eine Verallgemeinerung,
dl.e keln.e R~,cksICht auf dle Verschiedenheit der zu entscbeidenden
Falle na~me.
Toto. místo vztahovalo se původně zrovna jako §. fl .
eod. na mterd. utrubl, neposkytujeť nikterakž opory náhled
~ . t
k •d '
o
b
u, ze Jes
az ym, ~puso e.m . nut~~?, aby dědic nabyl držby, má-li vydrženi dokonáno by tJ, byť I cas JIZ byl u?lynul. (Unterholzner I. ~. 133.). Avšak
L. 6. §'. 2." D. 41. 4. "quamVIS .. . heres po~sidere Ilon coepisses, fiet
ta~en ems ' . L. 31. §. 5. D. h. t. 41. 3. Vacuum tempus, quod ante
adltam. heredltatem vel post aditam intercessit, ad usucapionem beredi
proc::h~. Vangerow .§ .. 322. p. 2. Č. 1., částel'ně jinak Puchta §. 156. p. 1.,
kteryz zádá,. aby
se držby' v tom případě ' kd yz· pn
vo
. ,dedlc
.
. uchopil
. .
uv áá i
z n se v dedlctvI cas Jeste neuplynul, ač nenalezá-li se věc v deten ci
. zástupc.e téhož, arg. L. 30. §. 5. D. de poss. 41. 2., kteráž však nedoka.zuJe, c~ Puchta tvrdí, kdežto L. 31. §. 5. cit. náhledu tornu odP?ruJ.e. Jherlng Abb . str. 251 násl. Scheurl Beitr. 1. str. 91 násl.
Boclong n . u. m. p. 29 .. 31. SL:hirmer zu Unterholzner 11. u. m. I.
str. 472. - . Nezáleží tu dle pl'. ř., je·li dědic bona fide, jakož zase
naopak téhoz bona fides neprospívá, nebyla-Ii držba zůstavitelova Spllsobilou k vydrž~ní. §. 12. J. U. t. L. 2. §. 19. D. pro emt. 41. 4.
L. ll. D. de dIV. temp. 44. 3. L. ll. Cod. de poss. 7. 32. Avšak
dle práva dnešního přerušuje se vydržení dosud neukončené následkem
mval~ fides superveniens, buď si na straně zůstavitele aneb na straně
dedl~e. (~. 160.). - Ostatně prospívá accessio possessionis též odkaz~lkovl v téže míl~e jako dědici (in re legata, ac accessione temporls , q~o testator possedit, legatarius quodammodo quasi heres cst:
~. ,14: S· I. D. h. t. 41. 3.), a počítá se mu i držba dědicova trva J}CI az do. vykonání udkazů L. 13. §. 10. D. de poss. 41. 2. ; srov.
ZrodlowskI n. u. mstI'. 65 násl.

=

§. 162.
cc) Věc v Ycl r žen í se hop Jl á.

Byť i zde byly všechny až

dosud uvedené

požadavky

(§. 1,58 .: 161.), přece v mnohých případnostech i'adné vydržení
nema mlsta, poněvadž mnohé věci zvláštním předpisem právním
z něho jsou vyúaty, a to:
1. Věc určitých osob jsou vyňaty z řádného vydržení tak že
vydržení místa nemá, když a poněvadž osoby tyto vlastníky j~ou,

tedy vydržení opět může míti místo, jestliže věci tyto přestanou
býti vlastnictví těchto osob. a ) K věcem těmto patří a) vě ci státní, b)
res fiscales , b) věci zeměpána, C) res dominicae, c) nezletilcův, d)
d) nemovité věci e) kostelů a dobročinných nadací. 1)
2. Určité věci z důvodů objektivních , nehledě k osobě vlastníkově, ač ovšem vzhledem k vlastníkovi , ať jest jím kdokoliv,
vyňaty jsou z řádného vydržení, a to:
a) odcizené movité věd , res furtivae, 2) dle předpisu 12 tabul
a lex Atinia. f) Tato překážka pomine (vitium rei purgatur), jak·
mile odcizená věc vrátí se g) v moc vlastníkovu; 3) proto nevzniká,
jestliže vlastník sám Věl', odcizil; h) b) věci, jichž držba násilím
byla uchvácena (a to věci nemovité , poněvadž svršky v případ
nosti této již jako res furtivae i) vyloučeny jsou z vydržení), res
vi possessae, dle !ex Julia a Plautia, k) rovněž tak dlouho, dokud
nevrátí se v moc vlastníkovu; I) c) věci , zvláště nemovité (neb
svršky jsou i v případnosti této res furtivae) , m) které od nepocti vého držitele bez vědomí vlastníkova, aneb aniž by tento svého
vlastnictví znal, byly odcizeny, n) a to tak dlouho, pokud vlastník
nejsa zpraven o zcizení a o svém právu k věci, není s to, aby
práva svého hájil; d) věci, jež nějal{ý úJ'edník proti své povinnosti
úřední a zákonnému zákazu byl obdržel jakožto dar neb z jiného
důvodu právního ; též tato pi"ekážka odstraní se, vrátí-Ii se věc do
moci vlastníkovy;O) e) věci, jichž zcizení jakožto zálwnně zakázané
jest neplatné, 4) pokud zákaz tento přímo byl přestoupen , aneb
pokud připustivše vydržení toto pokládati musíme za' nepřímézci
zení pÍ"Íčící se zápovědi ;P) f) sporné meze, poklHl totiž při sporu
. o meze vlastnictví ke spornému dílu meznímu dokázati se nemůže,
držbou 10- neb 20tiletou. q)
a) L. 24. §. 1. D. h . t. 41.:J. b) L . 18. 24. §. 1. D. h. t. §. 9. J . h . t.
C) Cod. ne rei clóminicae viuJicatio telllporis plaescriptione summoveat.ur. 7.38.
d) L. R. Cod. quib. non oblic.. 7. 35. L 5. Cocl . in quib. caus . nl' c. 2. 40 (41 ).
cf. L . uno Cod. si adv. Ilsucap. 2. 35 (36) . e) Nov. 111. cap. 1. Nov. 131. cap.
6. cap 8. X. de praescript. 2. 26. f) §. :l .. 7. J. h. t. L. 4. §. 6 . . 21. D . h. t.
cf. L . 35. eod. L. 69 . . 71 (68 .. 70.). D. de fllrtis. 47. 2. - 1,. 1. Cod. de serv.
fugit. 6. 1. g) L. 4. §. 6 .. 14. D. h. t. §. 8. J. h. t. h) L. 4. §. 21. D h. t.
L. 5. D. pro emt. 41. 4. L . 20. §. 1. D. dl' furtis . 47. 2. cf. L. 6. Cod . de
usucap. pro emt. 7. 26. L. 49. D. h . t. 1) L. 1. D. vi bon . rapL 47. 8. k) L. 4.
§. 22 . . 25 (26). 27 (28). L. 33. §. 2. D. h. t .. l) §. '6 J . h. t. L. 87 (86) . D. de
furtis . 47. 2. L. 6. D. vi bon. rapt. 47.8. L . 5. §. 1. (L. 5 i. f .) Cod. I. C. 7. 26. cf.
L. G. ~. 3. D. de précario. 43. 26. m) §. 3. 4. J. h. t. D) Nov. 119. ca].!. 7.
o) L. 8. D. ad leg. Ju!. rep etund. 48. ll. L. 48 pl'. in f D. de acquir. dom .
41. ' 1. p) L . 28. pro D. de V. S. L. 12. §. 4. cf. L. 9. §. 5. D. de Publ. act.
6. 2. Srov. L. 12. D. h. t. L. 7. §. 5. D. pro ernt '11. 4. q) L. 6. Cod. tiu. reg.
3. 39. r) L. 30 . §. 2. (L. aO. C. m.) Cod. de iure dot. 5. 12.
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Kromě toho vydržení dočasně jest vyloučeno při věcech dotálních, pokud jich vlastnictví po zrušení manželstva neb majetkovým úpadkem manžeiovým samo sebou na manželku spadá ; vy(lržení počíná zde teprve dobou touto .
byly meli věci vyňaté též
I §. 45. 58. Puchta
§. 158. p. d . Vangerow §. 317 . p . A. 4. a j. Místa, jichž se tu dovoláváno jako dokladů (L. 2. Cod. 7. 38. L. 12. §. 2. D. 6. 2. L. 9 .
D. h. t. 41. 3), jeví se po opětné zkoušce býti nedostačnými doklady,
kterými bylo by možno odůvodniti tuto výjimku (vyjímaje ovšem res
publicae civitatum) . Srov. prúti tomu Schmid §. 14. p. 9. Bocking ll.
§. 145. p. 29 . Windscheid §. 182. p. 5 . Keller §. 132. p. 25. Velice sporné jest též ustanovení pod c) , týkající se věcí nezletilců.
Dle práva dřevnějšího byly podrobeny vydržení i věci osob nedospělých, L. 2. D. de eo qui pro tuto 27. 5 ., avšak pÍ'ipouštěla se
možnosť navrácení do předešlého stavu.
L. un. Cod. si adv. usucap.
2. 35. (36). L. 4 . §. 24. D. de doli mali exc. 44. 4. Naproti tomu
ani se nepočítal do vydržení čas , po kter}' byl vlastník nezletilým .
L. 3. Cod. 7 . 35. N on est incoguitum, id temporis, CJuod in minore
aetute transmissum est, in longi temporis praescriptione non computari; ea enim tunc eurrere incipit, quando ad maiorem aetatem dominus rei pervenerit. Někteří mají pak za to, že pro každé ř'ádné
vydržení dle práva Justinianova platí ono starší pravidlo, na př. Vangel'ow §. 317. p. A. 5. Jiní zase rozeznávají tu mezi vydržením věcí
movit}' ch a nemovitých, na př. Puchta Š. 158. p. g. Keller §. 132.
p. 27. 28. srov . shora §. 157. Jiní opět, na př. Miihlenbruch §. 261.
p. 7. Unterholzner 1. §. 35 násl., ano i Puchta Inst. II. §. 239 . not. 1.,
souhlasí s námi. Rozhodujicí pro tento náhled jest L. 5. Cod . 2. 40.
(41). (Justinianus): Sancimus favore impel'fectae aetatis exceptionem
non numeratae pecuniae ab initio minoribus non CUl'rere, ne , dum in
mtegrum restitutionem exspectamus, aliquod emergat obsta culum, per
quod huiusmodi benefici o minor uti non possit, vel (al. ne) substantia
eius subvertatu r. Sed humunius est, latius eandem legis interpretationem
extendere, in omnibus ca sibus, in quibus vetera iura Cllrrere quidelll
temporales praescriptiolles adversus minores concesserunt, pcr in integrum restitution em autem eis subvelliebant, eas ipso iure non currere.
Meliu~ etenim est intacta eorum iura servari, qualll po st causalll vul·
neratam remedium quaerere : videlicet exceptionibus triginta vel quadraginta annorum in suo statu remallentibus (a. 531.). Úmysl toho zákonného ustanovení oprávúuje nás k tomu, bychom toto vykládali ve
smyslu širším (srov. L . 30. §. 2 . (L. 30. C. m.) Cod . de iure dot. 5.
12. "temporalis exceptio, sive per usucapionem inducta, sive pel' dccem
vel viginti annorUlll curricula .. . introducta"), a nemůže nám v tom
být ; lIa překážku ani L . 2. Dig. ani L. Ull. Cod. aniž L. 4 . §. 24.
cit. a ještě méně L . 4 . §. ll. D. h. t. L . 7 . §. 3. D. pro emtore.41.
4. L. 33 . D. de furtis . 47 . 2. Arndts v Lindově Ztschr. XX. ll. (civ.
Pozn . 1) V prvních vydáních

počítány

věci náležející obcím městským, s Unterholznerem

"

Schl'. I. 14.), s nímž souhlasí Schmid §. 14. p. 10. Stephan v civ.
Arch. XXXIV. 16. Bocking Inst. § 145. p. 3 1. Schirmer k Unterbolznerovi n. u. m. Windscheid §. 182 p. ll. Ostatně není náhled
druhý (Puchta §. 158) tomu, kdo ž vydržením nabývá, příznivější ne~
mín ě ní prvší, protože nemohlo by se přece odepříti navrácení ku pře
dešlému právu oproti dokonanému vydržení, a lhůta restitu č ní není
kratší než doba, ve které lze vydržením nabyti včcí movitých . - Ner ozhodnou jest L. 48 . pl'. D. de acquir. dom. 41. 1. (§. 156. p. 3.),
kde spisovatelé basilik čtli : si populi sit místo si pupilli sd. Arndts
n. U. nl . str. 391. p. 1. (str. 151. p. 10.) Stephan str. 369 .

2) Pokud lze i plody věcí kradených pokládati za res furtivae?
viz L. 4. §. ] 9. L. 10. §. 2. L. 33. pl'. D. h. t. L . 48 . §. 5. 6. D.
~e furtis . 47. 2. cf. L. 4. §. 15. D. h. t. ; věc specifikovaná.? L . 4 .
§. 20 . D. h. t . (§. 155.). Vangerow §. 317. p. B. 4. Schirmer Grundidee
str. 129. násl. a Untel'hol zllCr 1. §. 67. Goppert organ. Erzeugnisse
str. 199 násl.
3) L . 4. §. 6. D. h. t. Quou autem dkit lex Atillia ut res furtiva nor~ usucapiatur, ni si in potestatem eius, cui surrept~ est, revertatur, SIC acceptum eat, ut in domini potestatem debeat reverti non
in eius utique, cui surreptum est. Igitur creditori surrepta e t ~i, cui
commodata est, ln potestatem domini redire debet. Dlužno poznamenati:

a) Věc vrátila se v moc vlastlJil}ovu, jaklllile t}'Ž do sahl držení
té, a sice tím spůsobem, že mu držba nemůže žádným pro s tředkem
právním býti zase odúata, a že týž poznal věc za SVOll , jakáž mu ' byla
ukradena : L. 4 . §. 12. D. h. t. L. :22. D. cle poss. 41. 2. L. 8 7 (86).
D. de furt. 47. 2.; ale totéž platí i tehdy, když jenom octne se týž
v takovém postavení, aby mohl věci dosíci zpět pro střed žaloby vlastnické, L. 215. i. f. D. de V. S., b y ť i opomenul tak učiniti aneb do lwnce přenechal zúmyslně věc odciziteli neb n ě komu jinému. L 4 .
§. 13. 14. L . 32. pl'. D. h. t. Vitium rei odpadne, i kdy ž odcizitel
stane se vlastníkem z jiného důvodu . L . 42 . in f. D. h. t. Ostatně
může vlastník dostati v ě c zase do své moci prostředkem zástupce, ale
pak Jest nutno , aby, dozvěděv se o kráde ži, zv ě děl té ž o tom že
~bdržel věc zpět. L. 4. §. 8 . . ll. L . 41 . D. b . t. cf. L. 57. (56) .
§. 2. 4. D. de furt. 47 . 2. Sporným jest však případ v L . 4 . §. 7 .
h. t. Labeo quoque ait, si res peculiari s servi mei surrepta sit me
Ignorante, delllde eam nactus sit, videri in potestatem Illeam rediisse'
commodius dicitur, etiamsi sciero, rediisse eam in meam potestatem'
Nec enim suflicit, si eam rem, quam perdidit ( Vulg. perdidi) , ignorante
me servus apprehendat, si modo in peculio eam esse volui ' nam si
nolui, tunc exigendul\1 est, ut ego facultatem eius nactus sim.' Huschke
(Lindův Ztschr. n. F . II. str. 137 násl.) opravuje zde : officit místo
sufficit. Bocking §. 145. p. 10. proti němu Vangerow §. 317 . str. 586.
Windscheid §. 182. p. 10.
věci

?
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b) Sporno jest, zdali přes výslovné znění L . 4. §. 6. cit. stačí
též navrácení věci do moci okradeného, jenž není vlastníkem? lX) Ně
kteří tvrdí tak, pakli okradený byl držitelem vlastnickým, arg. L . 6.
§. 3. D. de precario: "eum. qui vi alte rum deiecit . . . si ab eodem
emisse, incipere etiam pro emtore posse dominium capere." Miihlenbruch §. 261. p. 14. Schmid §. 14. p. 29. Schirmer die Grundidee
der Usucapion, str. 149. 162 Ale místo toto praví toliko, že zde jest
m o ž n á u8ucapio pro emptore, což beze vší závady lze připustiti,
pakli jenom vlastník z držby neodehnaný vindicandae rei potestatem
habet, kterýžto případ z pravidla nastane vzhledem k věcem nemOvitým. Proti tomuto výkladu čini Schirmer n. u. m. nepodstatné námitky ; než i Vangerow §. 317. st.r. 589 pokládá výklad tento za
mylný, maje se staršími vykládači za to, že místem tím nevyrozumívá
se zrovna držba pro emtore k vyd r žen í ve d o u c í (U s u c a p i on sBesitz pro emtore), nýbrž vlastnická držba pro emtore (Eigent h u m s-Besitz pro emtore), hledíc ku případu, kde dle staršího
práva bylo lze zciziti pozemek italský beze všech náležitostí - kdežto
Windscheid n. m u. jest taktéž toho náhledu, že ono místo sot.va
může míti jiný smysl, než ten, že věc, jež vlastníku byla odňata , též
navrácením se do jeh o moci stane se zase spůsobilou k vydržení.
(1) Jiní tvrdí totéž i tehdy, když okradený jest věřitelem zástavním
!leb usufruktuářem, předpokládaje, že poměr jich k věci dále trvá,
Unterholzner §. 68. Vangerow 5. vyd. §. 317. str. 517; avšak v odporu s L. 4. §. 6. cit., kterouž libovolně vykládají si ve smy slu obmezujícím, a též nedůsledně, nechceme-li totéž připustiti vzhledem ke
kommodatáři a k najímateli, kteří mohou býti též okradenými. L. 12.
D. de furtis. 47. 2. Správuého náhledu jest Puchta §. 158. p. k., též
Vangerow 6. vyd. I. str. 668 násl. 7. vyd. str. 588. Výjimku obsahuje
však L . 49. D. h. t. Si quid est subreptum , id usucapi non potest,
antequam in domini potestatem pervenerit. Paulus: lmo, forsitan et
contra, nam si id, quod mihi pignori dederis, subripueris, erít ea res
furtiva facta; sed simul atque in meam potestatem venerit, usucapi
poterit. Ustanovení to dlužno vztahovati k tomu případu , když osoba,
kteráž věc zastavila a odcizila, nebyla vlastníkem. Puchta p. I. m.
Vangerow str. 587 násl. Bocking §. 145. p. 5. Windscheid n. u. m.
(protože "die Entwendung gar nicht gegen das Eigenthumsrecht gericbtet gewesen"); jinak Huschke v Ztschr. fur geschichtl. Rtsw. XIV.
str. 257 násl. (vitium bylo prý ibned očištěno, aneb správněji řečeno,
ani nevzniklo, pakli vlastník sám věc ukradl), a opět jinak Schirmer
n. u. m. str. 191 násl., kterýž kojí se nadějí, ale zajisté klamnou, že
se mu nějak podařilo vysvětliti L. 49. cit. spůsobem uspokojivým, když
místo ono vztahuj e na krádež , kterouž spáchal vlastník zástavu dávaJ1CI na zástavě nemovité (hypotéce) a nikoliv na zástavě ruční. Srov.
též Pagenstecber ll. str. 270 násl.
c) Místům v not. k. uvedeným příčila by se L . 49. C., kdybychom
nechtěli přijati výklad tuto prave naznačený . Taktéž dlužno vykládati
sobě zdánlivý odpor v L. 6. Cod. 7. 26.: Cum sit prohatum, rem

pignori fuisse obligatam et postea a debito r e di stractam, palam est non
potuisse eam qu asi furti vam usucapi : což hl edí jiní mera subtiIitate tím
spůsobem vysv ě tliti, že tu prý nemuže býti ře č o jakémsi r everti in
potestatem domini. Muhlenbruch §. 261. p. 14. Huschke n. u. m.
4) L. 28. pro D. de V. S. Alienationis verbum etiam usucapionem
continet ; vix est enim , ut non videatur alienare, qui patitur usucapi.
Jednotlivé příp ady j sou : a) pozemky věnné, L. 16. cf. L . 5. 6. D. de
fundo dot. 23. 5. L . 45. D. b. t. b) věci odkázané, které d ě di c vě da
o odkazu, odcizil. L. 3. §. 3. a. b. (§. 3.) Cod. comm. de legat. 6.
43. ~) V ěci, jež j souce bona adventitia dětí , nesmí otec zciziti. L. l.
in f. Cod. de bon. mat. 6. 60. L . 4. in f. Cod. de bon. quae lib . 6.
61. ~. 1. §. 2. Cod. de ann. exc. 7. 40. Překážka ta odpadne, kdy ž
skonCl moc otcovská ; má však, pokud se týče věcí otcem skutečně
zcizených, nyní jenom proml č ení třicitileté platiti, dle Nov. 22. cap.
24., kdež sice mluví se toliko o určitých věcech, ale předpis ten lz e
konečně na všechny věci vztahovati . Puchta §. 158. p. n. Proti tomu
Vangerow §. 317. str. 585. rl) V ě ci poručenců, jež nelze zciziti bez
dekretu nadporuč enského, arg. L. 3. §. 5. D. de reb. eor. 27. 9., a
potud i. věci osob nedosp ělých a ne zletilých vůbec, třeba bychom neuznávalI zásadu vyslovenou pod č. 1. C. (srov. p. 1.); e) res ligitiosae
(§. 113. p. 4. h.) , kd yž žalobce nezanechal spor právní. L. 1. Cod.
de praescripit. 1. t. 7. 33. A. M. Vangerow §. 317. str. 591. - Pravidlo, ~e zákonný zákaz zcizení zakládá objektivní překážku vydržení,
se Savlgnym IV. str. 567. vůbec popírá Fitting v civ. Arcb . XLVII.
7., ~ obzvl áš tě, pokud se týče př'íp adu sub a) proti Czyhlarzi v Lindove Ztschr. n. F . XXII. str. 422 násl. a Bechmann Dotalrecbt II.
str. 451. , v civ. Arcb. LI. str. 25 3 .. 270 . Windscheid 4. vyd. §. 182.
p. 14. Brinz 2. vyd. §. 156.

§. 163.
Kdy vydržení se

př e trhllje

a staví.

Vydržení se přetrhuje, tak že dosavadní doba držby zcela na
zmar přijde, přetržením držby (usur patio),1) kteréž samo sebou
t~ké tenkráte nastane, jestliže věc stane se k vlastnictví nespůso 
bIlou (§. 138.), pak dle dnešního práva, jestliže držitel později
obmyslným držitelem se stane (§. 160.). Podáním žaloby vlastnické
na držitele nepřetrhl1je se sice přímo vydržení, ale okolno sť tato
pokud. držitel ve spom podlehne, má za násled ek, že mu vydržení
pozdějI dokonané ničeho nezpomahá naproti žalobcovi a těm. kteří
na místo jeho nastupují. ll) Od přetržení jest i zde rozeznávati
stavení vydržení (§. 110.). Stavení nastává, jestliže po zapo čatém
vydržení věc vřejde ve vlastnictví osoby, proti níž řádn é vydržení
Arndtsovy Pandekty.
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místa nemá (§. 162. čís. 1.), aneb jestliže octne se v takovém
stavu následkem jehož žaloba vlastnická prozatím vlastníkem nemůže' býti podána (§. 110. not. c. §. 162. pozn. 4. c.). Také určité
faktické pi'ekážky, pro llěž vlastnickou žalobu podati nelze (§. 11 O.
not. d.), staví právě tak vydržení, jako promlčení žalob.
rozn. 1) L. 2. D. h. t. Usurpatio est usucapionis interru~tio.
L. 5. eod. Naturaliter interrumpitur possessio, cum quis de possesslOne
vi deiicitur vel alicui res eripitur; quo casu non adversus eum tantum,
qui eripit, interrumpitur possessio, sed adversus omnes, nec eo ~asu
quidquam interest, is qui usurpaverit dominus sít nec ne; ac ne IUud
quidem interest, pro suo quisque possideat an ex lucrativa ca~8a. Cf.
L . 15 . pl'. §. 2. D. eod. L. 5. in f. D. pro don. 41. 6. - Otl~knuto~
L . 5. teprve v nejnovější době vyložil uspokojivě Huschke v Ll11deov~
Ztschr n. F. II. str. 141 .. 150., dokázav, že dle práva staršího, aspon
pokud šlo o věci nemovité, byla též jakási, jenom relativně účinná,
civilis usurpatio, zakládající se na č.inu symbolickém (ulomení větve:
Cic. de Orat. III. 28. §. 110.). Proti tomu Kruger de temp computat.
p. 46. násl. Holder Zeitberechnung str. 120. Grueber uber den Einftuss
. der Eigenthumsklage auf d. Ersitzung. (1875). str. II násl.

2) Fragm. Vat. §. 12. Usucapio frustra complebitur anticipata
lite. L. 17 .. 21. D. de rei vind. 6. 1. L. 2. §. 2l. D. pro emt. 4l.
4. cf. Pauli sentt. V. 2. §. 4. (§. 113 . p. 4. c.). Pokud se týče vyuržení (usucapio) dle práva staršího jest zásada námi pronešená prosta
vší pochybnosti, ale popírá se velice, zdali a pokud platí dosu~ v právu
Justianově? Co se totiž týče I. t. pr., kteráž nejprve působIla pouze
jako obrana, tu se př'edpokládalo, že jest odůvodněna, aby s účink~~
mohla odporovati žalobě vlastnické, již v době litiskontestace,. ano JIZ
tehdy, kdy žaloba byla sdělena. L . 1. 2. 10. Cod. de praesc~lp~ . 1. t.
7. 33. L . 4. Cod. quib. Bon obiic. 7. 35 . L. 26. Cod . de rel vmd. 3.
32. L. 2. Cod. ubi in rem. 3. 19. Dle toho, jak se náhledy různí,
(§. 157. p. 6.) má pak buď a) platiti výhradně zásada vydržer:í (usucapio), Vangerow §. 160. č. II. §. 323. p. 1. Savigny VI. str 50 . . 60.
aneb b) naopak pravidlo 1. t. pr., Schmid §. 14. p. ] 92., . ~neb c) dl~žno
rozeznávati mezi vydržením věcí movitých a nemovltych , Wemnglngenheim I. §. 130. n. k. §. 137. Avšak i pokud se t)' če 1. t. pr.,
může přece porušení spůsobené právním sporem každým spůsobem účin
'kovati jeuom ralativně, ve prospěch žalobce, Unterholzncr §. 125.
Wening §. 137 . not. f. ; opáčné tvrzení, jak ~chmi? p. 19~. ,~iní, z.~
kládá se na planém výkladu liter a vede k vysledkum naneJvys nepnměřeným . Pro tož jest v praktickém výsledku rozdíl ten sotva zmínky
hoden obzvlástě přihlíží-li se k tomu, že res litigiosa jest nescizitelna.
Než ~ístům posléze uvedeným můžeme též zcela dobře rozuměti tak,
~e anticipata lite oproti žalujícímu vlast.níku zrovna tak málo může
ještě nějak prospěti longi temporis praescriptio, jako neprosp.ělo by
Justinianem tak nazvaná temporalis exceptio per usucapionem mducta
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tak zejména L. 10. cit. Nec bona ude possessionem adeptis longi temporis praescriptio, post moram litis contestatae completa, proficit; quulll
post motam controversiam in praeteritum aestimetur, t. j. frustra completa est), a v tom smyslu dlužno úchylku, kterouž se 1. t. pr. lišilo
od usucapio a pokud úchylka talwvá tu skutečně byla, pokládati v právu
Justinianově za odstrallěnou. Puchta §. 160. p f. srov. Kierulff 1. str.
283. - Co se týče doby, kdy porušení toto nastává, viz §. 113. p. 5.
Ohražení, jakéž Justinian v L . 2. Cod. de ann. exc. 7. 40. pro určité
případy zavedl, nelze přikládati jiného účinku, než jaký spojen se skutečným započetím sporu právního.
Puchta n. k. Vangerow §. 323.
p. 1. - Naproti tomu tvrdí zase Stephan v eiv. Arch. XXXIV. 8.,
rovněž Wachter Erortr. III. str. 99 násl. , v souhlase s Glosou, že prý
následkem L. 2. Cod. cit. 7. 40. pravidlo staršího práva, kteréž ještě
do pandekt by to přijato, mlčky zrušeno i v příčině tříletého promlčení
věcí movitých a uznána zásada pi'ímého pi'erušení dodáním žaloby;
neboť stačí-li pouhá protestace ad omnem temporalem illterruptionem,
sive t.riennii si ve longi temporis sive triginta vel quadraginta annorum
sit, tu kde pro nepřítomnosť odpůrcovu nebylo lze docíliti toho započetím pře, tož nutno př'edpokládati , že jinak započetí př'e musí míti
právě tento účinek v zápěti. Na náhled ten při s toupil též Windscheid
při §. 180. p. 7. 8. TýŽ oproti náhledu našemu phpomíná, že vL. 2.
Cod. ubi in rem. a. v L. 2. Cod. de praescript. 1. t. přímo mluví se
o přerušení praescriptionis a possessionis. Avšak výraz, jehož užívá se
v posledním místě: "bona fide coejJtam pos sessionem et continuatam nec
interruptam inquietudine litis" zdá se mně býti nezávadným, rovněž
jako onen v L. 4. Cod. quib. non obiic. "si poss essio in concussa sine
controversia perseveraverit," a v prvém místě dí se toliko "ad interrumpendam praescriptionem," což už dokonce lIičeho nedokazuje, hledíc
k vlast.nímu významu slova prac scriptio. Za dokonce rozhodnou pokládá
dále Windscheid zásadu pronešellou v L. 1. Cod. cit. , že litiskontes
tace nepřetrhuje vydržení toliko pro tellto spot', i shledává v tom zároveií praktický zájem celé otázky, neboť, učiní-li se vydržení pouze
nešl\Odným, nemá započetí sporu žádného v)'znamu, nedojde-li až na
rozsudek, v případě přerušellí však zapo č ne nové vydržení, a sice dle
L. 9. §. 1. 3. (L. 9. C. m. a i. f) Cod. de praescr. 30. atll!. vydržení
40tileté. Ale L . 1. cit. in ť. nemusíme v právu Justinianově nutně
bráti v tom smyslu, jako by tu šlo o nový spor s tímtéž žalovaným,
právě jenom tehdy, l<dyž vyrozumívá se tu obnovení sporu zanechaOstatně přetrhuje-li se
ného, zdá se, že lze užiti zde L. 9. cit. dle Windscheida žalobou vlastníkem podanou vydržení, jest týž hotov,
dovoliti pak i tř'etímu držiteli, jenž neodvozuje od vlastníka držbu svou,
aby se směl na tohoto odvolávati, tím že dokáže, že onen žalobce byl
skutečně vlastníkem? Windscheid 4. vyd . §. 180. p. 8. n. k.
Proti
němu Grueber n. u. m. a v téhož spisu Eck v Jen. Litztg. 1875. č.
40. [a Fr. Hofmann ve Wiener Zeitschrift III. str. 737 násl.] srov.
Brinz 2. vyd. §. 163. p. 4 násl.
3) Velmi sporné jest, zdali z téhož důvodu staví se též vydržení
19*
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Jříčině tiguum iundum? (§.
Mtnění vládnoucí přisvědčuje

138. p. 4. §. 152. p. 3 násl. §. .158.) .
k této otázce, kdežt.o. ji~í s B?c~mge~
Iust. I. §. 124. p. 15 16. II. §. 145. p. 2. defi~ltlv~~ ,VyIUC,l~Jl Vydlcml ObtlZ L . 3,~:
Zenl' , protože pry' držbu tu zaniká. Oběma náhledum
o,
o
b m
ObtlZl
§. 1. D. h. t ., již odstraniti pokoušeno se ru~nym spus~ e .
~,
té ušel Windscheid, §. 152. p. 6. [srov. §. 170. a.], tvrde, žye v~dr~em
započaté před spojerím dále trvá, třeba vlastník nemůže v~c vmd.lkovati ;ežto poskytuje se mu d08tatečné náhrady žalobou ayctlO de tlgno
'un~t~ Že by vvdržení bylo vyloučeno, třebas trvá dále drzba vzhledem
l . .
,
d k
., .. d '. spůsobem
k tignum iunctum jakožto části stavem, ne o aZUJI za U) m .
L. 23 . §. 7. D. de rei vind. 6. 1. a L . 7. §. ll. D de acqUlr. dom.
41. 1. Vangerow I. §. 204. str. 374.
\'

Y

Y

der Klagenverjahrung gelten? proti Unterholznerovi II. §. 177. 178.,
srov. shora §. 107 . . 110.

. 4) 00 se týče res furtivae vznikly pochybnosti hrdelním řádem
soudním (PGO.) z r . 1532. čl. 209. "Und kann an so lcher gestohlener
oder geraubter Habe durch einige Lange der Zeit kein Geweer ersessen werden." Panující náhled však vztahoval vždy větu tu toliko na
vydržení řádné. Unterholzner I. §. 60. A. M. Goschen II. §. 263. _
. Jiná jest otázka, jsou·li i res publicae podrobeny vydržení mimořád- .
nému? Schmid v Ztschr. f. glsch. Rtsw. XV. str. 66. dí : Nikdo nevyjímá res publicae z vydržení mimořádného." Avšak srov. Goschen II.
§. 254. p. 1. 3. Puchta §. 158. p. a. Bocking Pand. II §. 33. 35.
Inst. §. 145. p. 29. Windscheid §. 183. p. 3.

§. 164.
. fl)

Mimořádné

vydržení.

Mimořádné vydržení dokoná se nepřetrženou třiceti neb čt!ři
cetiletou držbou vlastnickou, předpokládajíc dle ř'ímského .pra,va,
že držitel ujal se držení spůsobem bezelstným dle l,anomckeho
práva, že také po celou dobu vydržecÍ nest~l se držitel,em obmysIným. 1) I zde držitel není zavázán dok~z,atl ?ezels~nosť svou" al~
on ani. nemusí ji odůvodniti průkazem radnello du~o~u na~yv.~
ciho. '.I) Ostatní podmínky tohoto spůs?b~ vydržení ř~dl ,se nal~~l~
tostmi jaké platí v příčině promlčem zaloby vlastmcke. JSO~!I
jenom' zde tyto náležitosti, tož lze. i ~ěci,. :,te:éž dle ~. 1~2. 4 Z radného vydržení jsou vyňaty, nabytI mlmoradnym vydr7.emm. )
Pozn. Srov. L . 8. §. 1. Ood. de praescript. 30. vel 40 ann. <)7.
39. (§. 157. p. 3.) s cap. 20. X . de praescript. 2. 26. (§. 160. p. ~:~
Sporno: neškodí-li zde též omyl neomluvitelný, tudíž i o.myl právm:
Savigny III. str. 371. p. b. Proti němu Varigerow §. 325. c. 2. Scheu!l
Beitr. II. str. 80 násl. Bocking Inst. II. §. 149. p. 10. Srov. Seuffertuv
Arch. XI. 17 a. XV. 3., a shora §. 114. p. 4. §. 16~ . • ~. 1. 4.
Windscheid 4. vyd. §. 183. p. 2. K L . 8. cit. srov. Jeste Tewes
v civ. Arch. LlV. 1.
2) Opak toho tvrdí mimo jiné též Herrmann v Lindeově Ztschr.
n. F . IV. str. 374 násl. a Brinz 1. v~·d . §. 62 . oproti_ náhledu práve~
ode dávna vládnoucímu. Srov. [Gratlan lm] cap. 10. O. 16. qu. c ·
Windscheid n. u. m., ale zase Brinz 2. vyd. §. 157. p. 4 násl.

3) Fritz v Lindeově Ztschr. III. 23. "Sind die Erford erni~se der
sog. aUHserordentl. Eigenthumsersitzung nach den R~g~ln zu bestJmmen,
die von der ord. Ersitzung gelten, oder nach denJ emgen , welche von

IV. Ochrana vlastnictví a držby vlastnické. &)
§. 165.
A. Žaloby vlastnické.

K ochraně vlastnictví slouží dvě různé žaloby, rei vindicatio
a negatoria actío. Žaloba ona, kterou po přednosti žalobou vlastnickou nazýváme, má místo, jde-li o takové osobování, jímž or1nímá se celkem vlastníku vykonávání vlastnictví, když mu tedy
někdo držbu věci zadržuje. Žaloba druhá směřuje k odvrácení čá·
stečného zasáhnutí do práva vlastnického, směřuje k tomu, aby
uhájena byla svoboda vlastnictví proti osobivému obmezování jeho.
Osta tně dle okolností může vlastník hájiti svého vlastnictví také
obranou, exceptio dominii, když totiž někdo žalobou na vlastníku
domáhá se nároku , odporujícímu vlastnickému právu.
Pozn . Brinz l. vyd. §. 64 . .
("die Aktionen des Eigenthums")
a pak takové žaloby, jež vyrůstají
rušení předmétu vlastnického. Srov.

68. řadí mezi žaloby z vlastnictví
v širším objemu též žaloby

§. 172 .. l77.
aj X.

dílčí

vlastníku z různých hmotných po§. 320. 328 .. 331. Brinz 2. vyd.

de causa possessionis et proprietatis 2. 12. Clem. 2. 3.
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1. R e i v i n d i ca ti o. a)

S.
a)

166.

Podmínky rej viudikace. ')

Důvod vlastnické žaloby (rei vindicatio) jest vlastnictví, pÍ'Íčina její jest zadržování držby. Přísluší proto vlastníku, jenž držby
pozbyl,2) na držitele, b) ať již držitel drží věc ve svém neb v cizím
jméně; C) v případnosti této může však pojmenovati osobu, v jejímž
jméně drží (laudatio neb nominatio auctoris), čímž žalobě ujde. d)
Dle toho jest žalobci dokázati,3) že jest vlastníkem, a že žalovaný
věc drží; f) popírá-li žalovaný, že věc drží, a vlastník jej z toho
usvědčí, múže žádati, aby ihned držba naĎ byla převedena, čímž
uspoří sobě důkaz vlastnictví. g) Žaloba tato může s výsledkem
podána býti na osobu, která věc nedrží, tudíž na držitele domně
lého, a to : a) jestliže taková osoba bud' podvodným Spll sobem
do sporu se pustila, jako by věc držela, si liti se obtulit, b) neb
b) jestliže dolosně držby pozbyla, si dolo malo possidere desiit,l)
nikoliv i tehdy, jestliže beze všeho zlého úmyslu věc držeti př'e
stala. k) Předmětem této žalo by mllže býti určitá věc jednotlivá,l)
neb intellektualný díl její, m) při pozemcích také díl realný (locus
cer'tus), n) neb také věc hromadná, na př. stádo,o) jakožto celek. 4)
Jestliže nějaká věc movitá beze zrněny vlastnictví (§. 152.) s ně
kterou jinou věcí hmotně souvisíeí, vindikace věci této, pokud jest
možná (§. 131. po zn. 1. ku k.), připravena býti musí žalobou o oddělení věci.

v)

Pozn. 1) Obšírné vylíčení nauky o žalobě vlastnické obsahuje
Schmid Hdb. §. 15. str. 268 . . 352. Srov. Wetzel, der rOlllische Vindicationsprocess, 1845, práce z oboru právní historie, s níž srov.
dlužno Schirmerovo pojednání, uvedené při §. 93. p. 2. K tomu Delbriick ,

?

- - -a) Dig. de rei vindicalione. 6 1. CoJ. 3. 32. b) §. 2. J .. ~e act. 4.
L . 1. §. 6. D. uti poss. 43. 17. C) L. 9. D. h. t. d) L . 2. Cod. UlJlll1 rem actlO
exerceri debeat. 3. 19. e) L. 9. 2:0. ]Jl'. ll. h. t. L . 28 . Cod . h . t. ~. 4. J. de
interd. 4. 15. f) L. 36. pl'. O. h t. cf. L. 27 . §. 1. eod. g) L. 8~. D. h. t.
b) L. 25 . . 27. pl'. D. h. t. cf L. 13. §. 13. L 45. D. de her. pet. 5.
1) L 27.
§. 3. L. 36. pr. D. h. t. cf. L . 20 §. 6 c. (§. fl). ~. 25. §. 8. D. de her. pet.
5. 3. L. 131. L . 157. §. 1. D. de R J -- L 3.~ . 5. L. 4. pl'. §. 1.. D. de
alienat iud. mut. 4. 7. k) L. 27. §. 1. D. h. t cf. L . 1. Cnd. de .reb. J,hen. 4.
51. L. 23. D. de reb . cred. 12. 1. 1) L. 1. §. 1. L . 6. D. h . t . cf. L . 409. §. 1.
eod . m) L. 3. §. 2. L . 5. proL . 6. L. 76. §. 1. D. h. t. n) L. R. D. ~. t. ) L. 1.
§. 3 . . L. 3. pl'. D. h . t. p) L. 23 . §. 5. D. h. t. L . 6. D. ad exhlb. 10. 4. cf.
(J .

.,

L . 56. D. h t.

die dingliche Klage des deutschen Rechts . 1857 . Dodatky k tomu spisu
v dogm. Jahrh. X . 2. Heimbach v Rtslex. XIII. str. 1 . . 240. Windscheid
4. vyd. §. 193 .. 197 ("Eigenthumsanspruch wegen Vorenthaltung der
Sache" ). Brinz 2. vyd . §. 167 .. 170.
2) §. 2. in f. J . de act . ... In controversiis rerum corporalium ...
is agit, qui non possidet, ei vero qui possidet non egt actio prodita,
per quam neget rem actoris esse. Sane uno casu qui possidet, nihilominus actoris paTtes obtinet, sicut in latioribus Digestorum libris
opportunius apparebit. Co se týče tohoto velice hledaného unus casus,
zejména pak otázky zde vznikající, může-li držitel juristický žalobou vlastnickou nastupovati na majetníka v jeho jménu věc detinujícího, srov Fritz v Lindeově Ztschr. n. F. I. 2. Proti němu zase
Zimmermann tamto XI. 8., jenž vyličuje onen unus casus spůsobem
strojeným, odvolávaje se na poměr, v jakém nalézá se fictus possessor
(§. 167. not. L), proti němu však opětně Fritz n. u . m. XVIII. 21.
XIX. 3. O jiných pokusech, vysvětliti ono místo, srov. Vangerow 1.
§. 332. p. 3. n. k. ; k tomu Witte das Interd. uti possidetis, str. 74.,
kterýž má tu na mysli případ, když někdo jako osoba z držby vypuzená č,elí držiteli vitiosnímu (§. ] 72. p. 2.) [nejnověji Ubbelohde Ztschr. f.
Rechtsg. XIII. str. 401 násl. ; týž sděluje mínění, jehož prý Francke hájí,
že zde totiž běží o případ , když drř.itel v interd . retin. poss. poražený,
jenž na místě (ve starém právu nedobytelné) restituce naturální položil
hodnotu sporně věci (litis aestimatio) , nyní jako žalobce chce provésti
právo své vlastnické k tomu účeli , aby vyžádal s obě nazpět část hodnoty
věci sporné, kterou ž byl složil jako ná hradu za op á čení břemene prllvodního ve při vlastnické případ to, jaký již v právu Justinianov ě
jeví se býti zastaralým.] Srov. Windscheid 4. vyd. §. 196. p. 5. Bl'inz
2. vyd. §. 167. p. 27. Srov. ještě Kannengiesser , di e proce sshindernde
Einrede. Ein Beitrag Z. L. V. d. nom. auctori s. 18 78 .
3) Důkaz vlastJlictví vede se průkazem o j eho nabytí , při če mž
vyhrazen odvod , že vlastník prá va svého později pozbyl. (§. 114. not.
k. 1). Jde-li o nabytí odvozené, jest tř e ba dokázati i vlastnictví pů 
yodcé právního , aby onen důkaz byl úplný, nutno tudíž vrátiti se až
k původnímu spů s obu nabývacímu, k vydr žení neb jinému spůsobu nabývacímu. Srov. Unterholzner v civ. Arch. VII. 13. Falkenstein tamto
. X. ll. proti Thibaut t amto VI. 15., Delbriick str. 2 .. 4. 2 8 3. Proti
tomu ovšem zase Brinz 1. vycl. str. 245 násl. P agenstecher JIL str.
143 ná sl., avšak srov. Vangerow 1. §. 3.32 . p. 1. Windscheid §. 196.
p. 3., proti němu opět Brin z 2. vyd . §. 168. p. 3. 4. - Co se týče
důkazu spoluvlastnictví : Arndts vRh. Mus. III. 12. (civ. Schr. I. 15.). V příčině doby, v které musí tu exi stovati vlastnictví žalobcovo, viz
§. 113. p. 4. a. C. a p. 5. - Co se týče vindikace vlastnictví odvolatelného . L. 41 . pl'. L . 66. D. h. t. L . 29. D. h. t. L . 29. D. de
m. C. don. 39. 6. - Vůbec co se tý č e po stavení stran při jednotliv}' ch
žalo bách věcných " Hoffmann v prakt. Arch. IX . 7.
4) O tomto případě srov. obzvláště Girtanner v d. dogmat. Jahrb.
III. str. 108 násl. a Exner Tradition str. 2 16 násl. srov. §. 130 . p. 6 .
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§. 167.
b)

Účinek

žaloby

reivindikační.

Účelem žaloby vlastnické jest, aby nejenom právo žalobcovo
bylo uznáno, nýbrž aby také ublížení jemu spůsobené bylo odstraněno.
Vítěznému žalobcovi musí tedy vydána býti především věc.
sama. a) Nemůže-li žalovaný vrátiti věc z důvodu, za nějž jest
zodpovědným, jest povinen žalobci za to náhradu dáti (id quocl
eius interest). Každý žalovan): však jest zodpovědným za svúj
dolus (quia dolo malo possidere desiit), za svou culpu od začátku
rozepře právní; nepoctivý držitel práv jest 0(1 doby této i z náhody, jestliže by škoda nebyla postihla žalobce, kdyby byl věc dříve
jemu vydal; obnos náhrady, lze-li žalobci dolus neb culpa lata při
čísti, může se ustanoviti oceňovací přísahou žalobcovou. b) Dle téhož
rozlišování řídí se povinnosť k náhradě žalovanému příslušící , jestliže
vrátiti může věc jen ve stavu zhoršeném, C) doložiti však sluší, že
v této případnosti držitel nepoctivý spolu odsouzen bude k náhradě pro culpu, kteráž vznikla př'ed započetím právní rozepř'e. d)
Kromě toho náleží žalobci stejnou měrou náhrada všeho toho
(omnis causa), co k hlavní věd př'ibylo neb skrze držbu její bylo
nabyto, aneb co by žalobce nyní měl, kdyby mu držba bezprávně
nebyla zadržena. e) Držitel nepoctivý má zvláště nahraditi plody
vybrané a zanedbané, poctivý držitel však jen plody před početím
rozepře právní nespotřebované, a od té doby všec.ky, také svou
vinou zanedbané, f) předpokláclajÍL:, že žádná osoba jiná kromě žalobce nemá nárokll na ně za dobu, o kterouž jde. O tyto povin- _
nosti k plnění múže se ve sporu pokračovati, byť i žalovaný v čase,
co tento spor trval, bez viny své pozbyl držby věci. h) Ten, jenž
liti se obtulit, jest tak zavázán, jako by skutečně byl měl věc
v době litis kontestace a jako by jen SVOll vinou ji vrátiti nemohU) Jestliže žalobci místo věci nahradí se cena její (litis aestimatio), sluší toto nahrazení pokládati za koupi věci, k) vyjímajíc
aj L. 10 .. 13. L. 6S. D. h. t. §. 2. J. de ofl'. iud. 4. 17. b) L. 15. §. ::J.
L. 16. :H. 22. 36. §. 1. L. 63. 6S. L 71. D. h. t. L. 21. CocL h. t. d. L. 40
pr. D. de her. pet. 5. 3. - L. 62. pr. D. h t CJ L. 13 . . 15. pr. cf. L. 60. D.
h. t . L. 27. §. 2. eod. d) L. 3L §. 3. D. de her. pet. 5. 3 L. 45. D. h. t.
eJ L. 17. §. 1. L. 20. L. 34. 62. ~. h. t. cf. L. 75. 81. :!46. §. 1. D. de V. S.
f) §. 2. J. !. c. §. 35. J. de rel'. dIV. 2. 1. L. 33. 62. D. h. t . L. 22. Cod. h. t.
L. 2. Cod. de fruct. 7. 51. g) L. 33. in f. L 35. pr. D. h. t. h) L. 16. pr.
D. h. t. i) §. 166. not. h. k) L. 1. 3. D. pro emt. 4L 4. L. 46. 47. D. h. t.

pouze ten případ, že by žalovaný k tomu byl proto odsouzen, quia
liti se obtulit neb dolo malo possidere desiit, v lderýchžto pří
padech žalobci nezkráceně přísluší vindikace proti držitelům jiným, I)
pakli žalobce již před rozsudkem věc jinak byl obdržel, npmůže
činiti více žádného nároku na náhradu její nynější ceny. 111)
Pozn. 1) O tom, kdy měla místo přísaba oceiíovací srov. §. 115.
p. 2., co se týče hlavitého pravidla, kterýmž l11'ěuje se povinnost ku
lI áhradě §. 113. p. 4. b. srov: s poz. 5.; obzvláště pak L. 40. pl'.
D. de her. pet. (Paulus): IIlud quoque, quod in oratione Divi Hadriani
est, ut post acceptum iudicium id actori praestetur, quod IlDhitllrus
es set, si eo tempore, quo petiit, restituta eSlSet hereditas, interdum
duruDl est. Quid ellim, si post litem contestatam mancipia aut. iumenta
aut pecora deperierint? Damnari debebit secundum verba orationis
q ui a potuit petitor restituta Lereditate distl'axisse ea. Et hoc iustuU:
esse in specialibus petitionibus Proculo placet, Cassius contra sensit.
In praedoniR persona Proculus recte existimat, in bonae fidei possessoribus Cassius; nec enim dehet possessor aut mortalitatem praestare
aut propter metum huius pericnli temere indefellsum ins suum relinquere. L. 15. §. 3. D. h. t. (Ulp.): Si servus petitus vel animal aliud
demortuum sit sille dol o malo et culpa possessoris, pretium non esse
praestandum, plerique aiunt. Sed est verius, si forte distracturus erat
petitor, si accepisset, moram passo debere pl'aestari; nam si ei restituisset, distraxisset et pretium esset lucratus. L. 16. eod. (Paul.). Utique
autem etiam mortuo homine necessaria est sententia propter fructus et
partus et stipulationem de evictione; non enim post Iitem contestatam
utique et fatum posscssor pracstarc debet. L . 62. pl'. eod. (Papin.) Si
navis a malae fidei possessore petatur, et fructus aestimandi sllnt ut
in taberna et area quae loeari solent. . ... quoniam periculum n~vis
possessor petit.ori praestare Ilon debet. Srov. L. 14. §. 1. D. dep os.
16. 3. L. §. 14. §. ll. D. quod met. 4. 2., a v příčině ruzllých výkladu Arndts v Rtslex. V. str. 223 (civ. Schl'. II. str. 295). Wetzell
n. 11. m. str. 175 násl. Savigny VI. str. 177 .. 1V7. Schmid ~. 15.
p. 101 . . 103. Mommsen Beitr. z. Obligation€nrecht JIL str. 79~ 186.
189 násl. Windscheid 4. vyd. §. 193. p. 13. Brinz 9. 170. p. 13.
Proti němu zase Eisele v d. dogm. Jahrb. XIV . str. 16 nás!., jenž se
Sav. mezi jiným tvrdí, že m. f. possessor na základě kulpy své práv
jest též ze ztráty držby před početím sporu. - Co se týče náhrady
plodu, zejména plodu frllcLus percipiendi, Savigny VI. §. 265 .. 267.
Schmid p. 108 a 110. Vangerow §. 333. p. II., Giippert organ. Erzeugllisse str. 101 násl. a o tom Hartmann v d. krit. Vjschr. XI.
str. 507 násl.
2) O držitelích smýšlených dí L. 131. D. de R. J.: Pro po~ses
sione dolus est; L. 157. §. 1. eod: Semper qui dolo fecit, quominus
1) L. 7. D. h. t. L. 69. 70. eod. L. 13. §. 14. D. de her. pet. 5. 3. L. 95.

§. 9. D. de sol lit. 46. 3. m) L. 13. §. 14. cit.
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haberet, pro eo ha bendus est, ac si haberet; a L. J 3: §. 13. D. d.e
her. pet.: Omnem, qui se offert petitioni, quasi possldentem ~encn.
Též L. 45. D. eorl . ? Qui se liti ob tulit, qUllm rem non posslderct,
condemnatllr, nisi si evidentissimis prohationibus possit 05tendere,
actorem ab initio litis seire, eum non possidere; quippe isto modo non
est deceptus. Et qui se heredita'tis petitioni obtulit, ex doli clausul~
tenetut' ; aestimal'i scilicet oportebit, quanti eius interluit nIJn dectpt.
Srov. Schmid str. 281 násl.; co se týče mínění, že složením hodnoty
sporné věci (liti s aestimatiu) poskytne nárok i tomu, qui dolo possidere desiit, srov. tamto str. 283 .. 285. Vangerow §. 132. p. 3. str.

648. 649.
3) Účinek žaloby vlastnické na dědice: L. 42. D. h. t. Si in rem
actum sit quamvis heres possessoris, si non possideat, a bsolvatur,
tamen si ~uid ex persona defuncti commissum sit, omnimodo in damnationem veniet. L. 5l. eod. Si in rem actum sit et in heredem possessoris indieium datum sit, culpa quoque ct dolus malus hercdis in hoe
iudicium ve nit. Cf. L. 52. 55. eod. (§. 104 ' p. 2.).

~

e) Obmezení

účinku

168.
nároky ža lovallťho.

Výsledek rei vindikace může zcela neb v jistém směru vyloučen býti právními n,1roky žalovaného, které pro tohoto zakládají právo obmn)'. Tak má 1. každý žalovaný, kromě. zloděje , a>.

nárok na náhradu nutných nákladú (impensae necessanae), ktere
byl na věc vynaložil (nikoliv donandi animo) ; držitel poctivý může
žádati též za náhradu nákla(lú užitečných (impensae utiles); nároku tohoto múže se domáhati námitkou (exceptio) doli , kdežto
držitel nepoctivý pro náklady užitečné . pro všecky jiné náklady
(impensae voluptariae) každý žalovaný pouze právo má, odníti p:'~
sebe to , čeho nákladem svým docílil (i us tollendi), b) polmd statl
se to múže s prospěchem jeho a hez škody protivníkovy. Náhradu
ceny, za kterou věci nahyl žalov:lný 7, pravidla C) ž~dat.i n~l1lů~~, d~
pokud cena tati) nespadá pod hledi~tě nákladu na vee , Jaky drzlteh
nahrazen býtí musí ; e) náklady na docílení plodů, které držitel
povinen jest vydati, zmenšují samy sebou hodnotu plodů třchto, f)
a) L. 13. D. de cOlld. furt. 13. 1. L . 1. Ood. de infant. exros B. 51 (52).
b) L . 27. §. 5 .. L. 30. L. 3 i . 38. P . h. t . L. 5. ~. 1. (L: 5.) L : 16. 0.od: h. t~
§. 30 . . 34. J. de rel'. div. 2. 1. cf L. 79. !J. de V. S. Dlg. de lmpensls Jll re ,
dotales factis. 25. 1. (§. 92. p. 2. § 102. not. 1. §. 152. p. 4.) Cl cf. L. 14.. 16.
Ood. de praed. min. 5. 71. d) L . 3. 23. Ood. h. t. L. 2. Ood. de furt . 6. 2 ..
e) arg. L. 5. §. 10 (L. 6. §. 8.) D. de p.egot. gest. 3. 5. f) L. 46. D. de us Ul'. 22. 1.

avšak pokud žalovaný práv jest z plodů zanedbaných jeu když
vinou žalovaného nepřesahují míru příslušnou. g) Na druhé straně
může oproti držiteli poctivému hodnota plodů jím vybraných, jež
nahraditi povinen není, odečtena býti od náhrady, ){teráž mu náleží za náklady podniknuté na prospěch věci. h) 2. Obrana žalovaného může se také opírati o věcné právo jemu příslušící, dle něhož
povinen není vydati věc, na př. o právo zástavní ueb o právo požívad, může též se zakládati 3. na obligačním poměru k žalobci,
mocí kteréhož poměru žalobce zavázán jest jemu věc ponechati
Obrana tohoto druhu jest exceptio rei venditae et traditae. i)
.
Pozn. Co se týče obruny posléze jmenované, tož má místo 1. dle
litery zákonného ustanovení v následujících případech, ač i tu na jejím
místě připouští se doli exeeptio: a) pakli žalobce nejsa vlastníkem
prodal a odevzdal věc žalovanému, po té pak stal se vlastníkem L. 1.
pl'. L. 2. D. h. t. 2 1. 3. L. 17. D. de evict. 21. 2. L. 72. D. de rei
vind . 6. 1; b) když sám, neb z rozkazu jeho někdo jiný, prodal
a odendal věc s výminkou mlčky neb výslovně smluvenou a pak vindikuje věc, prve než o výmince rozhodnuto, L. 1. §. 2. D. h. t.. 21.
3. cf. L. 7. §. D. de iure dot. 23. 3., čemuž z lichých důvodů odpírá SchOnemann v Lindově Ztschr. n. F. XIX. str. 19. 20.; c) pakli prodal a tradoval nevědomky svou věc sám jako věřitel zastávní neb z jeho rozkazu
něl,do jiný: L. 10. D. de disk pign. 20.5. L. 49. D. mand. 17. 1. (§. 145.
p. 2.); d) když stal se dědicem prodávajídho ne vlastníka.. L. 1. §. 1.
D. h. t . 21. 3. L. 73. D. de evict. 21. 2. L. 14. Cod. de rei vind. 3. 32 .
L. 14. Cod. de evict . 8. 44 (45) . 2. Příbuzné pi'·ípady. kde ze stejného
důvodu má místo doli aneb in factum exceptio, byť nikoli exceptio rei
venditac et traditae, jsou tyto : a) kdy~ žalobce jako vlastník prodal,
ale neodevzdal věc, žalovaný však dosáhl držení jiným spůsobem sine
vitio: L. 1. §. 5. D. h. t. 21. 3.; b) pakli dal rozkaz lm prodeji věci,
po té ]:Jak bez právníbo důvodu nechtěl připustiti, aby věc byla odevzdána (exceptio si non auctor meus ex voluntate tua vendidit): L. 14.
D. de Publ. a.ct. 6. 2. cf. L . 1. §. 2. 3. D. h. t. L . 7. §. 6. D. pro
emt. 4 J. 4; c) pakli žalobce zaručil se žalovanému za příčinou evikce
za bezpečnosť nabytí L. J 1. Cod. de evict. 8. 44. t 45.) cf. L. 31. Cod .
eod.; d) když dárce, prve než zasnoubení zrušeno, vindikuje věci dotální odevzdané před vejitím v manželství. L. 7. §. 3. D. de iure dot.
23. 3. - Tyto v pramenech se vyskytující případy nejsou úplné;
můžeť zajisté vzniknouti stejná obrana i z jiných právních jednání,
jimiž věc nějaká se zcizuje, a to dle zásady v tomto §. uvedené. Pravidlo : quem de evictione tenet actio, eum agentem t'epellit exceptio llení
veskrz př·íhodné. Srov. Vangerow §. 334. - Působnosť obrany oproti
sukcesorům, pokud se týče na jejich prospěch : L. 2. 3. D. h. t.; též
g) L . 1. Ood. de fmet. 7. 51. (§. 167.). h) L . 48. 65. pl'. D. b. t. i) Dig.
de exeeptíone rei Tenditae et traditae. 21. ::J.
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v přípJ.dě 1. C. 2, a.? Windscheid §. 197. p. 6. Kde užívá se jí
jako replicatio oproti exceptio dominii: L. 2, D. h. t. L. 72. D. de
rei vind. H. 1. L . 4. §. 32. D. de doli mali exc. 44. 4. - Kdy vyloučena prostředkem replicatio: L. 1. §. 5. D, h. t. L . 7. §. 6. D. pro
emt. 41. 4. L . 32. §. 2, D. ad SC. Vell. 16. 1. Srov. vůbec,
zejména co do stránky dějepisné , Michelsen, de exceptione rei venditae et traditae. Berol. 1842. Wiebeking, uber die Exceptio rej venditac et traditae nach iilterm und neuerm R. Rt. Miinchen l847. dále
R. Leonhard, in wie weit ist die exc. rei vend, et trad, ein fiir das
heut. gem. Recht lebcnsfiihiges Institut, v dogm. Jahrb. X VII. str. 183 .
násl.) - Pokud má dnešní doby místo exceptio v případě tom, I,dyž
opomenuto, zapsati nabytí do knihy pozemkové? Seuffertův Arch. VI.
145. Arndts v krit. Ueberschau V. str. 93. (civ, Schr. III. str. 167.) Vůbec k tomuto §. Windscheid 4. vyd. §. 195. 197. Brinz 2. vyd.
§. 169 násl.

§. 169.
. 2. Negatoria in l'em actio. a )
Aby chráněno bylo vlastnictví před takovým zasahováním ,
ktel'ýmž sice vlastníku neodnímá se vláda nad věcí, ale kteréž,
kdyby na právu se zakládalo, obsahovalo by obmezení práva vlastnického dle jeho kladné neb záporné stránky, b) propůjčuje se
vlastník!! žaloba zvláštní, negatoria neb negativa in rem actio,
která se proto tak nazývá, poněvadž popírá existenci práva na straně
žalovaného. C) Základem jejím jest, jako při rei vindikaci, vlastnictví,
jakožto právo úplné a výlučné vlády nad věcí ; toto a předkem
jen toto právo žalobce povinen jest dokázati k odůvodnění žaloby
své d) Př'íčinou pak žaloby té jest osobivé obmezování práva vlastnického, k čemuž již stačí, tvrdí-li kdo, že mu přísluší právo , jimž
obmezuje se vlastnictví. e) Účelem jejím jest, aby uznána byla
volnosť vlastnictví, aby proto rušení jeho přestalo , dle okolností
také, aby jistota dána byla před opětným rušením (tak zv. cautio
de n011 amplius turbando) , aby věc uvedena byla v pořádný stav
předešlý a aby byla dána náhrada za utrpěnou škodu. f)
a) Dig. si ususfru ctus petitur vel ad alium pertinere ne g eťur. 7. 6. si
servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur. 8. 5. b) L. 8. §. 5 J,. 13.
14. §. 1. L. 17. D. si serv. vind. L. 2. D. de arb. caed. 43. 27. L . 6. §. 2. D.
arb , furtim. caes. 47. 7. cf. L . 8. §. 6. D. si serv. vind. L. l l. eod, L . 28. D.
comm. div. 10. 3. c) §. 2. J de act. 4. 6. L. 2. pr. D. si serv. vind. L, 5. pro
D, si usufr. pet. dJ L 5. pro cit. cf. L. 7, D. de aqua. 43. 20. L . 10. Cud. de
pign. act. 4. 24. e) L. 5. §. 6. D. si ususfr. pet. cf, L . 6. §, 1. D. si serv. vind.
L. 14. pro eod. fJ L . 5. §. 6. cit. L . 4. §. 2. L, 9. pro L. 12 . 14. proD. si serv.
vind. L. 8. Cod. de servitut. 3. 34.

Pozn. 1) Protivou žaloby zvané negatoria jest confessoria in rem
actio, kterouž zjednává se průcbod služebnostem (not. a. c.). Avšak
mn~zí ~vl:dí, že i .žaloba vlastníkova i žaloba osoby ku služebnosti
opravnene brzo sluje confessoria, brzo zase negatoria actio dle toho
zdali onen zabrai1uje buď negativní aneb affirmativní služebnosť, tento
pak užívá b~ď affirmativní neb negativní služeb 110 sti, arg. §. 2. J. 4.
6. a TbeophII. ad ~. I. Proti tomu 'Vangerow §. 353. p. 1. Schmidt
(von llmenau), v ZeItschr fiir gesch. Rtsw. XV. str. 159 .. 161. Zvláštní
žalobu vlastníkovou, prohibitoria actio, objevil v byzantickýcb zřídlech
právních Zachariae, Zeitsch . fiir gesch. Rtsw. XII. 8; tato však lišila
se od neg~toria actio .pouze formulou jinak sepsanou (si pal'et, ius
A~lo, Ag~rw esse. pl'ohzbendi Numerium Negidium uti frui a pod., na
mIste: sz paret, zus Numerio Negidio non eSS!l, uti frui invito Aulo
Agerio); hmotně nelišila a neFší se od této. Schmidt n. u. m. str.
165 .. 169. Stepban tamto XIV. 8. Srov. Pernice commentationes iur.
rom. duae. Halis. 1855. str. 134 násl. Witte v Lindově Ztschr. n. F.
XIII. str. 386 násl. Pagenstecher III. str. 182 násl. Hesse v dogmat.
Jahrb. VIII. 3. Windscheid 4. vyd. §. 198. ("der Eigenthumsanspruch
wegen Eingriffs"). Brinz 2. vyd. §. 171.
ll) Sporno, má-Ii negatoria actio místo oproti každému částeč
I~ému zasáhnutí do vlastnictví? (nyní míněním vládnoucím, Vangerow

§. 35.3. str., 768 násl. Schmid Hdb . §. 17. str. 370.) aneb jenom
O~r?tI takovemu, ku kterémuž mohlo by tu býti právo jako služebnosť.
(I< ntz Erlautr. II. sv. str. 365 násl. Schmid n. u. m. str. 170 .. 175.
Brinz 1. vyd. §. 67.) Srov. not. b. Spor tento nemá praktického významu. Srov. též Witte n. U. m. str. 409 násl. Seuffertův Arch. XV.
10,1. Busch st:. 8~ nás!)~on~enschmidt Prakt. Erort. Nr. 13.] Každým
spusobem nemlstne ro ,slruje zalobu Zimmermann v prakt. Arch. II. 13.
srov. tamto Schiiffer str. 315 násl. Téř. jest nesprávné, staví-li SchUtze
v Bekkerově Jabrbuch VI. str. 78. negatoria actio jakožto žalobu vlast~lík~, k~erouž ch~'ání s~é ?egativní ius probibendi před všelikým porusen?m, Jak,o protlvl~ r~1 vllldikace, kterouž týž chrání své posit.ivní ius
facl~n~1 pred ~?rus.~nll,n; vla~tníku, jemuž na př. zabraňuje se vfrše
s:avetl" ~enálezl zaJlste, aby zal oval prostředkem rei vindicatio. Srov.
vubec Jestě Hesse v dogm. Jabrb. VIII. 4. a Windscheirl n. U. m. p. 7.
8., proti němu Brinz 2. vyd. §, 17 L p . 3 násl.

3) ,Popírá se :éž, (not. e,), že nevyhledává se ku podání žaloby
negatorm, ,~by v?,~ruselll sta,l? se skutkem nějakým, Schmid §. 17. p. 7.,
al~ beze ~SI pncllly a na Ujmu praktické potřebě, arg. L, 14. pl', cit.
~~Igna .. SI n~va . velis immiltere, pruhiberi a me." L. 5, §. 6. cit.
::lICUt fructuano ID rem confessoriam agenti fructus praestalldi sunt
ita et proprietatis domino, si negatoria actione utatnr. Sed in omnibu~
it.a demum, si non sit possessor, qui agit, nam et possessori competunt; quodsi possident, nihil fructuum nomine consequelltur. Seuffertův
Arch. XIV. 273. Avšak proti tomu zase Hesse n. U. m, str. 122 násl
přisvědčivě Windsclleid 11. U. m. p. 9. - Negatoria actio o výmaz 7.á·~
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pisu, pokud se týče preplSU v knize pozemkové? Seuffertův Arch. IX.
138. XII. 247; srov. Hesse n. u. m. str. 105 násl. Windscheid n.
Ostatně může podána býti . na toho, kdož nalezá se v držení
u. m. osobní služebnosti nějaké a tudíž věc detinuje, též rei vindicatio, a tak
docíliti lze následkem obrany žalovaného téhož účinku, jako prostředkem
negatoria actio. L . 7. pro D. usufr. quemadm. cav. 7. 9. (§. 168. č. 2.)
4) Jedna z nejspornějších otázek jest ta, je·Ji žalovan)' povinen,
by dokázal, že jest tu služebnosť, aneb sluŠí·Ji, aby žalobce prokázal,
že servituta neexistuj-e? a,) Náhled nyní převládající jest : žalobce vždy
jest jenom povinen, aby dokázal své vlastnictví: Puchta §. 172. p. b. C.
a v Rhein. Mus. I. str. 165 násl. [Kl. civ. Schr. č . 7.] Vangerow
§. 353. p. 2. Schmid str. 373 násl. Pernice n. u. m. str. 180 násl.
Witte v Lindově Ztschr. n. F. XIV. 2. Windscheid §. 198. p. 15.
16. a j. b) opAčného náhledu: že žalobce jest vždy povinen, aby dokázal, že právo odpůrcovo neexistuje, nejnověji zast.ává se Pape v Lindově Zt~chr. XVI. 6. Du Roi v civ. Arch . XL. 2.; c) na žalobci jest,
by důkaz ten provedl, a to pouze tehdy, pakli žalovaný nalezá se
v držení služebnosti : Seuffert §. 183. Erort. II. str. 73 násl. Abh .
str. 93 násl, Fritz Erliiutr. seš. ll. str. 369 násl., Reuter v Lindově
Ztschr. n. F . XII. lG. Heise v civ. Arch . XL. 3. Brinz 1. vyd. str.
238 ' nás!. (2. vyd. §. 171. p. 10 .. 28.) d) Náhled nejbezdůvodnější :
že prý záleží na tom, zdali žalovaný již zvítězil ve sporu o držbu služebnosti : Gliiek X. str. 254 nás!. Praxe kolísá dosud, zejména mezi
náhledy a) a c) Seufi'ertův Arch. 1. 17. 18. 409. II. 142. srov. X. 139.
XV. 102. XVII. 211. XIX 19. 125. - Hlavní místa: a) L . 5. pro
D . si usufr. pet. Uti frui ius sibi esse solus potest intendere, qui habet
usumfructum, dominus autem fundi non potest, quia, qui habet proprietatem, utendi fruendi ius separatum non habet. (Zajisté nesprávné
interpunkce užívá Bocking Pand. ll. §. 2. : "proprietatem utendi fruendi,
ius sep. etc.) Nee enim po test ei suus fundus servire ; de suo enim,
non de alieno iure quemque agere oportet. Quamquem enim aetio ne·
gativa domino competat adversus fruetuarium, magis tamen de suo iure
agere videtur, qam alieno, quum invito se negat ius esse utendi fructuario vel sibi iu, esse prohibendi . Quodsi forte qui agit dominus proprietatis non sit, quamvis fructuarius ius utendi non habeat, vineet
tamen iure, quo possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant.
(1) L 8. §. 3. D. si serv. vind. Sed si quaeritur, quis possessoris , quis
petitoris partes sustineat, sciendum est, possessoris parte s sustinere, si
quidem tigna immissa si nt, eum qui servitutem sibi deberi ait; si vero
nou suut immissa , eum qui negat. 1') L . 15. D. de op. noyi nunt. 39.
1. Si, priusquam aedificatum esset, ageretur, ius vicino nou esse aedes
altius tollere, nec res ab eo defenderetur~ partes iudicis non alias futuras fuisse, ait, quam ut eum, cum quo ageretur, cavere iuberet, nOIl
príus se aedificatul'um, quam ,ultro egisset, ius sihi esse altius tollere .
Idemque e contrario, quum qui s agere vellet, ius sibi esse invito adversario aItius tollere, eo nOIl defendente simiJiter, inquit, officio iudici s
continebitur, ut cavere adv e r~arium iuberet, nec opus novum se nun-

tiaturum nec aedificanti vim facturum. Eaque ratione hactenus is, qui
rem uon defenderet, punietur, ut de iure suo pro bare necesse habcrct·
id enim esse petitoris partes sustinrre. - Co se týče posledního citát~
srov. ještě zvláštní náhled, ktcrýž pronáší Lohr Mag. III. str: 5 11 nás!.,
proti n ěmu Vangerow (7 . vyd.) 1. str. 773.
.

§. 170.

B. Ochrana držby ku vydržťni vr?doucí.
Puhliciana in rem actio. a)

Pozbude-li kdo držení věci , jejíž vydržení započal, ale nedo končil , nemllže použiti žliloby vlastnické, ale jest mu dána věcná
žaloba této napodobená (utilis rei villdicatio), b) kteráž z největší
části vyplňuje tutéž úlohu. To jest Publiciana in rem actio. Žaloba tato zakládá se na tom , že žalobce nabyl k řádnému vydržení
spůsobilou držbu věci vydržitelné, c~ na okolnosti tyto obmezuje se
dlikaz žalobcův. Žaloba tato však nemá účinku oproti žalovanému.
který věc dr7.í právem lepším, zvláště jako vlastník chráněn js~
obranou (exceptio) dominii, d) neb oproti tomu, kdo stejným
právem e) věc drží. Jinak co do předmětu, příčiny, co do žalovaného a co do účinku rovná se žalobě vlastnické. Žaloby publi.
cianské uži ti lze také jako žaloby zápůró (negatoria actio).
. Pozn . I) L . 1. pl'. D. h. t. Ait praetor: si quis id quod traditur
ex zusta causa non a domino et nondumnsucaptum petet, iudicium dabo .
Cf. L: 7. §. ll. eod. Praetor ait : qui bona fide emit. Formule žaloby
u Gal. IV: 36. ludex esto. Si quem hominem Aulus Agerius emit (et)
zs et tra.dttus est, . ~nno possedzsset, tum si eum kominem de quo agitUj'
etus e~ zure Quzrztz'U'm esse oporteret, et reliqua. Srov. 9. 4. J. 4.
6. '.. : lllventa est a praetore actio, in qua dicit is, qui possessionem
am.lslt, eam rem se usuccpisse, et ita vindicat suam esse. §. 3. ibid.
" dlceret se quas usucepisse, quod usu non ceperit." [O rekonstrukci
pubIicianského ediktu pokouší se znova Lenel Beitr. zur Kunde des
priitor. Edikts . 1878. str. 1 .. 54.] - Edikt ten zněním svým obmezoval se na nabytí prostředkem tradice ; alc žaloba rozšiřovala se i na
a) Dig de Pnblicia~a in rem action e. 6. 2. b) §. 4. J . de action. 4. 6.
L. 7. §. 6. IJ.
t. cf Gal. .IV: 36. C) L. 1 pl'. et sqq. D. h. t. d) L . 16. 17.
D. h. t . cf. L. I~ . D .. de rel vmd. 6. 1. L. 2. D. de , axc. rei vencl. ~ l. 3. L. 4.
§. 32. D. ~e dol! mal! exe. 44. 4. L. 49. in f. D. mandati. 17. 1. - L. 24. D.
cl e exc. rel !Ucl. 44. 2. L. 28. D. ll e nox. act. 9. 4. 0) L . 9. §. 4. D. h. t . d .
L. 31. §. 2. D. de act. rmti. 19. 1. fJ L. 7. §. 6. 8. D. h. t.

'!:
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Jiné případy nabytí. L. 1. §. 2. L. 2. 7. pl'. L. 13. pro D. h. t.
Pokud pak lIěkterý spusob, kterýmž nabýváme vlastnictví, nevyžaduje
nabytí držby, jest důsledně za to míti, že téhož není zapotřebí i k odllvodnění žaloby zvané Publiciana actio: arg. L. 1. §. 2. L. ll. §. 2.
1... 12. §. 1. L. 15. D. h. t. cf. L. 7. §. 16. eod. Scbmid §. 16. p
~1. 22. Vangerow §. 335. (str. 666.).
Proti tomu Pagenstecher III.
str. 196 nasl. Keller §. 156. p. 2. - V jakém poměru stojí publiciana k usucapio srov. ještě L. 7. §. 2. D. h. t. Marcellus ... scribit,
eum, qui a furioso ignorans eum furere emit posse usucapere. Ergo
ct Publicianam habebit. Tomu zdá se odporovati L. 2. §. 16. D. pro
cmt. 41. 4. "nec Publiciana competit" (§. 159. p. 2.); můžeme si při
mysliti: "adversus furiosum", Pagenstecher str. 199 násl. Bocking
Pand. II. §. 56.; jiný výklad od Emmericha v Lindově Ztschr. n. F.
XVII., 13., vztahujícího L. 2. §. 16. cit. na rescissoria Publiciana actio
v §. 5. J. de act. 4. 6. L. 35. pro D. de O. et A.' 44. 7., sotva kdo
shledá uspokojivějším. Vangerow str. 667 násl. Každým spůsobem
předchází L. 7. §. 2., následuje §. 13. n. F. Gimmerthal, die publicianische Klage U. d. Mancipation. 1872. (srov. Holder v krit. Vjschr.
XVI. str. 549 násl.). Huschke, das Recht der Publ. Klage in Beziehung
auf cl. in Aussicht stehende allg. deutsche Uivilgesetzb. 1874 (o tom
Czyhlarz v Jen. Litztg. 1875. Č. 31. Schulin v krit. Vjschr. XVIII .
str. 526 násl. Schirmel' der Besitzerwerb als Voraussetllung der Publiciana, tamto str. 347 násl.) Brinz, zum Recht der b. f. possessio
(viz nahoi'e §. 156. p. 3. n. k.) str. 73 .. 138. Windscheid 4. vyd .
§. 199. ("der Anspruch des redl. Erwerbers "). Brinz 2. vyd. §. 178. -Jess, z. L. V. d. Publ. actio, v dogm. Jahrb . XIV. 4. - Schulin, i.iber
einige Anwendung:lfiUle der Publ. in rem actio. 1873. (v. nahoře § 145.
p. 3. n. k.

dolo malo fieret, traditaque est: sive ab eodem emimus sive ab alio
atque a~io, .is ex nobis tuendus est, qui prior ius eius adprehendit, hoc
est, CUl pnmum tradita est. Si alter ex nobis a domino emisset, is
omnimodo tuendus est. Srv. Vangerow §. 335 [stl'. 670 násl.] Schmid
str. 364 násl. Schliemann, d. L. vom Zwallge str. 165 násl. (Máť lepší
právo netoliko ten, kdo obdržel věc o d jiného aneb dříve než tento
od téhož anktora, nýbrž i ten, od něhož dostala věc jinému na základě neplatného jednáni právního p. 1. - což platí rovněž pro
nástupce právní jako i proti těmto - §. 168. p) Bruns v .Bekkerově
J ahrb. IV. str. 19 násl. Eisele v dogm. J ahrb. XIV. str. 1. násl.

4) Na místě římské žaloby Pnbliciana actio substituje Delbri.ick
d. dingI. Klage d. de\ltschen Rechts §. 58 .. 62. pro právo dnešní žalobu "aus alterem Besitz," kteráž jest širšího objemu, srov. s §. 3.
4.; k němu přidává se zcela Heimbach v Rtslex. XIII. str. 105 násl.
Proti tomu B1untschli v krit. Ueberschau VI. str. 189 násl. Pagellstecher III. str. 207 násl. a zejména Bruns v Bekkerově Jahrb. IV. 1.
[Besitzkl. str. 212.], též Sintenis I. §. 46. §. 24. §. 53. p. 2. Windscheid
§. 162 a. p. ll. Vangerow §. 335 n k. Náhledy Delbriickovy došly
opětného zastání v dodatcích z pozůstalosti jeho vyňatých a v dogm.
Jahrb. X. 2. uveřejněných . Srov. též Ziebarth, d. Realexecution und
d. Obligation (1866.) §. 20. str. 257 násl., jenž přichází k podstatně
týmž výsledkům jako Delbriick "jiným spůsobem dokazování, jež však
příliš daleko jest toho, aby přesvědčovalo . " Windscheid n. U. m. Srov.
té~ Forster III. §. 163 .. 165.
C. Ochrana držby vlastnické

2) Pochybno, musí-li tu býti trvalá bona fides? a) dle pro ř.?
L. 7. §. 11 .. 17. D. h. t . srov. L. ll. §. eod. Interdum tamen, licet
furtiva mater distracta non sit sed donata ignoranti mihi, et apud me
conceperit et pepererit, competit mihi in partu Publiciana, ut Julianus
ait; si modo eo tempore, quo exper'Íar, furtivam matrem ignorem.
Máme čísti s Cuiaciem, Comm. ad L. 4. §. 15. D. de usurp. (ed.
Neap. I. 1114.) "quo et par'iat?" aneb s Buchholtzem: "guo ea
pariat?" cf. L. 4. D. pro suo 41. 10. b) dle práva dnešního? (§. 160.).
Schmid §. 16. p. 17. i8. ; proti tomu Vangerow §. 335. (str. 669.).
3) V příčině poměru, když je tu několik bezelstných držitelů
(bonae fidei possessores) not. e.: L. 9. §. 4. h. t. (Vlp.) Si duo bu s
quis separatim vendiderit bona fide ementibus, videamus, quis magis
Publiciana uti possit, utrum is, cui priori res tradita est, an is, qui
tantum emit? Et J ulianus . .. scripsit: ut si quidem ab eodem non domino emerint, potior sit, cui priori res tradita est, quodsi a diversis
non dominis, melior causa sit possidentis quam petentis: quae sententia vera est. Proti tomu L. 31. §. 2. D. 19. 1. (Nerat.) Uterque
nostrum eandem rem emit a ' non domino, cum emtio vellditioque sin e

v~lbec.

§. 171.

K ochraně držby vlastnické vúbec, a tudíž i k ochraně odvozené držby vrávnické poskytují se zvláštní praetorické prosUedky
právní, interdicta retinendae a recuperandae possessionis. a) Interdicta druhu prvního, směřujíce k tomu, aby nynější držba byla
chráněna před odporem osob jiných, slouží zvláště k tomu, aby
rozhodnut byl spor o tom, kdo právě nyní věc drží; b) mohou proto
potud přirovnány býti žalobě vlastnické, kterouž rozhoduje se '
o vlastnictví (de proprietate), jako těmito o držbě (de possessione),
a slouží (jako t. zv. possessorium) k upravení sporu o vlastnictví
(petitorium), pokud při tomto úloha stran sporných držbou se
ř"ídí. 1) lnterdiktú těchto lze též použiti, aby odvráceI:!o bylo i ru-

•

.

a) §. 4 .. 6. J. de illtprdictis. 4 15. bl L. 1. §. 2. 3. D. uti possid . 43.
17. §. 4. J. I. c. d. Gai. IV 148. L. 25. D. de poss. 41. 2.
ArndtBovy l'andekty.
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šení, které sice neruší držbu úplně avšak pi'ece částečně, obmezujíc osobivě volné nakládání s věcí,") a to spůsobem podobným,
jako odporuje se žalobou zápůrčí (negatoria actio) právu, kterýmž
obmezuje se volné nakládání s věcí. 2) Interdicta recuperandae possessionis však směl'ují podstatou svou k tornu, aby ztracená již
držba byla navrácena od té osoby, která jí spůsobem bezprávným
nabyla; k ochraně trvající držby slouží nepřímo jen tím, že jsou
vůbec propůjčeny, ale pro souvislosť a pro tento jich účel může
o nich jednáno býti již na tomto místě. 3)
Pozn. 1) Gai. IV. 148. Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi, quum ab utraque parte de proprietate alicuius rei
controversia est, et ante quaeritur, uter ex litigatoribus possidere et
uter petere debeat, cuius rei gratia comparata sunt uti possidetis et
utrubi. Dle toho §. 4. D. h. t. Retinendae possessionis causa comparata sunt interdicta uti possidetis et utrubi, quum ab utraque parte de
pl'oprietat.e alicuius rei controversia sit etc. Srov. L. 1. §. 2. 3. D.
uti possid. 43. 17. Huius autem interdicti (uti possidctis) proponendi
causa haec fuit, quod separata esse debet possessio a proprietate; fieri
etenim potest, ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus
quidem sit, possessor vero non sit; fieri potest, ut et possessor idem
et dominu s sit. §. 3. Intel' litigat.ores ergo quoties et propri~tatis controversia, aut convenit inter litigatores, uter possessor sit, uter petitor,
aut non convenit. Si convenit, absolutum est; ille possessoris commodo, quem convenit possidere, ille petitoris onere fungetur. Sed si
inter ipsos contendatur, uter possideat, quia alteruter se magis possidere affirmat, tunc si res soli sit, in (de) cuius possessione contene1itur, ad hoc interdictum remittentur (not. b.) . Jinou tbeorii, jež od·
cbyluje se od této nauky, vytkl Savigny, Recht des Besitzes §. 37 .. 39.
srov. §. 6. 12. a. Interdicta retinendae i interdicta recupel'andae possessionis třeba lPysliti sobě podstatně jako žaloby ex maleficio a mají
tudíž náležeti do práva obligačního, ježto udaný případ hlavní, kde
užívá se interdiktů prvnějších, vysvětluje se fikcí, že jest obávati se
násilí. Srov. naproti tomu Vangerow §. 336. p. 1. Pucbta Vorles.
§. 133. Miiblenbruch §. 239. p. 10.; též Rudorff v Ztschr. f. gesc b.
Rtsw. XI. §. 333 násl. a Scbmidt lnterdictenverfaluen str. 186 násl.,
kteřížto poslednější připisují onen účel tomu, že dle jich nálJledu zavedena hyla později duplex forma interdicti: arg. L. 1. §. 26. D. de
aqua quot. 43. 20. Shora uvedený v)'znam interdiktů recupel'a ndae po ssessionis a jich historickou spojitosť s dnešním právem důkladně provedl H. Witte, das interdictum uti possidetis jakožto základ dllešního
possessoriull1 ordinarium, 1863 str. 28 .. 46. 111 násl. ; o tom Dernburg
c, L. 1. pro §. 4. L . 3. §. 2. 4 .7. D. uti po,sid. L. 52. §. 1. D dr
].Joss. 41. 2. L. 8. §. 5. in f. D. si serv. vind. 8. 5. cf. L. ll. D. de vi. ~3. 16.
L. 5. §. 10. D. de op. n . lluut. ~9. 1.

v krit. Vjsehr. V. str. 511 násl. Srov. též Rlldorff Anhang zu Savigny's
Besitz Nr. 129. 132., Ihering, Grund des Besit;.;essehutzes 2. vyd.
str. 72 násl. Bruns, die Besitzklagen [st.r. 1 .. 83.J (v. shora §. 129.
p. 1. n. k.), [Randa 2. vyd. §. 7 a. p. 10.], vůbec Windscheid 4. vyd.
§. 158 .. 160. Brinz 2. vyd. §. 180 .. 184 [Randa n. u. m. §. 7 . . 7 d.]

2) Že řečenýcb interdiktů takto se užívá, popírá Vangerow
(5. vyd.) §. 336 str. 605., jenž má za to, že lze jich užiti jenom
proti tomu, kdo sám též chce býti držitelem (věci). Srov. však not. c.,
zejména L. J. pr. D. 43. 17. Uti ... possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto. L. 8. §. 5. D. 8. 5. Sed et interdictum uti po ssidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur qualitet velit suo uti.
Savigny n. U. m. 7. vyd. str. 400. Pucbta Inst. II. §. 227. [8. vyd .
str. 137.] Bruns Rt. des Besitzes str. 47 násl. a nyní též Vangerow
6. vyd. st.r. 776. 7. vyd. str. 683. srov. Seuffertův Arch. V. 172.
Příliš daleko jde ovšem Tbibaut v civ. Arch. XVIII. str. 321., maje
za to, že interdikta uti possidetis lze užiti, když "v noci vtrhnou do
domu · výtržníci, tam povylwjí, do dvéří bouchají a dvéře vyvracují"
a t. d. Srov. však Schmidt n. U. m. str. 51 p. 32. str. 162., zvláf:.tě
pak Witte n. U. m. str. 98 .. 108. Bruns Bstzkl. str. 48 násl.
Windscheid 4. vyd. §. 159. p. 1 násl. Brinz §. 181. p. 10 násl. Co se týče otázky: "mají-li spoludržitelové mezi sebou interdicta possessoria" srov. Biiff v prakt. Ar,~h. n. F. III. str. 113 násl. Miescher
v civ. Arch. LlX. 5.

3) Římané staví vedle sebe interdicta adipiscendae, retinendae,
rccuperandae possessionis, Gai. IV. §. 143 .. 155. §. 2 .. 6. J. de
interd. 4. 15., mezi těmi dle práva staršího jakési tam adipiscendae
·quam recuperandae possessionis. Ulp. Fragm. IV. Všem pak jest společné, že směřují k držbi', odtud possessoria interdicta (cf. L . 20. D.
de ser vit. 8. 1. "interdicta veluti possessori" vzhledem k iuris quasi
possessio; Gai. IV. 145. "possessorium interdictum U jakožto název int . .
adipiscendae possessionis) . Zde však lze přihlížeti jenom k interdiktům
retinandae a recuperandae possessionis, kteréž zakládají se na držbě;
int. adip. possessionis vyskytují se toliko vzhledem k určitým poměrům
právním. Savigny n. U. m. §. 35. Rudorff Anh. Nro . 126. 127. lhering
ll . U. str. 66 násl.
') Držba neb hodnota této může jal.ožto poměr, jenž má v právu
majetkovém hodnotu, býti též předmětem jiných osobních žalob, nn pl'.
actio quod metus causa, L. 21. §. 2. D. quod met. C. 4. 2., actio
furti, L. 75 (74.). D. de furt. 47. 2., obzvláště též i kondikce dle
§. 340 násl.: L . 15. § I . D. de cond. indeb. 12. 6. L. 1. §. 1. L .
2. D. de cond. trit. 13. 3. L. 19. §. 2. D. de precario 43. 26. a j .
Táž náleží do práva obligačního . Srov. Bruns Besitz str. 27 násl.
[Besitzklagen §. 16 .. 19.]. Rudorff Anh. Nr. 161. Ihering n. u. m.
str. 64 násl. Windscheid 4. vyd. $i. 161.
20*
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§. 172.
1. lnterdicta retinendae pOi:lsessionís.

K ochraně nynější držby slouží dva interdikty se zvláštním
jménem, I) interdictum uti possidetis pro nemovité, ") interdictum
utrubi pro movité věci, b) dle práva Justinianova neliší se dále od
sebe. C) Příčina jich jest rušení držby, ať již záleží v pouhém popírání nebo ve skutečném rušenÍ. d) Jich účel jest, aby držba byla
uznána. náhrada škody za učiněné porušení dána a aby žádné rušení se' více nestalo, e) z kterého7: důvodu dle okolností jistota
dána býti musí (cautio de non amplius turbando). Ale tyto inteľ
dikty jsou duplicia interdicta; t) žalobce může právě tak býti odsouzen, jako žalovaný, poněvadž obě strany pokládati sluší za ža~
lobce a žalovaného (§. 99.). Ve sporu zvítězí ta strana, která nym
má držbu právnickou, předpoldádajíc, že jí neodňala právě odp~rc~
spůsobem bezprávným (vi, dam neb praecario, §. :36); g) ~e-l~
tomu tak, nezpomahá jí držba její, a touto měrou z~lobce, ]enz
nyní nedrží, jakož také žalovaný, v držbě nejsoucí tImto sporem
opět může nabyti ddby,~) které strana protivná ~d ní d~sá~la
spůsobem vadným. b) Nárok na náhradu škody promlčI se vyprsemm
jednoho roku příhodného (annus utilis, §. 90.), počínajíc od ča~u,.
kdy držba byla porušena,3) leč by protivník měl ještě z toho zIsk
nl\jaký. i)
Pozn. 1) Srov. a) L. 1. pro D. h. t. 43. 17. Ait praetor: ~di
eas aedes, quibus de agdur, nec vi nec clam nec precarw alter ab
altera possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri veto. De cloacts
hoc interdictwn non dC/ba; neque pluris, quam quant~ ?'es ent, tnil'a
anmtm, quo p1'únum exper'i undi patestas fuerit, agere .perm'ittam. Cf.
Fest. v. possessio: ~tti posside~is e~t1~1. fundum; též ~ttt posstdetts e~t~!
locum arg. L. 3. §. 6. D. utl possld. L. 60. D. de V. S. b) L. .
pro
utl'ubi. 43. ::; 1. Praetor ait: Utrubi hic homo, quo de agttul',
1JIaiore parte h'Wiusce anni fuit, quominus is eum d~t?at, mm fien veto:
§. 1. Hoc interdictum de possessione rerum mobllmm locum habet,

D:

---;Di;.

uti pussidetis. 43. 17. Cod. 8. 6. b) Dig. utrubi. 43,_31 c) §. 4.
in f. J. L c. L. 1. §. 1 D. L C. cf. Gai. IV, 150 .. 152, d) §. 111. 110\. h: ~.
e) L. 1. pl'. §. 1. L. 3. §. ll. D. uti possid. 43. 17. cf. L. uno Culi L. t., ) §. I.
J. I. c. L. 3. §. 1. D. I. c. L. 2. pl'. D. de interd. ~3. 1. g) L. 1. pl'. §. ~~ L.
~. 3. pl'. fl. llti pussic1. L. 53 D. de poss. 41. 2.. ,) L. 3. pl'. Cl~ L 1. )j. 1.
II utrubi. §. 4. J. J. c. cf. Gai. IV. 166 .. 168. ') L. 1. pl' D. utl poss. L. 4,.
i>' de interd. 43. 1.

sed obtinuit, vin; eius exaequatam fuisse uti possidetis interdicto , quod
de rerum soli (sc. possessione) [de rebus soli] competit, ut is et in hoc
interdicto vincat, qui nec vi nec clam nec precario, dum super hoc aL
adversario inquietatur, possessionem habet.
Srov. vůbec Savigny
§. 37 .. 39 Bruns Besitz §. 6. [Be sitzkl. 1. a III. oddíl]. Schmidt n.
U . m. str. 49 násl. str. 60. Witte str. 46 násl. str.
J 09 násl. Fitting
v civ. Arch. LV. 14. Windscheid 4. vyd. §. 159. Bl'inz 2. vyd.

§. J81.

18~ .

2) Tento účinek Savigny [7. vyd. str. 403 násl. 410 násl. 413

násl.] nepřikládá interdiktu tomuto, poskytujeť pouze žalovanému jakousi exceptio vitiosae possessionis, kterouž pak ma přece spůsobeno
býti odsouzení žalobce, jehož držení jest vadné. Tak i Sintenis §. 46.
p. 19. Seuffert §. 412. p. 17. Srov. naproti tomu Vangerow §. 336.
Puchta §. 133. Keller v Ztschr. fur gesch. Rtsw. XI. 9. Rudorff tamto
str. 335. Bruns str. 57 násl. Ediktem slibovala se ocllrana jenom
potud, uti nec vi nec clam nec precario alter ab aHero possidetis;
tím se vysvětluje, že v pramenech skorem ani se nevyskytuje nějaká
exceptio vitiosae possessionis; jen jednou, kde jde o držbu práv, označuje se odvolávání se na vadnosť držby odpůrcovy slovem exceptio.
L. 1. §. ll. D. de itin. 43. 19. cf. L. 15. §. 4. 5. D- quod vi. 43.
24 ["annua exceptio"] Schmidt n. U. m. str. 111 násl. Spisovatel tento
popírá str. 112 násl. srov. str. 183 násl. z důvodů velice zdánIivýcb
a z podstaty starého řízení intcrdiktního vyvozovaných shora popsan.ý
účinek duplicity interdiktu, ano i onen též Savignym uznávaný jednostranný účinek, svědčící na prospěch žalovaného, jenž nenalezi se
v držení: "z těch duplicia interdicta nenáslodují totiž nijaká duplieia
iudicia, nýbrž prosté actiones." Str. 184. p. 6. Po náhledu tomto dllplicita interdiktů neměla by v právu J ustiniannvě žádného smyslu více,
ježto interdictum ve starém smyslu všude nevyskytuje se více, a může
pouze ještě mluviti se o žalobách pro přestoupení zákazu v interdiktní
formuli obecně vysloveného, že nesmí držba býti rušena; nemělo by
tudíž žádného smyslu, dí-li §. 7. J. de interd.: par utriusque litigatoris in his cOllditio est, nec quisquam praecipue reus vel actor intelligitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partem (parte s) sustinet,
právě jako dle L. 2. §. 1. D. comm. div. 10. 3. v iudiciis divisoriis
"par causa omnium videtur." A prakt.ick)" výsledek tohoto náhledu jest
nad míru neuspokojivým. Je-li totiž držba mezi A a B spornou, a vyjde-li následkem žaloby prvšího na jevo, že A sice drží, ale vadnč,
tož bude B prostě odbyt; tímto spůsobem věčný boj B proti A nabude jaksi sankce, a B bude nucen, aby boji tomu př'ítrž učinil , teprve
nyní chopiti se prostředku interdictum recllperandae possessionis, ač
jest již najisto. že tu jsou podmínky jeho; vyjde-li však na jevo, že
B drží vadně, bude A rovněž odmrštěn a přinucen, aby uchýlil se
k illterdiktu recup. poss., jenž uznán již za odůvodněný, aneb může
nyní ze své strany za!Jájiti boj činný proti ll, ježto tomuto nepřísluší
oproti němu žádné účinné interdictum retim posS., dle nábledu SaYigny-ho pak teto mělo by spíše za následek, že onen dosáhl by zase
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držby. Jest tudíž nabíledni, kterak nezúplna dosaženo bylo by účele,
pro kterýž měla býti zavedena duplex forma interdicti (§. 171. p. I.
n. k.). Nicméně přistoupili na náhled Schmidtův Brinz I. vyd. §. 31.
str. 82. Pagenstecher III. str. 229 násl. 238. ano i sám Rudorff
k Puchtovým Jnst. ll. str. 225. p. 1., srov. též Bruns v Bekkerově
Jahrb. IV. str. 44. 45. Naproti tomu právem drží se Vangerow též
v 7. vyd. str. 678 shora vypsané theorie o duplicitě interdiktu, a od
té doby zastávají se znova theorie této obšírně: Witte n. u. m. str.
60 .. 87.; srov. str. 126 násl. 142 násl. Srov. Rudorff Anh. Nr. ] 37. ;
proti němu Windscheid n. u. m. p. 10. Brinz §. 182. p. 17 násl.
a literaturu novější tam uvedenou.

3) Neprávem vztahuje se toto promlčení též na obranu, kterouž
namítá se vadncsť dr7by odpůrcovy, Vangerow §. 336. str. 682. Pucht.a
~. 133 . p. g. N uproti tomu L. 4. D. de interd. a L. 1. §. 5 . D uti
possid. Perpetuo autem lIuic interdicto insunt haec: quod nec vi nec
clam nec precario ab illo possides ; srov. L. pl'. L . 8. §. 12. D. de vi.
43. 16. L . 7. §. 5 . D. commun. div. 10. 3. Rudorft v Ztschr. fiir
gesch. Rtsw. XI. str. 335. "Schadensersatz f. vergangene Verletzungen . ..
ist die einzige (Function des Interdicts), fttr welche die Verjahrung des
Int.erdicts einen Sillll hat.." Srov. též Schmidt n. u. m., str. 119.
Pagenstecher III. str. 231. Witte n. u. m. str. 87 .. 97. 125 násl
129 násl. a Rudorff Anh. Nr. 142. [a k Puchtovi n. u. m.] Brinz
§ 182. I). 23 násl.

4) Vedlé interdiktů retinendae possessionis aneb tak zvaného
possessorium ordinarium, kterýmž ve případě sporu se uznává, komuž
náleží držba po dobu petitoria, připustila praxe v právu obecném ještě
tak zvané possessorium summarium aneb summarissimum, kterýmž se
má rozhodnouti o provisoruí držebnosti po dobu possessorium ordinarium, ježto sem hledící ustanovení staršího práva (fructus licitatio, Gai.
IV. 166 . . 169.) nepřešlo do práva Jnstinianova. Dle práva partikul ární bo však rozlišování ono má též ten význam, že possessorium summarium rovná se poss ordinarium práva obecního. naproti tomu poss .
ordinarium týká se pouze držby opírající se o nějak}' titul nabývací,
podobně jako při actio Publiciana. Srov. Savigny n. u. m. §. 51. Bruns
Rt. d. Bes. §. 28. 33 . 44. a str 397 násl. Bayer, Summar. Proc. str.
168 násl. Platnosť obecnoprávní pj"'ikládá však onomu possessorium
ordinarium v poslednějším významu nyní zase v důkladném pojednání
Delbriick, die dingliche Klage des deutschen Rechts §. 18 násl. (shora
§. 170 p. 4.). Srov. však proti němu Bruns v Bekkerově Jahrb. IV. I .
Maassen tamto II. 13. Bruns Bstzkl. str. 212 násl. Windscheid 4. vyd.
§. 162. p. 10. 11.

§. 173.
2. In t e rdi c tar e c u per a n d a e p o s s e s s i o ni s.
Ač dle §. 172. také interdicta retinendae possessionis k opět
nému dosažení ztracené držby vesti mohou, pokud ten, jenž ji žalobcovi odňal spůsobem bezprávným, nalezá se ještě v držení,
přece jsou ještě zvláštní interdikty na podmínce této nezávisle,
kteJ é podstatou svou směřují k opětnému dosažení držby ztracené
aneb k n:íhradě za ní. Interdikty tyto jsou:

Interdictum de vi. a) Dle římského práva,l) př'ísluší tento interdikt tomu, b) neb také dědiet'llll toho, C) kdo násilím na něm neb
na osobě zástupcově spáchaným (vis atrox d) zapuzen byl z právnické držbye) nějaké věci nemovité f) (deiectus), 2) proti té osobě ,
která r..ásilné zapuzení držby sama vykonala, neb skrze jiné vykonati dala aneb násilí ve svém jméně provedené schválila, g) ať dosavade věc drží neb ne. h) Interdikt tento směřuje k vrácení držby
a k úplné náhradě škody, zejména také k náhradě všech jiných
věcí, kterých osoba zapuzená dejekcí pozbyla, i) avšak v tomto rozsahu jen do jednoho roku příhodného (annu s utilis), po jehož vypršení žalováno múže býti jen in id, quod ad deiicientem pervenit. k)
Se stejným obmezením má také místo žaloba na dědice dejicienta 1)
pak na toho, v jehož jméně sice, ale bez jehož příkazu neb schválení, zapuzení z držby vykonáno bylo skrze osoby na něm závislé, m) nikoliv také na toho, na něhož snad jinak držba od zapuditele byla přešla. n) Avšak dle jedné konstituce JUi;tinianovy,o)
podobně jako násilný držitel k prá.vu pohnán má býti také ten,
jenž zmocnil se pozemku osoby nepřítomné, a rovněž císařskými
konstitucemi také v jiných případech tomu , jemuž odi'lata byla
držba "ěti nemovité, bez násilí sice ale pi"ece spúsobem bezprávným
a) Dig. de vi et de vi armata. 43. 16. Cod. unde vi. 8.4. si per vim vp]
alio lllodo absentis pertllrbata sil. possessio. 8. 5. b) L. 1. pl'. §. 1. D. h. t.
C) L. 1. §. 44. D h. t . d) L. 1. §. 3. 22. 28. 29. D. h. t . e) L. 1. §. 9. 10.
23 .. 26. eod. L . 1. Cod. si per vim. 8. 5. f) L. 1. §. 3 .. 6. D. eod. ~. 6. J. de
interd. 4. 15. g) L. 1. §. II . . 18. L. 3. §. 10 . . 12. D h. t. h) L. 1. §. 13. 36.
42. L. 15 16. eod. i) L. 1. §. 31 .. 41. L . 6. 9. §. 1. L. 10. 15. D. eod. L. 9 .
Cod. h. t. 8. 4. k) L. 1. pl'. §. 39. D. h. t. I) L. 1. §. 48. L. 2. 3. pl'. L. 9.
pr. eod. m) L. 1. §. lií. 19. pod . n) L . 3. §. 10. D. uti possid. 43. 17. 0) L . ll.
Cod. h. t. 8. 4. (Justinianus Joani p. p. a. 532.).
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a bez jeho vúle, P) propújčuje se žaloba k opětnému nabyTÍ držby. 3)
Při movitých věcech, ku kterým se interdictum de vi nevztahovalo, poskytovalo interdictum utrubi až do Justiniana dostatečné
pomoci ve všech případech, když byla držba bezprávně odňata; tu
pak ta osoba zvítězila, která za púsledního roku déle v držení byla
nežli strana protivná, nedržíc věc, vi clam precario od ní. N e\'yhovuje účeli svému ustanovení práva Justinianova, dle něhož interdikt
tento jakož i interdictum uti possidetis upraven na nynější držbu,
a může proto jen v rozsahu obmezeném sloužiti k opětnému nabytí držby ztracené,4) a zda v novějším právu intel'dictum de vi
také na věci movité rozšířeno bylo, jp.st velmi poehybno. 1;) V kanonickém právu pod jménem actio spolii llznána byla velmi obsáhlá
žaloba z držby, všechny přerlměty držby zavírající, q) ktel'ouž lze
dosíci vrácení držby nejen na tom, kdož násilně v držbn se uvázal,
a na dědicích jeho, nýbrž také na třetích nabyvatelech držbu, kteří
věděli o násilném zapuzení dřívějšího držitele,6) a praxe rozMi'ila
ještě více tuto žalobu na všechny případy, když někdo nesprávně
pl'ivlastnil si držbu Vl'oti vůli dosavadního držitele. 7)

nazývá místo to]) "Portentum" Huschl,e v Lindově Ztschr. n. F. XIV.
stl'. 81. p. 3.). O tom, jak starší právo rozdíl činilo n:ezi iuterdictum de vi armata a de vi quotidiana, kterýžto poslední interdikt
oyl vyloučen, byla-li držba vadná, srov. Gai. IV. 154. 155. s §. 6. J.
de interd. 4. 15.

2) Thibaut v civ. Arch. XVIII. 13. tvrdil, že pr)- interdictum de
vi přísluší každému, kdo vypuzen byl z držení (naturalis possessio
v jeho smyslu) násilím, a mimo to propůjčoval týž interdikt zvláště
i manželi, byla-li manželka vypuzena z držení věcí jí manželem darovanf'ch, nikoli však, pakli přihodilo se t.otéž jejímu pachtýři: arg. L.
1. §. 9. 10. D. h. t. Deiicitul' is qui possidet, sive civiliter sivc llaturaliter possideat; nam e1. na1.uralis possessio ad hoc interdictllm pertinet. - Denique et si maritus uxori donavit eaque deiecta sit, poterit interdicto uti, non tamen si colonus. Než pro tento náhled mluví
dle Puchty §. 135. p. a. "sotva stín nějakého důvodu." Proti tomu
též Kierulff 1. str. 349., ačkoli souhlasí s Thibautem co do tCl'minologie. Srov. shora §. 136. p. 2. Co se však t:f'čc prvší ottízky, souhlasí
s Thibautem Pfeifer, was ist und gilt im R. R. der Besitz? str. 55
násl. a Sintenis §. 42 . p. 24.
3) Žaloba ta vyskytuje se v pramenech (not. p.) s názvem interdictum aneb actio momentariae aneb momentaneae possessionis, actio
momenti. Novější spisomtelové většinou shledávají tu dle Savignyho
§. 43. toliko nové pojmenování interdiktní žaloby de v. Že název ten
obsabuje další rozšíření rekuperatorních žalob z držby, hájí nyní
s Cuiaciem a s jinými staršími právníky přesvědčivě lhering n. u. m.
2. vyd. str. 104 .. 136. proti němu Bruns Bstzkl. str. 84 násl.
Windscheid. 4. vyd. §. 160. p. 5., s druhé strany Brinz §. 183. p. 20
násl. [Meischeider str. 462 násl.].

2. Inteľdictum de precario. r) Interdikt tento vztahuje se
k tomu, když někomu byla přenechána držba až do odvolání, 8) což
děje se obyčejně na žádosť vyprosníka (praekaristy), odtud také
jméno. S) Výprosník takový má z pravidla odvozenou držbu právnickou, která proti osobám jiným, vyjímaje Pl'opůjčitele, chráněna
jest interdikty obyčejnými. t) Jetliže po odvolání výpro~y držba
nevrátí se propůjčiteli, tedy přísluší tomuto interdikt dotčený proti
příjemcovi neb jeho dědicům, aby sobě zjednal vrácení držby a náhradu škody, kterou mu spůsobil odpúrce následkem dolus neb
culpa lata. V) 9)

~) Srov. §. 172. p. 2. Rudorff dodat. k Sav. Nr. 145. Ihering
n. u. m. str 141.

1;) Že již na základě L. 7. Cod. h. t. 8. 4. (§. 94. not. h.) interdictum de vi vůbec rozšířeno bylo na věci movité, tvrdí mnozí se
Savignym §. 40. [str. 437 násl. 7. vyd.J sro\'. Rudorff Anh. Nr. 152.
Proti tomu Puchta n. u. m. p. a. Bruns Rt. d. Be:;. §. 7. [str. 67.
74 násl.J Iher:ng str. 136. Ob die momenti actio? Brinz Pand. str.
86. srov. Iherillg str. 141 násl.

Pozn. 1) L. 1. pl'. D. de vi. 43. 16. Praetor ait: Unde tu illum
vi deieeisti aut familia tua deieeit, de eo, quaequc ille tune ibi habuit,
tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum, qui vi
deieeit, pel-venel-it, iudieiu.m dabo. ([Tu smísuje se interdikt a actio in
factum, čehož kompilatoři zavinili; z té príčiny a z důvodů mluvnických

6) Co se týče actio spolii a příbuzné exceptio spolii srov. Savigny §. 50. Bruns §. 1ti .. 23. [Besitzldagen §. 20 .. 25.J Seuffel't
§. 415. Delbriick n. u. m. §. 22 násl. 63 násl. Windscheirl §. 162. Maas:;en "ZUl' Dogmengeschichte der Spolienklage" v Bekkerově Ja!JrlJ.

P) ruor. a L. 1. 2. Cod. si per vim. 8. 5. (not. a.) L. 5. 8. Cod. b. t.
8. 4. L. uno Cod. ubi de posS. 3. 16. L. 3. Cod. qui legit. pu·s. 3. ti. cf. L. 12.
Cod. de poss. 7. 32. L. 1. 2. 3. 6. l'heod. Cod. unde vi. 4. 22. L. 8.;l. 1. Theorl.
Ood. de imise!. 2. 1. <tj cap. 18. X. de restitutione spoliatol'um . 2. 13. 1') Dig.
de precario. 43 . 26. Cod. de precal'io et Salviano interclicto. 8. \J. s) L. 1. 2.
§. 3. L. 4. §. 2. D. h. t tj L. 4. §. 1. D. h. t. cf. L. 10 §. 1. D. de posS. 41.
2. §. 135. not. 1. §. 172. not. g. U) L . 8. §. 8. D. h. t. L. 2. Ood. h. t. V) L. 8.
§. 4 .. 6. D. h. t.

III. 8.

7) Aby olJvod této žalolJy actio spolii tak daleko se rozšiřoral,
tomu s v}'sledkem postavil se na O(;pOI' Savigny n. u. m., než nyní
zase hájí rozšiřování to jakožto přiměl'ené pral<ticl,é potřebě I!Jering
n. u. m. str. 136 násl. Srov. Windscheid §. lu2 a. Brinz §. 183. 11, k,

..

\
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8) L. 2. pr. D de precario. Ait. praetor: Quod precario ab 'illo
habes aut dolo malo jecisti, ut desineres habere, qua de re agitllr, id
illi restituas. Savigny §. 42. G. E. Schmidt, das Commodatum und
Precarium. 1841. (srov. Schmidt von llmenau v krit. Jahrb. VII. str.
769 .. 793.) Bulling, das Precarium. 1846. Srov Brinz 1. vyd. str. 87.

Kapitola třetí.

o

"Alles scheint darauf hinzuweisen, dass uns an heweglichen Sachen der
Unterschied von Commodat und Precarium fremd geblieben, und hier
einzig das Commodat einheimisch sei: das zwar auch wir eine Leihe
an Immohilien, Servituten uud ahnlichen deutschen Rechten haben,
keinesfaJJs aber mit allen Eigenthlimlichkeiten des Ptecariums". Proti
němu Windscheid §. 160. p. 16 .. 18. srov. Vangerow III. §. 691.
Dankwardt, das Precarium U. d. Emphyteuse, v dogm. Jabrb. XIV. 6.
Uhbelohcle, liber d. Precarium an korperlichen Sacben v civ. Arch . LIX.
6. (rect. 7.). Ostatně upírá nejnověji interdikt de precario ráz interdiktu recuperandae possessionis lhering n. U. m. teprve v 2. vyd.
str. 96 násl. arg. L. 4. §. 3. L. 15. §. 3. L. 18. D. h. t. a tak
i Brun.3 Bstzkl. str. 180 násl. Srov. proti tomu Windscheid 4. vyd.
§. 160. Nr. 2. Brinz 2. vyd. §. 184., k tomu Dankwardt n. u. m.

Ž

e b n o s tec h.l)

I. Podstata služebností.
§. 175.

A. Vymezení pojmu.

§. 19 .. 21. 28.
9) Interdidum de clandestina possessione? L. 7. §. 5. D. comm.
div. 10. 3. Julianus scribit, si aiter possessor provocet, alter dieat eum
vi possidere, non dehere hoc iudicium (communi dividundo) dari, nec
post annum quidem, quia placuit, etiam post annum in eum, qui vi
deiecit, interdictum reddi; et si precario, illquit, dicat eum possidere,
adhuc cessabit hoc iudicium, quia et de precario interdictum datur.
Sed et si clam dicatur possidere qui provocat, dicendum esse ait, cessare lIoc illdicinm; nam de clandestina possessione competcre interdictum inquit. O tom Savigny n. U. m. §. 41. Witte n. U. m. str.
45 násl.

§. 174.

V. Jak pozbýváme vlastnictví.
Ve všech případech, když někdo jiný nabude vlastnictví, rozumí se samo sebou, že dosavadní vlastník práva svého pozbude.
Toto může se také státi, aniž vlastnictví na osobu jinou přejde,
bud' vůlí vlastníkovou, derelikcí, k jejíž platnosti se vyhledává, aby
vlastník oprávněn byl věc zciziti, aneb bez jeho vúle, z důvodů
v §. 127. uvedených.

s I LI

t

/

Služebnosť (servitus, Dienstbarkeit) jest věcné prá\o, které
v sobě zavírá užíváni nějaké věci v určitém směru (užívání čá
stečné), obmezujíc proto vlastnictví li: věci ('O do jejího užívání a to
bud' ve prospěch určité osoby !Jebo ve prospěch vlastníka určitého
pozemku; právo služebnosti spojeno jest tedy s určit.ou osobou jakožto subjektem oprávněným aneb s vlastnictvím jistého pozemlm,
který zde jaksi jeví se býti subjektem oprávněným. Známkou touto
služebnosti liší se od emphytense a superficie, jakožto právo sobě
zděditelných a zeizitelných. '2) Dle svého obsahu jsou, jako práva
tato, částěmi obsahu vlastnictví, jsouce vyňata z něho a příslušící
ted' jako práva samostatná komus jinému nežli vlastníkovi. Z toho
však nevyhnutelně nenásleduje, že by vlastník více nemčl těch
práv. která jsou obsahem služebnosti; vlastník postrádá z práv
vlastnických jen tolik, co srovnati nelze s právy pl'íslušídmi držiteli
služeunosti; ale toť jest ovšem 0,10 kladné neb zápol'l1é oprávnění
z vlastnietví plynoucí, kteréž pi'iměřeno jest opáčnému právu tržitele
služebnosti. 3)
POZll. 1) Nejnovější spracovál!í nauky této jest: Ludcn, die Lehre
von den Servituten. 1837. E. Hoffmann d. L. v. d. S. nach R. R.
2 Thle. 1838. 1813. R. Elvers, die romisebc Scnitutelllehre . 1856.
(o tom Kuntze v Heir1ellJ. krit. Zt~cbr. II. stl'. :1.27 .. 268. Arnrlt.:i
v lu'it. Ueberschau ll. str. 161., civ. Schl', 1. str. 168 násl.) Heimhaelt
v Rtslcx. X, str. 145 .. 349. Schonemann, die Sel'l'ituten. 1866. Windscheid 4. vyd, §. 200 .. 217. Bl'inz 2. vycl. §. 185 .. 201.

2) Slovo seriVitus znamená nejprve ohmezení, ve smyslu pasivním,
častěji však ve smyslu aktivním pÍ'Íslušné právo. V širším smyslu sluje

v L. 86 . in f. D. de legato I. jednou též i superfieies "servitus" a
v L. 1. §. 22. D. de aqua et aquae pluv. 39. 3. na)':načuje se tímt.éř,
výrazem i zákonné o bmezení vlastnictví.
.
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3) V této věci srov. proti Vangerowi §. 338 . p. 1., Scheud

xn.

v Ztschr. fur gesch. Rtsw.
str. 242 násl. a Arndts v Lindov ě
Ztschr. n. F. III. str. ~50 (civ. Schl'. I . str. 251.) násl. S těmito
v souhlasu jmenuje též Elvers str. 81. servituty z vlastnictví "odvět
vená oprávnění" , ačkoli hledí jinak spisovatel tento spůsobem rovněž
nezdařeným jako strojeným pojem služebností tak vymeziti , že prý jsou
právní vládou nad jednotlivou vlastností cizí věci fysické, kteroužto
vlastnosť jednotlivou sluší sobě mysliti' jako samostatnou věc nějakou,
a se stanoviska tohoto domnívá se str. 298 násl., že objevil důrazný
rozdíl nlezi ususfructus s jedné a emfyteusis a superficies s druhé
strany. Srov. oproti němu Arndts v krit. Uebel'schau n. u. m. Kuntze
n. u. m. str. 232 násl. Než posléze jmenovaný zase bez vS'sledku se
namáhá, aby dokázal, že "nikoliv obsah služebnosti, nýbrž právo lm
zřízení služebnosti jest živlem vlastnickým, a že "obmezení služGbnosti
není obmezováním vlastnictví, nS-brž na nejvýše obmezováním vlastníka ... ve vykonávání vlastnictví" [stl'. 240. 243.]. Srov. ostatně též
Brinz 1.' vyd. str. 258násl. (2. vyd. §. 186.). Keller §. 163. Windscheid
§. 200. p. 3. Forster III. §. 185.

§. 176.
B. Všeobecné zásady.

o služebnostech vflbec platí t.yto všeobecné zásady, které
dílem již samy sebou plynou z jich povahy jakožto věcných práv
k věci cizi: 1. Obsah slllžebnosti nemůže v tom záležeti, aby
vlastník věci služebné zavázán byl něco konati, nýbrž jen v tom,
aby něco trpěl lleb něco opominul, čemu by jakožto neobmezený
vlastník mohl zabrániti, neb co by konati oprávněn byl. 2 Nikdo
nemůže míti služebnosti na své vlastní věci. 3. Služebnosť nemůže
opět býti předmětem služebnosti další. 4. Služebnosť musí poskytovati výhody nějaké subjektu oprávněnému; nemůže pouze v tom
záležeti, aby vlastník něčeho se zdržel, co pro jiného jl~st beze
všeho interessu.
Pozn. a) L. 15. §. 1. D. de servitut. 8. 1. Servitutum non ea
natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia toHat amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc, ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur
aut nlln faciat. (§. 131.) b) L. 26. D. de serv. praed . urb. S. 2. Nulli
res sua servit. c) L. l. D. de usu leg. 33. 2. Servit.us servitutus esse non
potest. Cf. D. 33. §. 1. D. ne serv. praed. rust. 8. 3. d) L. ] 5. pl'. D. de
servit. 8. 1. Quoties nec hominull1 nec praediorum servitutes sunt, quia
nihil vicinorllm interest, non nlet; velu ti ne per fundum tuum eas aut
ibi consistas, et ideo si mi hi concedas, ius tibi non esse fundo luo

uti frui, ni hi! agitur; aliter atque si concedas mihi, ius tibi non esse
in fundo tuo aquam quaerere, milluendae aquae meae gratia. Cf. L. 19.
eod. Ei fundo, quem quis vendat, servitutem imponi, etsi non utilis sit,
posse existimo; veluti si aquam alicui ducere non expediret, nihilominus constitui ea servitus possit; quaedem enim habere possumus,
quamvis ea nobis utilia non sint. Srov. vůbec Vangerow §. 338. p. 2.
Elvers §. 6. 7. 14 . 16. 2G. Bocking Inst. II. §. 160. 162.; k [č. 2
textu ;>;ejména Hartmann, Rechte an eigener Sacbe. IV., nyní též dogm.
Jahrb. XVII. str. 91 násl. 141 nás!., k] é. 3. Windscheid §. 200. p. 5.
§. ~06. p. ]0. A. Schmidt v Bekkerově Jahrb. III. str. 260. p. 27.

§. 177.

C. Hlavní

rozdělení.

Služebnosti jsou, jak z §. 175. samo sebou na jevo jde, buď
služebnostmi osobními, servitutes personarum, neb služebnostmi pozemkovými, servitutes rel'um, iura praediorum, služebnosti praediální nebo-li reální, dle toho, idali právo dáno jest podstatně jen
jedné určité osobě aneb zdali trvá na prospěch určitého pozemku,
př'íslušíc každému vlastníku tohoto pozemku. Služebnosti druhll to hoto jsou velmi různé, kdežto služebnosti druhu prvého naskytují
se v určitých spflsobech a s určitým jménem, zejmena usus a ususfructus. Ale i služebnosti osobní, mohouce býti obmezeny na určité
užívání věci, mohou také míti různý obsah, aneb, jinými slovy práva
toho druhu, jaká jsou obsahem služebností pozemkových mohou
býti propi'ljčena jako osobní služebnosti, jakožto usus neb ususfructus, obmezený co do předmětu i co do obsahu, pokud jen určité
osobě prospěch II nťjakého poskytovati mohou, nejsouce spojella
s vlastnictvím pozemku. 1) Z toho, ač beze vší pot.t·eby, utvoI'en byl
pojem služebností zvaných nepravidelnými, il'regulál'llými, které spflsobem převráceným pokládány byly za jakýsi druh, stojící uprostř'ed
meli služelvlOstmi osobními a pozemkovými,2) kdežto nic jiného
nejsou, nežli pravé osobní služebnosti s obmezeným obsahem neb
př·edmětem .

Pozn. 1) L . 1. D. de servitut. 8. 1. Servitutes aut persona rum
sunt, ut usus et ususfructus, aut rerum, ut sel'vitutes rusticorum praediorum et urbanorum . L . . 4. D. de s. pl'. rust. 8. 3. Pecoris pascendi
servitns, item ad aquam appellendi, si praedii fructus maxime in pecore consistat, praedii magis quam personae videtur. Si tamen testator
personam demonstravit, cui servitutem praestari voluit, emtori vel he-
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redi non eadem praestabHur servitus. L. 6. pro eod. Veluti si figHnas
haberet, in quibus ea vasa fierent, quibus fructus eius fundi exportarentur . . .. Sed si, ut vasa venirent, figlinae exercerentur, ususfructus
erit. L. 37. eod . .. . Paulus responrlit, usum aquae personalem ad heredem Seii, quasi usuarii, transmitti non oportere. Cf. L. 1. in f. D.
de usu leg. 33. 2. L 6. D. de servit. leg. 33. 3. "usum transeundi
personae datum."
~
'.I) Tak zv . nepravidelné (irregulární) služebnosti byly předmětem
pojednání namnoze se různících . Srov. v příčině dějin nauky této
Zachariae von Lingethal v civ. Arcb. XXVII. 1. str. 5 .. 17. a Cohnfeldt, die sog. irregularen Servituten des R. R. 1862. str. 1 .. 26. Pos l ednější spis(watel shledává v místech tuto doložených všude jenom
služebnosti pozemkové s osobním (toliko ope exceptíonis pusobícím)
obmezením aneb dokonalý usnsfructus neb usus : avšak doličováni jeho.
ač hodno chvály, není nikterakž přesvědi'-ivým a zejména nedostatečný
jest dů k az, o nějž se byl pokusil, že tak obmezená práva užívací nemohou tvořiti obsah osobní služebnosti nějaké. Srov. Windscheid
§. 202. p. 2. Vangerow §. 339. p. 1. Schletterovy Jahrb. IX. str. 2
nás!. Lindův Ztscnr. n. F. XX. v Rundscbau str. 7 nás!. - Velikou
úlohu hrála ode dávna v této sporné otázce L . 14. §. 3. D. de alim.
leg. 34 1. Quidam libertis suis, ut alimenta ita aquam quoque per
fideicommissum reliquerat : consulebar de fideicommisso, quum in ea
regione Africae ve l forte Aegypti res agi proponebatur, ubi aqua ve- .
nalis est. Dicebam igitur, esse emolumentulll fideicommissi sive quis
habens cisternas id reliquerit, sive non, ut sit in fideicommisso, quanto
quis aquam sibi esset comparaturus; nec videri inutile esse fideicommissum, quasi servitute praedii non possessori vicinae possessionis relicta. Nam et baustus aquae ut pecoris ad aquam appulsus est servitus
personae, tamen ei, qui vicinus nOIl est, inutiliter relinquitur. In eadem
causa erunt gestandi, vel in tuo uvas premendi, vel areae tuae ad frumenta ceteraque legumina exprimenda utendi: haec enim aqua personae
relinquitur. Opraviti sluší .... est servitus personae tamen eius, . . ..
utiliter (aneb non inutiliter) l'elinquitur; na konci: haec enim aeque
personae 1"elinquuntur ? Tak, proti Muhlenbruchovi v civ. Arcb. XV. 18 ,
Zachariii n. U . m. [str. 14 násl. 38 násl. 46 nás!. ], s ním též souhlasí Elvers §. 23. str. 198 násl. str. 185 násl. srov. Vangerow
§. 339 . p. [str. 698 násl.] Naproti tomu 6te Bocking: ... ser-vittts,
personae tamen á etc. , a pokládá tudíž za to, že nemluví místo ono
o servítus aquae, Il}'brž o spotřebě vody se strany odkazníka. Srov.
téhož obšírnou parafrasi v lnst. II. str. 221 násl. Než Fuchs zase
v prakt. Arch. IV. 15. [str. 313 násl], vycbázeje z toho náhledu, že
"v našem místě . . . mluví se o zřízení služebnosti pozemkové jako slu žebnosti osobní (1)," chce pomoci ještě další emendací, klada závě
rečná slova "haec enim (se. servitus personae) aeque personae rel inquitur" po slově l'elicta, načež pak čte: "Nam et haustu,s aquae tll
pecoris ad aquam appulsus servitus personae (aneb ut servitus pet·sonae) etiam ei, q~ti vicinus non inutiliter relinquitur." Ovšemť zase
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jenom "trudný" to pokus, opravou vyložiti "stj"ízlivý tento fideikomí s,"
abychom se tak vyjádřili s Bocki llgem ll. U. m. Cobnfeldt n. U . m. str.
70 násl. zmužile zavrhuje celou větu »Nam et haustus . .. utendi "
jako nepravou glosu pokrajní. Momlllsen konečně ve svém vydání digest
(ll. str. 145.) dokládá k této větě: requiritur tale quicl: ut pecoris
ad aquam appulsus et servi tu s pascendi ei qui vicinus non est etc.
Srov. Brinz 2. vyd. §. 195. p. 13 násl. - Ostatně slovem servítutes
zhusta vyrozumívají se v pramenech povýt. ečně služebnosti pozemkové.
§. 6. 7. de usu. 2. 5. srov. 8 J . lib. 2. tito 3. a 4. Dig. lib . 7. a 8.
3) Tak i saský zák. obč . §. 601. "Gegenstand einer personlichen
Dienstbarkeit konnen die gesammten Nutzungen oder einzelne Arten
der Nutzungen einer fremden Sache sein. Auch Befugnisse, welche den
lnhalt von Grunddienstbarkeiten bilrlen , konnen, ohne mít dem Eigentbum
eines Grundstucks verbunden zu sein, D.ls personliche Dienstbarkeiten
bestehen, wenn sie einer Person an sich einen Vortheil zu bringen vermogen." Pak sice §. 604. "der Niessbrauch gibt das Recht alle
Nutzungen der dienenden Sache zu ziehen;" avšak §. 646. " clie Bestellung des Niessbraucbes und des Gebrauches an unbeweglichen Sachen, mit Ausnahme des Falles, wo die d a d u I' C b ertheilten . Befugnisse uber den lnhalt von Grunddienstbarkciten nicht.
hinau sgehen" u. S. w. Srov. též Forster §. 185. ll . k.

D. Jednotlivé druhy služebností.
1. Osobní služebnosti. ")
a) l'l"ávn poží"ací.

L"slIsfl"lIl·tns.

§. 178.
a) Pujem

tl

lIáležitost1: p1'áva požívacího.

Právo požÍvaCÍ (požívání, ususfructus , Niessbrauch) jest určit é
osobě pHslušíCÍ právo k cizí, movité neb nemovité. neužívatelné
věci na výtěžek, kterého z věci této
váním plodů , aniž se jí zužije (š etře
sluje poživatelem, usufructuaris neb
vlastnictví, jemuž odňato jest právo
jeho nejpodstatnější prospěch, nazývá

nabyti lze užíváním a dobýpodstaty její). b) Oprávněný
fructuarius (Nutzniesser); C)
k požitkllm a tedy doČasně
se , dokud obm ezenÍ toto trvá

• a) Inst. de usufructn. 2. 4. Dig. de usufructll et quemadmodllm qni s llt.atur
fruaLUl·. ~ . 1. Cod. de usufruciu et habitatione et millisterio senorum. 3. ;J3.
cf. Vat. fragm. §. 41 . . 93. b J pro J. b. t. L . 1. 2. D. b. t. srov. §. 52 181
C) L. 14. §. 1 . . 3. D. de usu. 7. 8.
.
.
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nuda proprietas (sc. deducto usufructn), vlastník dominus proprietatis neb proprietarius. d) Právo požívací jest právem dělitelným; eJ
může býti obmezeno na intelluktuálný díl věci, tak že k ostatním
dílům vlastnictví není obmezeno aneb že právo požívací k též
věci více osobám společně přísluší (pro partibus indivisis). f)
Pozn. L. 1. D. h. t. 7. 1. Ususfructus est ins alienis rebus utendi
fruendi salva rerum substantia. L. 2. eod. Est enim ... ius in corpore,
quo su blato et ipsum tolli necesse est. Tal{též uSllsfr. formalis oproti
tak zv. ususfructus causalis, t. j. požívací právo vlastníka samého. Starší spracování nauky této: Galvani de usufructu dissertationes variae
nejprve Patav. 1650. Noodt de usufructu libri 11., nejprve Lugd. Bat.
1713., v téhož opp. omn. [Lugd. Bat. 1724. tom. I. p. 387 .. 478.]
Col. 1732. tom. I. p. 339 .. 416. K tomu nyní Heimbach v Rechtslex.
XI. str. 867 .. 955.

§. 179.
(J) P1'áva poživatelova.

Poživatel má 1. co se týče užitku věci, z pravidla právo, jí
s vyloučením vlastníka užívati a plodů jejich dobývati, nejsa obmezen
na osobní potřebu svou, také dobýváním tak zv plodů právnických
(fructus civiles §. 55.) využitkovati věc p' o sebe, a to tím spů
sobem, jak by jí užíval rozumný a pečlivý vlastník, tanquam bonus
paterfamilias, boni viri arbitratu, a hledě k tomu, že věc jednou
vlastníku vrácena býti musí. a) Dle tohoto všeobecného hlediště
a hledě k zvláštní povaze a účelu věci služebné musí v každém
případě zvláště vyměi"en býti rozsah práv poživatelových, b) jež vúbec
dopodrobna vypočísti ::tni třeba ani vhodno není. 1) Přirozených
plodů nabývá poživatel percepcí c) (§. 156.), a sice právo toto ph
počátku požívání vztahuje se na všechny plody s hlavní věcí ještě
spojené, kdežto po skončeném užívání plody ještě nevybrané př"i
padnou vlastníku. d) Právnické plody, jichž věc poskytuje, rozdělí

~e

z pravidla dle trvání práva požívacího mezi vlastlllkem a poživatelem; e) jsou-li však jen náhradou 'za pj'iroúlllé plody, které by
vybrány býti měly, tedy přijde na to, komu by plody tyto byly při
padly bezprostřední percepcí; účinky libovolně :7.jednaných obligačních poměrů právních však netýkají se strany druhé. f) K pří
rostku věci hlavní vztahuje se právo poživatelovo jen potud, pokud
přírostek ne~áleží ve věci pro :;ebe jsoucí s hlavní věcí bezprostředně nespojenou, tedy zejména se nevztahuje k ostrovu, insula. in
flumine nata. g) Aby mohl poživatel vykonávati právo své, přísluší
mu detence věci, h) Ostatně 2) požívací právo poživatelovo múže co
do rozsahu svého více meně obmezeno býti zvláštním ustanovením ,
když služebnost se zřizuje, aneb úmluvou pozdější. i)
2. Co se týče nakládání s věcí samou, poživatel bez svolení
vlastníkova nesmí věc ani zcela spotřebovati ani podstatné změny
na ní vykonati, které by nebyly. odůvodněny j'ádným a s jejím
účelem souhlasícím užíváním, 3) což rovněž v každé případnosti
zvláště posuzovati jest dle slušného uvážení (arbitratu boni viri)
hledě k povaze věci. k) Poživatel může se své strany zapovědíti
vlastníku každou změnu, která jest na újmu jeho požívání: I)
3. Se svým právem poživatel může nakládati dle své vůle,
jsa přenechati výkon jeho osobě třetí, m) bud' úplatně neb
neúplatně, zcela neb 7. části, na určitou dobu neb jednou pro vždy
na celou dobu k požívání, a to, že této osobě jiné dovoliti mŮ7.e,
aby k svému vlastnímu prospěchu hájila požívání proti osobám
třetím věcnými žalobami poživatelovými; TI) avšak přihlédneme-li
k věci přesně, nemůže převésti samo právo uSllfruktu na osobu
jinou, ol) tak že by tato místo něho stala se pravým poživatelem
a že by trvání práva dle ní se řídilo, 0) a rovněž nemůže propůj
čiti jinýdl práv k věci, na př. služebností, která obmezují vlastnictví. Naproti tomu vlastník může ovšem zciziti svou nuda pro prietas, P) ale nesmí jednostranně předsevzíti žádné právní dispooprávněn

e) L. 25. §. 2. L. 26. D. h. t.

f) L. 58. pro D. h. t. L. 59. §. 1. eod·

g) L . 9. §. 4. D. h . t. h) L 12: pro D. de poss. 41. 2. L. 4. D. uti poss. 43.17.
d) §: 1. 3. J . h. t. L. 6. pro L . 13. pro L. 15. §. 6. L. 17. pro .. §. 2. D.
h. t. cf. §. 126. p. 1. eJ L. 1. §. 9. D. ad leg. Falc. 35. 2. L. 5. D. h. t. L. 5.
§. 2. D. si usuf'r. pet. 7. 6. L. 19. D. de usu . 7. 8. f) L. 7. §. 7. 10. D. eomm.
div. 10. 3.

a) L. 7. pl'. L. 9. 13. pro D. h. t. b J L. 7. et sqq. D. h. t. C) L 13. D.
quib. mod uousfr. am. 7. 4. L. 28. D. de usur. et fruet. 22. 1. L. 68. V. b. t .
d) L. 13. cit.. L. 12. §. 5. L. 27. pro L. 48. §. 1. D. h. t.

L 1. ~. 9. D. ad leg. Falc. 35. 2. k) L. 7. §. 3. L. 8. L . 13. §. 4 .' .8. D.
t. I) L. 13. §. 7. L. 19. §. 1. D. h. t. m) L. 12. §. 2. L. 38 ... 40. L. 67 . D.
t . L. 29 . D. qnib. Ulod usufr. aUl. 7. 4. L. 8. § 2. D. de perle. 18.6. L . 9.
1. D. loeati. 19. 2. L. 66. D. de iul'e dot. 23. 3. L. ~7 .. D. sol. matl'. 24. 3.
n) al'g. L. 11. §. 2. D. de pign. 20. 1. L . 21. D. de rel vmd . 6. 1. cf. L. 29 .
§. 2. D. qnib. morl. ususfr. am. 7. 4. 0) L. 15. [J . fam. ere. 10. 2. §. 3. J. h . t .
cf. L. 4. L. 2~. §. 2. D. quib . mod. ususfr. am. 7. 4. L. 9. pro D. ususfr. quemadm. cav. 7. 9. L. 29. D. de usu leg. 33. 2. P) L. 2. Cod. h. t.
;\ rurltsovy Pandekty.
21
i)
h.
h.
§.
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sice věci se týkající, která zkracuje právo poživatelovo, na př.
nesmí žádné . služebnosti propůjčiti aneb se jí zřící. q) Že by však
třeba se svolením poživatelovým nesměl zřiditi na věci žádné služebnosti,") jest pravidlem nepraktickým, jen z formálných důvodů
práva staršího vysYětlitelným. 5 )
Pozn. 1) V příčině práva požívacího k lesům srov. obzvláště
Laspeyres v civ. Arch. XIX. 4 . Vangerow §. 344. p. 1. a Zacbaria
v Ztschr. fur gescu. Rtsw. XIV. Rtr. 126 násl.
00 se týče dobývání
plodů právnických (not. e.): Arndts civ. Schr. 1. 17. Fr. Mommsen
Erortr. aus d. Obligationel1l'ech t 1. str. 134.; o právu k požívání plodin
minerálnícb, zejména výtěžků baúsl<ých: Scbroder v civ. Arch. XLIX.
10. 16. [recte 15.); jak se rozdě l ují důcbodky z pozemností: Wachter
Erort. I. str. 72 . . 87.

2) Jiného jest náhledu Oohllfelú n. u. m. stl'. 27 násl., jenž má
za to, že právo k dohývání plodin, pokud dobývání to jest přiměřeno
podstatě a určení věci, tvoří podstatnou čásť pojmu ususfructus. Proti
němu Lindllv Ztschr. n. u. m. (shora §. 177.p. 2.).
3) L. 13. §. 4. D. b. t. Fructuarius causam proprietatis deteriorem
facere non debet, meliorem facere potest. Et .. . non debet neque arbores frugiferas cxcidere neque viIlam diruere nec quidquam facere in
perniciem proprietatis. Et si forte voluptarium fuit praedium, viridaria
vel gestationcs vel deambulationes arboribus infructuosis opacas atque
amoenas habens, non debebit deiicere, ut forte · hortos olitorios faciat,
vel aliud quid, quod ad reditum spectat. §. 5 . .. . Proindé venas quoque
lapidicinarum ct huiusmodi metallorum inquirere poterit; ergo et auri
et argenti et sulphuris et aeris et ferri et ceterorum fodinas vel quas
paterfamiJilJ.s instituit exercere poterit vel ipse instituere, si nibi! agriculturae nocebit. Et si forte in hoc, quod in·stituit, plus reditus sit, qualll
in vineis vel arbustis vel olivetis, quae fuerunt, forsitan etiam baec
deiicere poterit, si quidcm ei permittitur meliorare proprietatem. Pl'i
tomto místě činěny bez potřeby obtíže, jež odstraniti bleděno změnou
t.extu aBeb nucellým v.ýkladem. Feuerbacb Oiv. Vers. Nr. IV. Madai
v civ. Arch. XV. 16. Sintenis §. 59. p. 22 . Srov. proti tomu Hagemeister v civ. Mag. III. 13. Vangerow §. 344. p. 2. Pucbta §. 181.
p. o .~ k tomu Keil v civ. Arch . XXXV. ll.

4) Dernhurg v Li ndově Ztschr. 11. F. II. 2. a Elvers n. u. m.
§. 27. 28. tvrdili , že prý u5ufruktuář může právo své převésti jako
právo věcné i na jinou osobu, poslednější pak spisovatel tvrdil. že usufruktuáí' může rovněž i zříúiti služebuosti : na · dobu svého práva. Že
náhled ten není římský, tobo důkazem místo v not. m . . o., srov. Arndts
v Lindově ltschr. n. F . VlIJ. 4. (civ. Scbr. I. 18.). Elvers míní sice,
že llpuštěuo od přísnějšího názoru staršího od té dohy, co dovoleno ,
q) L. 15. § 7. L. 16. D. h. t. cf. L .
rt'lig. ll. 7. r) L. 15. §. 7. cit. in' ..

17.

pro ead. 1,. 2. §. 7. 8. D. de

dávati do zástavy právo k užívání (L. 11. §. 2 D. de pign.) , a za
důl,uz odvolává se k 1,. 8 . §.2. D. 18. 6. (PauL): v. "utrum ins
utelldi fruendi, quod solum tuum sit, vendas", a L. 5 í . D. 24. 3.
(Marcel!.) : v. "potest autem (sc. mulieri restitui ususfrnctu~) :el ?autionibus interpositis, ut, sicut potest, vir iure suo cedat muhel'l frlllque
eam patiatur." Avšak prvé místo rozeznává pouze, je-li předm ě tem
koupě právo k užívání, které jii tu jest, aneb i takové, jež teprve má
býti zřízeno, a poslednější místo svědčí proti onomu nábledu, vedle
něhož by nebylo potřebí řečenýcb kaucí (cautiones), rovněž jako L . ~5.
D. 10. 2. (Paul.) : "nec erám a persollis discedere (ususfructus) sme
interitu sui potest," a L . 16. pro eod. (Ulpian .) "Et puto officio iudicis
contineri, ut, si volent beredes a communione ususfructus discedere,
morem iis gerat · cautionibus interpositis." Srov. též Kuntze v Heidelb.
Ztschr. II. str. 256 násl. Žtl v případě sbora zmíněném přísluší nabyvateli jak L. ll. §. 2. cit. exccptio, tak lltilis confessoria actio oproti
usufruktuáři, tvrdí Windscbeid, die aetio str. 135 násl. Pand. §. 205.
p. 4. srov. H. Dérnburg Pfandr. 1. str. 485 násl. - Zdaž zanikne též
převedené právo požívací, pakli poživatel právo své převedl zpět na
vlastnílm? Windscbeid n. u. m.
5) L. 15. §. 8. D. h. t . dí nejprve : sed nec servitutem impoIlere fundo potest prop\·ietarius nec amittere ~ervitutem; dále lm
kOllci: Proprietatis dominus ne quidem consentiente fructuario servitutem imponere potest, načež L. 16., jež spůsobemnevhodným zde
zařaděna pokračuje: nisi <lua deterior fructuarii conditio non fiat, veluti si talem servitutem vicino concesserit, ius sibi non esse altius tollere; jako by i poslednější bylo jenom možné consentiente usuf:uctuario,
na čemž zde přece liemůže záležeti. Spůsobem věru hypersubhlním bleděno vysvět l iti sobě závěrečnou větu L. 15. cit. jako by byla ovšem
poněkud subtilní důsledností z principu: Servitus servitutis esse non
potest, Vangerow §. 338. str . 694. Marezoll v krit. Jahrb . IV. str. 166
a s ním Bocking Inst. §. 164. p. 22. vykládají sobě větu onu tak, Žf1
prý osobní služebnosť nelze odloučiti od osoby, tudíž nelze i převésti
ji na jinou osobu ani co do celku ani co do části. Tak již i Puggé
se domníval, že věta ona měla původ svůj v tom, že nepřipouštěla se
in iure cessio se strany usufruktuái'e, byla-li druhá strana extraneus.
Zachariae však projevuje domněnku, že výrok Ulpianův souvisí s naukou
v příčině remissio servitutis (dle starébo práva prostředk~m. in i,ure
cessio) a jenom neporozuměním přijat prý byl do digest Justll1lanovych,
jest tudíž nepraktickou antikvitou. Ztschr. fur gesch. Rtsw. Xly. v str.
133. Spojením obou poslednějších náhledů dopídíme se pravdy. Recená
in iure cessio vlastníkova nemohla sarua o sobě zakládati servitutu;
in iure cessio usufruktuářova , qua nihi! agitur, nebylo s· to , aby odstranila závadu, rovněž i téhož souhlas prostý vší formy , a ještě méně
bylo lze sobě mysliti společnou in iure cessio obou. Ze však ona věta
vskutku postrádá veškerého praktickébo významu, a že prostá dů
slednost z ní vyvozována jeví se pro právo dnešní venkoncem jako
prázdný tbeorem, vysvítá z následující úvahy : usufruktuář může nyní
21*

\

320

.,

321

oproti vlastníku svého práva se vzdát.i zcela neb z části proston
smlouvou a poslf'dnější mľ1že zase naložiti volně s tím, čehož prvší se
byl vzdal; byť bychom tedy musili přísně držeti se oné věty jakožto
výroku zákonného, tož mohl by přece usufruktuář beze vší pochyby
vzdáti se nejprve celého práva požívacího, tím pak vlastníku umožniti,
aby týž mohl zříditi služebnosť spůsobem dokonale účinným, načež
usufruktuáí' mohl by s tímto obmezením dáti sobě zase propůjčiti právo
požívací; ježto pak toho všebo lze dosíci pouhými smlouvami, tož musili bychom právě to vše uznávati jako účinek, jaký byl zamýšlen zří
zením servituty provedeným se svolením poživatele. Kdož by tu, kde
jsou lmihy veřejné, o tom pochyboval, že služebnosť řádně byla zří
zena, pakli vlastník společně s poživatelem přivolil Jr zápisu práva služebnosti? Kdož by nepokládal za pedantické a za příčinou poplatků za
vyděračné, když by soud, aby onoho cíle dosáhl, žádul nejprve výmaz
práva požívacího, pak zápis služebnosti a pak opětné zřízení práva požívacího? Srov. též Elvel's str. 259. lhering v dogmat. Jahrb . 1. str.
34. Sintenis 1. §. 59. p. 45. Windscheid §. 203. p. 18.

§. HlO.
r) Povinnosti poživatelovy.

Poživatel má užívati věci nejen se šetrným vzhledem ke
vlastníku , nýbrž také jako bonus pater familias pečovati , aby věc
udržena byla v dobrém stavu pokud čas a pi'iměí'ené užívání nevyhnutelně spolu nepi'inášejí zmenšení hodnoty její; b) poživatel
musí proto vynakládati, čeho obyčejně třeba jest k udržení věci,
na př. musí zapravovati při staveních obyčejné správky, C) při zvíl'atech obyčejné ošeti'ování a krmení, d) musí udržovati stádo v plném
počtu doplúuje je z mlád'at, a) musí udržovati lesy, vinice a podobné novým vysazováním, f) atd. také povinen jest bi'emena 1)
a dávky s věcí spojené nésti. g) Práv jest z následků své neclbalost.i; ;t, luomobj'čejné škody práv není. h) Po skončeném požívání
povinen jest, vydati věc a dáti náhradu za zaviuěné zničení věci
neb za zlehčení hodnoty její, i) avšak i dokud ještě poživání trvá,
mllže pOžÍvatel žalován být.i o splnění jednotlivých povinností. k)
a) L. D. pl'. D. h. t . b) L. 12. §. 1. L. 15. §. 3. 4. D. b. t. L. 9. §. 3.
D. us nfr. quema,dlll. cav. 7. 9. C) L. 7. §. 2. D. h. t. L . 7. Cod. h . t. d) L . 15.
~. 2. D. eod. e) L. 6il. §. 2 .. L. 70 eod. §. 38. J . de rel'. div. 2. I. cf. L . 62.
~. 1. D. h . t. f) §. 38. J. cit. L. 7. §. 'I. L. 9. §. 6. D. h. t. g) L. 7. §. 2. in
f. L. 27. §. 3. L. 52. D. eod. L. 28. D. de usu leg. 33. 2. h) L. 7.. §. 2. L . 65.
§. 1. L. 5:l. pl'. D. h. t. l) L. 1. §. 7. D. usnfl'. quemadm. cav. 7. 9. L . Hi.
~. 7. n. h. t.. 7. 1. je) L. I. §. 6. D. 7. 9.

Tyto povinnosti zajišťují se zvláštní kaucí, I) cautio usufmctuaria, 2)
jež z pravidla jest kaucí reální, m) k jejímuž opatření poživatel při
držen býti múže bud' tím, že požívání jemu se zadrží, aneb žalobou. n) Opati'ení této jistoty múže prominuto býti 3) zvláštní
úmluvou, 0) a v jist.ých případech P) prominuto jest také předpisem
zákonním. 4) Poživatel múže se pro budoucnosť sprostiti těchto
svých povinností, vzdá-li se prá.va svého. q)
. Pozn.

1)

Seuffertův Arch.

Povinnosť

po7.ivatelova, platiti

pojistné

ze stavení r

XV. 106.

Ol) L. 1. pl'. D. h. t. 7. 9. Aequissimum praetori visum est, de
utroque legatarium I'.avere, et usurum se boni viri arbitratu, et quum
ususfructus ad eum pertinere desinet, restituturum, quod in de exstabit. §. 6. Habet autem stipulatio ista duas causas, unam, si aliter f]uis
utatur, quam vir bonus arbitrabitur, aliam de usufructu restituendo;
quarum prior statim committetur, quum aliter fuerit usus, et saepius
committetur; sequens committetur finito usufructu.

3) L. 7. Cod. 6. 54. (lmp. Alexander a. p. Chr. 226.) Scire debetis, fideicommissi quidem et legati satisdatiollem remitti posse, Divum
Marcum el Divum Commodum constituisse. Ut autem boni viri arbitratu is, cui ususfructus relictus est, utatur fmatur, minime satisdationem remitti testamento posse. Důvod tohoto jinak nepochopitelné ho
obmezování shledán v tom, že sem vztahovaly se předpisy obsažené
v Lex .Julia et Papia Poppaea., pak v lex Julia vicesimaria a v lex
Falcidia. Hugo R. Rtsgesch. ll. vyd. vyd . str. 921. Sintf'nis §. 59. p. 39.
V právu Justinianově nemá iádného smyslu více, ježto prvší dva zákony zrušeny a dle No" . 1. cap. 2. §. 2. i. f. jest též dovole no, zapovědíti, aby se srazila quarta Falcidia.
Právo k dílu povinnému r.elze
ovšem takovýmto nařízením ani zkrátiti ani v nebezpečí uvrei. Tak
i Boeking lnst. §. 165. n. k, kdežto Brinz 1. vyd. str. 269. náhled
ten pokládá za př'í1iš odvážný. " [Tak i W illdscheid 4. vyd . §. 204.
p . 9. oproti dřívějším svým vyd .] I dva novější nálezy nejvyšsích instUIlt'Í soudních mají za to, že L. 7. cit. oosud jest v platnosti.
Seuffcl'tfIv Arch. IV. ~06 . IX. 137. Biirkel, Reitr. ~. L. v. Niessbrauch
str. 148 násl., shledává L. 7. cit. odůvodněnoll, uváží-li se, že bylo
by nerozumné, chtít.i někomu vlastnictví věci pro vždy dopřát.i a přeec
mu odníti prostředek ochranný, kt.erýmž mohl by sobě za,bezpeř:iti
prospěch majetkov)', jaký mn byl obmyšlen.
Ale proč pak by tomu,
I) Dig. usnfl'llctual'ius quemadmoclllm l:aveat. 7.}j m) L. 5. ~. 1. L . 7.
pl'. D. !. c. L 13. pl'. D. h. t. 7. 1. cf. Pauli sentt: r. ll. §. 2. III. 6. §. 27.
11) L. 7. pl'. cit. L. 13. pl'. cit. 0) L. 46. D. de pactls. 2. 14. d. L. 7. Cod. ut
in poss. legat. 6. 54. L. 1. Cod de uRllfr. 3. 33. P) L. 9. §. 2. D. I. c. 7. ? L . 8. §. 4 d. (§. 4. i. f.) Cod. de hon . quae lib. 6 61 - L. 2 Cod. ne fide lll s~.
dot. 5. 2.).- L . 6. §. 4. seqq. (§. 1.) Cod . de sec. nllpt. 5.9. R1'OV. §. 9;;. p. ;;.
q) L. ~4 . 65. pl'. D. h. t. 7. 1.
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komu volno nějaké osobě odníti zcela vlastnictví, nemělo býti dovoleno, osobě té je zůstaviti, avšak bez zajištění? srov. Fragm. Vat. §. 69.
4) Povinnosti, položiti jistotu tuto, jsou sprostěny dle not. p. následující osoby : a) poživatel, jemuž ex die certo připadne i vlastnictví, b) otec jakožto poživatel statku adventičního (bona adveutitia)
dítek svých, c) man~el vzhledem ku požívání jemu in dotem danéh'o
d) coniux' binubus co se t)·če zákonem mu zůstaveného práva k poží:
vání nemovitostí, připadnuvších dětem z prvého manželství, pak dle
přirozenosti věci e) dárce, vyhradivší si požívání věci darované a poněkud dle §. 93, f) fiskus a obce městské.
'

§. 181.
ó') Quasi ususfructus.

Zuživatelné věci nemohou býti předmětem požívání jakožto
práva větného k věci cizí (§. 178.). Avšak usnesením senátu bylo
výslovně prohlášeno, že ke všem předmětem majetkovým lze odkázati právo požívací. 1) Tím uznán jest při všech zuživatelných
pravému požívání obdobný poměr právní (quasi ususfructus) , jenž
v tom záleží, že takové věci převedou se do vlastnictví toho, jenž
poživatelem býti má, s tím závazkem, že osoba oprávněná, jakmile
nastane případ, kterýž by pravému požívání konec učinil, musí vydati tutéž kvantitu věcí téhož druhu neb jich hodnotu na penězích
té osobě, jíž by při pravém poživání původní předmět jich vydán
býti musil. a) K té neb oné povinnosti směřuje kauce, která i zde
opatřená býti musÍ. Pojem quasi ususfructus rozšířen byl i na pohledávky, c) usu!';fructus nominum; '.I) a tak může nyní i k celému
jmění propůjčeno býti právo požívací, d) jež při předmětech majetkových 11: tomu spůsobilých poldárlati sluší za ususfructus pravý,
při ostatních za quasi ususfructus. Avšak nyní i k věcem, které
nejsou naprosto nespůsobilými k vla:3tnímu právu užívacímu, ale
vydány jsou nebezpečí, že upotřebním valně na ceně ztratí, na př.
šaty,3) může zřízen býti quasi ususfructus. a)
Pozn . 1) L. 1. D. h. t . Senatus censuit, ut omnium rerum, quas
in cuiusque patrimonio esse constaret, ususfructus legari possit : quo
a) Dig. de usufructu eamm rerum, quae usu consumuntur vel mineuntur .
7. 5. §. 2. J. de usu[ructu. 2 . .J- . b) §. 2. J . cit. L . 2. 4. 6. 7. 9 . . II D. I. c.
L. l. Cod. h. t. 3. 3'>. cf. L. 5. §. 1. D. eod. - L . 6 pro D. ut in poss. legat.
36. 4. C) L. 3. 4. D. h. t . 7. 5. d) L 3 D. I. C. a) §. 2. dto L . 15. §. 4. D. de
usufr. 7. l. L. 9. §. 3. D. lIsufr. quemadm. cav. 7. 9. cf. rubr. tito D. cit.
(not. a.) verb. "vel minuuntur."

í

Scto. inductum videtur, ut earum rerum, quae usu tolluntur vel minuuutul',
possit ususfructus legari. - L. 2. §. 1. eod . Quo Scto. non id effectum
est, ut pecuniae ususfructus proprie esset; nec euim naturalis ratio
auctoritate Senatus commutari potuit; sed remedio introducto coepit
quasi ususfructus haberi. - §. 2. in f. J . h. t. Ergo senatus non fecit
quidem earum rerum usumfructum, nec enim poterat, sed per cautionem quasi usumfructum constituit. Srov. Ph. Held, die Lehre vom
ususfructus earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur. 1848.
H. Biirkel Beitr. Z. L. V. Niessbraucu. 1864. Abh. Nr. 1. "iiber den
uneigentlichen Niessbrauch." Hanausek, d. L. V. uneigentl. Niessbrauch
nach gem. R. Erlangen 1879 . Srov. též Birkmeyer n. U. m. str.
74 násl.

!.!) Co se týče modikací zde možných: Miihlenbruch §. 285. p. 2·
3. Pucuta Vorles. §. 182. n. k. Hoffmann I. §. 51. Held, §. 12. Steinberger v Lindově Ztschr. n. F . XI. 5. Dunker v prakt. Arch. Vl. 6.
3) L. 15. §. 4. D. 7. 1. Et si vestimentorum ususfructus legatus sit, non sic, ut quantitatis ususfructus legetur, dicendum est, ita
uti eum debere, ne abutatur; nec tamen locaturum, quia vir bonus non
ita uteretur. Srov. §. 2. J. 1. C. "quae ipso usu consumuntur .. . quo
numero sunt vinum, oleum, frumentum, vestimenta, quibus proxima ' est
pecunia numerata : llamque in ipso usu assidua permutatione quodammodo extinguitur. - Co se týče různých náhledů : Held §. 10. Elvers
str. 191. 593 násl. Burkel str. 75 násl. Srov. Arndts v Haimerlově
Vjschr. V. 4. (civ. Schr. 1. 19.) [Ihering v dogm. Jahrb. XV. hledí
obtíž onu odstraniti tím spůsobem, že navrhuje, aby se na onom místě
institucí místo vestimenta čtlo: esculenta.]

§. 182.
b) Prá-vo užívacÍ. Usus.

Usus a) (užívání, Gebrauchsrecht) dle doslovného významu jest
ius utendi, vylučujíc ius fruendi, b) jest právem, užívati věci dle
její povahy a jejího určení k účelům svým, C) bez práva ještě jiné ·
užitky z ní bráti a ji vůbec jak pramen výdělku užívati , l) tedy
z pravidla bez práva plodú příslušné věci si pi'jvlastnití aneb z ní
zislm docíliti tím , že užívání někomu jinému se přenechá; d) rovněž
nelze i bezúplatně právo užívací zcela přenechati někomu jinému . a)
Ale dle okolností hledě k povaze věci a k domnělému úmyslu propůjčovatelově přikládá se právu užívacímu rozsah širší,2) a tak
a) Jnst. de usu et habitatione. 2. 5. Dig. 7. 8. b) L . l. §. 1. D. h. t.
c) L. 2 .. 7.L. 10. §. 4 . . L . 12. pr. §. 3. L. 22. §. 1. D. h . t. d) L . 8. pl'.

L. ll. D. h . t. e) L. 4. pro L. 8. pro D. h . t .

\

zvláště pl'0puJcuJe se uživateli obme"ené vybírání plodú V(~ei k bez-

bled ě

práva užívacího Pl'opůjčeným nakládá se přímo jako s právem požívacím. g) Usus dle svého zvláštního významu jest právem nedílným. ll) Ostatně platí o něm tytéž zásady jako o právu požívaeÍI)l,
pokud růzností obsahu netrpí nějaké změny. 1) Co se týče dnešního
práva, osobní služebnosť tohoto druhu nelze pokládati naprosto za
nepraktickou neb za prakticky nemožnou; 3) . avšak nelze ' tvrditi ,
že v dnešním životě právním spojujeme s nějakým určitým výrazem
i"ímský pojem práva užívacího (usus); a proto v každém případ,u
rozhodovati bude výklad příslušného prohlášení vůle, zda zde jest
tu užívací právo, rovnající se římskému "usus" aneb jiným spů
sobem obmezené právo užívánÍ. 4)

t

L

PO~Il . 1) L. 1. §. 1. D. h. t. Constituitur etiam Iludus usus, id
est, sine fructu. L . 2. pro eod . Cui usus relictus est, uti po test, frui
Ilon potest, - Rozdíl mezi usus a ~susfructus jeví se v pl' . ř. spů,
sobem obzvláště charakteristickým pn nn,bývání prostředkem otroka :
§. 4. J. pel' quas pers: 2. 9. De his autem servis, in quibus tantum
usumfructum habetis, ita placuit, ut quidquid ex re vestra vel ex
operis suis acquirallt, id vobis adiciatur. - L. 14. pr. D. h. t. Per
se!'vulll usuarium si stipuler vel per traditionem accipiam, all acquiram,
quaeritur, si ex re mea vel ex operis eius. Et si quidem ex. operis
cius, non valebit, quoniam nec loca.re operas eius possumus; sed si ex
re mea, dicimlls, servum usuarium stipulantem vel per traditiollem accipientem mihi acquirere, quum hac opera eius ntar. Cf. L. , 12. §. 5.
6. L. 16. §. 2. D. eod. L. 21 .. 26. D. de usufr. 7. 1.

2) L. 12. §. 1. D. h. t. Praeter habitationem, quam habet, ('ui
usus relictus est, deambulandi quoque et gestandi ins habebit. Sabinus
et Cassius, et lignis ad usum quotidianum et horto et pomis et ole ribu5 et floribus et aqua usurum, non usque ad compendium, sed ad
USUIll, scilicet non usque ad abusum.
ldem N erva; et adiicit, stramentis et sarmentis etiam usurum, sed neque foliis neque oleo neque
frumento neque frugiLus usurum . Sed Sabinus et Cassius et Labeo et
Proculus hoc amplius etiam ex his, quae in fundo nascuntur, quod ad
victum sibi suisque sufficiat, sumturum , et ex his, quae Nerva negavit.
Yedle toho starší theorie líčila usus jako právo, užívati cizí věci, obmezující se na potřebu nebo nutnou potřebu ("Nothdurft" ) osoby oprávněné. Této theorii opřel se s výsledkem 'I'hibaut Versuche I. 3., dokládaje, že usus jest podstatně jenom právo k užívání, a to sice nef) L . 12. §. 1. ~ . L. 15. pl'. D. h. t. cf. L. 4. pl'. eod. g) L. 22. pro eod .
cf. L. 5. §. 2. D. de usufr. ear. rer. 7. 5. h) L . 19 D. h. t. i) L. 18. 22. §. 2.
L. 23. D. h. t. L. 13. §. 2. in f. D. do usufr. 7. 1. L 5. S. 1. D. usufr.
quemadm. cav. 7. 9.

k osobní potl' ebě osoby oprávněn é, že však vzbledem ku před
plodonosným rozšířello užívání to jako právo ku vybírání plodů,
obmezené osobní potřebou. Naproti tomu pojal Puchta §. 17!). 180.
lnst. ll. §. 255 usus právě jako právo podstatou svou k požívání hledíci pokud toho ' vymáhá pot,řeba osoby oprávněné, připodobňuje právo
to ke služebnostem praediálním, i shlediivá v tom nejstarší a jedině
normální senitutu personální, kdežto prý ususfructus jest anomálním
rozšířením, jež přesahuje vlastni podstatu servituty.
Poslednější názor
nalezl málo pochvaly. Srov. naproti tomu Scheurl v Ztschr. fiir gesch .
Rtsw. XV. 2. Elvers str. 18. 448 násl. Bocking lnst. §. 163. not.
18 .. 20. srov. §. 167. Než i tito spisovatelové pokoušejí se, pojem
práva užívacího (usus) jakožto prám po%ívaciho příslušícího nějak é
osobě
k ukojení individuálních potřeb této," tak vyměřiti, že v pojmu
tom již' samo o sobě spolu zahrnuto jest (obmezené) požívání. Proti
tomu srov. však zase Brinz 1. vyd . str. 270 násl. Nový pokus učinil
Bechmann, ii ber den lnhalt ůnd U mfang der Personalservitut des usus
nach R. R. 1861., po jehož náhledu usus prý vylučuje sice nabytí
vlastnictví plodů, ale nikoliv jich spotřebování. Náhled ten schvaluj e
Scheurl v krit. Vjschr III. str. 298. ,. 309 . Proti němu Windscheid
§. 207 . p. 6., po jehož náhledu, srovnávajícího se s hořejším textem,
"veškerá tato určování pojmu nevystačují , aby vysvětlily rozhodnutí
v pramenech obsažená." Srov. Schletterovy Jahrb. VII. str. 101 násl.
Brinz 2 . vyd. §. J 95.
mětl!m

pl'ostředuÍ spotř'ebě dle potřeby jeho; f) ano s právem pod jménem

3) Heimbach dokládá v Rtslex:. XI. str. 970, že mu v j eho
mnoholeté praxi při jednom velmi zaměstnaném sondě nejvyšším nenaskytl se ni jedin)' případ užívání a talnéž v Seuffertově Arch. není
zaznamenán ani jediný takovS'to případ.

...I

4) Puchta §. 180. p. a. dokládá: "Man hat die heutige Anwendbarkeit der se,'vitus usus bestritten, weil wir kein dem romischen vollkommen entsprechendes Wort hatten. Savigny Beruf unserer Zeit str.
100 násl. Die5em steht schon das Beispiel entgegen, das uns die ro '
mischen Juristen durch die Anwendung bei dem Gebrauch der griechischen Sprache geben. L. 10. §. 1. D. de usu (7. 8.) : Sed si X{lij(J(,I';
sit relicta, an usus sit videndulll. Et Papinianus ... ait, usnm esse, non
etiam fructum relictum. Noch mehr aber der Umstand, dass eben ge,
rade der usus die reille Personalservitut ist." Avšak srov. naproti
tomu Arndts v krit. Jahrb . Xl. str. 823. (civ. Schl'. III. str. 375)
násL, ale zase Windscheid n. U . m. p. 6. n. k. - Dle rak. Z • .obč.
§. 504. záleží "služebnosť užívání v tom, že někdo jest oprávněn ,
užívati věci ci~í toliko ku své potřebě bez porušení substance;" dle
saského obč. zák. §. 637 jest "právo k užívání věci obmezeno na
vlastní potřebu osoby oprávněné", avšak co se tNe věcí plodonosných
s tím oprávněním , "vybírati plody přirozené, pokud oprávněný užij~
jich ku své potřebě domácí." Srov. též Code Nap. art. 625 sq. Prusky
Landrt. však ro zezná pouze "das vollstandige Nutzungsrecht" t . j.
"Niessbrauch" a " ein eingeschranktes Nutzungsrecht," I. 21. §. 22,

\
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227. 228. (F6rster III. §. 186.) Curyšský zák. obč . §. 726 násl. uvádí
jenom "Niessbrauch" a "Wohnrecht."

5) V pro ř. jmenují se ještě jako zvlášt~1í služebnosti osobní llallitatio a operae; zde jest dovoleno, převésti vykonávání na osobu třetí
za plat, ale (aspoú co se týče hahitatio) nikoliv bezplatně. Též v pi"íčině ukončení služebností těchto platí něco zvlášt.níllo.
~. 5. J. h. t.
2. 5. L. 10. pro §. 3. D h. t. 7. 8. L 13. Cod. h. t.
33. - Dig.
de operis servorum. 7. 7. cf. L. 5. §. 3. D. usufl' quemadm. cav. 7.
9. - "Diese Servituten bangen ... mit den Gegensatz der juristiscllen
Ausdriicke und der blos factischen in der r6mischen Spracbe zusammen
und sind darum beutzutage unanwendbar." Puchta §. 179. n. k . Srov.
ostatně Tbibaut civ Abb. Nr. II. a Savigny Syst. II. str. 110. 113.
Windscbeid §. 208. lbering v dogm. Jallrb. XII. str. 342 Ilásl. opravuje L. 10. pl'. cit. locare na místě d01wre . "Služebnosť bytu"
(Dienstbarkeit der Wúhnung) v rak. obč: zák. §. 521. 522. a v saském
obč. zák. §. 638. 639., jako7. i práro noclehu (das . Recbt der HerLerge) tamto §. 641., a "droit ďi.Jabitation" v Code Nup . art. 632 .. 634.
nesouhlasí s římsliOu habitatio. ·NemÉně i "Wohurecllt" cUI'yšského zák.

3.

obč .

750 .. 754.

2. S I uže b n o s tip o z e

\ll

k o v é. a)

§. 183.
a) Všeobecné zásady.

Služebnosti pozemkové jsou práva věcná, vlastnictví pozemku
obmezující, s vlastnictvím jiného pozemku a k jeho prospěchu tím
spůsobem spojená, že každému vlastníku poslednějšího pozemku
jakožto vlastníku pi"Ísluší, jakož opět na druhé straně jsou účin
nými oproti kaŽdému držiteli pozemku prvšího, b) avšak pro sebe
jsouce ocl pozemku odděleny, nemohou jinému propůjčeny býti. C)
Služebnosti tyto rozšiřují vlastnickou sféru jednoho pozemku na
útraty vlnstnické sféry pozemku druhého; d) jeden pozemek jevÍ se
jaksi býti subjektem oprávněným t . zv. praeclium dominans, cui
servi tu s debetul', e) jemuž pozemek druhý jest podroben, praedium
a) lnst. de servitutibus. 2. 3 Dig. de servitutibus. S 1. de servitutibus
praediorum uruauorum. 8. 2. de servitut.ibus praediorum rl1 sticorum. 8. 3. COIllmun'a praediorum tam urbanol'l1rn qllam rusticorum. 8. 4. Cod. de servitutihus
et dr. aqua 3. 34. b) L. 20. §. D. de aequir. dom. 41. 1. L. 12. D. comm.
pl'aed. 8. 4. C) L. 44. D. locati. 19. 2. d ) L 5. §. 9 . D. de Ojl. n. ll. 39. I.
") L . 4. § 3. D. si serv. vind. 8. 5. L. 6. §. 1. L . 12. 13. D . quemadm. serv .
am. 8. 6. cf. L. 8. 20. D. eod. L . 17. §. 3. D. de S. p. U. 8. 2. u. a.

L

sel'viens neb servum, l) a právo na jedné straně jakož i obmezení
na straně druhé pokládá 1) se proto také za zvláštní právnic.koll
vlastnosť věci neb vlastnictví jejího. g) Vlastní služebnosť pozemková může existovati h) jen mezi takovými pozemky, které jsou
schopny vlastnictví soukromého , ~) 1\ jen podobná práva jsou to ,
která i vzhledem k jiným pozemkům se uznávají. i) K existenci
služebnosti pozemkové 1. se Žtidá, aby byla prospěšnou pro pozemtk oprávněný praedio utilis), t. j . aby zvyšovala požitečnou
hodnotu vlastnidví nemovitého, aby tedy z pravidla pro každého
držitele jeho jakožto držitele měla hodnotu při užívání právě tohoto pozemku, třeba jen zvýšením příjemností. k) Proto 2. pozemky
musí býti pozemky sousedními, praedia vicina, t. j. v takovélll
místním poměru k sobě býti, že příslušné obmezení pozemku jednoho skutečně poskytovati nn1že prospěch pozemku druhému. I)
Také 3. práva osoby oprávněné nejdou dále na základě služebnosti
pozemkové, než pokud srovnati lze s potřebou pozemku panujícího,
tedy polmd na prospěch jest jeho užívání, nemohou proto býti vykonávány ve prospěch osob třetích. 4. Oprávnění může podrobněji
určeno neb obmezeno býti dobou neb místem neb jiným spúsobem
svého vykonání, u) ale kromě toho má býti vykonáváno se šetrným
zřetelem ku vlastníku věci služebné 0) (civiliter). 5. Vlastní.k služebné věci může též vykonávati právo, jež jest obsahem služebnosti, proto může propůjčiti právo stejného druhu více osobám po
sobě, p) pokud to povaha. věci připouští a již existující práva tím
újmy netrpí, avšak mu::;í se zdržeti každého na.kládání s věcí, které
obmezuje právo již trvající anebo jest tomuto na újmu, q) a musí
dovoliti oprávněnému vše, čeho třeba jest k výkonu služebnosti. 1')
6. Služebný pozemek má poskytovati výhody pozemku panujícímu
svou trvalou pova hou, nikoli v pouze nahodile a dočasně; servitus
f) L. 20. §. 1. D . de acquir. dom. 41. 1. L. 8. D. de act. emti. 19. 1
g) L. 20. §. 1. cit. L. 86. D. de V. S. cf. L. 23. §. 2. D de S. p. r. 8. 3.
h) L. 1. §. 1. L. 4 L. 13. pl'. D. comm. praeJ. 8. 4. i) L. 14. §. 1. D. de
serv. 8. 1. L. 1. D. si serv. vind. 8 5. L. 13. pr. cit. cf. L. 2. D. eod. k) L 8.
pro L. 15. pro cf. L. 19. D. de serv. 8. 1. L .3 pr. D. de aqu~. 43.20. 1) L. ll-.
§. 2. D. de serv. 8. l. L. 1. pl'. L. 38 . 39. D. de s. p. u . 8. 2. L . 5. §. 1. L 7.
~. 1. L. 38. D. de s. p. r. 8. 3. L. 6. pro D. comm. praed. 8. 4. L . 5. 6. pl'.
D . si ~erv. vind. 8. 5. m) L . 3 . 6. 24. D. de s. p. r . 8. 3. cf. L 33. §. 1. D.
eod. ll) L. 4. §. 1. L . 5. §. 1. D. de serv. 8. 1. L . 14. D. comm. praed 8. 4.
L. 7. ll. pl'. D. quemadm. serv . aru. 8. 6. 0) L. 9. D . de serv. loL 1. L. 20.
§. 1. D. de s p . U . 8. 2. L. 13. §. 3. D. de S. p. r . 8. 3. p) L . 15. D . c('mm.
praed. 8. 4. L . 2. §. 2. D. de s. p . r . 8. 3. q) L. 13. § 1. D. I c. 1') L 10.
D . de se rv. 8. 1. L. 12. D. comm. praed . 8. 4.
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lJe'1Jet uarn causarn habel'e debet. S) 7. Služebnosti pozemkové jsou
samy sebou právy nedělitelnými; t) lpí jednak na celém služebném
pozemku a na druhé straně jsou spojeny s celým pozemkem oprávněným stejně jako vlastnost věci , nelze tedy jich nabyti neb pozbyti ll) pouze pro intelektuálný díl toho ileb onoho pozemku
a trvají i po reálném rozdělení pozemku panujícího neb služebného
pro všechny díly dále, _pokud dle svého účinku nejsou obmezeny
pouze na určité místo toho neb onoho pozemku. V) Z du vodu tohoto spoluvlastník nemuže nabyti žádné služebnosti na pozemku
společném pro svuj výhraclllý pozemek aniž naopak na pozemku
svém zříditi služebnosť pro pozemek společný, W) ale trvající již
služebnosť nezanikne, když spoluvlastník pozemku jednoho stane
se jediným vlastníkem pozemku druhého aneb naopak. x)
Pozn. I) Proti náhledu pouze ješt.ě Bockingem hájeuému, že
vlastním subjektem služebnosti jest prý pozemek jakožto osoba právnická, srov. shora §. 41. p. 5. Věd samé jest přiměřenější, myslíme-li
sobě, s Brinzem 1. vyd. §. 69., služebnosti pozemkové nikoliv jako
"práva pozemků, nýbrž jako práVa. vlastnictví pozemkového," a pře
ldádáme-li "ius praedii" jako "právo vlastnictvi pozemkového", fundus
servus a liber jako pozemkové vlastnictví zavazené a závad prosté.
Srov. shora §. 126. p. I. Brinz 2. vyd . §. 186. p. 1 .. 3. §. 187 násl.
Windscheid 4 . vyd. §. 209 násl.

2) Bocking Inst. §. 162. not. 34 .. 40. Zdaž
stovati a dále trvati služebnosť nějaká bez ohledu
i na pozemku pána nemajícím? (Elvers §. 4. 69 .)
§. 159. p. 7. §. 160. p. 18. 19. §. 161. p. 12.
254. 2. vyd. §. 186. p. 4 . . 6. Windscheid 4. vyd.

a pokud mUže exiku vlastnietví, tedy
srov. Bocking Inst.
Brinz 1. vyd. str.
§. 215. p. 3.

3) Co se týče podstaty služebností pozemkových vůbec srov.
Zacharia, wissellscliaftliche Entw. der Lehre des R. Rts. von den dinglichen Servituten, v Hugově civ. Mng. JI. 15 . Schrader civ. Abh. II.
Abth. str. 265 násl., "wie kam man auf die vielen auffallendcn Satze
bei den dinglichen Dienstbarkeiten?" lCeller §. 163. 164. Vangerow
- §. 340. E lvers n. u. m. a sice ' k Č. 1. str. 138 násl., Č. 2. str. 166
násl., k č. 3. str. 220 násl., k Č. 4. a k č. 5. str. 41 nás!., k 6. 6.
str. 151 násl., a k Č. 7. str. 102 násl., mimo to ještě Ir not. h. i.
str. 123 násl. 267 násl, s Bockingem lnst. §. 159 .. 162. 169 .;
S) L. 28 de s. p. ll. 8. :1. L. 23. S. 1 Ji. de s. p. 1'.8. čl . L. 1. 5. Ú.
de aqua. 43 20. L 1. §. 4 D. de fonte. 43. 22. d. L. 9. D. de s. p. r. 8. 3.
t) L. 1. §. 9. D. ad leg. Falc. 35. 2. fragm. Pompou. v Corp. iur. anteillst. 1. po
p. 168. ll) L . ll. 17. D. de sel'\'. 8' I. V) L . 6. §. 1 .. 1 d. (§. 1. ) D. qllCmachno serv. <lom . 8. 6. L. 23. ~ . J. D. de S. p. 1'. 8. 3. cf. L. 21. 22. D . eod .
L. 9. D. de serv. 8. 1. W) L. 6. §. 3. n. comm. p1'aed. 8. 4. Xl L. 8. §. 1. I) .
de serv. 8. 1. L. 30. §. 1. D. de S. p . ll. 8. 2. L. 27. D. de s. p. r. 8. 3. L.
140. §. 2. D. de V. O.

obzvláště k Č. 4. Seuffertův Arch. XV. 103. 104. II. 140. VI. 7. 13.;

Je Č. 6., a sice proti nauce, že pravidlo to má dodnes místo Schmidt
v Bekkerově .Jallrb. III. str. 261 .. 264. p. 28., proti tomuto však
Windscheid §. 209. p. 7. 8. a Vangerow str. 711. srov. Seuffertův
Arch . VIII. 17.; k č.7. Heinzelmann, die UntLeiIbarkeit der Sel'vituten,
1852. (proti němu Kuntze v Heidelberkské I,rit. Ztschr. I. str. 54fl
násL) , [Stein1echller Wesen der Jul'is Commnnio. I. 15 .. 17. JI. § 3G
nás!.] , srov. v pHčině literatury v §. 104. p. 1.

§. 184.
h) Druhy služebností

pOZeJll k o\·)'eh.

Služebnost.i pozemkové JSOll I. buď affil'mativními neb negativními,l) dle toho, zdali osobě oprávněné poskytuJí práva kladného
aneb pouze práva zápovědi, přidržujíce tudíž vlastníka služebného
pozemku, aby něco trpěl aneb něčeho opominul, čemu by jako
vlastník neobmezený mohl zabrániti nebo co by konati opl'ávněll
byl; a) 2. buď služebnostmi stále trvajícími neb přetržitými, sel'vitutes continuae neb discontinuae, 2) dle toho, zdali podst.atou svou
záleží v tom, aby jistý trvalý stav nepřet.ržitě trval, jak vskutku
věc se má při negati vnýe.h a pH . takových affirmativných služebnostech, které vyžadují k výkonu svému jistého trvalého zaÍ'Ízení
aneb zdali k vykonávání práva se vyhledává, aby osoba oprávněná
byla činnou; b) 3. buď servitutes praediorum urbanol'um, s. urbanae,
služebnosti domovní neb servitutes praediomm l'usticol'um, s. l'llsticae, služebnosti polní dle toho, zdali určeny json pro budovu, C)
praedium urban um, ať již jest v městě ueb na venkově, d) aneb
zdali jsou k prospěchu nějakého pozemku nezastaveného, zvláště
k hospodářským účelťull spůsobilého , e) praedium l'Usticum. 3) Rozdě 
lení toto vytčeno jest v právu římském na pohled jako nejduležítější a uvádí se mnoho jednotlivých pHkladú tohoto obojího druhu
služebností ve zvláštních titulech; f) ale vypočtení jich není ani
úplným, aniž lze jednotlivá tam obsažená ustanovení pokládati za
praktická pravidla lll'ávní, voněvadž mohou dle potřeby naskyto,<ati se nové služebnosti pozemkové a co má býti obsahem jedllo") L. 15. §. 1. D. de serv . Ij. 1. I§. 176. p . a.). b) Srov. L. 14. pro D.
I. C. C) pr. §. 1 . . 3. J. h. t. 2. 3. d) L. I. D. comm. ]Jr'led . 8. 4. §. l. J b. t.
L. HJ8. D. de V. S. e) L. 198. cf. L. 211. D. de V. t-i. L. 13. pl'. D. de ~. ]J.
r. tl. 3. f) Dig. de servitutilms pl'aprlior11ln nrhanol'lIm. 8. 2. dr scrvitllt.ihus
prar(liol'lllll rll st.i co1'um. 8. 3.
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tlivých služebnosti pozemkových, o tom předev~ím rozhoduje dnešní
mluva, představa a zvyk. Jen s touto výhradou podrobněji uvedeny
budou v následujících §§. jednotlivé případy.
,I'

., s~ povy'tecne
v. v J'ako
služebnosti tohoto ,druhu, vysl{ytUJlcí
_ iura
. L praediorum
20 §. 1.
rusticorum, mohou býti též iura praed!Or?~ urba~~1 ur9' L' 1 .§ ll.
D de s. p. u. 8. 2. L. 1. §. 1. D. de Itll1ere.
.
. . . '8 3
s. p.tollere
u. . et.
k ' L . 2 . pr
D.. de aqua quot. 43. 20., a naopa..
.'. D. de ltius
Rustl'corum (etiam) praediorum servltutes sunt. hcere a . . . d
e1-e hlperb VlClm
h § omum
276
officere praetorio vicini, ' vel cloacam h a bere rIC(M
ii v.'enlušeti
ruc slllžebnosť
.
.
vel praetorium, vel p~otecylm h a b e:e I'le'ere
not. 8.), jakož může nejakemu praedlUm urbanuIJl pus
20 § 6 D.
vzhledem k praedium rusticum, a lIaop~k: L. 17.
r:'7 §. 1.' L: 14.
2
de s. p. u. 8. d . LS' 14' 8 DiIde ~CIO~~I~. 4~~ 2:~~1: a~t.· 6.' 2. Srov.
D comm. prae.
. .
.
' .'
't v
J h t
S~hletterovy Jahrb. XII. str. II násl. ~statne srov. tJese pr.l.' Pr~e~
Rusticorum praediorum iura sunt haee: Iter~ a?tus. ehc .. '~t~' ideo urdiorum urbanorum sunt servitutes,. quae a~dl~cllS 111. aer~a~a praedia
banorum praediorum dictae, quolllam aedlficJa Dom;la Ul' 8 1 Servia) ellamus etsi in villa aedificata sunt. L. 3. . e s~rv . . . R
praediol'um uIiae in solo, aliae ill
Iišování tomu upírá významu hmot~ého Zach~l'lae von II1gen
'1844.
die Unterscheidung zwischen Sel'Vltutes rustlcae undBukr~anae: Jahrb
ti 37
41' rovně~ i Kindel'vater v e erove
.
dle
ale tvrdí že římští právníci zhusta s oným roz ISOV n m ,
pozem ,
,
.
d ' . taktéž Cohnfeldt n. U. m.
potiori zmčnili ono v L. 3: CIt. ~vde ene,. cl hému d~uhu jest zvláštní
.
v. v
t 81 násl jenž to práve, co Je nomu I rn

Pozn. 1) Prameny označují rozlišování toto se stanoviska pozemku' slu7.ebnébo protivou: ut aliquid patiatur aut non faciat" se. dominus fundi servientis. §. 176. p. a. Hledíc k osobě oprávněné sluje
služebnost negativní příležitostně ius prohibendi, affirmativní pak ius
faciendi. Novější spisovatelé rozeznávají : servitutes prohibendi, habeudi
a faciendi. Stever de servitut. praed. 1817. (1820.) Vangerow §. 339.
stl'. 701 násl.

L

~)

Srov. Code N ap. art. 688. Les servitudes continues sont celles,
dO li t l'usage est ou peut etre continuel, sans avoir besoin du fait actuel
de l'homme; tel s sont les conduites d'eau (srov. Vangerow str. 704.),
les égouts, les vues etc. - Les servitudes discontinues sont cel1es qui
ont besoin du fait actuel de l'homme pour etre exercées: tels sont les
droits de passsage, puisages etc. - Jiné rozdělení v Code Nap. art.
689.: Les servitudes apparentes (zjevné aneb očividné slu~ebnosti) sont
celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tols qU'llne porte,
uno fenetre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes (skryté služebnosti) sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence,
comme, par exemple, la prohibition cle batir sur un fonds ou de ne
hatir qu'a une hauteur déterminée. A vskutlm nalézáme toto rozlišování již v pl'. 1\, tak sice, že i služebnosti přetl'žité jsou přece apparentes (§. 186. p. a. r· a c. IX.). Schmidt v Ztschr. f. gesch. Rtsw.
XV. str. 81.

3) Povžrly různily se náhledy o tom, co jest vlastní známkou,

kterouž liší se servitutes rus ti cae a urbanae od sebe, neboť prameny
rozdíl ten přesně neuvádějí, ob~,vláště pak v příčině otázky, záleží-li
na tom, jakého jest rázu pozemek panující aneb služebný. Srov. Gliick
IX. str. 21 násl. V nejnovější době převládal náhled s textu uvedený.
MiihleIibruch §. 276. p. 2. 8. Puchta §. 183. p. f. Bocking lnst. §. 161.
p. 12 .. 28. a I. Brinz §. 70. (2. vyd. § 189). Unterholzner Verj1illl'ungslehre II. §. 191., avšak s úchylkami pH určování pojmu pl'aedium urbanum a rusticum. Naproti tomu von der Pfordten vytkl v civ.
Arch. XXII. str. 6 násl. jiné rozlišování, dle něhož s. p. u. prý jsou
ony, kteréž ku své existenci potřebují alespoií. něj a k é h o stavení,
buďsi ono panující aneb služebné, kdežto s. p. r. jsou ony, kteréž
mohou existovati i mezi dvěma prázdnýma pozemknma; Stever a Vangerow n. u. m. (p. 1.) pokládaji s. p. u. za totožné se služebnostmi
od nich nazvanými servitutes habendi a prohibendi, a s pl'. r. pak za totOlné s tak řečenými servitutes faciendj. Srov. však Miihlenbruch a Puchta
n. u. m. poslednějšího Vorles. 4. vyd. 1. str. 393 násl. Bocking §. 161.
p. 30 .. 32.; sprostředkujícího mínění Hoffmann II. §. 74. Sintenis
§. 61. p. 14. 15. Windscheid však §. 210. rozeznává pouze pokud se
týče pojmenování ,podle toho, je-li obsahem služebnosti pravidelně pozemek polní aneh pravidelně pozemek domovní." _ Zajisté že mnohé

r·

V '

t~tes

super~cie conr.stun\h~ iib~~

~~ve~s j~n~' ~l~e ~~ymÚ~je ;1~Jem
. 'ku

Při'~iS?je

I

I

převládající vlastnosti/an:j:cíh~

sIUŽetb,~~st:~, /~t:~é: ěVf:~~t~~~~e~:ocs:iJ ~~:

::ámkou:
po?ze tkev.md
jako slu7.ebnostJ polm, po u se yc
3 § 367. p. 3.
movní. Srov. dole §. 185. p. 6. §. 194. p. . .

§. lS5.
c) J ednotlh'é slnžebnostj domovnÍ.
Služebnosti, které zvláště jako servitutes ~raed.ior~m u,rbanorum v pramenech se naskytujÍ,l) jsou bud' affll'~ahvne bud' n.~
aativné. Služebnosti prvší zavírají v sobě z pra v.ldla prá~o ~,Jl
pozemku panujícího, které
pnmo
na pozemek služebný aneb alespoň svými uČJnky nan pusobI. Dle
sve'ho obsahu poskytují na př. právo, nějaké stavby na pozemk~
., , 2) an~ b že, sml
služebném použiti za podporu pro budovu panUJICl,
3

~tému zařízení

,v~tahuJe ~e ?Uď

budova tato přesahovati do prostoru nad poze~nk~m. sluzebnym, :
aneb že z panujícího pozemku smí se něco prevest~ na v?ozemet
v poz
ek e
služebny'
ne b pres
m . . 4) Služebnosti, negativlll slouzl
, b k tomu,
d
aby panujícímu pozemku zajištěna byla vyhoda, ktera y m.u 50 Gňata mohla býti, lidyby stav služebného pozemku se změllll. ) )
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POZIl.

1)

Srov. vůbec s tito Dig. de s. p. u. S. 2. Vangerow

~.

342. Puchta §. 184. Sintenis §. 62. Seuffert §. I G4. Bbcking lnst.
S. 171. Keller §. 169 .. 172. Windscheid 4. vyd. §. 211. a Brinz
2. vyd. §. 190.
2) Sem náleží a) servitus tigni immittenrli: L. 2. 6. D. h. t. L.
8. §. 1. 2. L. 14. pl'. D. si serv. 8. 5. L. 242. §. 1. D. de V. S.,
li) servitus oneris ferendi. Co se týče této služebnosti, náleží vlastníku
služebného pozemku udržovati stavbu břímě nesoucí v takovém stavu,
aby mohla břímě unésti, avšak není povinen, aby i mezi opravou dal
podepříti stavení tížící, a má právo, sprostiti se onoho závazku opustěním (derelikcí) věci břemenem stížené. L. 6. §. 2 .. 7. L. 8. pro
§. 2. D. si serv. vind. 8. 5. L . 33. D. h. t. "Es ist dies keine Ausnahme von dem Grundsatz "servitus in faciendo consistere non potest" . .. ; sondern der Eigenthiimer stellt dem herrschenden Grundstiick
eine taugliche Maner, also, wenn diese untauglich geworden ist, eine
reparirte." Puchta při pozn. c. srov. Vallgerow p. 2., proti němu Elvers
str. 55 násl. a naopak zase Bocking lnst. §. 160. p. 15. "Die s. o.
f. fordert ein Aufliegenlassen, .ein Getragenwerden der Last von dem
belasteten Grundstiicke, also die Eigenschaften dieses als eines tragenden, stiitzenden; est liegt ihm nicht ein praestare, sondern ein
pati ... ob, aber ein solches pati, wozu dieses nul' .. als idoneus pal'ies
fahig ist;" proti němu však Schmidt v Bekkerově J ahrb. III. str. 258.
p. 23. Windscheid §. 211 a. p. 3. Brinz 2. vyd. §. 188. p. 2. 3.
[F. Hofmann ost. Ger. Ztg. 1870. Nr. 40.]
3) Servitus proiiciendi, právo ku pj"edstavku na př. výstupku
(arl(ýře) aneb balkollu; servitus protegendi, právo ku pfístřešku. L . 2.
D. h. t. L. 22. §. 4. D. quod vi 43. 24. L. 242. §. 1. D. de V. S.

4) Tak servitus stillicidii aneb fluminis recipiendi (avertendi, immittendi), t. j. právo, aby vorla dešťová, jak nakape l1eb v proud byla
nashl'omážděna, mohla odtékati na pozemek služebný. L. 2. 17. §. 3.
L. 20. §. 2 ._. 5. L. 28. in f. D. h. t. Srov. WeiskC', Behandlung einige civilrtl. Ggstdé. 1829. Abh. IV. "Erbrtr. der - Grundsatze vom
Traufrecht." Dále servitus fumi immittendi, podobně aquae immit., vaporum immitt., L. 8. §. 5 .. 7. D. si serv. vind. 8. 5. (§. 131. p. 3.),
a servitus cloacae immittendae, právo nečistotu vésti na pozemek neb
po pozemku služebném. L. 7. D. de serv. 8. I. L. I. pr. §. 4. D. de
cloacis. 43. 23. cf. L. 17. §. 2. D. si serv. vind. 8. 5. Právo, držeti
sobě hnojiště při zdi sousedově, o kterémžto právu se tuto mluví, nelze
asi správně nazývati servitus cloacae, aniž by se asi naskytlo povýtečně
jako s. p. U.
5) Služebnosti tohoto druhu jsou: servitus altius non tollendi,
právo, vedle něhož kdo může zakázati jinému, že nesmí vůbec výš stavěti neb výš ner, vyměřeno, též lze dle práva toho zakázati zřízen i stavení nějakého neb jinaké zvýšení půdy, čímž překáželo by se slunci,
světlu, vyhlídce atrl., L. 2. 4. 12. D. h. t.; dále urt~itěji účel na,mačující servitns ne luminibus aneh ne prospectui officiatur, právo, vedle

něhož lze sousedu vše zakázati, čímž by oknům světlo ubráno neb vyhlídka
mohla býti zastíněna, na př. i zasazením stromů ano i postavením rostlin
přenosných, §. 2. J. de act. 4. 6. L. 3. 4. 12. 15 .. 17. §. 2. L. 22 . 23.
D. h. t. Mimo servitus, ne luminibus officiatur, naskytuje se ještě servitus
luminum. L. 4. D. h. t. Luminulll in servitute constituta id acquisitum
videtur, ut .vicinus lumina nostra excipiat. Cf. L. 40. eod. Eos, qui ius
luminis immittendi non hahuerunt, aperto pariete communi nuIlo iure
fenestras immisisse respondi. L. 8. Uod. h. t. 3. 34. In pariete ...
tuo si fenestram ... fecisse convincatur etc. Co do výkladů různých
srov. Vangerow p. 1. Celý ten spor mohl by nás "skutečně jenom
tehdy zajímati, když by někdo připadl na tu podivínskou (bizarní)
myšlénku, aby dal sobě bez dalšího popsání zříditi oněmi slovy řím
skými servitus luminum." Vangerow p. 1. ku k. - V příčině servitus
ne prospectui officiatur právem dokládá Seuffert
164. p. 13., že
může býti i na prospěch pozemku prázdného, což ovšem bylo by anomalii, hledíc k tomu, že týž Pfordtenem vytčený pojem za svůj při
jímá. (§. 184. p. 3.) Ale též servitus altius non tollendi možno sobě
mysliti na prospěch prázdného pozemku, a sice i oproti pozemku
prázdnému, tak že tam, kde není ještě žádného stavení, nesmí žádné
povstati, aniž vůbec nějaká zvýšenina se zříditi, na př. kopec neb taras
a p., a sice lze takovouto negativní služebnosť zříditi pro praedium
rusticum též z důvodů polního hospodářství.
6) V pramenech jmenují se též některé servitutes p. u., kteréž
zdá se, že obsahují jenom sprostění nějakého obmezení, serv. altius
tollendi et officiendi luminibus vicini, stillicidii non avertendi. L. 2.
D. de s. p. u. 8. 2. L. 2. D. de s. p. r. 8. 3. §. 1. J. de serv, 2. 3.
a Theophil. ad h. 1. Co se týče různých pokusů, místo to vyložiti srov.
Vangerow §. 342. p. 3. Puchta §. 184. n. k. Scheurl v Ztschr. f.
gesch. Rtsw. XII. str. 255 násl. Elvers §. 39. Bocking lnst. §. 171.
p. 60 .. 84. Keller §. 172. Nejvíce pravděpodobný jest povždy ještě
výklad ten, aspoň co se týče obou prve jmenovaných služebností, že právo
obyčejové neb řády stavební ukládaly vlastníkům určitá obmezení ' ve
prospěch sousedů, jichž se oni se svolením těchto mohli zbaviti: L. ll.
pl'. D. de s. p. u. 8. 2. L. 12. §. 1 .. 1 b. (1). 4 .. 4 b. (4). L. 13.
Cod. de aedific. priv. 8. 10.; a není žádné pochyby, že tam, kde jsou
podobné předpisy , ovšem nikoli absolutně přikazující neb zakazující,
mohou služebnosti podobného druhu se vyskytnouti; arg. L. 2. §. 10.
D. de aqua pluv. 39. 3. SeufferL §. 164. n. k. Ony zákony stavební
nemusely platiti pro celou říši; jenom když platily pro město Řím, to
postačilo, aby se mluvilo o takovýchto služebnostech; a pochybena jest
poznámka (Vangerow str. 732.), že by pak i tyto nebyly též nic jiného, než zrušení služebnosti, totiž zrušení nějaké servitus legalis;
neboť tak zv. zákonná služebnosť pozemková vskutku není žádnou služebností (§. 131.) S tím souhlasí též Witte v Lindově Ztschr. n. F.
XIII. 402, ačkoliv se zdá, že na str. 400. brojí proti této poznámce.
Windscheid §. 211. a. p. 11. Každým spůsobem musíme zamítnouti
mínění Vangerowo, dle něhož by bylo zvláštností s. p. u. v jeho smyslu,

s.

Arndtsovy Pandekty.
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t. j. služebností habendi a prohibendi, že jsou, a pouze ony že jsou
částěmi od vlastnictví dokona oddělenými, jichž prý třeba zase získati
zřízením nové nějaké služebnosti.
.1 '

§. 186.
d) Jednotlivé služebnosti polní.

Servitutes praediorum rusticorum jakéž v pramenech se naskytují, jsou dílem k tomu, aby přístup k oprávněnému pozemku
byl zjednán neb zabezpečen, dílem aby užívání jeho bylo ulehčeno
aneb jeho výtěžek rozmnožen, a to v nejrůznějších směrech, které
pN vzdělávání panujícího pozemku, který mllže býti celým statkem
neb soujem různých pozemků, důležitými býti mohou, avšak vždy
jen přihlédajíc k potřebě tohoto panujícího pozemku dle jeho
zvláštní povahy uživatelnosti na této povaze se zakládající. Se strany
služebného pozemku poskytnut býti může prospěch, ku kterémuž
služebnost směřuje, bu<;l' již pozemkem samým aneb jeho plody.
Pozn. 1) Srov. vubec s tito Dig. de servitutibus praediorum ru.
sticorum. 8. 3. Puchta §.185. Sintenis §. 63. Seuffert §. 165. Boeking
Inst. §. 170. Keller § 165 .. 168. Windscheid §. 211 Brinz 2. vyd.

§. 190.

2) Služebnosti tohoto druhu jsou zejména tyto;

a) Služebnosti cest, a sice trojího tvaru (nehledíc k tak zv.

cestě vodní (Wasserweg), navigandi servitus, L. 23. §. l. D. h. t.,
tedy po zemi); ll) Iter, i. e. ius eundi ambulandi hominis, obsahujíc
z pravidla též právo, jezditi koňmo a nechati se nositi v nosítkácb .
(3) Actus, i. e. ius agendi vel iumentum vel vehiculum, z pravidla tudíž
zavírajíc v sobě právo, jezditi a dobytek honiti přes pozemek služebný
a spolu tedy i ius itineris. r) Via, i. e. ius eundí agendi, et iter et
:lctum in se continens, lavírajíc v sobě bytelně právo jezditi, z pravidla též právo, břevna a kámen vláčeti a hastam rectam ferendi
(pročež jest třeba, by jakási prostora do vf'še zustala prázdna); tu
předpokládá se cesta zříze n, řádná cesta vozová, jejíž šíře pravidelně
počítá se na 8 římských stop zpříma, dvojnásobně pak, kde cesta se
uhýbá. pr. J. h. t. 2. 3. L. l. pl'. L. 7. pr. L. 8. L. 12 . . 14. L. 23.
pr. D. h. t. L. 4. §. 1. L. 9. 13. D. de serv. 8. l. Puchta, uber die
Wegservituten des Romischen Rechts, v téhož civ. Arch. Nr. III. (k!.
Schl'. Nr. IV.). V dnešním životě právním jsou oné stupnici služebností
přiméřeny asi tyto výrazy; služebnosť stezky, pastvy a cesty vozové,
avšak sporno, v jakém objemu a pokud výrazy ty jsou přiměřeny, béřeme-li zřetel ku bližším ustanovením práva římského? Sommer v civ.
Arch. III 20., Gensler tamtéž IV. 20., Seuffert Erortr. II. v předmluvě

a str. 56. nás!., Vangerow §. 341., Puchta § 185. p .. f., • Sintenis
§. 63. p. 14 .. 16. Každým spusobem bude t.u rozhodovatI vule s~ran
služebnosť zřizujíCÍcích, kterouž poznati lze ze SPUSO?U ,mluvy, z m,lavu
a dle místa, a každým spusobem musí osoba oprávnena právo v sve vykonávati civiliter (šetrně §. 183. č. 4.), a vlastník pozemku sluzebného
muže tudíž žádati, aby vytlmnta by ta určitá cesta. L. 9. D. de serv.
8. 1. L. 13. §. 1. 3. D. h. t. Srov. Seufferťs ArBhiv. I. 180. IV. 13.

V. 5. X. 136. XII. 127. XV. 103.
b) Právo, určité předměty skládati s pozemku p~n~jícího na pozemek služebný aneb je po pozemkp. tomto dále odvá:-eh, ~. 3: §. ] :
2. L . 6. §. l. D. h. t. ; podobně s. aquam educendl fundl slCcandl
causa. L. 29. D. h. t.
c) Služebnosti v příčině užívání vody aneb vod~vod~, zejména
ll) S. aquaeductus, právo, přiváděti vodu z po~emku. sluzebneho neb po
pozemku služebném, aqua quotidiana aneb aest.Iva, dmrna neb nocturna,
s právem, zříditi neb udržovati strouhy potřebné . L. 1. pr. L. 15. 2l.
22 . D. h. t. 8. 3. L. 9. D. de serv. 8. 1. L. 17. pr. §. 1. D. de aqua
pluv. 39. 3. Dig. de aqua quot. 43. 20. de rivis. 43. 21; (3) S. aquaehaustus nebo aquae hauriendae. L . 1. §. 1. L. 2 §. 1. L. 3. §. 3. ~.
9. 20. §. 3. D. h. t. 8. 3. L. 14. §. 2. D. de serv. 8 1; y) S. pecom
ad aquam appulsus . §. 2. J. h. t. 2. 3. L. 1. §. 1. L. 4. D. h. t .
d) Služebnosti v příčině užívání ruzných jiných plodu slu~ebného
pozemku pro potřeby pozemku panujícího, zejména ll) s. ga,scendl, právo.
honiti dobytek, náležející k hospodářství pozemku panuJlclho, na. pastvu
na pozemek služebný, L. 1. §. 1. L . 3. pr. vL. 4. 6. §. 1. D. l~., t .
Nauka o právu tomto však teprve v právu nemeckém ~osábla VětSlbo
vývoje. Seuffert §. 165. Nr. 2. Mittermaier deu.tsches PrIV~t~t. I J. 16~
násl.; pak (3) s. cretae eximendae, al'enae fodlendae, lapldls eXlmend{,
calcis coquendae, silvae caeduae. L . 1. §. 1. L. 3. §. l. L. 5. §. .
L. 6. D. b. t . §. 2. J. h. t.
3) NeO'ativní služebnosti n e uvád ějí se v ýs lovně jako S. p. r. ; než
služebnost, ~ ní ž zmiňuje Re L. 15. pl'. D. [Ie serv. 8 .. 1. (si concedas
mihi, ius tibi non esse, in fundo tuo aquam quae~'e l'e illllluendae aquae
meae gratia) lz e aspoú ])ova7.ovati i za S. p. r . 1 za S. p. U. Srov. §.
18G. p. 5. ll . k.

§. 187.

ll. Držba služebností.
Držba služebnosti jest skutkový poměr, který vzniká faktickým
výkonem služebnosti. nehledě k tomu, zdali tato. také j~k? pl:áv~
existuje (§. 129.). Držbě této propůj čují se analogIcky steJne pr~vn~
účinky jako držbě věcné, která jest faktickým vfkonem vlastlllct~l
(§. 135 ., 136., srov. §. 189. 192.) ; proto jest, Jako držba věcna ,
~2*
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právnickým poměrem, nazvaným iuris quasi possessio, a) jehož protivou corporis possessio, b) poněvadž dle přirozeného názoru jen
hmotné věci pokládají se za pi'edmět držby. C) Jako k držbě vlastnické COl'PUS a animus, tak jest i k nabytí této držby práv tř'eba
1. aby od nás samých neb skrze zástupce předsevzaty byly takové
činy, aneb aby fakticky přivozen byl takový stav, k němuž by nás
oprá vňovalo právo služebnosti. Při osobních služebnostech patří
k tomu z pravidla přirozená držba věci , kteráž jako držba věcná
není držbou právnickou, d) zavírajíc však v sobě právnickou držbu
služebnosti; e) při jiných affirmativných služebnostech dle nhného
obsahu jich (§. 184.) bud' nějaké trvalé zařízení na věciť) aneb
skutečný výkon činů, ku kterým služebnosť oprávňuje; g) při negativných služebnostech záp ' lvěd' se strany opriÍvněného v příčině
takových činů, které se příčí právu služebnosti, aneb také prohlášení strany druhé, že se činů takových zdržeti chce; 2. vůle vykonávati právo služebnosti, animus ius quasi possidendi, 1) při čemž
však právě tak málo třeba jest přesvědčení, že právo skutečné
máme, jako při držbě vlastnické přesvědčení, že vlastníky jsme h)
Udá-li se pak, že dopuštěním druhé strany kdosi octne se v tomto
poměru faktického vykonávání služebnosti, jest zde iuris quasi
traditio, 2) jež obdobná jest odevzdání věci hmotné. i)
Držení služebnosti pozbýváme bud' vzdáním se držby (animo
non possidendi), bud' ztratíme-li možnosť, právo vykonávati dle
své vůle (quasi corpore). Kde možnosť tato spojena jest s detencí
věci, může držba práva zaniknouti tím spůsobem , jako se pozbývá
držba věcná (§. 142.): v jiných pi'ípadech pozbude se drž by této,
když potřebné zařízení úplně se odstrani, nebo jestliže nějaká pře
kážka v cestu se položí libovolnému opětování příslušného výkonu ,
aneb jedná-li se proti zapovídacímu právu v servitutě obsaženému. k)
Při př'etržitých služebnostech nelze více pokládati držbu za trvající, když po delší dobu nebyl podniknut žádný čin, výkon práva
zavírající (§. 189. 194. ku k). a)
a) Gai. IV. 139. L. 3. §. 17. D. de vi 43. 16. L . 10. pl'. D. si serv. vind.
8. 5. L . 23. §. 2. D. ex quib. caus. mai. 4. 6. b) L. 2. §. 3. D. de precano.
43. 26. c) L. 3. pl'. D. de poss. 41. 2. L . 4. §. 26 (27). D. de nsnrp. et usncap. 41. 3. d) L. 1. §. 8. L. 12. D. de poss. 41. 2. L. 6. §. 2. D. d~ precario.
43. 26. §. 4. J. per quas pers. 2 9. e) L. 3. §. 17. CIt. L. 4. D. utl poss. 43.
17. fJ L. 20. pl'. D. de 8. p. u. 8. 2. cf. L. 8. 2. cf. L . Fl. §. 3. D. si serv. vind.
8. 5. g) L . 7. D. de itin. 43. 19. b) L 1. §. 2. 6. L.7. D. I. c. L- 25. D. quemadm. serv. am. 8. 6. iJ L. 20. D. de serv. 8. 1. cf. h 1. §. 2. D. de s. p. r.
8. 3. L. ll. §. 1. D. de Publ. act. 6. 2. k) L . 6. 20. pr. D. de s. p. u. 8. 2.

Pozn. 1) L. 7. D. de itin. 43. 19. Si per fundum tuum ~ec vi
nec clam nec precario commeavit aliquis, non tamen tanqu·am. l~ suo
iure faceret, sed si prohiberetur, non facturus , inutile est ~l l11ter~
dictum de itinere actuque: nam ut hoc interdictum competat, lUS fundl
possedisse oportet. - L. 25. D. 8. 6. Servitute usus uo.n videt~r nisi
is, qui suo iure uti se credidit; ideoque si quis pro .vla ~~bhca vel
pro alterius servitute usus sit, nec interdictum nec actlO utlhter ~om
petit. Dosavadní theorii o držbě práv k služebnostem sh~edává ,"ubec
vadnou Hedemann, uber den Erwerb und Schutz der Servltuten, 1864.
str. 96 násl. Proti němu Rudorff k Savignyho Besitz str. 562. 565
násl. Randa Besitz str. 21. [2. vyd . str. 30J p. 7. Exner, Traditioll
str. 115. Windscheid §. 163. 164. 213. p. 1. Brinz 2. vyd. §. 196. B. David, uber das Willensmoment beim Besitz e. Rechts v osterr.
Gerichtsztg. 1870. Nr. 76 . . 78. [K tomu Randa 2. vyd. §. 25. p. 3.J

'1) L. 20. D. h. t. 8. 1. Quotiens via aut aliquod ius fundi emeretur, cavendum putat esse Labeo, per te non fieri, quominus eo iure
uti possit, qui nulla eiusmodi iuris vacua traditio esset. Eg~ puto,
usum eius iuris pro traditione possessionis accipiendum esse; ldeoque
et interdicta veluti possessoria constituta sunt. Srov. Exner n. u. m.
str. 42 násl. 114 násl.
3) Jak se nabývá a jak pozbývá držba služebností srov. vůbec
Savigny, Recht des Besitzes. §. 45. 46. Randa, Besitz §. 25 .. 28.
30 .. 36., ale též lhering, Grund des Besitzesschutzes 2. vyd. str.
174 násl.

III. Vznik služebností.
§. 188.

A.

Zřízením.

Služebnosti lze nabyti 1. zřízením se strany vlastníka a) věci,
která má býti služebnou; zřízení toto státi se může a) posledním
pořízením, odkazem, b) neb b) smlouvou, a to ~) samostatnou smlouvou
k tomuto účelu směřující, c) při čemž se předpokládá, že obmýšlí
se neprodleně zřízení práva věcného 1) a nikoliv pouze závazek,
a) L . 6. pl'. D comm. praed. 8. 4. cf. a) L. 7. Cod. de reb. alien.
51. (§ . 132.). fl ) L. 15. §. 7. L. 16. D de usnfr. 7. 1. (§. 179. p. 5.). r) L.
D. de serv. 8. 1. L. 34. D. de s. p. r . 8. 3. L. 18. D. comm. praed; 8.
(§. 133. 183. muu. 7.). rl') L. 1. pl'. D. quib . mod. ususfr. am. 7. 4. L. 1. §.
0. D. de snperfic. 43. 18. (§ 195.). b) Dig. de usu et llsufructu legato. 33.
de servitute legata. :)3. 3. Š' 4. J . de serv. 2. 3. §. 1. J . de usnfr. 2.. 4. L.
pl' D de usuf)'. 7. 1. cf. L . 1. Cod . comm. de legat. 6. 43. C) §. 1 4. J. Cltt. L.
pl': L .' 25 . §. 7. D. I. c. L. 3. Cod. de serv . 3. 34. cf. Gai. II. 29 .. 32.

4.
2.
4.
6.
2.
~.

v.
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i:i]užebnose příště zříditi, d) ačkoliv s propůjčením práva věcného
závazek zřizovatelův pro větší jistotu nabyvatelo vu, a) (3) výhradou~) pH převodu vlastnictví; f) 2. zřízením soudcovským, a to adjudilmCÍ při ř'Ízení dílčím, g) aneb
také dekretem, jimž proti neposlušnému žalovanému rozsudek se
vykonává a se prohlašuje 7.a zřízenou služebnosť, kterou zÍ'Íditi
měl, aneb restituCÍ in integrum, když opět propůj6uje se ztraCentL
služebnosť, h) Ostatně služebnosť pozemková platně propůjčena býti
může jen vlastníku i) pozemku, pro který nabyta býti má, spoluvlastníkům k) pak společně, třeba ne nevyhnutelně aktem souještě spojen býti může osob ní

časným ,

3)

rOZll. J) DI'íve panoval náhled, souvisící s theorií o tak l:V, ti tulu a modus adquirendi (§, 127), že smlouva sama o sobě nepostačuje ku vzniku práva věcného, nýbrž že přistoupiti musí ještě quasi
traditio. Náhledu tohoto zastávají se i nyní ještě mnozí právníci, mezi
jinými Fmncke civ, Abh, Nr, III. Vangerow §, 350. p 1. 2, Srov,
proti tomu m j, Schmidtlein de servitutibus per pactum constituendis,
1823, Micllelsen v civ. Arch, VIII. 14. Hasse v Rhein, MU9, I. str,
64, , 128, Haertel, de serv, per. pacta et stipulationes const. 1828,
Puchta lnst. II. §, 256, Vorles, I. §, 187, "Niemals hat maneinen
einigermassen scheinbaren Grund fur die Nothwendigkeit der Tradition
aufgestellt. " Proti tomu zase Brinz 1. vyd, str, 272 násL, ale správn)'
nállled opětně provedl důkladně Schmidt v Bekkerově Jahrb. llI. 9,:
srov, Keller §, 181. Windscheid §, 212, p, 1. Byť i nalezalo se v právě
Justianově několik míst, kde mluví se o tradici servitut, kteráií. se tu
dle práva staršího vyskytuje jako zl'ízení praetorické vedle spůsobu
dle práva civilního na základě mancipatio a in iure cessio, tož přece
sám Vangerow str. 754, připouští, že tím "není nikde určitě ře!;ello,
že by ku prosté smlouvě m u s e I a přistoupiti quasi traditio, aby vzniknouti . mohlo věcné právo služebností" . (srov. dole §. 191. p. 2.),
v místech pak v Hot. c, nvedenýcll zřetelně uznává se zřizování (constituere) služebností smlouvami jakož i odkazem, k čemuž jaksi samo
sebou dojíti musilo po zrušeni zastaralých spůsobů zřizování služebností; zajisté však byl tento spůsob zřizování již uznáván před Justi-

dJ L. ll. 17. D. de serv. 8. 1. L. 19. D. de s. 1). r. r. 8. 3, L. 25 . §. 9.
jl. fam . erc. 10. 2. L. 0. D. fam. erc. 10. 2, L. i.l. D. de O. et A. 44. 7. cf. L.
6. §. 3. D. comm. praed, S. 4. a) cf. L. 2, §. 5. 6. L. 38, §. 10. lL L. 85. §. ;j .
L. 111. D. de V. O. 45. 1. f) L, 32 . .'l6. §. 1. L. 54. D. de usnfr. 7. 1. L. 1.
§. 4. L. 3 §. 1. D. de usufr. accresc. 7. 2. L. H4. 35. D. de s p. n. 8. 2. L .
30. 33 . pl'. D. de s, p. r. 8 . 3. L. 3. 5 .. S. 10. D. comm. praed. 8. 4. cf. Gai.
II. 33, fragm, Vat. §. 47, 50. g) L. 6. §. l. D. de nsnfr. 7. 1. L, 16. ~. l. L.
22. §. 3. D, fam. erc. 10, 2, L. 18. D. comm. div. 10. 3. cf. fragm. Vat. §, 47.
ll) cf. L. 8. §. 4. D. si serv. vind. 8. 5. i) L. 1. §. L L. 6. Pl', cf. L. 8. D,
comm. praed. 8 , 4. L. 15. §, 7. D. de usnfr. 7. 1. cf. L. 1. §, 9. D, de 8nperfic.
43, 18. k) L. 5. 18. D, comm, praed, 8. 4. cf. L. 19, D, de 8. p. r. 8. 3.

uiánem, pokud šlo o služebnosti, k nimž nehledělo se přísně dle práva
civilního, V praxi nejnovější jsou však dosud ještě zastoupeny oba náhledy, Seuffertův Arch. XII. 130. XV, 5. Tak zejména i vrchní apel.
soud saský osvojil si náhled, že vyhledává se quasitraditio, Naproti
tomu sas l<ý zák, obč , §, 566, 574. 644, n. k. ustanovují výslovně opak
toho, Windscheid 4 vyd. §. 212, p, L, proti němu Brinz 2, vyd.
§, 197. p, 8, 9, [Karlowa, Rechtsgeschiift str, 223 násl.
!!) V pramcnech vyskytuje se velmi zhusta takováto výhrada jak
odkazech tak i při převodu vlastnictví mezi živými slovy: deducere,
detrahere, excipere, recipere servitutem. O tom lP-jména: F. Muther,
In fr, VI. communia pracdiorum comment, 1858. Srov. Dernburg
Pfandr. I. str. 272 násL Že i v tomto případě stačí ku vzniku služebnosti pouhá smlouva, uznává též Vangerow str. 760" rovněž tak
i v tomto případě, když vlast.ník dvou pozemků jeden z nich prodá a
zároveíi na prospěch tohoto uvalí na druhý pozemek nějakou služebnosť, L. 36, D, de s. p, r , 8. 3, L, 3, 6. pl', 8, D, comm, praed.
8, 4, - Toto jakož i ono státi se může ostatně též mlčky, zvláště
pak prodá-li vlastník jeden ze dvou pozemků se zařízením již zavedeným, tak že jeden pozemek ponese břímě, druhý pak bude míti
prospěch , L, 36. 37, D. de s, p, u, Srov, Oode Nap, art, 692,. 694,
Saský zákon, §. 575. - Seuffertův Arch, XI. 121. (Vzniknutí služebností věnováním) XL 18, XIII. 212,

při

3) 00 se týče této věci obzvláště L. 18, D, 8. 4. srov. Huschke
v Lindově Ztschr. n, F, IV. str. 305 .. 313, Mommsen k L. 18, cit.
lhering v dogm. Jahrb, X. str, 466 násL K6ppen tamto XI. str, 236
násl. [Karlowa n, u, m, str, 35 násl

§, 189,
B. Vydržením,
Služebností, jak osobních tak pozemkových, nabýváme proqua~i possessio, tím totiž, že je jako
právo po deset let inter proesentes neb dvacet let inter absentes
vykonáváme, nec vi nec cIam nec precario, a) Více dle římského
práva k tomu se nežádá, Dle práva dnešního výdržení místa nemá, .
dokáže-li se, že výkon služebnosti neděl se poctivě, b)

středkem longi temporis

Pozn, 1) Srov. a) L, 4. §, 29. D, de usurp. et usucap. 4l. 3.
Libertatem servitutum usucapi posse, verius est, quia eam usucapionem
sustulit lex Scribonia, quae servitutem constituebat, non etiam eam
a) L, 10. pl'. D. si serv. vind. 8. 5. L. 5. § 3. D, de itin, 43. 19, L. 1.
§, ult. D. de aqua plnv. 39. 3, L. 1. 2. Cod. de serv. 3, 34. L. 12, iu ť Cou.
de praescript. 1. t. 7. 33. b) arg, cap. 20. X. de praescript. 2. 26. (§. 109.).
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quae libertatem praestat sublata servitute. L. 14. pr. D. de serv. 8. 1.
L. 10. §. 1. D. de usurp. Hoc iure utimur, ut servitutes per se nusquam longo tempore capi possint, cum aedificiis possint, kdež nalézá
se nemístná interpelace: l. t. capi na místě usucapi. b) L. 10. pro
D. 8. 5. Si quis diuturno usu et longa quasi possessione ius aquae
ducendae nactus sit, non est ei necesse do cere de iure, quo aqua constituta est, veluti ex legato vel alio modo, sed utilem habet actionem,
ut ostendat, per annos forte tot usum se non vi non clam non precario possedisse (kde ve Vulgo schází slovce usum, u Hal. posseclisse).
L. 1. Cod. 3. 34. Si quas actiones adversus eum, qui aedificium contra
veterem formam extruxit, ut luminibus tuis officeret, com petere tibi
existimas, more solito (per iudicem) exercere nOll prohiberis; is, qui
iudex erit, longi temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere sciet,
modo si is, qui pulsatur, nec vi nec clam nec precario possidet. L. 2.
Cod. eod. Si aquam per possessionem Martialis eo sciente duxisti,
servitutem exemplo rerum immobilium tempore quaesisti. Quodsi ante
id spatium eius usus tibi interdictus est, frustra sumtus in ea re factos
praestari tibi postulas, cum in aliena possessione operis facti dominium, quoad in eadem causa manet, ad eum pertine(a)t, cuius est possessio. - Hedemann n. U. m. popírá, "že dle pr. ř. bylo vydržení
služebností možné, a dovozuje tento zcela originální náhled .. s velikou
neohrožeností." Rudorff u Savigny-ho str. 562. Srov. shora §. 187. p. 1.
2) Sporno: a) Má vydržení toto místo běží-Ii o servitutes discontinuae? v příčině negativních? v příčině osobních služebností? Záporně
vyslovují se, co do otázky prvé, mnozí starší učenci právničtí, co do
otázky druhé opětně ještě Bessel v civ. Arch. XIII. 19., co do třetí
Zimmern v Neustetelu a Zimmern romisch-rechtliche Unters. Č. 5.;
náhled vládnoucí jest proti onomu obmézování. arg. L. 12. in f. Cod.
7. 33.; b) má vydržení to místo v příčině věcí k vydržení nespůso
bilých? Vangerow §. 351 na konci, má tudíž místo vydržení třiceti
leté? Seuffert §. 175; c) Jak se ustanovuje doba vydržecí? Zimmern
n. U. m.; d) zdaž nevyhledává se iustus titulus? Bessel n. U. m.;
e) zda bona fides? dle pr. ř.? arg. L 24. D. quemadm. serv. am. 8.
6. L 1. §. 10. D. de aqua quot. 43. 20. Miihlenbruch §. 289. p. 8.
Busch v civ. Arch. XXXI. str. 412 násl.; dle práva kanonického?
srov. Unterholzner Verjahrungslehre II. §. 210 násl.; f) třeba-li, by
vlastník věci služebné o tom věděl? srov. Unterholzner §. 212. Č. III.
Hasse vRh. Mus. II. str. 400 násl. Srov. vůbec ještě Vangerow
§. 351. Puchta §. 188. p. I. m. Windscheid §. 213. Unterholzner
§. 187 .. 216. Seuffert Erortr. II. str. 59 násl. E. Hoffmann v Hoffmann
und Fuhr, civilrtl. Vers. I. 1. Buss, de servitutum, quam vocant acquisitivam praescriptione. 1829. Muther die Ersitzung der Servituten.
1852. Seuffertův Arch. I. 178. 179. 323. 408. II. 141. m. 10. ll.
V. 101. 144. 255. VI. 154. VIII. 348. IX. 129 .. 134. XIII. 131. X.
235. Busch Praxi s str. 44 .. 84. Windscheid 4. vyd. §. 213. Bril1z
2. vyd. §. 197. p. 12 násl.
3) Co se týče otázky, jak se prokáže vydržení služebnosti, srov.

ještě

Seckendorf v civ. Arch. IV. 11. Hasse n. U. m. str. 394 násl.
Busch v civ. Arch. XXXI. 6. 12. Seuffertův Arch. 1. 408. XV. 108.

§. 190.

C. Dle zákonních

předpisův.

Jenom právo požívací vzniká v některých případech ipso iUl'e
dle zákonních ustanovení (t. zv. ususfructus lega lis) : totiž otci
přísluší právo požívací k bona adventitia dětí, a) manželi (paren s)
který vejde v nové manželství, k věcem, kterých pozbyl ve prospěch
dítek z dřívějšího manželstva, b) a nevinnému manželu k věcem,
jichž provinilý manžel následkem rozvedení manželstva pozbyl
a jichž vlastnictví dítkám připadá. C)

J1 Z

IV. Ochrana služebností.

§. 191.
A. Ochrana práva. Oonfessoria m t'em actio.
K ochraně práva služebnosti dána jest věcná žaloba, confessoria in rem actio, vindicatio servitutis, jejíž protějškem jest žaloba zápůrčí (negi\toria in rem actio). a) Žaloba tato příslusí osobě
k služebnosti oprávněné, b) tedy při služebnostech pozemkových
vlastníku panujícího pozemku, C) má-li panující pozemek více vlastníků, přísluší pro nedílnosť práva každému z nich in solidum, d)
ať již osoba oprávněná jest v držení práva neb není, a) na každého, 1)
jenž osobu oprávněnou ve výkonu práva ruší aneb jí právo toto
upírá, f) při osobních služebnostech zvláště na toho, který osobě
oprávněné proti právu jejímu zadržuje detenci věci, g) ale i také
na toho, jenž proti této detenci sobě dovoluje částečné osobování,
a) Cod. de bon . mat. 6. 60. de bonis quae lib. 6. 61. b) L. 3. §. 1. L.
5. Cod . de secund. nllpt. 5. 9. Nov. 22. cap. 23 .. 26 46. §. 2 (§. 147.). C) L.
ll. §. 1. 2. Cod de repud. 5 17. Nov 117. cap. 8. 9.
a) Dig. si ususfrucLUS petetur vel ad alium pertinere negetul'. 7. 6. si
servitus viudicetur vel ad alium pertinere negetllr. 8. 5. (§. 169.) b) L. 5. pl'.
D. si usufr. pet. C) L. 1. 2. §. 1. L. 6. §. 3. D. si serv. vincI. 8. 5. cf L. 16.
D. d .. serv 8. 1. L. 3. D. de op. n. n. 39. 1. (§. 195.) d) L. 4. §. 3. L. (j §. 4
D. si serv. vind. L. 1. §. 5. D. de arb. caed. 4;;. 27. a) L. 6. § 1. L 8. §. 3.
D. si serv. vind. L. 5. §. 6. D. si nsusfr. pet. fJ L. 4. §. 5. L. 10. §. 1. D. si
serv. vind. 8. 5. (§. 169. p. 3.). B') L. 5. §. 5. 6. D. si nsnsfr. pet. L. 6Q. §. 1.
D. de ususfr. 7. 1.

342
tedy zvláště na toho, jenž zabraňuje oprávnenemu, aby nevykonával služebnosť pozemkovou se služebným pozemkem spojenou.
Žaloba sméř'uje nejprve k tomu, nby právo k služebnosti bylo
uznáno, a v této příčině příznivý rozsudek jedním spoluvlastníkem
vydobytý pt''1sobí při služebnostech pozemkových zároveň ve prospěch
ostatních spoluvlastníků, jakož opět rozsudek nepříznivý. jestliže
rozepř'e právní poctivě byla provedena. působí také proti ostatním. k)
Pozbude-li se služebnosti mezi sporem, proto že ,e nevykonává
(§. 195 ku k.) , musí znovu zřízena být. 2) Kromě toho musí porušení odstraněno býti a žalobci za škodu, kterou rušením byl
utrpěl, náhrada se dáti, Ul) běží -li o osobní shlžebnosti, tož slušÍ
zvláště vydati zadrženou věc i s plody žalobci náležejícími jako
podobně se rlěje p"i žalobě vlastnické, n) konečně dlužno zakázati
další rušení, což dle okolností státi se může uložením jistoty (cautío
de non amplius turbando). 0) Jde-li o služebnosť onerisferendi, při
stoupí k tomu ještě závazek, aby zeď břímě nesoucí udržovala se
v dobrém stavu. P)
Ostatně confessoria in rem actio může s výsledkem jako
quasi Publiciana actio,2) dle obdoby §. 170., podána býti, q) jak od
toho, jemuž osoba, dle §. 170. k Publieiana in rem actio oprávněna, byla propůjčila nějakou služebnosť, jakož i od toho, jemu ž
jakožto poctivému držiteli nějakého pozemku propůjčena byla slnžebnosť pro tento pozemek jeho.
Pozn. I) Busch Stimme der Praxi s str. 91 násl. Jako spis no§. 169. hledící, dlužlilo uvésti: K. J . Seitz, ZUl' Kritik
der heutigen Konfes80rien- und N egatorienklage und damit ;mr Krit.ik
der herrschenden Rechtsschule (der herrschenden Rechtsdarstellung) im
Allg. 1873.; ale srov. o tom Heyssler ve Vídeňském Zeitschr. I. str.
618 násl. Windscheid 4. vyd. §. 198. p. *

vější sem a k

2) Týkajíc se publicianské žaloby servitutní dí L. ll. §. 1. D.
6. 2. Si de usufructu agatur tradito, Publiciana datur : itemque servitJl tibus urbanorum praediorum per traditionem constitutis vel per patic, utiam (forte si per domum guis suam pass us est aquaeductum transduci) item rusticorum, nam et hic traditionem et patientiam tuendam
constat. Zdá se, že toto místo dle svého původního smyslu mělo na
h) L. 1. pl'. D. si llsu sfr. pet. L. 1. §. 4. D . de remiss. 43. 25. j) L . 4.
§. 3. D. si serv. vind. 8. 5. k) L. 19. D. eod. I) L. 5. §. 5. D. si ususfr. pet.
7. 6. L . 8. §. 4. D. si serv. vind. 111) L. 4. §. 2. 3. L. 6. eod. L. 5. Ood. de
serv. 3. 34. n) L .~. §. 3 .. 6. D. si ususfr. pet. 0) L. 7. D. si serv. vind. cf.
L . 7. D. de aqua quot. 43. 20. JRA. § 162. P) L. 6. §. 4 .. 7. D. si serv. vind.
q) arg. L. ll. §. 1. n. de Publ. act. 6. 2. cf. L. 1. §. 2. D. de s. p. r. 8. 3.
L. 1. pl'. D. quib. mod. ususfr. am. 7. -1. D. de superfic. 43. 18.
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zřeteli nejprve pi'ípad ten, když pravý vlastník propůjčil s lu ž cunosť
nějakou prostředkem quasi traditio bez pomoci in iure ccssio, ktcrouž
starší právo vyhledávalo, podobně jako pE scizení res man ci pi pro-

středkem pouhé tradice : arg. verb. per domum s'uam , k ~emuž beze
vši pochyby vztahovaly se též L. 1. §. 2. D. 8. 3. a L. 1. ]JI'. D.
7. 4. V tomto případě však vzniká nyní dle práva Justinianova dokonalá služebnosť. Dlužno tedy nyní vztahovati místo ono na případy
v textu uvedené. Tu mohli bychom ovšem říci, že dle práva Justiniatlova nezáleží tu na quasi traditio, když již prostou smlouvou vzniká
služebnost (§. 188.), jako dle §. 170. publiacina actio nevyžaduje držby,
kde nabytí práva vlastnického není podmíněno držbou. Avšak z toho,
~e kompilatoři místo toto přijali jako vítané, lze tím méně vyvozovati
nějaký důvod proti správnosti oné věty (Vangerow str. 754.), ježto
jednak zavírá v sobě servitutis quasi traditio makavé pro půjčení služebnosti. jednak při vlastní Publiciana actio tanulo kompilatorům nabytí držby jako pravidelná podmínka. Náhled vládnoucí ostatně nebéřc
žádného zřetele, zdali osoba služebnosť propůjčující byla držitelem publicianským aneb dokonce snad malae fidei possessor. Avšak tOnlU odporuje llctoliko analogie práva zástavního: L. 18. 21. §. 1. D. de
pigll . 20. 1. a llemožnosť užiti fikce vydržení (usucapio) přímo při služebnostech (§. 189. p. 1. a.), nýbrž i obdobně podobná závažná
okolnosť, jakollž vyslovil Vangerow I. stl'. 666. v pří čině neobmezené
platnosti žaloby puhlíciana i pro toho, kdož má za to, že bez Ilabytí
držby nabyl od jiného vlastnictví. Schmid 1. str. 361. p. 22. - Puchta
(§. J 86. 191.) dále má za to, že bonae fidei possessor pozemku ně
jakého pro něho může nabyti nějakou služebnosť i)1s0 iure a užíti neto liko žaloby publiciana, nýbrž i žaloby directa confessoria; pro tvrzení
to však není žádného zákonného dokladu, a L ll. §. 1 . cit. tomu
odpírá : al'g. verb. pe?' domurn suarn, kterážto slova poukazují k túmu,
že nedostatek onen nesluší hledati v osobě quasitradentově, nýbrž
v osobě nabyvatelově . Srov. Windscheid 4. vyd . §. 212. p. 1. n. k.
§ 217. p. 7.

§.192.

B. Jak :;e chrání držba služebností.
Co se týče služby držebností

*,

tož mají analogic.ky J'nísto ,

I. pokud se týče osobních služebností, jichž výkon spojen
jest s detencí věci , interdikty dané k ochraně držby vlastnické,
interdictum uti possidetis neb utrubi utile, a) interdictum de vi
a) L. 4. D. uti possid. 43. 17.
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utile, b) rovn.ěž interdictum de praecario, C) když výkon služebnosti
přenechán byl někomu jinému do odvolání. I)
2. Na ochranu některýeh služebností pozemkových dány jsou
zvláštní interdikty, a) interdictum de itinere actuque privato pro
služebnosti cest, d) a sice pertinens ad tuendas ľUsticas tantummodo servitutes, e) předpokládajíc, že za posledního roku pi·ed podáním žaloby (bylo-li zde zvláštních překážek, tedy za roku před
posledního), právo alespoň po 30 dnů 2) vykonáváno bylo, nec vi
nec clam nec praecario ab adversario. Kromě toho jest ještě
zvláštní interdictum de itinere reficiendo, při čemž však spolu prokázati se musí právo služebnosti; f) b) interdictum de aqua pro
právo vodovodu, g) ať jdfl o praedium rusticum neb urbanum , h)
předpokládajíc, že alespoň jednou v posledním roce právo bylo vykonáváno, i) jestliže vodovodu v Každém ročním počasí se užívá
(aqua quotidiana); aneb ve dvou posledních semestrech letních počítaje v to i semestr letní, v němž byla žaloba podána k) jestliže jen v letě (aqua aestiva); aneb rovněž ve dvou posledních
semestrech zimních, jestliže jen v tomto počasÍ vody se užívá, I)
předpokládajíc vždy poctivé vykonávání ID) a nec vi nec clam nec
praecario. n) Kromě toho pro opravu interdidum de rivis za těchže
podmínek, aniž však jest třeba důkazu práva. 0) Jestliže více osob
nárok činí na týž vodovod (rivales), má mezi nimi místo duplex
interdictum· de aqua; P) c) interdictum de fonte na prospěch práva,
čerpati vodu, za stejných podmínek jak interdictum de aqua,2)
rovněž také interdictum de fonte reficiendo; r) d) interdictum de
cloacis (privatis), kteréž směřuje k tomu, aby dovoleno bylo či
stění a opravení zařízené stoky odpadné, aniž žádá se dalšícb podmínek , S) ale tím také spolu poskytuje ochranu držby práva. 3 ) Při
tomto interdiktu, jakož i při ostatních k opravě směřujících interdiktech držiteli služebného pozemku musí dána býti jistota za
lll ožnou škodu. t)
b) L. 3. §. 13 . . 17. L. 9. §. 1. L. 10. D. de vi. 43. 16. cf. fragm. Vat.
§. 90. 91. C) arg. L. 12. ~ . 2. D. de usnf!". 7. 1. L. 2. D. de precario. 43. 26.
d) Dig. de itinere actnque privato. 43. 19. e) L. 1. §. 1. D. L c. f) L. 3. §.
II . . L . 5. D . L c. g) Dig. de aqua quotidiana et aestiva. 43 . 20. h) L. 1. §.
ll. 13. lJ. D. L c. i) L. 1. pr. §. 4. 22 D. L c. k) L. 1. §. 29 .. 36. L. 6. ll.
1. c. I) L. 1. §. 35. D. L c. m) L. 1. §. 10. 19. D. L c. n) L. 1. §. 10. ~O. D.
L c. 0) Dig. Je ri"is. 43. 21. P) L. 1. §. 26. D. de aqua. 43. 20. q) Dlg. de
fonte. 43. 22. T) L. uu. §. o. D. L c. S) Dig. de cloacis. 43. 2;;. t) L. 1. ]Jf.

D. L c. L. 3. Š. 9. D . de rivi8. 43. 21. L. I. Š. 38. D. de aqna quot. 43. 20.
L. 3. §. 11. D. de itin. 43. 19.

3. Držba oněch služebností, jichž výkon předpokládá trvalé
zařízení na pozemku panujícím, tedy z pravidla držba affirmativních
služebností domovních chráněná jest interdictem uti possidetis co
do pozemku panujícího, U) jehož držba spolu zavírá v sobě držbu
služebností oněch. 4)
4. Co se týče ostatních služebností, nelze dokázati, že by dle
Í"Ímského práva ochrana držby místo měla; 5) dle dnešního práva
však vzhledem k praktické potřebě fl k zásadám kanonického práva
o spoliaci, ochrana ona i zde se neodpírá. 6)
*) Srov. Windscheid 4. vyd.
Besitz. 2. vyd. §. 7 .. 7 d.]

§. 164. Brinz 2. vyd. §. 20 I. [Randa,

Pozn. I) Že lze užiti zde int. de precario, popírá Pucbta §. 139.
p. b., poněvadž prý usufruktuář může sice přepustiti preario vykonávání práva svého, ale nemůže převésti na jiného právnickou držbu
téhož práva, nemoha ani právo samo převésti; avšak podstatnou podmínkou tohoto interdiktu jest pouze okolnosť, že odi'iata byla někomu
právnická držba, komuž precario propůjčeno bylo habere. Savigny,
Recht des Besitzes, str. 583. (6. vyd.) [7. vyd. str. 479.].

2) L. l. §. 2. D. de itin. 43. 19. Sive igitur habuit ius viae
sive non habuit, in ea conditione est, ut ad tuitionem praetoris pertineat; si modo anno usus est vel modico tempore, id est, non minus
q~tam triginta dieb~ts. Cf. L. I. §. 12. eod. "supradicto tempor·e anni."
Závěrečnou větu v L. 1. §. 2. cit. chtěli někteří vykládati: "v posledním roce aspoi'i po nějakou dobu, tudíž nejméně po dobu třiceti
dnův" (Althof, das int. de itinere actuque priv. 1836. Vangerow §. 355.
p. l.), jako by se dělo: triginta dierum (Puchta §. 139. not. o.);
"tedy 29 dnův po sobě následujících by nestačilo , 2 dny však, jež od
sebe dělí doba tří měsíců, postačují." Savigny str. 485. (7. vyd .) p. 2.
Srov. prakt. Arch. VII. 133 násl. Huschke v Ztschr. f. Rtsgesch. X.
~
str. 44.

3) Obšírně vyličuje interdikt tento jakož i onen de cloacis publicis Schmidt (von llmenau) v Zeitschr. f. gesch. Rtsw. XV. 3. sroy.
Brinz n. u. m. p. 32.
4) Tomu odpírá m. j. Vangerow §. 355. p. 2. srov. shora §. 17l.
p. 2. Než uvádí-li se za doklad opaku L. 3. §. 5. D. uti possid., poskytuje ibned zase důkazu opá6nébo §. 6. ibid.: Labeo quoque scribit :
ex aedibus meis in aedes tuas proiectum habeo; interdicis mecum, si
eum (sic. uti?) locum possicleamus, qui proiecto tegetu,·. Au (snad At?)
quo facilius possim retinere possessionem eius proiectionis, interdico
tecum sic: uti nunc possidetis eas aecles, ex quibus proiectus (proiectum)
u) L. 8. §. 5. D. si serv. vind. 8. 5. L . 3. §. 5 .. 7. D. uti pos8id. 43.
17. cf. L. 5. §. 10. D. de op. n. n. 39. L

\
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V. Rušení služebností. "')
§. 193.

A.

Vůli osoby oprávněné.

.'
svého
se osoba oprávněna, vz da' pwva
.
, může každá
poživací také
býti z;u,šena. a
vlastnictví může takto býti zase obnovena. Vzdam děje se, J
T'

~

služebn:ť ~;rávo

- - a) Dig. quibus modis usu sfru ctus

servitutes ami ttuntur. 8. 6.

částe{~ně)

svo~~~:

7. 4. quemadmodum
vel usus aml' tťt
I ur ,

zřízení, prostou smlouvou, b) také mlčky, na př. když poživatel beze
vši výhrady svolí k prodeji věci služebné, c) aneb když osoba, již
služebnosť náleží, dovolí takovou změnu věci služebné, která zamezuje další vykonávání práva. d) Při služebnostech pozemkových
jest třeba, aby svolili všichni spoluvlastníci oprávněného pozemku . e)
Také odkazem IIlůže vlastník věci služebné sproštěn býti služeb.
nosti na věci lpící. f) Propujčení služebnosti někomu jinému, než
vlastníku věci služebné, jest bez účinku . g)
Pozn . I) §. 3. J. 2. 4 .. . ,. Item finitur ususfructus, si domino
proprietatis ab usufructuario cedatur (nam extraneo cedendo nihil
agitur) . Gai. II. 30. Tpse usufructuarius in iure cedendo domino proprietatis usumfructum efficit, ut a se discedat et convertatur in proprietatem, alii vero in iure cedendo nihilominus ius sUUln retinet : r,reditur enim ea cessione ni hi! agi. K úplnému zrušení služebností
smlouvou bylo dle staršího práva zapotřebí in iure cessio, jejíHo formu
dlužno sobě mysliti jako zdánlivou vindicatio libertatis rei (aneb ph
s. p. r. jako res mancipi, remancipatio) , Gai. II. 30. sq. Paul. nI.
6. §. 32.; než prostá smlouva propůjčovala beze vší pochyby ochranu
excepční (obrany) před dalším vykonání práva, arg. L. 4. D. de serv.
8. 1., kteréž pak non utendo zcela zaniklo. Co se však týče účinku
takovéto cese vzhledem k osobě, kteráž jest extraneus, tu zdá se, že
s §. 3. J . cit. jest v odporu L. 66. D. de iure dotium. 23 . 3. Si ususfructus fundi, cuius proprietatem mulier non habebať, dotis Ilomine
mihi a domino proprietatis detur, difficultas erit púst divortium circa
reddendum ius mulieri, quoniam diximus, usumfructum a fructuario cedi
(původně: in i'Ut'e cedi) non posse nisi domino proprietatis, et si ex traneo cedatur, id est ei, qui proprietatem non habeat, nihil ad eum
transire, sed ad dominum proprietatis reversurum usumfructum . V pří
čině různých pokusů, místo toto vysvětliti, srov. Puggé vRh. Mus. I.
str. 145 násl., Vangerow, §, 344. p. 3 .. Lohr v Lindově Ztscbr. XIII.
7., Dcrnburg tamto neue Folge II. 2., Arndts tamto VIII. 4 . (civ. Schr.
I. 18.). Bocking lnst. II. §. 164. p. 19. Pokud jde o usufructus, postrádá spor tento praktického významu, poněvadž vší fo rmy pro sté postoupení tohoto práva na prospěch osoby třetí vždy bude dlužno považovati tak, jako by osobě třetí přenech áno bylo vykonávání téhož
práva. což ovšem jest možné (§. 179. odst. 3.). Avšak základní pravidlo, obsažené v místech v not. g. v příčin ě ususfru ctusu, musí rovněž
platiti i co se týče všech jinJ'ch služebností, kteréž ani co do výkonu
ani co do práva nelze na jiného převé sti. Jest tudíž důležito, abychom
odmítli zásadu, že prý pokus, převésti služebno s ť na osobu třetí, spů
sobuje pozbytí j ejí, kteroužto zásadu mnozí chtěli shledávati v L.
66. cit.
b) §, 3, J. de usufr. 2. 4. L . 14. §, l. D. de serv, S. 1. C) L . 4, §, 12.
D. de doli mal i exc. 44. 4 d) L, 8. pl'. D, h, t. 8, 6. e) L. 34, pl'. D, de s.
p. r. 8. 3. (§. 183. not. u.). f) L. 86. §. 4. D. de legat. 1. g) §. 3. J . 1. C.
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2) Zvláštního spůsobu zrušení služebností derelikcÍ, jak mnozí
tvrdí (Puchta §. 190. not. k), není. Dle L. 64. 65. pr. D. de usufr.
7. 1. může sice usufrukt.uář tím, že i oproti vůli vlastnlka vzdá se požívání , sprostiti se pro budoucnosť povinností jemu z požívání vznikajících , avšak z tohoto jednostrann ě projeveného, ale nepi:'ijatého vzdání
se nenabude vlastník žádného práva, pokud nezanikne slu ž ebnosť ne vykonáváním. V těch případech pak, kde vzdání se mlčky učiněno ,
(not. c. d.), předpokládá se, že zároveň i vlastník vzdání se mlčky
přijal. Fritz ErHiutr. sv. 2. str. 385 násl. Sintenis §. 66. p. 12.
Seuffert §. 177. p. 2 a. Windscheid §. 215. p. ll. Naproti tomu
ovšem zase Bacher v dogm. Jahrb . V. str. 243 násL, ale jak! Odporuje Wachtrovi II. 8tr. 646., jenž souhlasí s náhledem shora uvedeným
a dí, že právo teprve tehdy ~allikne, když vlastník přijal vzdáni se,
pronáší větu : že prý usufrul,tuář derelikcí spůsobuje, že požívání jest
bez pána (herrenlos), a může tudíž "toto své právo zase na sebe po táhnouti, pokud vlastník je neokupoval." Srov. Windscheid 4. vyd.
11. U. m. Brinz 2. vyd . §. 198. p. 15. 16.

§. 194.
B. Z

důvodů

jiných.

Nehledíc k vůli osoby oprávněné, služebnosti zanikají také
z důvodů všem věcným právi'lm společných (§. 127., 128.), při
čemž doložiti sluší, že při osobních služebnostech stejný účinek
jako zánik věci a) má již i úplná proměna věci služebné. b) Služebnosti zanikají také, jako všechna práva na věci cizí, následkem
konfuse, t. j. spojí-li se právo služebnosti a vlastnictví v osobě
jedné, C) při právu požívacím nazývá se případ ten konsolidací. d)
Kromě toho zanikají ještě služebnosti 1. jestliže držitel oprávnění
zanikne , l) t. j. při osobních služebnostech, smrtí osoby oprávněné, ej
při služebnostech pozemkových zánikem pozemku oprávněného. f)
2. nastane-li IMta končící , až do které služebnosť byla zřízena,
a to při osobních služebnostech ipso iure , g) při pozemkových služebnostech však jen ope exceptionis; h) 3. nevykonáváním, non
utendo per longum tempus, t . j . mezi přítomnými po deset, mezi
- -a) L. 23. 24. D. h. t. 7. 4. L. 17. pl'. D. de usufr. 7. 1. cf. L. 20. §. 2.
D. de s. p. u. 8. 2. b) L. 5. §. 2 . . L. 12. D. b. t. 7. 4. L. 36. 71. D. de usuf!'.
7. 1. cf. Pauli sentt. III. 6. §. 31. c) L. 1. D. h. t. 8. 6. cf. a) L . 8. §. 1. D.
de serv . 8. 1. (1) L . 18. eod. 1. 9. D. comm. praed. 8. 4. d) §. 3. J. de usufr.
2. 4. L 78. §. 2. D. de iure dot. 23. a. a) §. 3. J. I. c. cf. L. 56. D. de usufr.
7. 1. f) cf. L. 3. D. h. t. 8. 6. g) L . 15. D. h. t. 7. 4. L. 5. Cod. de usufr. 3. 33.
h) L . 4. D. de serv. 8. 1.

nepHtomnými po 20 let, i) bez rozdílu mezi právem k věcem movitým neb nemovitým , 2) pakliže však právo jen v době jednoho
měsíce anebo ještě v delším čase vykonáváno býti mohlo, vždy
teprve ve dvaceti letech. k) Ku: přetržení tohoto promlčení dostačí
ph osobních služebnostech každý výkon práva, nejen osobou oprávněnou, nýbrž také, pokud lze výkon jiným přenechati, prostředkem
nějakého prostře dníka, a jestliže oprávněný obdržel odměnu za pře 
neehánÍ výkonu, neškodí mu, i když prostředník práva nevykonává. 1) Při služebnostech pozemkových naproti tomu přetrhuje se
promlčení každým (úplným neb neúplným) výkonem pro panující
pozemek, třeba i nikoli ve jménu vlastníkově, předsevzatým. Dl)
Ph oněch slu7.ebnostech pozemkových, jichž výkon záleží v jistém
stavu trvalém, ať již jsou affirmativní neb negativní, nestačí, aby
nastalo promlčení, pouhé nevykonávání práva, nýbrž předpokládá
se, aby také svoboda vlastnictví se strany druhé byla vydržena
(usucapio libertatis),3) a vydržení toto vyžaduje, aby služebný pozemek pro dobu promlčecÍ držen byl ve stavu služebnosti prostém. n)
Pozn. 1) Doba, pro kterou trvá poŽívací právo osob právnických:
L. 56. in f. D. 7. 1. ... Et placuit, centum annos tuendos esse municipes, quia is finis vitae longaevi homillis est. - Pozbytí ususfruktusu
a ususu (nikoliv též habitatio a operae: L. 10. D. de cap. min. 4. 5.
L. 1. 2. D. de operis. 7. 7.) následkem capitis deminutio, dle staršího práva následkem každékoli, dle práva Justinianova nyní jenom
následkem maxima a media cap. dem. : L. 16. §. 3. Cod. de usufr. 3.
33. §. 3. J . 2. 4. cf. Pauli sentt. III. 6. §. 28. 29. (nyní bez prakt.
Zřízení osobních služebnosti pro dědice :
významu shora §. 28.). L . 5. pr. D. h. t. 7. 4. L. 38. §. 12. D. de V. O. 45. 1. L. 14.
Cod. de usufr. 3 33. (Windscheid §. 215. p . 7. 8.). - Přechod
operae na dědice? L. 2. D. de usu leg. 33. 2. [Windscheid §. 208.
p . 8.] - Zvláštní ustanovení o právu požívacím, jehož otec prostředkem
dítěte svého nabyl : L. 17. Cod. 1. c.

2) L . 16. §. 1. Cod . de usufr. . . . Sed noc hoc decidentes
sancimus, non solum actionem, quae pro (de) usufrllctu nascitur, sed
nec ipsum usumfrllctum nOIl Iltendo cadere, nisi tantummodo morte
usufrllctuarii et ipsills rei interitu; sed usumfructum, quem sibi aliqllis _
acquisivit, hUll.C habeat dum vivit intactum . . . ni si talis exceptio USIlfructuario opponatur, quae , etiamsi dominium vindicabat, poterat eum
i) L . 16. pro §. 1. Cod. de usufl'. 3. 33. L. 13. Cod. de serv. 3. 34. cf.
L . 4. §. 27. D. de usurp. 41. 3. k) L. 14. Cod. l. c. L. 7. D. h. t. 8. 6. 1) L.12.
§. 2. L . 38 .. 40. D. de usufr. 7. 1. m) L . 5. 6. pro §. 1. L. 8. 9. 20 .. 25. D.
h. t. 8. 6. cf. L. 11. pro eod. L. 10 . . §. 1. L. 17. 18. pl'. §. 1 eod. n) L. 4.
§. 28 (29.) D. de usucap. 41. 3. L. 6. 7. 32. pro D. de S. p. U. 8. 2. L. 18.
§. 2 .. D. h. t. 8. 6.
Arndtsovy Pandekty.
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praesentem vel absentem excludere. (Just. a. 530.) - ~ . 1.3: C?d. d~
servit. 3. 34. Sicut usumfructum, qui non utendo per blenDlum !ll solI
rebus per annale autem tempu s in mobilibus vel se moventibus dimi·
nueb;tur, non passi sumus huiusmodi sustinere compendiosum interitum ,
sed et ei decenuii vel viginti annorum dedimus spatium, ita et in ceteris servitutibus obtinendum esse censuimus, ut omnes sel'vitutes non
utendo amittantur, non biennio, quia tantummodo soli rebus annexae
sunt sed decennio contra praesente s, vel viginti annorum spatio contra
abse'ntes, ut sit in omnibus huiusmodi rebus causa similis, differentiis
explosis. §. 3. J. de usufr. 2. 4. Finitur autem ususfructus morte
fructuarii et duabus capitis demiuutionibus, maxima et media, et non
utendo per modum et tempus. Quae omnia nostra statuit constitutio.
Co se týče práva staršího srov. Pauli sentt. I. 17. III. 6. §. 30. L. 4.
§. 26 (27). D. 41. 3., kde per longum tempus vloženo jest na místě
biennio. Proti křivému náhledu, jako by nyní, dle L. uno Cod. de usucap. transform. z r . 531 , zanikalo požívací právo k věcem movitým ve
třech letech: Uuterholzner Verjahrungslehre §. 223. Požívání může
non utendo z3,niknouti též částe čně. L. 14. 20. 25. D. h. t. 7. 4. Tento spůsob zaniknutí služebnosti vyloučen jest při L. 4. D. h. t. 8.
6., při habitatio a operae: L. lO. pro D. de usu. 7. 8. L. 2. D. de
usu leg. 33. 2., nemá místa v pří č ině ususfructus alternis annis datu s :
L . 28. D. h. t. 7. 4. L. 13. D. de usu leg. 33. 2. cf. not. k. Co
v této notě se ustanovuje, chtějí ostatně muozí rozšířovati na všechny
služebnosti, jež lze vykonávati pouze v mezidobích více než den t~va
jfcích: arg. L. 7. D. 8. 6. Itaque et si alternis ann!s vel. m~nslb.us
quis aquam habeat, duplicato constituto tempore (puvodne bzennzo)
amittitur · idem et de itinere custoditur; si vero alternis diebus, aut
die toto 'aut tantum nocte, statuto legibus tempore (biennio) amittitur,
quia una servitus est. Nam et si alternis horis vel una hora q~otidie
servitutem habeat, Servius scribit perdere eum nOn utendo servltutem
quia id quod habet, quotidianum sit. L. 14. Cod. 3. 34. týká se pří 
padu, když někdo ~ no tantummodo die per quinquennium iter habet.
3) Co se týče usucapio libertatis srov. L. 6. D. d~ S. p. u. 8.
2. Haec autem iura similiter, ut l'usticorum quoque praedlOrnm, certo
tempore non utendo pereunt, nisi quod haec dissimilitudo est, quod non
omnimodo pereunt non utendo, sed ita si vicinus simul libertatem usucapiat, veluti si aedes tuae aedibus meis serviant, ne altius tollantur,
ne luminibus mearum aedium officiatur, et ego per statutum tempus
fenestras meas praefixas habuero vel obstruxero, ita demum ius meum
amitto si tu per hoc tempu s aedes tuas altius sublatas habueris;
alioquin si nihil novi feceris , retineo servitutem. It~m si ti~ni immlssl
aedes tuae servHutem debent et ego exemero tlgnum, lta dewum
amitto ius meum si tu foramen, unde exemptum est tignum, obturaveris et per con~titutum tempus ita habueris; alioquin si nihil n.ovi feceris, integrum ius suum (meum) permanet. L. 32. §. 1: ~od. ~lber~as
servitutis usucapitur, si aedes possideantur. Quare ~l 19, qUl .. alt~us
aedificatum habebat, ante statutum tempu s aedes possldere desut, m-
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terpellata usucapio est, is autem, qui postea aedes possidere coeperit,
integro statuto tempore libertatem usucapiet. Natura enim se.rvitutum
ea est, ut possideri non possint, sed intelligatur possessionem earum
habere, qui aedes possidet. - L. 18. §. 2. D. h. t. 8. 6. Si I~um ius
haberes immittendi, vicinus statuto tempore aedificatum Don habuerit,
ideoque nec tu immittere poteris, non ideo magis servitutem amittes,
quia non potest videri usucepisse vicinus tuus libertatem aedium suarum, qui ius tuum non interpellavit. - Sporná otázka: zda požadovala se usucapio libertatis při všech servitut praed. urb., nehledíc k jich
ob sahu, a pouze při tě chto ? Není-li usucapio libertatis zapotřebí též
při ususfruktusu dle L. 16. de usufr.? Dle L . 13. Cod. de serv. při
všech služebnostech? aneb stala se pro všechny nepotřebnou? Srov.
Unterholzner §. 217 .. 225. Vangerow §. 357. Puchta Vorles. §. 190. _
Že při všech služebnostech vyhledávala se usucapio libertatis, vyjímaje
služebnosti cest, vodovodu a čerpání vody, hledí dokázati Zachariae,
iiber die Unterscheidung .zwischen servitutes rusticae a urbanae, 1844,
s čímž souhlasí též Elvers §. 40. 73. - Přes to, že se různí tu, kde
určují rozdíl mezi s. p. u. a s. p. r. (§. 184. p. 3.), souhlasí přece
co do výsledku s textem tohoto §., Vangerow n. u. m. Sintenis I.
§. 66. II. 4 . Cohnfeldt irreg. Serv. str. 86 násl. Kindervater v Bekkerově Jahrb. VI. str. 137 násl. Windscheid 4. vyd. §. 216. p. 2. srov.
Brinz 2. vyd. §. 198. p. 17 násl.

Kapitola

o

čtvrtá.

emfyteusi a superficii .
§. 195.

Emphyteusis a ) a superficies b) jsou věcná práva užívací k věcem
nemovitým, která svým obsahem, poskytujíce právo úplného požívání a skorem neobmezeného nakládání s věcí, dílem svou zcizitelností a dědičností tak velice blíží ~e právu vlastnickému, že pokládány byly často za druhy jakéhos obme2eného vlastnictví, avšak
dle správného právnického názoru jsou jen právy k věci cizí, C) od
služebností jen tím se lišíce, že při nich místa nemá ono obmezení pokud se týče subjektu oprávněného, jaké služebnosti charaktel'isuje. 1) Práva tato mají svůj vznik v tom, že s některými
a) Dig. si ager vectigalis, id est emphyteuticarius, petatur. 6. 3. Cod. de
emphyteutico iure. 4. 66. b) Dig. de superficiebus. 43 18. Cj L. 1. §. 1. D. si
ager vectig. 6. 3. L. 3. §. 4. D. de reb. eor 27. 9. L. 71 . §. 5. 6. D. de legato
1. - L. 2, D. de superficieb. 43. 18. L. 86. §. 4. D. d.e legato I.
.
23*
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propachtováním a pronájmem, d) nejdříve ediktem praetorovým,
spojen byl účinek práva. věcného, ~) které žalobou, utilis rei petitio , obdobnou rei vindikaci vlastníkově, jest chráněno nejen proti
vlastníku samému nýbrž i proti každé osobě třetí. e) Osoby takto
oprávněné mohou stejným spůsobem jako vlastník domáhati se služebností ku věci náležejíeíeích prostředkem utilis confessoriae
actiones, f) jakož i nabývati také tilužebností pro věc, a tyto, pokud
jich právo sahá, jiným propůjčovati, "') Jakožto věcná práva uživaeí
mohou emphyteusis a superficies býti předmětem držby (juris quasi
possessio, §. 129.), jíž nabýváme tím, jestliže ucbopíme se přiro
zené držby věci s tím úmyslem, abychom na ni vykonávali právo
emfyteuse neb superficie. 3) . Ostatně sluší obě dvě dotčená práva
uznati ještě za praktické ústavy práva o~ecného, ač nelze popírati, že emfyteuse jen zřídka se naskytuje ve smyslu římském,
a že pravidel v příčině emfyteuse platných často spůsobem nedů
vodným užito bylo i při jiných jen příbuzných poměrech právních,4)
a že superficies, kde se ještě naskytuje , dle praktického názoru
jeví se býti prostě vlastnictvím ke stavení neb k některé jeho

vectigalis shledává Biichel n. u. m. v právu civilním. Proti němu Arndts
n. U . m. str. 280. (272) násl. O historickém vývoji podává nový náhled
Dankwardt ve svém pojednání "dus Precarium und die Emphyteuse"
(srov. §. 173. p. 8,) §. 30 [recte: 31.] "Umwandlung des Precariums
in Emphyteusen," §. 32. "Errichtung urspriinglicher Emphyteusen. "

~) O vzniku emfyteuse srov. Vuy, de orig. et natura iuris
emphyteutici. 1838. Puchta Inst. II. §, 245. ; o vzniku superíicies :
Rudorff v Ztschr. f. gesch. Rtsw. XI. 7. Degenkolb v Ztschr. f. Rechtsgesch. IV. str. 474 násl. - Původ emfyteuse aneb práva k ager

3) Držiteli superficie přikládali mnozí, držitelé emfyteuse až do
nejnovější doby připisovali téměř všickni (hlavně za příčinou L. 15.
§. 1. D. qui satisdare cog. 2. 8. "Sed et qui vectigalem, id est emphy.
teuticum, agrum possidet, possessor intelligitur") právnickou držbu věci
samé (corporis possessio) , čímž byla by vyloučena samostatná ochrana
právní držby vlastnické. Obé jest rovněž tak neodůvodněno jako nepnmereno. Srov, Arndts civ. Schr. L 22. (shora §. 185. p. 8.).
Thibaut Pand. §. 208. Dernburg Abh. str. 80 násl., též Rudorff
li: Puchtovi §. 125. p. d. a Brinz 1. vyd. str. 79 násl. (2. vyd . §. 203.
Č. 1.). Tomu ovšem na odpor Bocking Jnst. 1. §. 126. p. 6., ale, jak
se zdá, nikoli bez "nedorozumění." Ovšemť není v pojednání o držbě
emfyteuse při §. 135 uvedeném prokázáno, že římské prameny právní
vyličují emfyteutu jako by byl iuris quasi possessor, za to dokázáno
však, a) že prameny neposkytují ni jediného dostatečného důvodu,
abychom mohli emfyteutu pokládati za právnického držitele veCl
possessor corporis), zejména L. 15. §. 1. cit . . nepodává dokonce žádného dokladu, b) že pojmu držby právo sobě lze užiti též v příčině
emfyteuse a že týž zároveň dostačuje zúp1na, pakli jenom spojujeme
s ním analogicky žaloby držitelské jako tyto spojeny jsou s právnickou
držbou práva po~ívacího , že však naproti tomu c) dle mínění vládnoucíbo pro toho, kdož (opravdově aneb fakticky) jako dominus emphyteuseos
se objevuje, všeliká ochrana právní zmizí a týž tedy netěší se ani z téže
o(~hrany, jako na př. dnešního (právního) držitel práva k desátku neb práva
k pozemnému (úrokům z pozemků), leč bychom se k tomu odhodlali, při
pisovati onomu jako tomuto na místě nedostávající se jemu corporis
possessio jakousi iuris (se, dominii emphyteuseos) quasi possessio,
a takto nikoli sice emfyteusi, za to však ono dominium emphyteuseos
v jedno seřaditi s oněmi právy germanskými. Proti tomu zase Biicking
Pand. 5. vyd , II. §. 82. nota l. pi·jměř eně tomu, jak požívá animus
possidendi (srov. §. 135. p. 4.) ; ale přisvědčivě Windscheid §. 154.
p. 7. Rudorff k Savignymu Anh. Č. 37. Randa Besitz str. 17 násl.
(2. vyd. str. 26.) p. 30. Forster III. str. 19 násl. str. 27. Co se týče
superficies srov. Wachter Superficiarrecht (§. 200. p. 1.) §. 6. Dankwardt n, U . m. §. 35. přisvojuje emfyteutovi jakož i prekaristovi
corporis possessio a tudíž possessorní interdikty, tyto však oproti třetím
osobám též i tomu, kdo jest dominus emphyteuseos.

d) §. 3. J. de 1ocat. cond. 3. 24, Gai. III. 145. - - L. 1. §, 1., 3. D.
superfic 43. 18. e) L. L §. L D, si ager vectig, ? ?, - L. LpI'. §. 1. 3.
de superfic. 43. 18. L. 73. §, 1., L. 75, D. de reJ vmd, 6, 1. f) L. 16, D.
serv. 8. 1. - L. 1. §. 9. D. de superfic. 43, 18. g) L. 1. §. 6. 9. D. 43.
L. 1. pro D. quib . od, ususfr. am. 7 .. 4.
.

4) S mnoha stran vyslovena pochybnosť, lze-li dnešního dne užiti
nauky o emfyteusi. Puchta §. 174. n. k. Sintenis §. 55. č. 1. Avšak
není netoliko žádná pochybnosť o tom, že dle obecného práva lze
smlouvou zříditi emtyteusi ve smyslu římsl,ého (o takovémto případu
v novější době bylo rozhodnouti soudu v Bonnu), alebrž jest i jisto,

části.

Pozn. 1) Starší náhléd v tak zvaném dominium utile emfyteuty
a superficiáře, s výsledkem vyvrátil Thibaut Vers. II. 3. (§. 134. p.),
a v civ. Abhandl. Nr. XI. t.aktéž domněnku, že by emfyteuta byl
pravým vlastníkem (Savigny, Recht des Besitzes 2. vyd. str. 99 násl.
[jináče však později, srov. 7. vyd. str. 118. p. 4.]). Podstatnou známku,
kterouž emfyteuse a superficies liší se od služebností, chtěli někteří
shledávati v tom, že prý při oněch oprávnění, kteráž s vlastnictvím
jsou spojena, pouze co do vykonávání, nikoliv co do práva, nejsou
osobě jiné propůjčena "jako vlastní právo."
Biichel Eriirtr. [1. vyd.
č. III. str. 22 násl.] 2. vyd. sv. I. str. 304 násl., podobně Elvers
§. 34. Srov. naproti tomu Arndts, iiber die N atur des emphyteutischen
Rechts. v Lindově Ztschr. n. F . III. 7. (civ. Schl'. I. 21). Kuntze
v Heidelb . Ztschr. II. str. 263. Windscheid 4. vyd. §. 218. Brinz
2. vyd. §. 202 . . 205.

de
D.
de
18,
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hi mnohé, zejména církevní emfyteusy ze starší doby trvaly až do
časů nynějších.

Též francouzští právníci pokládají emfyteusi za možnou
(Toullier, droit eivil. III. §. 101.), a francouzské ministerstvo financí
dekretem ze dne 7. Frimaire roku XIV. výslovně prohlásilo za dále
platné emfyteuse v rýnských departementech dosud trvající, výslovně
uvádějíc na paměť některá přesně římská ustanovení, zejména právo
k odnětí pozemků (právo privační) pro nezapravení kanonu v době tří
leté (§. 199.). Daniels Hdb. der fur die k preuss. Rheinprovinzen verkiindigten Gesetze sv. IV. str. 613. 614. Známosť theorie římsko
právní jest ostatně již proto nutna, poněvadž namnoze působila prakticky na poměry příbuzné. Windscheid §. 218. Dankwardt n. u. m. §. 43.

I. O emfyteusi

zvláště.

§. 196.

A.

Pojem.

Práva emfyteuty.

Emphyteusis (právo zákupu) jest věcné, zděditelné a zcizitelné
právo k cizímu pozemku, na základě jehož lze tohoto zcela jako
při vlastnictví užívati, s tím toliko obmezením, že věc nesmí býti
zhoršena a s tou povinností, že vlastníku odváděti se musí jist.ý
plat (kanon). Oprávněný zove se emphyteuta (zákupník) neb emphyteuticiarius, vlastník dominus emphyteuseos, pozemek fundus (ager
praedium) emphyteuticus neb emphyteuticarius neb vectígalis. Rozeznáváme emfyteuse církevní a světské, dle toho, zdali pozemek
jest statkem církevním aneb zda jeho vlastníkem jest osoba světská,
buď soukromník neb vladař aneb osoba právnická. a)
Emfyteuta
má právo využitkovati b) věc i s jejím přírostkem stejnou měrou
jako vlastník, nabývaje přirozených plodů věci ihned, jakmile se
oddělí od věci hlavní; 0) smí také podniknouti libovolné změny na
pozemku, pokud jenom tento se tím nezhorší. Právo samo může
zciziti, e) tedy také odkazem někomu jinému je dáti, f) a samo
a) L. 1. D h. t. 6. 3. L. 1. Cod. h. t. 4. 66. L. 2. Cod. ne rei domin .
7. 38. cf. L. 1. 5. 7. 12. Cod. de fnndis patrimonialibus ll. 62 (61). L. 5. Throrl.

Cod. de locatione fundorum iuris emphyteutici et reipublicae et templorum.
10. 3. b) §. 3. J. de locat. cond. 3. 24. L. 1. §. 1. D. h. t. 6. 3. 0) L. 25. §. 1. i. f.
D. de usuris 22. 1. (§. 156.) d) Nov. 7. cap. 3. §. 2. Nov. 120. cap . 6. a) §. 3.
J. eit. L. 1. Cod. de fundis patrimon. 11. 62 (61). L. 3. §. 4. D. de reb. eor.
27. 9. cf. L. 16. §. 2. D. de pign. act. 13. 7. L. 13. §. 3. D. de pign. 20. 1.
L. Sl. eod. - §. 195. not. g. f) L. 71. §. 5. 6. D. de legat. 1.

sebou přechází na dědice emfyteutovy, g) a ze stejných dllvodů
jako jiné zcizitelné předměty majetkové může proti vůli oprávněného převedeno býti na osobu jinou. h) K ochraně svého práva
má emfytenta utilis rei petitio, vectigalis actio zvanou, na
každého, jenž mu zadržuje držbu pozemku; i) žaloba tato přísluší
také jako Publicianll actio nabyvateli poctivému, k) rovněž přísluší
mu utilis negatoria a confessoria in rem actio, obdobně jako vlastníku, I) a rovněž jako vlastníku propůjčeny jsou jemu také jiné žaloby, které směřují, aby zrušena neb odvrácena byla újma pozemku
činěná. li)
Držba emfyteuse jest stejným spúsobem chráněna interdikty jako držba vlastnická. ll) K pokladu, na emfyteutickém pozemku nalezenému, emfyteuta nároku nemá, leč jako nálezce. 0)
Emfyteuse může ostatně náležeti společně několika osobám, ale
bez svolení vlastníkova nesmí reálně mezi ně rozdělena býti. P)
Pozn. 1) Novější spracování této nauky: .Arndts, die Emphyteuse,
v Rtslex. III. str. 849 .. 884. (civ. Schr. 1. 20.). Srov. §. 195. p. 1 . . 3.
Schmid Hdb. II. §. 20 .. 25. Windscheid 4. vyd. §. 219 .. 222. Dankwardt n .. u. m. §: 30 .. 43.
.
ll) Sporná otázka: musí-li býti předmětem emfyteuse praedium
rusticum aneb může li jím býti též praedium urbanum, stavení jako věc
Llavní? Nov. 7. cap. 3. Nov. 120. cap. 1. §. 2. Srov. Arndts n. u. m.
str. 853 (214.) násl. Schmidt §. 20. p. ll.

§. 197.
B. Povinnosti emfyteutovy.
Emfyteuta jest povinen l. udržovati emfyteutický pozemek
přiměřeným vzděláváním a opravováním ve stavu dobrém a nésti

všechna břemena na něm lpíd; a) 2. v příslušný čas odváděti vlastníku plat ustanovený (kanon, pensio, vectigal), aniž múže za jeho
S) L . 10. D. fam. erc. 10. 2. L. 1. pr. D. h. t. Nov. 120. eap. 6. §. 1. cf.
cap. 1. pr. §. :J. cap. 5. pr. eod. Nov. 7. cap. 3. 11) L . 7. pl'. D. comm. div. 10.
H. L. 15. §. 26. D. de damno inf. 39. 2. i) L. 1. §. 1. L. 2. D. h. t. L. 15.
§. 26. cit. L. 66. pr. D. de evict. 21. 2. k) L. 12. §. 2. D. de Publ. act. 6. 2.
I) L. 16. D. de serv. 8. 1. (§. 195. not. e. f.l ml L. 23. §. 1. D. de aqua pluv.
39. 3. L. 5. § 2 (fl). D. arb. furt. caes. 47. 7. cf. L. 3. §. 3. D. de op. n. n.
39. 1. L 13. §. 8. D. de damno inf. 39. 2. L. ll. §. 14. D. quod vi. 43. 24.L. 4. §. 9. D. fin. reg. 10. 1. n) arg. L. 3. §. 13 .. 17. L. 9. §. 1. D. de vi.
43. 16. L. 4. D. uti possid. 43. 17. 0) cf. L. 1. pr. §. 3. D. de loeo publico
fruendo . 43. 9. p) L. 7. pr. D. eomm. div. 10. 3.
..) L 2. Cod. h. t. Nov. 7. cap. 3. §. 2. No:v. 120. cap. 8.
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slevu žádati pro nahodilé zhoršení neb pro částečné zaniknutI pozemku emfyteutického, anebo docela jen pro menšÍ úrodu, udavší
se v jednom roce následkem zvláštních nehod; b) 3. oznámiti napřed každé zcizení práva svého vlastníka , uveda při zamýšleném
prodeji podmínky trhu; neb vlastník jest v tomto případu oprávněn ,
emfyteusi koupiti sám sobě za stejných podmínek clo dvou mě
síců (právo předkupu), a musí vždy dožádán býti, aby svolil k obmýšlenému zcizení, které zapověděti může z důvodných námitek proti
osobě nového emfyteuty; za jeho svolení však a přijetí nového
emfyteuty, což do dvou měsícú po té, kdy byl dožádán, státi se
má bud' písemnou listinu neb prohlášením v soudním protokolu neb
před notářem, zaplatiti jest t. zv. laudemium (Handlohn, Lehnwaare), záležející ve dvou procentech (quinquagesima pars) ceny
trhové aneb při jiných spůsobech zcizení ve dvou procentech té
hodnoty, . jakou emfyteuse dle odhadu má. C) Zvláštním ustanovel1Ím tyto povinnosti emfyteutovy jakož i práva jeho mohou
býti částečně změněna, rozŘířena neb obmezena, ale povinnosť, platiti kanon, jest podstatnou náležitostí emfyteutického poměru
právního. d)
Pozn. V některých kusech tohoto §. různí se náhledy, zejména
v příčině otázky týkající se slevení poplatku (kanonu, not. b.) a co se
týče předpisu o scizenÍ. Srov. o tom Arndts n. u. m. str. 862 .. 867 .
(223 .. 229). Schmid str. 30 .. 39. Windscheid §. 220. p. 4. prohlašuje též i kanon za požadavek nepodstatný. Avšak v pramenech nevyskytuje se emfyteuse bez kanonu.

§. 198.
C. Vznik emfytense.
Emfyteuse vzniká nejčastěji smlouvou s vlastníkem. Smlouva
tato, contractus emphyteuticarius zvaná, a) zakládá spolu poměr
obligační, z něhož pro obě strany t. zv. emphyteuticaria in personam actio vzniká, a věcné právo emfyteuse, kteréž chráněno
jest žalobou, zvanou vť;lctigalis in rem actio. b) Písemného sdělání
smlouvy té jest třeba toliko, zřizuje-li se emfyteuse církevní, c)
b) L. 1. Cod. h. t. §. 3. J. 1. c. cf. L. 15. §. 4. D. locati. 19. 2. C) L . 3.
Cod. h. t d) §. 3 . J. I. C. L. 1. 3. Cod. h. t .
a) L. 1. Cod. h. t. 4. 66. (Zeno.) cf. §. 3. J. de locat. cond. 3. 24. b) L.
1. §. 1. D. h. t. 6. 3. c) Nov. 120. cap. 6. §. 2.

při jiných emfyteusích jest písemnosti třeba toliko ku platnosti
zvláštních úmluv, uchylujících se od obecl1fího pravidla poměru
emfyteutického. d) Smlouva, kterouž se emfyteuse zřizuje , může
i zde nahrazepa býti nařízením soudcovým, jímž vykonává se rozsudek, kterýmž nalezeno bylo, že emfyteuse má býti zřízena
(§. 188., 2) Kromě toho právo emfyteuse může vzniknouti odkazem a vydržením alespoň třiceti neb čtyřicetiletým. a)

Od vzniku emfyteuse rozeznávati sluší nabytí emfyteuse
již trvající. Nabytí toto, nehledíc k dědictví, může se zakládati na
zákonném zcizení dosavadním emfyteutou neb ve jménu jeho
předsevzatým, tedy také na odkazu, aneb může též spůs()beno býti
soudcovým opatřením. f)
Pozn. I zde jest mnoho sporného, zeJmena 1. co se týče zřízení
emfyteuse smlouvou : a) stačí-li pouze smlouva aneb třeba-li též tradice? b) nemusÍ-li vždy smlouva učiněna býti písemně? 2. může-li odkazem vzniknouti bezprostředně věcné právo emfyteuse? 3. zdali vydržením a kterým spůsobem vydržení? a sice a) pakli kdo dostal se
v držení emfyteuse bona fide od osoby, která nebyla vlestníkem?
b) pakli vlastník emfyteusi fakticky uznal a držitel choval se bona
fide jako emfyteuta? c) když vlastník fakticky uznal za emfyteutu
jiného, jenž bona fide považuje sebe za vlastníka? 4. může-li olwlnosť,
že kdosi nabyl držení již trvajícího práva emfyt.eutického spůsobem
poctivým, míti za následek vydržení jeho? Srov. v příčině různých náhledů Arndts n. u. m. str. 868 . . 878 (229 .. 240,). Schmid str. 6 .. 16.
Pro vydržení opětně 1!'rancke v úiv. Arch. XLIX. 6. Srov. též Windscheid
§. 221. p. 6 .. 8 a. TýŽ vytýká za nesprávné, mluví-li se v případu
pod č. 4. uvedeném o přechodu emfyteuse již trvající, a to právem,
pokud není to žádný případ sukcese a pokud právo vydržením nabyté
není závislé na právu některého před chůdce. Avšak týž zase zabíhá
příliš daleko, praví-li, že mezi tímto případem a oným pod Č. 3. není
dokonce žádného právnického rozdílu ; r ozdíl jakýsi zakládá Sf, přece
vždy na tom, že tam vstupuje nabyvatel do právního poměru stejného
obsahu, jaký dosud trval pro osobu jinou , a' že tu pouze nastává
směna subjektů, jako v případě sukcese, a to není nikterakž právnicky
nedůležité , na pl\ když běží o bližší vymezení práva povinností emfyteutových dle původního aktu zřizovacího
Naproti tomu dokládá
Windscheid ve 2. vyd. s Wachtrem: "že pro účinek vydržení nic nerozhoduje, než poměr trvající po dobu vydrženÍ;" Pro tento poměr
může však přece býti rozhodné, že držitel se domníval, že on právě
jest pravým nástupcem v trvajícím již emfyteutickém poměru právním.
d) L. 1. Cod. h. t. a) arg. L. 12. in f. Cod. de praescript 1. t. 7. 33.
L. 8. §. 1. Cod. de praescript. 3ú. vel. 40. ann. 7. 39. f) L. 7. pro D. commun .
div. 10. 3. L. 10. D. fam. erc. 10. 2. L. 15. §. 26, D. de damno inf. 39. 2.
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§. 199.
D. Z ánik emfyte:use.
P rávo ernfyteuse zaniká 1. ze všeobecných důvodů , z nichž
zanikají všechna vě cná prá va (§. 127., 128.) aneb iura in re aliena
zvláště, tedy zejména sloučením (confusio neb consolirlatio, §. 194.
not. c. d .) ; 2. vzd á-li se op rávn ěný práva svého; 3. byla-li emfyt euse zřízená s doložením času. když lhúta vyprší; 4. smrtí emfyteutovou, nezanechá-li žádných dědiců; 5. promlčením, bud' že
vlastní k sám po dobu vydržecí poctivě držel pozemek jako svobodný, aneb že někdo třetí vydržením nabyl úplného vlastnictví
k pozemku; 6. odnětím pozemku emfyteutovi (privatio), poruší-li
povinnosti své. To se může státi a) pro značné zhoršení emfyteutického p07.emku,") b) neplatí-li kanon po tři léta, při církevních emfyteusích po dvě léta, nemoha omluviti prodlení své, b)
c) nezapraví-li po tři léta dávky na pozemku váznoucí, C) d) poruší-li zákonné předpisy platné v příčině zcizení. d) Z těchto dů
vodů může vlastník emfyteutu žalovati, aby jemu pozemek byl
odňat (tak zv. žaloba privační) , ačkoli nesvolil výslovně neb mlčky
k dal šímu trván\ emfyteutického poměru . Užije-li vlastnik práva
svého, pokládati jest emfyteusi za zaniklou od té doby, kdy nastal důvod priv a ční ; nároky až do toho času vzniklé, zvláště na
zaplacení zadrženého kanonu a na náhradu pro zhoršení může
vlastník pře ce činiti , rovněž za;nikne-li emfyteuse spůsobem jiným.
Plody náležejí vlastníku od doby, kdy emfyteuse zanikla.
Sporno jest mezi j .: a) může-li emfyteuta i proti vůli
derelikce odříci 8e emfyteutického poměru '
právního? Pro náhled ve smyslu přisvědčujícím: Arndts n. U . m. str.
878 (2-11). Schmid str. 43. p. 9. srov. též Bach er v dogm. Jahrb. V.
str. 253 násl.; proti tomu opětně Wind scheid §. 222. p. 3. Avšak
i zde, jako při právu poživacím, jest nám trvati na tom, že derelikcí
nez a niká ještě právo, pokud vlastník nepřijal vzdání se práva; nemůže
též rlerelikce zbaviti emfyteutu j eho povinností co se týče doby minulé, zejména nemůže bo sprostiti povinno sti ku náhradě, vznikající ze
zhoršení věci emfyteutické. (Zvláštní ustanovení v příčině statků
patrimonialních? L. 3. 7. Cod. de fund. patrimon , ll. 62, (61.);

Pozn.

vlastníkov ě

prostředkem

a) Nov. 120. cap. 8 b) L. 2. Cod. h . t . 4. 66. Nov. 7. cap. 3. §. 2, Nov.
120 ca]J. 8. - can. 2. §. 7. C. 10. qu. 2. Cap. 4. X. de loc. cond . 3. 18.
C) L 2. Cod. h . t. No v. 7. 1. C. cf. cap. 4. X. de locat. cond. 3. 18, d) L . 3.
§. 6. (L. 3. i. f.) Cod. h. t. §. 197. Č. 3.

o tom BOcking Pand . II. §. 85. p. 6. "Irrig ist, dass die jetzt des
Object.s wegen unanwendbal'e L. 3. einseitiges Aufgeben der Empb.
Ull f ersage .. . ; die Stelle tritt der Verweigerung des Canon wegen Desertheit des Grundstiicks entgegen"). b) Pokud promlčením zaniká
emfyteuse? Arndts str. 879 (241) násl. Scbmid str. 43 .. 45. srov.
Windscbeid §. 222. Č. 3. "durcb Nicbtausiibung von Seiten des Berechtigten nach den fur den Verlust des Niessbrauchs durch Nichtaus[Avšak Windscheid 4. vyd. n. u. m.:
iibung geltenden Regeln."
" . .. nicht durch blosse Nichtausiibung von Seiten des Berechtigten,
sondern durch Ersitzung der Freiheit von Seiten des Gegners. "J
c) Kdy a pokud jest vlastník povinen, by po zániku emfyteuse nahradil náklady za zvelebení (melioraci) vzešlé? žádným spůsobem není
k tomu zavázán v případě privace (odnětí pozemku emfyteutovi):
2.) Cod. b. t. Nov. 120. cap. 8. Srov. ostatně Arndts
L . 2. §. 1.
str. 883. (245. 246.). Scbmidt str. 30. not. 1. Co se týče důvodu
třetího, z kteréhož emfyteuse zaniká, neměl by místa, kdyby bylo správné,
co Emmerich tvrdí v Lindově Ztschr. n. F. XVII. str. 5 násl. XX.
str. ] 75 násl., že totiž emfyteusi a superficies nelze prý zříditi na
dobu nějakou. Ale proti tomu L. 3'. D. h. t. Nov. 7. cap. 3. Arndts
n. U. m. str. 849 (210). p. 5. str. 883 (246). p. 163.

CL

§. 200.
II. O superficii.
Superficies jest zděditelné a zcizitelné věcné právo,l) zcela,
jako při vlastnictvÍ, užívati stavení, na cizím pozemku vystaveného,
tedy v cizím vlastnictví jsoucího, a) aneb lll'čitého dílu takového
stavení, ll) na př. poschodí. b) Superficies může býti zřízena bud'
smlouvou C) neb odkazem, také na stavení, jež teprve vystavěti se
má, a to tím spůsobem, že přenechá se k tomuto účelu pozemek
s výhradou vlastnictví. e) Smlouva tato může býti smlouvou darovací, trhovou, směnnou atd., aneb také nájemní (navždy neb na
dlouhou dobu). f) Hovněž lze dopustiti vznik superficie soudcovským
nálezem a nabytí vydržením spůsobem dle emfyteuse obdobným. 3)
Superficiár může jako emfyteuta volně nakládati s pi'edmětem
práva svého, g) a to bez těch obmezení, jimž dle §. 197. v tomto
směru emfyteuta jest podroben. Naproti tomu jest zavázán. zaaj Dig ..de supel'ficiebus. 43. 18. L . 86. §. 4. D. de legato 1. L. 19. pr.
D. de damno mf. 39. 2. cf. L . 49. D. de V. S. b) L. 3. §. 7. D. uti possid. 4.3.
17. C) L. 1. §. 1. D . h t. d) arg. L . 86. §. 4. cit. e) L. 2. D. h. t . tj L. 1.
§. 3. D. h. t. g) L . 1. pl'. §. 6. 7. 9. D. b. t. L. 16. §. 2. D. de pign. act. 13.
7. L. 13. §. 3. D. de pign. 20. 1. - L , 10, D. fam. ere. 10, 2.
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360
pravovati dávky, na věci lpící. b)

Zdali kromě toho zavázán jest

ještě k nějakému plnění, zvláště ku placení nějakého platu pozem-

kového, solarium, pensio, i) závisí na obsahu právního jednání, na
němž superficies se zakládá. K hájení svého práva přísluší mu
utilis rei vindicatio, k) tak negatoria a confessoria in rem actio,
rovněž Publiciana in rem actio, I) a jiné žaloby vlastníku příslu
šící. m) K ochraně držby práv, kromě rekuperatorních interdiktů
i zde upotřebitelných , n) dáno jest zvláštní interdictum de superficiebus, obdobné interdiktu uti possidetis. O) Právo superficie zaniká
z týchž důvodů jak emfyteuse dle §. 199., 1 . . . 5. Jestliže S11perficial' zavázán jest platiti pozemné, i) vlastník může jako při
jiných smlouvách nájemních P) žádati, aby i:iuperficiar pro dvouletý
nedoplatek zbaven byl svého práva, 5) maje každou měrou přede
všemi jeho věřiteli nárok na zapravení své pohledávky z hodnoty
superficie. q)
Pozn. 1) V L. 86. §. 4. D. de leg. I. sluje superficies též
servitus. Čeho odtud dovozuje Emmerich v Lindově Ztschr. n. F. XX.
10., nemá důležitosti a jest z části zcela převráceno. - Co se t.í,če
eelé této nauky Schmid n. u. m. §. 25 .. 28. str. 57 .. 85. srov. shora
§. 195. p. 3., k tomu Zaun v civ. Arch. XLIII. str. 220 násl. Obšírné
vylíčení této nauky mezitím podal Wacuter v 5 programech 1866 .. 1868,
kteréžto vylíčení nyní přepracováno zaujímá prvé místo v pojednáních
Lipské fakulty právnické sv. I. pod titulem: "das Superficiar- oder
Platzrecht," a sice díl I.: "gemeines Recht" str. 1 .. 123., díl II.:
"die Gesetzb. v. Preussen und Oesterreich und die neueren Gesetzbuchentwiirfe" str. 124 . . 140. díl III.: "das Recht des Konigreichs
Sachsen" str. 141 .. 248. Mezitím vyšlo ješté dilo: Platzrecht unci
Miethe, Beitr. zu ihrer Geschichte und Theorie, von Degenkolb. 1867.

4) Za podstatné pokládá to Emmerich v Lindově Ztschr. n. F.
XIX. 19. XX. stl'. 176., též Degenkolb n. u. m. str. 29. Proti němu
Wachter n. U. m. str. 63 .. 79.

5) Proti tomu však Wachter n. u. m. §. 9. Windscheid §. 220.
p. · 5. §. 223. p. 17. Vycházejíť z toho náhledu že smlouva kterouž
pro~ů~čuje se věcné, .práv? povrchu, i tehdy není' podrobena ~ravidlům
?:yc~Jné s~lo,uvy l~aJe~ne, kdy~ yy~íněn byl poplatek za používání
J kozto plyn e Il,l vzáJemne, protoz maJI za to, že tu nelze užiti ustanove~! obsazen!,ch v L. 54. D. lo~ati 19. 2. Avšak dle L. l. §. D h. t.
muz~ bez.e VSI P?chYby z takoveto smlouvy vyrůsti jak actio conducti,
tak I ac~lO locatI, a .není žádné dostatečné příčiny, abychom tu platnosť
L. 54. CIt. vylu~o~alI. OI'.olnosť, že zde propůjčuje se věcné právo, nás
I~ to~u neopráv.nuJe, paklI dle dnešního práva partikulárního jest možno,
~e nájemce zápIsem do Iměh pozemkových nabude věcného práva náJemného, ~em.ění se y, t!my jinak ničeho na účincích smlouvy nájemné.
Zdá se, ze I v pnčme emfyteuse právo privační (právo k odnětí
emfyteuse) pro nezapravení poplatku (§. 199. not. b) mělo původ svůj
v o~é. právní zásaodě, jaká platí při smlouvě pachtovní, jenom že zde
JustJman vytkl lhutu tJ~í roků, kterouž později snížil na dva roky ale
toliko pro emfyteuse církevní.
.
'

2) Superficies vzhledem ku sklepu: Seuffertův Arch. VI. 152. Zdali též k jiným pi'edmětům mimo stavení (arg. L . 13. pl'. D de s.
p. r. 8. 3.)? Proti tomu Schmid str. 61. p. ll, přisvědčivě Wachter
n. u. m. §. 7. Windscheid §. 223. p. 20.

3) Téhož náhledu i zde Francl<e v civ. Arch. XLIV. 6. Wachter
§. ll. Windscheid §. 223. p. 14.
h) arg. L. 1. §. 6. D. h. t. L. 7. §. :J. D. de usufr . 7. 1. L . 39 . §. 5. D.
de legato I L. 9. §. 4. D. de damno inf. 39. 2 i) L. 15 . D. qui pot. 20. 4. d.
L. 2. §. 17. D. ne quid in loeo publ. 43. 8. L. 74. D. de rei vind. 6. 1. k) L.
1. §. 3. 6.D. h. t. L. 73. §. 1. L. 74. 75. D. de rei vind. 6. 1. 1) L. 12. §. 3.
D. de Publ. act. 6. 2. m) L. 3. §. 3. D. de op. ll. ll. 39. 1. L. 13 .§. 8. L. 39.
§. 1. D. de damllO illf. 39. 2. L. ll. §. 14 D. quod vi. 43. 24. U) L. 1. §. 3.
D. de vi. 43. 16. 0) L. 1. pl'. §. 1. 2. D. h. t. cf L. 3. §. 7. D. uti possid.
43. 17. Pl L. 54. §. 1. L. 56. D. locati. 19. 2. q) L. 15. D. qui pot. 20. 4. cf.
L. 17. D. de pign. act. 13. 7;
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REJSTRIK.
Čísla znamenají paragrafy s příslušnými poznámkamí; p. značí poznámku,
k níž zvláště se odvoláváno.

Abdiratio, zavržení, 427, p. 2. n. k.
A hortus 25, p. ,I.
Absolutně
privilegované pohlerlávl<y
227, p. 6.
Abstinellce dědiců v. beneficillm abstillf'nrli 511 .
Acceptatio v. přijetí.
AccE'ptilatio 267, p. 1. ll, d, 357, p. 3.
Arcessio, jako sjJůsob nabytí vlastnietd
149 násl.
possessionis pb vydržení 16 J •
ph promlčení žalub 110, p. ".
"
při interd. utrubi 161, p. 1.
Acecssiones rei v. pHbytek neb phrllstek.
Aceidentalia negotii 65.
A .. cusatio suspecti tutoris 450.
Acquisitio civilis, naturalis 144; per
llll iversitatem 56; hererlitatis 4 tj.
Ar-tin 96 (srov. condictio) .
arl rl"clarationem honori s 339.
ad depreeatiouem 339.
a(~ exhibeurlum 346; přípravou
k rei vincl . 152, p. 4 f, 166 n. li.
fldicctitiae qualitatis 2407, 248.
ad palinodiam 339.
fld supplendam legitimam MJ6,
605.
adverslls publicanos 325, ě. G.
acdilitia 100, Č . 1., 106, not. c.
304.
uestimatoria 209, srov. 339.
annalis 108, p. 2.
aql1ae plllviae arcendae 331 ; srv.
131, p. 1, Č . 8.
nrbitraria 100, Č. 4, IIi" p. 2,
srov. 219; případy 221, 228,
p. 1, 333, 346, Ilot. g.
arborum furtim caesarum 325,
Č. 3.
Arndtsovy Palldekty.

Aetio z rozsudku smírčího 270, p. 1.
honae ťclei 100, Č. 4, 115, jl. 2;
srov. 217, p. 2.
" de calnmnia 33G.
Calvisiana 607.
civilis 100, Č. 1, 217.
commodati 284.
commnni diviclundo 97, p. 7, !JO,
320, přísluší-li právo zástavní
YÍce osobám, 383.
conducti 311, 314, 3 lij.
confessoria 114, p. 1; in rem I G0.
p. 1, 191; utilis emťy
teuty a superficiáí'e 105, 1 !JG.
200, rěhtele zástavního 3811.
cOllstitutae pecuniae aneh COIlstitutoria 2-!0 n . k, 351.
contraria 99, 217.
ellralionis causa utilis 4MJ, ll. [J .
tlamni infecti 328.
de damilo in turba data 325.
,le dote 410.
de efi'usis vel deif'cti s 32(;
cle eo quod certo loco 221, p. ~ .
,le filiatione 437.
de in rem verso 247, 248, p. 3 ;
utilis 248, p. 4.
cle liheris agnoscendis 437.
de mortuo illato 325, Č 1).
II ,
de ornamentis 304, p.

p.

ba.

de
de
de
cle
de

partu agnoscenclo 437.
pastu 327.
.
patria potestate 428.
pauperie 327.
peculio 247, 430; actio rerum
amotarum jako a. de peclllill
415, not. h.
cle pecuuia constitllta 240, 351.
de posito et sllspenso 326, p. 2.

I
\

III

II
Actio legis Aquiliae 324 ; věi-itele záActio de r ationibl1s distrahcndis 459,
stavního 380.
p. 2.
legis Corneliae 339.
de recepto 289.
" litigiosa 113, p. 4 h.
de statu patrisfamilias 428.
locati 312; ph nájmu sln žeb
de superficie 200; utilis (v{~i-itele
314; smlouva. námezdní 315.
zástavního) 382.
maudata.
254, 255 .
de thesauro 347, Č. 2.
ma.ndati 291 násl.; v phpadě
. de tigno iuncto 152, p. '" f.
l'l1čení 356; pro náklady za
(lepositi 285 ; privilegium této ií.a.příčinou věna podniknutých
loby 227, p. 4, 5; sequestraľla.
408.
287.
mixta v trojím významu 97, p.
directa 99, 100, č. 2, 217.
7; 98. 99.
doli 334.
nata 107, p. 1.
duplex 99; žaloba o upra.vení
negatoria 169; utilis emfyteuty
mezí jako taková 321.
196, věřitele zástavního 380.
emphyteuticaria 198.
gestorum directa 297 ;
negotiorum
emti 302 násl.
contraria 298, srov. 248, p. 3
exerci toria 247, 248.
rnkojroě 356; manžela 408.
ťxpletoria 596.
noxalis 327.
ex stipulatu na základě zjištění
oneris aversi 315, p. 3.
slibem za příčinou odnětí věci
ordinaria 100, Č . 3.
303, p . 8; na fidejusora 350,
Pauliana 228.
n. k.; o splnění slibu věnného
perpetua 106.
397; o vrácení věna 410.
Ilersonalis 97 .
ex syndicatu 338, p. 1.
pigneratitia in personam 288;
ex testamento 558.
in rem 378.
rxtraordinaria 100, č. 3.
poena1is 98; právo dnešní 322.
familiae erciscundae 320, 527,
pOllularis 100, é. 5 ; srov. 31,
jako actio mixta 97, p. 7.
104, p. 1 n. k., 108, p. 2 c,
" bmosa 31, p. 1, 32, not. b. 98,
326, p. 2.
p. 4; nemá místa mezi m~~
praeiudicialis 97; de patria poželi 393, not. g.; a na rodlce
testate 428.
437, not. c.
praescriptis verbis 235; lékai'ů,
Faviana 607, p. 1.
advokátů a t. d. , též dohodcú
finium regundorum 321; jako
mixta 97, p. 7; věřitele zá314, p. ; o vrácení věna. 410.
praetoria 100, Č. 1; promlčení
stavního 380.
funeraria 299, Č. 1.
106'
" . fnrti 323; věřitele zástavního 380 ;
privata 100, č. 5 .
adversus nautas etc. 289,
prohihitoria 169, p. 1.
pro socio 318, 319.
p. 1.
generalis s. de uni versitate 97.
protutelae 461.
Publiciana 170, ph služebnostech
honoraria 100, 217 .
191, pb emfyteusi 19 1>, Sll"
hypothecaria :W8.
in facturo 100, č. 2 ; případy 104,
pcrficii 200, co se týče pop. 1, 228, p. 1,289, 299, č . 2,
měrů z práva zástavního 371 ,
324, 328, 335. 336.
375, 378.
in magistratum 462.
quanti minoris 304.
in personaro 97, 217.
quasi Calvisiana a Faviana 607 .
in rem 97.
qua~ i institoria. 248.
. in rem scripta 97 n . k., 333, p. 2.
qllasi Publiciana 191.
iniuriarum 339; pro neoprávněný
quasi Serviana 378.
zákaz 329, p. 3.
quod inssll 247.
institoria 247, 248.
quod metus causa 121,237, 252,
institntoria 360.
p. 1·, 333.
iudicati 116.
recantatori a 339 .
" iurisiurandi 269 n. k.
r edhibitoria 304.
legati 558.

Actio rei .persecutoria 98, 322; za pncmou odcizení mezi manželi
415.
rei uxoriae 410, p. 2.
rerum amotarum 415.
rťscissoria při nemírnpm daroyáIl:í 81, P 2 b; pH restitutio
~n mtegrum 123; při intercesi
zen 360.
restitutoria 360.
sepulcri violati 104 )J. 1 d, 325,
č. 4.
'
servi corrupti 337.
serviana 378.
specialis in rem 97.
sp~lii. ~ 73 1 p. 6, 7.
stnctl JUns 100 č 4 203 217,
p. 2, 280, 303, 'p. '8.
'
suppletoria 596 .
temporalis 106.
tributoria 247, 436.
tutelae 459, subsidiaria 462.
utilis 100; má místo při cesi
254, p . 4.
vectigalis 196, 108; utilis 382.
venditi 302.
v~ae receptae (reiectae) 325, č. 7.
" Vl b?norum ~'aptorum 323, p. 3.
vmd~c~am splrans, nepře chází na
dedlce 104, aniž lze ji postoupiti 258, p. 2.
Actores (jednatelé) korporací 43 .
Actus (právo prúhonu) 186, p. 2.
"
c0Il:t~·ar.lUs 142, p. 1, 167, p. 1.
"
legitIml 63, p . 3 ; 68, p . 1.
Addictio in cliem 249 Č. 2 ' pH koupi
006.
'
Addictio pignoris 376.
Aclditionálllí system 589 p.
Ademptio legati 551.
'
"
peculii 430.
Adiecta . causa při žalobách věcných
116, p. 5.
Adiectus solutionis causa 261.
Aditio her editatis 506 násl.
Adiudicatio 320, 97, p. 7; a . vlastni ctví
146, sl užehností 188 Č. 2'
práva zástavního 372 ' č 3 '
Adiunctio 152.
' . .
Administratio procllratoris omnium bo. norum 77 ; lloručníka 453 násl.
AdopllO 422 ~ásl.; minus plena 425;
prostredkem osoby ženské 438;
Jako důvod min. c. dem . 28.
"
imitatur naturam 423 p
Auuptivuí phbuzellství 38, 425'; dú vod
sukcese 475.

Adplumbatio 152, p. Č. 1.
Adpromissor 350, p. 1.
Adulterini, povinnosť alimentační 348
p. 2; jich zákonné právo děd:
476, p. 1.
Ad ven ti ti a bona 432 násl.; dos 405.
Adv?~~ti 275, p. 2, 314, p .
AedlhtJUm edictum 304.
Aeql~itas . 1l7, 217, p. 7.
AestlmatJO 206, jakožto změna splnění
222.
Aestimatio yenditionis neb taxationis
gratia 222.
Aestirnatorní kontrakt (sml. vetešnická)
290.
Agllič~í ~h~orie 231, p. 2 d.
Affec~JOll!s mtel:esse Y. zájem zvl. obliby.
Afflllltas 38.
Affirmanti incumbit probatio 114, p. 2.
Affirmatores 460.
Ager desertus 154, p. 3, n. k.
vectigalis 196.
Aguati 28, p. 4, 38; jsou zákon. poruČ.~íky, 444, p . 1, 445, p.;
maJI pravo k posloupnotiti děd .

474.
Agnace dědictl nepominutelných 598 p .
Agnitio bon. possessionis 508, p. 1,'2;
509, p. I.
Ai sitL, aisiamentum 55, p. 1.
Akcessorní ráz (akcesorieta) rukojemství 350 . . 352,357, p. 3; práva
zástavního 364, 366.
Ak cessomí sti pulace 268, p. 5, 353,
p. 2.
Akciová spole čnosť 42, p. 3, · 45, p. 7.
Akresce nce v. přírost.
Aleatorní smlouva 236.
Alienatio 57 ; in fraudem creditorum
.228 ; iudicii mutandi causa
335 ; srov. scizení.
Ali clli iuris 28.
Al imenta Y. výživa, výživné.
Ahm e ntační povinnost 348.
Allu vio 153.
Alternativní odkazy 579.
Alternativní závazky 203' jak se kompensují 264, p. 8'; noyace 268,
p. II n. k.; mění se rozepi'í
právní 271 .
Alterum Eantum, co se týče úroků 209
c. 3, a p . 3 ; jest měÍ'ítkem
ceny interese 206 n k.
Alumnus 438.
Al veus relictus 153.
A momento ad momentum 89.
Analogie 14.
Analphabeta 487, ll. k . srv. 484 n. k .
1*

v

1\.
[J .; excussio nis, ph rukojem- .
Anatocislllus 209, Č. 2.
ství 355, Č . 1,357. P 2, pÍ"i
Anfractus 186, p. 2 a.
právu zástavním 378; invellAuimus domini 135, p. 4; donandi 80,
tarii 523; nominationis aucto83; iniurandi ::1::19, nOI'andi
ris 166 ; ordinis 357; perso268, possidcndi 135; 187.
nae 23; separationis 524.
Annus continuus, utilis 89, 90, 106.
Bel.ejmenné tontraldy reální 235.
108, 172, 173, 2.18,247,304,
! Bťzúplatná (lllln-ativní) jednání prállli
323, p . 3, 336, 509.
63, p. 3; smlouvy 234.
Allnuuffi legatum ,.72.
BiennillUl lllitionis při prod ji zástavy
AntichrcsiR 381, p. 2, 3.
376.
Antinomie 13.
Binnuťns 417.
Apocha 262.
Bissextus, den přestupný 88, p . 4.
AjJostati 34, jsou nespůsohilí k dědictví
Blbci 37, 59, 440.
471, p. 2 d, nespůsobilé uči
BOlla advelltitia 432 .. 434; castl'ensia
niti poslední poi'ízení 484.
vel quasi 431; damnatorum
AprehcDse 139.
610' ereptol'ia 520: matcrna
Aquaeductus a 3l1uaeh.ustus 186, Jl .
et ~aterni generis 429; 1"12 c, ochrana držby 192.
rapherna 412; jich právo záAquiliana stipulatio 167, p. 1 c.
stavní 373; p. 2 g; profecti
Arbit,'r 270,
tia 430; receptitia 412, p. 1 ;
Arbitrium, ph závazcích 203, ph povacalltia 608, 609, zrušených
slt'dním pořízení 491, 5.
korporací 45. - Viz též PeArgentarii 213, p . 2, 227, p , 4 g , 265,
culium.
p. 2.
BOlla tides, při promlčení žalou 109;
Argumenlum a contrario 7, p, 8.
vydržení vlastnictví 160, 164 ;
Arrest jako obstávka.
služebností 189; emť.Yteusf~
Arrha 240, Č, 2, 249.
198, p.; promlčení práva zá·
Arrogatio 28, 422, 433, 452, 607 ; alTOstavního ::190, p. 3; při spr'cigatus impubes 607.
fikaci 155, p . 3; jako dúvod
As 49J, p , 2,
Ilabytí plodú 156 ; žalovaného
Ascl'ndcnti 38, jich pr. děd , 474, 477.
167, 168, 53::1; v. tež Ficles
právo děd . nepominutelnýdl
bona.
- 592 násl.
[3"nae fidei possessor 136, 156, 160,
Assignace v. poukázka 295.
170, 171 , 371, č. 1, 53;;.
Au](ce v. držba.
Bunitúrské vlastnictví 134.
Auctor 56; laudatio auctoris 166.
Donorum p . s,essio, pojem, původ. S]JIIAndoritas tutoris 450, 452; srv. 59, 230,
soby 466 násl. , 470, p. 1 ;
AuthentiGa 2, p. 4; sacramenta pubeintestati 474, p 2; ex Car
rum 119, not. i, 2JO, ]J. 1:
boniano edicto 537; secullnsi qua mlier 363, p. 1.
dum tabulas 470, p, 1. 5;;9;
AuthentiGUID 2, p. 2.
contra tabulas 470, p. 1, 598,
Auxilium v. beneficium.
1'. Č. 2; ventris nomine 53G.
Aversio 300, p. 5, 315, V· 2.
Holť~tné 324, p. 6 .
•\.vu lsio 152.
Brati'i a sestry, povinno sť alimentačlli
3.48, ]J. 3.
benefic. Gompetentiae 225,
Barata 280, p. Jh.
p, 3 d .
.
Basilil{y 15, p. 2.
děd. pl'á\o zákonné 477 násl.
Beneficiillm iuri s 23.
právo děd. nepominutelných
Bencticillm abstinendi 511; authenlicae
59 1, fi04 násl.
si qua lIwlic1' 363, p. 1;
Hrevi manu traditio 139, 145.
callsae 2;;;; cedcudarum aetiBi-eh 49 Č 2, 153 ~
onum 355, Č. 3 ; cessionis boBydliště 40.
norum 224'; competentiae
225; dationi s in solutum 222;
ťaduca 517, p. '1; 552, p. 2, 5, 55G,
deliberaudi 509; divisiolli,
p. 5.
21rí . 355, Č. 2, srov. 273;
Calumnia 31, p. 1 d, 336 .
eiurationis bouae copiae 224,

. (Janou lJÍ'i emfyteusi 196, 197, 199.
Capacitas dědice 492, 506.
Capite dumnati 471, p. 2, 484.
Capitis deminutio 28; je-li minima dů
vodem restituce? 119, p. 1,
121, p. 2; jinaké zastaralé
následky 137, 194, p. 1, 319,
1J 2, 4J6, 433, 450, p. 1.
("arbonianum edictum 5:37.
Castrati 37, 423.
Casus 85; při závazcích 253; casum
sentitdominus, causus a nu ll o
praestantll r 274, p. ].
unns (§, 2. J. de act.) 166
]J. 2,
'
.
(Jatonovo pravidlo 550.
Caupones 289.
Causa: adi ecta, expressa 116, p. 5;
cessionis 255; omnis 167;
rei (commodum) 253; falsa
při testamentech J91, p. 1;
obligandi 333; lucrativa, onerosa 234, 276; perpetua při
služ. 183, Č. 6; possessionis
136; zejm. při vydržení 159;
traditionis 145; causae favorabiles 75.
(Jaulela Socini 595, p, 2.
(Jautio (položení jistoty) 9?; voluntaria,
n <Gessaria 93; illratoria, pro~
missoria, realis 93, p. 3; conventionalis, iudiciaJis, praetoria, communis 93, p. 2;
clamni infecti 328; zvláštní
pi'ípady, kde dlužno položiti
Jistotu 192, Č. 2 n k., 347,
é. 1, 2; de damno praeterito
328; de demoliendo 330; de
Ilon amplius turbando: ph
aetio negatoria 169, confessuria 191, interdictum retin.
poss. 172; c. Iegatorum
servandorum causa 559; Mudana 558; srov. 495, p . 4;
de rato 330; usufructuaria
J 80: quasi usu, frustuaria
181; [Jh arogaci 42 ~; ph
poručenství 448, 462.
Calltio jako úpis dluhu 93, 233; Hl·
discreta 233, p. 8 ,
Ccntesima mmrae 208, p. 2.
Certllm 203, p. 1.
Certlllll consilium 491, p. 5, 507, 510,
]J. 2.
Cese v. postup.
Cessio bonorum 224.
"
Iegis 255, p . 4.
Cesta :I; nou;l:e 131, p.

Cesta, sIužehnosti cest 186, p :2 a.
Cesty veřejné 49.
Civilis computatio 38, 89.
obligatio 217.
" possťssio 136, p. 2,
Cizinci 28.
Cin, pachtýř cla, ža'oby na něho 325,
" celního. poplatku zkrácení 147.
Clam facere 136, 329.
Clansnla derogatoria 501, p. 2; generalis 120, p. 1. 2.
Coelebs 492, p, 2.
Cognati 38; srov. 425, p. 2, 427; právo
k pornčenství 444; cO'se týče
práva dědického 474.
Collaterales 38.
Collatio 528 násl.
Collegillm 44, p 2.
Colonia partiaria 312, p. 1.
Colol1lls 309, p.
Color illsaniae 605.
'Commercium 49.
Commissa 147.
Commixtio 151.
Commodatum 232, ]J . 4; 284.
Commodum rei 253; pi'i koupi i.l02;
repraesentationis s. temporis
:220, p. 1, 228
Commorientes '27, p. 2.
COl1ll11unio 320; heredita.tis 320, 527;
incidens 320, p. 1.
Complltatio collectiva, distributiva 593,
p. 1.
Complltatio graduum 38; temporis 89.
COllle~sio peculii 430.
Concuratores 458.
Concl1rsus causarum lucrativarum 276.
Condemnatio in id, ql10d potest facere
debitor 225, p . '2.
Condicto 100, p. 1, 340; de bene depcnsis 2.':$0, p. 4; causa data
eausa non secuta 342; certi,
iucerti 340, p. 1; ex lege
H40, p. 1; ex lege 35. Cod.
de donat. 279; ex mutuo 280;
ťurtiva 323, srov. 415; illdehiti 341; Iu vE'ntiana 280, IJ.
4; ob causam datornm 342,
p. 1; ob iniustam causam
344; ob turpem causam 3 -1,3 ;
sine causa 345; triticaria 340,
p. 1.
Condit.io v. výminka
Conditionis implendae cansa datum 80,
p. 2,233, 542, p . 1,590, p. 3
Condominium ]33
Conductio 310 násl.
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VI
Confllsio iako spllsob nab)'vací 151;
jako důvod zánikn služebností 194, emfyteuse 199
sllperficie 200, práva zásta/
ního 289, závazků 273, 357,
Č. 1; když se vypočítává
falcid. čtvrtka. 564, p. 2
Confusio bonorum při dědění 521, p. !,!,
525, p.
.
Coniuncti 494, p. 3, 518, p. 3 556.
Coniux binubus 417.
'
Consanguineus 38, p. 3.
Consensus contrarius 267.
"
curatoris 59, 452.
Consilillm, rada, poměr k mandatu 291,
p 2.
Consolidatio 194.
Constitutllm debiti 240, p. 4; debiti
alieni 351, 353.
possessorium 140.
"
Continuum tempus 90.
Contractus: protivou k pactllIll 232 p.
4; certi (certus) 203, p. 1;
claudlcans 234; aestimatorius
:290; emphyteuticarills 198;
famosus 31, p. 1 f; mohatrae
280, p. 4; pigneratitius 288'
socidae 312, p. 2; srov:
smlouva.
Contradictor v konkursu 226.
Cuntremandovati 295.
Contumacia 115 Č. 3.
Contulores 458.
Corpus juristo osob 44, p. 3.
Corpus iur. allteiust. 15, p. 1.
canon 3, p. 2, 3.
civilis 2; jak se cituje 2,
p. 6.
.
Crimen eXl'ilatae hereditatis 323, p. 4.
suspecti 450.
Culi;a 85, 86; lata, levis, in abstracto
in concreto 86, 250; jak~
dllVod změny trvajícího závazku 250; v případu kolace
530, p. 1; a srov. jednotlivé
obligace.
l ' lira, curator bonorum: ahsentis hereditatis iacentis, ventri~ nomine ex Carboniano edicto
296, 465, p. 1, 536 .. 538.
"
pel'sonaním 440 násl.
Custodia, na rozdíl od administratio,
77; diligentia in custodiendo
86.
(:as 87, násl.; čas splnění závazkú 220,
223 !Jásl.; Č. k uvázállí se
dědictví 509.

Času doložení, dies, 73. 87; ph usta-

vení dědic 495; pi'i odkazech
•
548, 554.
Ca8l1 rozdělení 88.
Celeď, mzda č. v případě konkursu ~27,
p. 4, požívá výsady §. 227,
•
P 4. 6.
Qesť, újma cti, 29 násl.
Qestué prohlášení, uznání cti 3RD.
Ctvrtka chudé vdl)vy 481, 606.
Damnační

I

legát 551, p. 556, p. 4. 560,
p. 1.
Damnum 118; circa, extra rem 206, p.
3; emergens 206; infectum
328; iniuria datum 324; in
turba datum 325, Č. 1.
Dar, darování, darovací smlonva 80
násl.; srov. 225, p. 2, 4 b,
233, 246, p. ' 3, 303, p . 1,
304-, p. 1, 317, p. 2, 4-30
456; darování na případ smrti
589, 590; mezi manželi 414;
srov. 390, 404.
Dare 202, p. 1, 203, p. 1; srov. 216.
p. 2.
'
Dary kmotrll 432, p. 1.
Dary mezi snoubenci 413.
Darovací slib 2í9.
Datio dotis 397, p. 1, 398.
Datio in solutum 222, 357, p. 3.
Datování práva zástavního 384.
Debere 217, p. 6.
Debilor 201, 217, p. 6; d. ceSSllS 255.
Debitum legatum 576, Č. 3.
Decretllm 100 č. 3.
de a1ienando 457.
Di vi Marci 94.
"
secundllm 93, p. 2, 328.
Dědic, ustanovení cl. 492 násl.
Dědické podíly 479, 494.
Dědická posloupnosť, podstata a podmínky její, 464 násl. ; zákonná 473 násl.; t estamentární 483 násl.; rozuělení p.
děd. 526.
Dědické právo 470 násl.; přisvojenců
475; manžeh'l480 násl.; polorodných hratí-í a sester 477;
. na základě otcovské moci 513.
Dědické smlouvy 470, p. 3 551 p. 1.
Dědická žaloba (o dědictví) 531 násl.
"
"
dílčí 527.
Dědictyí v. heriditas.
Dědictví, 463 násl. ; děd. právo (v subj.
smyslu) pi-ed nabytím a po
nabytí dědictví 464, p. 506, p. 1.
Dědictví, dělení 527 násl.

Dědictví,

nehodnos1: 520.
neujaté 465.
scizení 540.
spůsobilosť d. 471.
uvázání, ujetí se d.
472, 506 násl.
"
odnětí 520.
". v~.dání se 470, p. 3.
DeductlO pn a. de peculio 247, not. o;
. agere cumdeductiolle 265, p. 2.
DefenslO (jako intercese) 271. p. 3.
DeJekce v. zapuzení.
Deklarační theorie 231, p. 2<1.
Delace V. uložení a povoiání
Dělba dle hlav 4í9.
.
dle pokolení 479.
Delegace 254, 268; sepřením se stran
.
(litiscontestatio) 271, p. 3.
Dehheračni lhůta dědice 509.
Ill'likt 84, 85; dl!chodem vzniku závazkťl 243; jednotlivé závaz~y e;: delicto a q uasi ex
dehcto ;)22 násl.
Delirium 59, not. d.
Dělitelnosť věcí 53; ',lastnictví 133
134; služelmostí 178 n. k '
182 pH not. h., 183, č 7' c~
se týče pí'edmětu závazki'i 204.
Dementes 37, 59.
Den 88.
Delluntiatio při cesi 256' d. litis v phčině evikce 303.
Depos!ce na místě zaplacení 261.
Deposltum 285, srv. 232, p. 4; d. irl'egulare 286; d. miserabile 285,
p. 1.
Del'elikce 154,174; cl. služebností 193
p. 2.
'
Derivativné nabytí 56. '
Derogační (neb reformní) system 598,
.
p. 2 d.
Descendenti 38; dědicově zákonní 477'
děd. nepominutelní 592násl. ~
d. nemanželští jich práv~
děd. 476, 482. '
Detence 135 136.
Děti srov. i~fantes a liberi .
Victio dotis 397.
Dies, ,jako díl doby 88; dies utiles 90.
Dles Jako omezení, uložení času =
IMta 73; (dies cedit, venit
73, p. 6, 107, 220, 554-, 558,
5??, 582); při obligacích 220;
pn ustanovení dědice 495 '
při odkazech 548, 554.
'
. .
Dles llltel'pellat pro ho mine :251, p. 1.
Dílčí žaloby 320, 321, 527; srov. 97,
p. 7, 99, 106.

Diligentia 86, 250.
Dilucida intervala 59, 449, p.
Dissensus 238.
mutuus 267, 307.
Distractio bonorum 228; pignoris 375.
Divisio ]Jarentum inter liberos 489.
"
111 lineas, in stil'pes 479.
Dlužní úpis 281.
Dnešní právo Í'Ímské 1, p. 1.
Doba V. čas.
Doba povolání ku dědictví testamentárnÍlnu 505; k nabytí odkaZl! 554.
Dobytt'k, stálý počet d. (contr. socidae)
312, p. 2.
Dobývání (těženi) nerostľL v. nerosty.
Dobročinné nauace 41, 46.
Dobrodiní v. beneficiulll.
Docullleatum 115.
Dodání, theorie 302, p. 2.
Dohallný ~' . konjekturální.
Dohodce ,(maklér) 314, p.
Dolo deslllens possidel'8167 !l78 531.
Dolosní zamítnutí dědictví 553. '
Doložení času v. čas.
Doložky ve dl ej,ší při. )ednáních práv.
6? nasl.; pn ustanovení dédlce 495; při odkazích 548.
Dolus 62, p. 8, 85; důvod restituce 121 .
ph dělení smlouvy 237; cau~
sam dans 62, p. 8, 237 p.;
lll,clde~s ti2, p. 8; osoby za·
. . . vazaue 250; actio doli 334.
Domlc~~ll~m 40; manželky 393.
Domlllll lmpetratio 376.
Dominium 126, 130; civile, naturale
401, p. 1; directum, ulile 134
195, p. 1; dormiens 152, p:
2! 404, p. 1: ex iure QuiritlUm 134; hmitatum, illimitatum 134; revocabile, irrevocabile 134.
Dominus 126, p. 1; negot.ii 77 297'
.
proprietatis 126, p. l, 17'13.'
Domnenka v, praesumptio.
Domněnka příbuzenství 39.
Domovní služebnosti 185.
Donatio 80; ante nuptias S. sponsalitia
4~3; iuofficiosa 597; iater
v~rum et uxorem 414; intpr
VIVOS 80, 81, mOl'tis causa
589, 590; omnium bonorum
82; proptel' nnptias 413: remunel'atoria 83, č. 1; ' sub
modo 83.
Donucení jakožto vada vůle (volného
rozhodnutí) 61; pH smlouvách 237; při testamentech
491 ;jako dťlvod restituce 121.
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IX

VIII
Donucené uvázání se v dědictví 587.
Doplnění vůle držitelské u dětí 141 p.
Dos 395 násl.; zřízení 397 násl.; odkazem 577; práva manželů
401 násl. ; restituce 405 nás!. ;
dos adventitia, profectitia
405; aestimata 398; necessaria, voluntaria 396, p. 7;
receptitia 405, p. 1; praelegata s. relega ,a, 577, not. ('"
Dospělost ,. mužnosť) 36, 110, 240, 484.
Dotalia pacta 400.
Dotální požitky 407.
pozemky, jich scizPllí 402;
doba restituce 409.
sli h v. věno.
"
žaloba v. věno.
Dotační povinno,ť v. věno.
DOli s causa est perpetua 395, p. 2.
Dotis datio 398; dictio 397, p. I, ~;
numeratio 398; prolllissio
397, p. 2.
Doznání, confessio, 114, p. 1.
Dozvěd, tbeorie od., 231, p. 2 (1.
Dražba 231, p. 4, 320.
Drobné peníze 205, p. 4
Druhé manželství, následky jeho, 417,
418.
Druhová věc 51; odkaz věci druhové
574.
Držba vůbec 129; v UZSlm smyslu
(držba vlastuická a od"ozená),
vylíčení pojmu, druhy, 135 ..
138; titul držby 159; vů l e
držební 135, p. 4; nabývání
139 .. 141; zejména prostřed
kem zástupce 140; osobou
nedospělou 141, p. I, pozbytí 142 .. 143; ochrana
170 .. 173; držba služebností
187; ochrana 192; držha
emfytense 3. superficie 195;
ochrana 196, 200; srov. též
possessio.
Držba, uvedení v d., v. missio in possessionem.
práv (quasi possessio) 129,187,
195.
" k vydržení vedoucí 136, 158.
Dhmající })romlčení 110, 163.
"
vlastnictví 152, p. 2,404, p. 1.
Důchody 207, 210.
"
odkaz d., 572.
"
žaloba od ., promlč('I1í její, 107.
Duchovní, právo dědické 609; ohme·
zené rukojemství 358; jich
peculium 431, Č. 3, a p . 3;
spůsobilosť k
poručenství

-------------------

442; zákaz
310. p. 2.

urči tých

Evikce v

pach tft

Důkaz (průvod), břímě průvodní, Yedení důkazu 114,115; důkaz

výminky 114, p. 3; kulpy
250 n . k.; smrti 26, 27; nepaměti lidské 91; vydržení
160; vlastnictví 166 ; pii ne·
gatoria in rem actio 169, p.
4; ~plnění 234 (exc. Ilon
adimp!. contr.), 262; v pří
čině lex Anastasiana 259,
p. 3; zápftjčky 281; při ilIatio dotis 410; důkaz patriae
potestatis 128 n. k. ; o pří
čině scizení majetku pOl učencova 457, not. q. 1'. ; ďll'
kaz práva děd. 532, o důkaz
y přičině ademptio legati 551.
Duo rei ercdendi, debendi 213.
Dnplae st.ipulatio (dupluriae venrlitiones) 303, p. 8.
Duplex actio 99; interdi"tnm 172.
Dup lex interpretatio 8.
lJuplicatio 9fl, 252 .
Ilupondius 494, p. 5.
Dvojst.ranné závazky 212.
Edictum aedilium 304, p . 1.
Carbonianum 537.
de coniungendis c. emanc. lih .
rius 474, p. 2.
si quis omissa C. test. all int..
poss. hered. 553.
successorium 478, p. ] .
Edice v. vydání.
Effusa 326.
Eiuratio bonae copiae 224, p. I .
Emancipace 426 násl.
Emblemata Triboniani 8.
Embryo 25, p. 1.
Emfyteuse, emfyteuta 195 násl.
Emtio venditio 232, p. 4, 300 násl. ;
ad me(]sui'am 302, p . 2; pe!'
aversionem 300, 1'. 5; perfecta 301 ; emtio spei, rei
speratae 300, p . 6.
Epistola D. Hadriani 215, not. C.
Erepcr, ereptorium v. odnětí dědictví.
Err"ntis nul1a est voluntas 59, p. 5,
62, p. 2.
Error facti, iuris 62, in corpore 145 .
p. 2, 238 ; in suhstantia 239,
p. 2; pi'i condictio indeh.
341, p. 6, 7; osohy výhodoll
obm) šlené 62 ; srov. omyl.
Essentialia negotii 65.
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phčiné koupě

303, 305; Pr!
jiných právních jednáních
303 , p. 1; když se dělí věc
společná 320, p. 5; při prodeji zástavy 37fí; v příčině
věna (dos.) 403.
Rxceptio lOl násl.
a,nnua 106.
cedendarum actionum 355
"
n . k.
comp ensationis 264 násl.
divisionis 215, 355, p. 6.
doli 102, 168, p., 237.
dominii 165, 170.
" excussionis 378, 388.
in favorem tlebitoris, in odium creditoris 217, p. 10.
in personam, in rem 102.
iurisiurandi 269.
litis pendenťis 113, p. 3.
metus nebo qu o d metus causa
"
237, 333.
ne praeiudicium fiat 534, p.
" non impletí contractus 234.
" non numeratae dotis 410.
non numeratae pecuniae 281.
ordillis viz e. excussionis a
beneficium.
pacti conventi 267, p. 1, 269,
"
272.
peremtoria a dilatoria, perpetua a temporalis 102,
217.
procuratoria 31, p. 2.
rei in litem dedu ctae 113,
p. 3
rei iudicatae 116.
rei vendi tae et traditae 168.
"
n. k.
Sc. Macedoniani 282.
Sc. Vellejani 360.
spolii 173, p. fl; 333, p. 3.
temporis 111.
"
transactionis 269.
vitiosae possessionis 172, p. 2.
" utilis, iu factum 102, p. 1.
168, P Č. 2.
Exceptio aneb deductio servitutis 188,
p. 2.
Excusatio tutoris (voluntaria) 447 ; necessaria 442, p. , 447, p. 2.
Executores testamentarii 504.
Exercitor 247, 248.
Exheredatio 601 násl.; bona mente 603.
Exheredatlls partem facit ad minu~n ·
dam, numerum fa cit ad augendam legitimam 593, p. 2
Exhibice viz actio ad exh.
Arndtsovy Pandekty.

Existimatio 29.
Expil ata hereditas 323, 1) . 4.
Expromissio 268; jako intercesse 359.
Facere 202, p. 1; nedílnosť 204, 216,
p. 2.
Factum alienum jako pi'edmět slihu
233, n . zač.
Facultas alternativa 203, p. 2.
Faktor v. správce.
Falcidická čtvrtka 56] násl. ; vypo čí
távání 563; ocbrana 562;
nemá m,sta 566.
Falsa causa 491, p . 1; falsa demonstratio 491, not. O. p.
Falsus tuto!' 461.
Fatuus 37.
Feminae probrosae 492, p. 2.
Ferruminatio 152, p . č. 1.
Fictus possessor 167.
Fideicommissarius 580.
Fideicommissum ejus, quod sUflererit
583; familiae 549; heredi
praesen ti iniunctum r,45, p .
2; hereditatis 541, 580, successivum 549, 588; tacitum
520, p. 2, č . 1 g.
Fideikomis 541, 580.
Fideipromissio 350, p. 1.
Fideiussio, fideiussor 350 násl. ; fideiusso lis 354 ~ indemnita tis 355 ;
in rem suam 356 ; succéda.neus 354; obrany 357.
Fides bona , mala: co do účinků ph
adiunctio a specificatio 152,
p . 4, 155. p. 3; půs obí na
závazky žalovaného v rozepři právní vůbec 113, p. 4;
při rei vind. 167, 168 ; při
her. petitio 533: bona f. obzvláště, jako podmínka na bytí plodů držitelem 156;
vydržení vlastnictví 160, 164 i
služebností 189, emfytellse
198; Publir.iana in rem actio
170 ; prom lčení žalob 109,
práva zástavního 390; mala
f. sllperveniens 156, p. 3, 160,
p. 2.
Fiducia 365, p. 1.
Fiduciář 580.
Fikce 57 ..
Fi\illsfaínilias 28; zástupcem otcovým
při práv. jednáních 76; při
nabývání pohledávek 246; při
závazcích 247; právní poměry k obci vftbec 428 násl. ;
srov. peclllium.
Fingované osoby 41, p. 3.
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Fislms 41, ap. 8, 47; scizování 127;
právo k bona vacantia 608,
609; pro mlč ení žalob jeho
108, p. 2.
Foenus nauticum 283; míra úroková
209', p. 1, 210, p . 3.
Forma (spdsoba) právních jednání 64 ;
smluv 332, testampntů 485
násl.; odkazd 545.
Formální pravda rozsudk u 116, p . 3.
Formální smlouvy 233, p. 8.
Formula hypothecaria 378, p. 1; per
sponsionem 97, p. 4; petitoria 97, p. 3 ; prohibitoria
169, p . 1.
Fotografie 153, p. 3.
Fraudator 228.
Fundi patrimoniales (promlčení jich
vin(iikace) 108, p . 1.
Fundus 50.
"
dotalis 402.
Fungibili ta v. zastupi telnosť.
Funkce (positivní a negativní) obrany
exc. rei iud. 116, p , 4.
Furiosi 37, 59; poručenství 440 č. 2.
Fur semper moram facit 251, p. 5.
Furtiva re8 162, č. 2, a .
Furtnm 323,
Futura obligatio při zastavení 366, 384,
Č. 2.
Fysické osoby 25 násl.

Xl
cepta re certa 493, p. 6; ex
re certa 493, p. 3 nás1. ; fldeicommissarius, liduciarius
580; suus, necessarius 511 ;
volulltarius 506.
Hermafrodit 35, not a.
Hermeneutika (práv.) 6, p. 4.
Hoffmannova methoda vypo č ísti di skonto 220, p, 3.
Horno, alieni, sui iuris 28.
Honorář (úplata) při mandátu 291, p. 1
Honorát (obmýšlený) 542, 544.
Honorovaný v. odkazník.
Hlava, dělení dle h., 479.
Hlavní dluh, závazek, 207, 211, 276,
277, p. 3, 369.
Hlavní věc 54, 152, 368, 406.
Hluchý 37, 59 ; není spdsobilý k úřadu
smírčímu 270; ku svědectví
testamentárnímu 486, poi-íditi testament 484, p. 4.
Hmotné věci 48 .
Hospodský 289 .
Hra 236, 303, not. m
Hromaduá věc v. universitas rerum.
Hyperocha 375, 388.
Hypotheca 365.
Hypoteční knihy 365, p. 2.
Hypothekární sukcese 374, 388.
žaloba 378.
věřitel, právo jeho
padě konkursu 227.

ChirogTafární
·Genera.lis clausula 120, p. 1, 2.
Genus 51; (non perit 274, p. 1); legatum 574; koupě druhová
302, p. 2.
Germani 38, p. 3.
Gestio tutorum 453 násl.; pro herede
508.
GlosatoH 2, 16.
Gratifikační theorie 228, p . 3.
Grex 130, p. 6.
Gubernatio 432.
Habitatio 182, p. 5, 194, p. 2.
Hastam rectam ferre 186, p. 2, a.
Heredis institutio 491 násl., mystica
493, p. 2.
Her~ditas 464; acquisita 506 násl.;
delata 473 násl.; fideicommissaria 580 násl.; iaceus
465, p. 1 ; legitima 473 násl. ;
pactitia 470, p. 3; testamen·
taria. 483 násl.; vendita 540.
Hereditatis petitio 531 násl.; rescissoria 599, p.
Heres 464j ex asse 494, p. 2; ex-

v pří

Choromyslní, duchem slabí 37; neschopni k právním čindm 59;
k poručenství 440, Č. 2.
Chování divokých zvÍÍ'at 327.
Ideálné díly (části) 53.
Identita (objekt. a subjekt.) podmínkou
exc. rei iud . 116, p. 4 .
Id quod facere potest 225, p. 2.
Ignominia 32.
Ignorantia iuris et facti 62.
Illatio dotis v. vyplacení (věna) .
Immemoriální (nepamětué ) p romlčení
91.
Immixtio sui heredis v. vmísení se.
lmpensae (necessariae, utilis, voluptuariae) depositáře 285 not. m. ;
držitele 168 ; kommodatáře
not. 284, k.; mandatáře 293:
manžela co se týče věna 408, p.
1,2; nájemce 311; neg. gestora
. 298, p. 2; poručníka 459,
not. m. ; prodavače 302 ; společníka 318, not. e; účast-

I

4.

níka 320, p. 3, věřitele zástavního 288, not. g; ph upravování mezí 321, n. k.
Impetratio dominii 376.
Impossibilium nuIla obligatio 202, p. 2.
Impuberes 36 ; llespdsobilosť k čim'lm
59 j' poručeuství 440 násl.
Inaedificatio 152.
ln bonis esse 134.
Incapacitas dědice 492, 506 ; k tutele
442.
Incendium 325.
Incerta persoua (ustanovení za dědice)
491, p. 5; tradice 145; smlouva 241 , p. 3.
Incertum 203, p. 1.
Incestuosi, nespůsobilí děditi 476, p.
cf. 1; 471, p. 2.
Incola 40, p. 1.
ln conditione positus non est in dispositione 493, p. 1.
Indebitum 341.
ln diem addictio 249 , Č. 2.
Indignitas v. nebodnosť.
lndividualisující theorie 302, p. 2.
Indult 223 v příročí (shovění).
lnfamie 30 násl.; facti, iuris 30; ddvody, z nichž vzniká 31, p.
1; dnešní platnost 33; immediata, mediata 31 ; účinky
31, 32.
Infantes, infantia maiores, infantiae
proximi a pubertati proximi
36 ; spdsobilost k čindm a
spolupůsobení poručníka neb
bez n ěho 137, 141, p. ; 230,
59, 452 ; nabytí d ě dictví pro
infantes 506; 508.
Infirmacc, rescise 79.
Infitiatio, lis infitiaudo crescit in duplum 98, 252.
ln integrum restitutio 117 násl. ; obmezení 125 ; řízení 123; promlčení 122 ; podmínky 118
násl ; účinky 124.
ln iure cessio služebností 179, p. 5;
zejména na osobu vlastníkovu 193, p . 1.
Iniuria 339.
Iniusta possessio 136.
lnnominátní smloúvy 232, p. 4, 235.
Inoficiosita viz nemírnosť 596.
Inoficiosita, system 599, p.
ln pendenti 57, p . 2 .
Inquilinus 309, p.
In rem versi o 247, Č . 4, 248 ; privilc~o':,an é právo zástavní 385,
v. 0.

Insinuace žalob 113; darování 81.
Iu solutum datio 222, 357, p. 3.
Insolvence, cessio bonorum 224; konkurs 226 násl.
Institor 247, 248.
Institutio heredis 492 násl.; mystica
493 ; ex certa re 493, p. 3.
Instrumentum 55, p. 5, 115; publicum,
quasi publicum 362, 386;
dotale 410, 421, p. 2; legatum 566, p. 3, 570.
Insula in flumine nata 153, 179.
lntercese, kumulativní, privatní 359;
tacita 359, Č. 2 d; žen 358
násl.; manželek 363.
Interdikty 100; possessionis, proprietatis causam habent; exhibitoria, prohibitoria, restitutoria, mixta; duplicia, simplicia 100; na ochranu užívání veřejných věcí 332.
Interdiktní držba 136.
Interdikce 59, p . 5.
Interdictum de aqua 192, č. 2 b.
de arboribus caedendis 347,
č . 4; cf. 131, p. 1, Č. 1.
de clandestina possessione
173, p. 9.
de cloacis 192, Č . 2 d .
de fonte 192, č. 2 c.
de glande legenda 347, č.
1 ; cf. 131, p. 1, č. 2.
de itiuere actuque, de itinere reficiendo 192. č. 2 a .
de liberis ducendis et exhibendis 428.
de libero homine exhibendo 339, p . 5.
de mi grando 347, č. 3.
demolitorium 330.
de opere restituendo 330.
cle precario 173, č. 2; v příčiuě služebností 192, č. 1.
de rivis 192, č . 2 b.
cle superflciebus 200.
de tabulis exhibendis 346,
p . 4.
de thesauro 347, č. 2.
de uxore. ducenda vel exhibenda 393.
de vi 173, č . 1, srov. 33il,
p . 3; utile 192, č. 1.
duplex 172.
fraudatorium 228.
ne vis fiat aedificanti 330 .
"
ne vis fiat ei, qui in possesBionem miBsus est, 93
not. m.
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lnterdictum quud legatorum 562, srov.
590.
quod vi aut clam 329; poměr téhož k operis novi nuncia ti o 330, p . 6.
quorum bonorum 535 .
SalvianuDl 379.
uti possidetis, utrubi 17"2 ;
utile 192, č. 1, 3.
lnteresse, podmínkou závazků 202,
276 ; přellmětemzávaz ků 206;
srov. 167, 250, 251: loci 221 ;
n~ga.ti\'ní nI, p. 2".
Interpellatio 251.
Interposita persona 76, p . 2, 246, p. 4.
Interpositio auctoritatis 452.
Interpretace pramenů právních 6 násl
právních jednání 75.
lnterrogatio in iu re 114, p. 1.
Interl1sl1ril1m 220.
Intestabiles 484, 492, ]J. 3.
lnvecta et iIIata 3iS, p. 3d , 378, p . 1.
Inventái', v případě opětného manžel·
ství 417, p. 2; při poručenství 448, 462; dědictví
523, 525, 593 n . k.
Ipso iure - ope exceptionis 217, 260.
"
compensari 265, p. 2.
lter 186, p. 2; ael sep111crum 131, p.
I, 194, p. 2.
))

při interdictl1m quoel
vi aut clam 329, p . 2; při
operis no vi nunciatio 330,
p. 5; iactus mercium levandae navis gratia 316; missilium 145, p. 3.
Jednatel, jednání, 43, 77, 291 násl.
Jednání právní mezi otcem a dítětem
435.
Jeelnání (čin) jako předmět práv 22,
201 násl.; (právnické) jako
důvod vzniku a zániku práv
58 násl; nedovolené 84 násl.;
322 násl. ; prosti'eelkem zá·
stupce 76 násl.
Jednostranné smlouvy 231, 234..
Jednota jednání 485, p. 1.
Jistota přísahou daná 93
Judex qui litem suam fecit 338, p . 1.
Judicare pro anima 484, p. 3.
Judicium acceptum 113, p. 2; divisorium 97, p. 7; duplex 99;
rescindens, rescissorium 123;
supremum 48i, p . 3; srov.
actio.
Jura in re 126.
Jura praediurum 183 násl.

J actl1S la]Jilli,

Juramentum v. Jusiurandum
Juratorní kauce 93.
Juris quasi possessio 129, 187, 195.
Juristická elr; ba 135 násl.
Juristické osoby 41 násl.; viz právnické osoby 45.
Jus. a obligatio, korelátní pojmy 21,
p . 2.
Jus, iu iure 100, Č. 3, 113, p. 2.
Jus abstinendi 511, 519.
accrescendi v. přírost.
ad rem 22, p. 5.
commune 23.
deliberandi 509.
incolatus 40, p. 1.
in rem, in p ersonam 22, p . 5.
" offerendi 388; promlčení jeho 390,
Č. 3 e .
originis 40, p. 1.
poenitendi 235, p .
possessionis, possideudi 135.
postliminii 127, p . 2.
praesens, futurum 21, p. 3.
protimiseos 301 n. k .
" recadentiae 130, p. 5.
repraesentationis 477, p. l.
singulare 23.
tollendi 168, 298, p. 2, 408.
vitae ac necis 428.
Jusiurandum, assel'torium, promissorium 115.
de calumnia, odpřisáhnutí,
soudního útisku, 328, p. 4,
330, not. p.; srov. 437, p. 1.
in litem 115, Č. 3; srov. 206.
necessarium ,
voluntarium
115, 269 n. k.
suppletorium ,· purgatorium
115, Č. 2.
"
Zenonianum 115 ll . k.
Jussus 247, 248, p . 2, 268, p. 8.
Justa causa při tradici 145; pH vydržení 159, policitaci 241; při
restituci 119 násl .
Justa, iniusta possessio 136.
Justus titulus 159.
))

Kacíř 34,
Kalendář,

471, p. 2d , 484.
den, týden, měsíc a rok dle
k. , 88.
Kanonická forma testamentu 490, Č . v.
Kanonické počítáuí příbu zenství 38.
"
právo, 3, ll, 12.
Kaptatorní výjímky 68, p. 2; 491, p. 4.
Kastráti 37, 423.
Klausule 65.
Kleštěnci, v. kastráti.
Kmen, dělení dle k, 479 .

I.

Knihy vei·pjné, pozemkové 365, p. 2.
Kodici! 545 násl.
Kodicilární klausule 546; srov. 79,
p . 6.
Kognáti v. cognati.
Kolace 528 násl.
Kolegatář 544; právo přírostu 556.
Kolegium v. sbor.
Kolise: práv 92; pohledávek 226 násl.'
zástavuích práv 383 násl. '
Kompeusace 264 násl.; 357, p. 3.
Kompromis 270. 359, Č. 2 c .
Konjektuální kritika 9.
Koukludentní jeelnání 64.
Konkubinát 393, p. I, 421, ]J. 1 ; zakládá právo dědické 482;
obmezuje spůsobilosť k dě
dictví 492, p. 6.
Konkurenc\l (sběh) žalob 105, 247 a
]J. 3, 4.
Konkurs věřitelů 226 násl.
Konkursní řízení 226.
Konfirmace v. stvrzení.
Konfiskace 610; srov. 312, Č. 3.
Konsens v. schválení neb svolení.
Konsensuální smlouvy 232, p. 4 .
Konsumce, procesuál. 113, p. 3.
Kontokurrent v. účet běžný.
Konvalescence neplatného j "dnání právI!-ího 79; zřízení zástavy 371,
c. 4 a p. 1, 384, }J. I, 384,
p. 8; darování mezi manželi
414 n. k a p. 4; darování
otcova 371.
Konvencionální pokuta 211; pi'j kom·
promisll 270, p. 1. .
právo zástavní v. zástava.
"
přísaha 269 n. k
Konverse práv jednání 79.
Korreálné závazky 213 násl.; cul pa a
mora dlužníka společného
250, p. 6, ~51; smlcuva a pro.
minutí dluhu 2(;7; účinek litiskontestace a rozsudku 271 ;
promlčení 277, p. 2; liší se
od rukojemství 349 n. k.,
350 n. k.
Korrekční system, korrekce, 598, p.
J{orrespektivní testament 500.
Korporace 42 násl.
Kořisť 154, p. 2.
Kostel, nárok na restituci 119, proml.
čení jeho 122; vydržení věcí
kostelu naležejících 162. p. 1.
Krádez 323.
.
Krida v. úpadek.
Kridar v. úpadce (dlužník).
Kritika 9; z dohadu 9.

Kritická doba 39.
Kritické časopisy 19, p. Č. 8.
Koupě (trh) 300 násl.; dědictví 305,
540; práv 305; na shlédnutí
neb na zkoušku 301, p. 2,
5; úhrnkem 300, p . 5; dle
zkoušky 301; věci t'xtra kommei-cium jsoucí 300 n. k.;
úmluvy vedlejší 306; ruší nájem 313, p. 4
Koupě naděje 300. p . 6, 305 n. k.
Koupě z přátelství 83, Č. 3.
Krvosmilství, odnímá spůsobilosť k dědictví 471, p. 2. y .
Kupní cena 300, p. 3.
Kuratorium 448.
Kurs, kursovní hodnota mincí 205,
p 1.
Kvantity, kvantitativné věd 51.
Kvinkvenely v. příl'OČí.
K viritické vlastnictví 134, 157.
Kvitance 262.
Laesio enormis, ultra dimidium 307;
enormissima 270, p. 3.
LapiIli iactus 329, p. 2, 330, p. 5.
Laudatio auctoris 166.
Laudemium 197.
Laudum 270.
Laxamentum temlJoris 455.
Lectio vulgata, Florentina, Haloandrina
p. 2.
Legální hypothE'ky v. zákonné h.
Legální pořádek 17.
Legální služebnosti v. zákonné s.
Legat v. odkaz.
Legatum alimentorum 573.
alternati vum 579.
annum 572.
de biti 576.
dotis 577.
generis 574
liberationis 576.
"
nominis 576.
optionis 579.
poenae no mine rel. 491, p. 4.
speciei 569.
universitatis 570, 578.
"
usus frnctus 575
Leges restitutae 2, p. 3 b••
Legitima cura 445.
hereditas 470, p. l.
"
porto 593.
Legitimae usurae 208.
Legitima tutela 444.
Legitimace 421; srov. 28, p. 2.
Lehenwaare v. laudemium.
Lesť v. dolus.
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Lékař,. odměna za výkony 314
.
sprostěn poručenství 447 p.,

(

I

L!t!giosita v. spornost.
1 f.
, p.
Lltls aestimatio 167.
Levis nota 30, 32 604 P l " contestatio 113 271
3
Lex· Anastasiana 259.' . .
.". denuntiatio 303.
,p., 359.
" Aquilia 85, 324.
L~t~skrescence 98, 252
Atilia 444 p. 2.
L~tlspendence 113 p 3
A ' .
,
L l t k ' ..
" otlD~a 162, p. 3.
. up
1) mu1cta poellitentialis
"
IDCI~ 81,. p. I.
an?elp6n 211. 2) arrhd
comml~~orla při smluvách 249 306. Locatl'o pOeUlt;, Reugeld, 240
3
pn pro zástavních 376 "
condnctlO 309 na'sl, .' p. .
COI'nel'
d
..
.
.
'
1a
'
312
.,
Irregu" '
la e mmrus 3il9
ns
p 2 315
" Fa1?idia 561 násl.
'.
Locatio (lok,ace) Véřit~lú' v . '. ~"d~' .
Fnna a V Oconia de 1 t'
Locus m. mlsto
. loztn eUl.
ega 18 562
Lod' ákl d · . .
. p. 1.
,
. Ul n a , obetování jeho (Schiffs" FU~'la de sponsu 355, p. 6
., wurf) 316.
" Jn1~a de fundo dotaJi 402 .
LodUlcl 289.
Juha de maritandis ordini6~s
tong~ manu ~raditio 139.
. p. 2, 396, p. 1.
,ongl tempon.s possessio a quasi osJuha et Plautia 162
sesslO 157 189 ' v P
. N
'p. 2.
f·
prae" J UUla
orbana 492,
sumptio. ,
" Papia Poppaea 492
2
Longo tempore capio 157.
1 2
,p. ,556, p.
Los v pří ď k l'
.' ' .
'
pa e o Ise práv 92; při ža" ~h?dla. de lactu 316.
lobách dílčích 320; při od" 8crlboUla 189 p. 1
kazech 579.
" yoconia 562,
1.'
Lov~ní zv.ěře 154, p. 1.
L~x mterpellat pro homine .251
Lucldum mtervallum 59.
Lhtlta V. čas.
• ,p. 5.
Lucra nuptiaIia,. jsou vlastnictvím dět.
začá~e?ní 73.
~. mOCI o.tcoV;~é .se nalézají:
"
konČlcl 73.;. při právech věcných
s~~~429, op~tnJ:~ manžel128; pn obligacích 272' ..
• s~ pozbyvaJI 417; též
4Pt08ruselllm roku smutkového
nstanovení dědice 495 '48;1
p 1 498"
"
,
.
L~ůty 87. "
; prl odkazích .548.
Lukrativní jednáni v. bezúplatná.
Llberatioc legata 576
Lu~~u~ ce~sans 206.
L!berator.qí smlouvy ·267.
tUlt~oUlS blennium 376.
Llberi a servi 28.
umma 185, p. 5, 6.
(děti), ;nanželské a nemanž. 39.
lllac.ula (levis notae) v. infamie
poymnosť výživy 348; děd:
Ma~lster navis 247.
.
pr~vo nemanž. děti 476; leMa~etkov~ pr~va a poměry 22
gItImace 421; incestuosi 471
Ma~et~ove pravo manželů 3fJ4 . I
· .
476; naturales v. natur lib'
L !cltace
v. dražba.
.
. MaJonta v. věfšina.
nas .
LICh va úroko vá 209, p. ůsob' . I! ..
Makléř v. dohodce.
,
I mlamll
Mala fides v. fides .
31; nespůsobilost k pořízení
'.
testamentu 484
Malba, ma!?vati (obraz) 152, p. 3.
.
Likvidace V. konkurs
Mandat (pnkaz) 291 násl.; v pří adě
L!kvidnosť při komp~nsaci 264
10
rukoJemství 356.
p
Lmea ascendens, uescendens' ti~ns~
Mandatum ad agendum 255.
versa 38.
'
prae.sumptum 393.
"
L!s crescit in duplum 98 252
.9uahfi ?atum 295, 352, 353.
Listy o PÍ'í:očí pěti1eté~ v. 'lili~r;~
Manželé, JI,C~ pra~o 393 násl.; daro..
qumquenna1es.
L Istmy
vaUl ~ezl m. 414, odcizení
64 115
M • 1 k ,4 15 ; Jich právo děd. 480.
an~e s e smlouvy 400.
L!tem s~al~ f~c~re 338, p. 1.
.mduc~a1es, quinquennales 223 Manze1ství 393 násl.
LL~ter~e
!tera1Ul ·v. plsemný.
.
druhé, jeho následky 417 418
Literatura práva pandektového 16 á 1
putativní (domnělé) fl9 'p 2 '
n s.

I

W

\31

p.

4.,.

I

420, p.

' ,

. ,

-,
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Manželství předčasné 418.
Marnotratník v. prodigus
Masa v. konkurs.
Materfamilias 28.
Mateřský statek 432, p. 3.
Mente captus 37.
Měřič 338.
Měsíc 88.
Metus ja.kožto vada. nsnesení s~ vůle
61 ; při smluv ách 237; při
testamentech 491, p. 2; dů
vodem . restituce 121.
Meze (vydržení) 126, Č. 2 f.
" upravení 321.
Mezery v zákoně 14.
Miles v. vojínové.
Militia 529, p. 2.
Mimořádná posloupnosť dědická 481,
482.
Milost, udělení m. (restitutio f1tmae)
31; srov. 117, p. 4.
Mince, obsah čistého kovu 205, p. 1.
"
poměry, změna , 205.
Miuera1ie (nerosty) J 31, p. 2
Míra povinnosti, opatřiti věno 396; darování 81; odkazů 562 násl.
Missilia 145, ]J. 3.
Missio in possessionem 93 ; v právu zástavním 372.
Missio iu possessionem Antoniana 559.
dam ni infecti
"
nomine 328.
ex iege ult. ODd.
"
"
de edicto D. Ha··
driani tolleudo
535.
legatorum serv.
causa 559.
ventris nomine
536.
Místa v. vei'ejná místa.
Místo splnění 221; interese hledíc.
k místu placení 221.
Mlčky pronešená vůle 64.
Mobilie v. svršky.
Moderamen inculpatap, tutelae 94.
Modus a titulus acqnirendi 127.
Modus jako vedlejší doložka při právních jednáních 74; při darování 83; při ustanovení dě
dice 495; při odkazech 548.
Mohatra 280, p. 4.
Monstrum 25.
Mora 251 ; při prodeji zástavy 375, p.;
při restituci věna 406, not. d.
Morální; mystická osoba v. prá.vnická o.
Moratorium (příročí) 223.
Morbus Bonticus 37.

Moře

49.
Mortis causa capio 590, p. 3; srov·
589, p. 1.
Mortis causa donatio 589 násl.
Movitost 50
Mrtvý, prohl~šení za m., 26.
Muci:ma cautlO 495, p. 4, 558.
"
praesnmptio 412, p. 2.
Mulcta poenitentialis (litkup) 211.
Mnnicipes 40, p. 1.
Mutuum 232, p. 4, 280. násl.
MulllUS dissensus 267.
Mužnosť v. dospělost.
Mystická osoba v. právnická 6.
Mystické (zatajené) ustanovení dědice
493.
Mzda (merces) 314.
titul n., 127; v . příčině
usucapio 159.
.
Nabytí platnosti neplatného jednání v.
konvalescence.
Nabytí práv, původní, odvozené 56;
držby 139 násl. ; bonorum
possessionis 466 násl.; 508,
p. 2; 509, p. 1, 537 násl.;
dědictví 472, 506 násl.; em·
fyteuse 198; plodů 149,156;
služebností 188 násl.; sl1perficie 200; věcných práv] 27 ;
vlastnictví 144 násl.; práva
zástavního 370 násl.; práva
děd . 4.72, 506 násl.; odkazů
554 násl.; universalních fideikomisů 582 násl.; parens pro·
střednictvím svých dítek 76,
246, 429 srov. 506 n. k. ;
peculium cltstrense vel quasi
431; nabytí mortis causa 590,
p. 3; nabytí prosti'edkem zá·
stupce 76, 140 násl., 246,
508, p. 2.
Nabývací spůsobv. acquisitio.
Náhoženské vyznání 34.
Náboženství, změna náb. jako výminka
72 .. p. 5 g . .
Náčrtky . 231.
Nadace46;jich spúsobi10sťk dědictví 471
Naděje v. koupě naděje.
Nadporučenský úhd 462.
Náhoda jako příčina zrušení neb změny
závazků 253; dolus, cldpa,
casus 85, 250.
Náhrada, žaloby o n. 98, 322.
Náhrobek (pomník) 104, p. 1 d, 325
Nájem, nájemné smlouva 309 Ilásl.
Náklady v. impensae.
"
pohřební v.. pohřeb.
Nabytí,

důvod,

XVII

XVI
Náklady spoluvlastníkd na opravu 183,
147; úroky z vynaložených
llákladd 208, p. 2; náklady
emfyteuty 197; nájemce 311.
Nález, zatajení 154, p. 3.
Nálezce pokladu 154.
Námezdní smlouva 315.
Nápad odkazů 554, p. l.
Nápad postupný (delace) 478, 496.
Náplav n. náplava viz allnvio.
Narovnání 269.
Narození (porod, rod, lože) 25 ; manželské anemanželské 38 násl. ;
monstrosní ( znetvořené) 25,
p. 2; základem vzniku moci
otcovské 420.
Nasciturus 25; téhož spůsobiJosť k dě
dictví 471.
Násilí v. vis a potestas.
Naturales liberi (476), 482; v. legitimace.
Naturalia negotii 65; důkaz 114.
Naturalis computatio 89.
obligatio viz obligatio natul'.
"
possessio 136.
Nautae 289.
Nauticum fOťnus 283.
Naviculari 609, not. 8.
Navrácení v ' předťšlý stav, ku pře
dešlému právu 117 násl.;
oproti nahytí neb odmítnutí
dědictví 519, 520; oproti vydržení 162, p. 1. SrOL restituce.
Návratná koupě v. (k.) zpětná.
Návrh (oferta) 231.
Npbezpečí 274 násL, 302, p. 2, 3.
Nebezpečná zvířata 327.
Necessarii heredes v.' nepominutelní dě
dicové.
Nedbalosť (nťdbanlivost) 85. 86.
Nedílnosť služebností, a sice užívání
(USIlS, 182, služebností pozemkových 183, srov. 178.
Nedílnosť (nedělitelnost) závazku 204,
216; srov. 211.
Nedopatření soudcovo 338; srov. c!llpa.
Nedospělost 36; srov. 59, 141, p. 230,
424, 427, 440, 484, 607.
Nedovolená výminka 68, 72, 495 při
not. d.
Nedovolené činy v. delikt.
Negativní škoda 206.
interes se ze smlouvy 300,
p. 7.
Nťgatoria actio 169, 170.
Negoti~ 63; claudicantia 234.
Negotiorum gestio 297 násl.

Negotium mixtum cum donatione 83'
utiliter' gestum 298, p. 1. '
Nehodnosť (indignitas), duvodem k od·
nětí dědictví 520 ; k odnětí
odkazů 557.
Nemanželské příbuzenství 38, 39; jako
důvod posloupnosti děd. 476,
482 ; obn1ť z uje spusobilosť
k nabytí d ě dictví (capacitas)
492 ; výž iv~ nem . dětí 348,
p o 2.
Německé zákony říšské 4, p. 1.
právo 4.
Němí 37, 59, 270, p. 2, 486.
Nemírnost (iuoficiosita) obvěnění !'í97;
darování 597 ; poslední vůle
596 .
Nemo plus iuris etc. 56, 128, p.
Nemo pro parte testatus etc. 470, p. 2.
" nemo sibi ipse causaum possessionis mutare po test 136, p. l.
Nemoc 37 ; přirozená nespůsobilosť
k poru č enství 442 ; sprostěuí
pOl'učen st ví 447, p. 1 m .
Nemožné a nemra\' né výminky 72.
Nemožnost plnění, di'!vodem neplatnosti závazku 202.
Nemožnost splnění důvodem zrušení
závazku 274, 275 ; srov. 251,
p. 2, a not. r.
Neopatrnost, nedbalosť 62, 86, 250.
Nepamětný čas 91.
Neplatnost právních jednání 79; testamentů 501 násl.; odkazů
551 násl.
Nepominutelní dědicové 591 násl.
Nťvřátelské zboží (věci) 154, p. 2.
Nepřítomnost 40; důvodem restituce
120 ; účinek v příčině vydržení 161, 189 ; v příčině nevykonávání (non usus) služebností 194 ; činí li se
smlouva mezi nepřítomnými
231, p. 2 d ; cura absentis
296 ; důvod ku sprostění poručenství 447, p. 1 d, p.,
not. d.
N erozhodnosť, stav nerozhodnosti při
výminkách v. pendence.
Netvor v. monstrum.
Neujatá pozůstalost 465 .
N eurčitosť plnění 203; odkazu 574;
osohy institutovy 491 , p. 5.
Neužívání 92; v příčině privileje · 57,
p. 6 ; co se týče služebností
194.

Nevděk důvodem

k odvolání darování
82 815; k vyloučení dědiců
nepominutelných 601.
.
Nevědomosť 62.
Nezletilci minores 36 ; jich spůsob i
'lost ku práv. čiuům 61; e1'1'or
iuri., 62 ; navrácení ku pi'edeš ,ému právu 119; cllra minorUln 440; neschopnosť ku
poručťnství 442; consensus
curatoris 452; spůsobilosť,
uvázati se v dědidví 506,
508.
N ezvěstnosť 26.
Nežalovatelné závazky 217.
Nomen bonum, verum 257 ; legatum
576; pignori datum 367.
Nominální hodnota 205, p. I.
Nominatio auctoris 166.
Nominatores 460.
Nonusus v. neužívánÍ.
Nota v. infamie.
Notorieta (notoričnosť) 114 . .
Novace ('obnova) 268; novatlo necessaria 271, p. 3.
Nové věno zříditi, povinnosť 403.
Novely 2, p. 1, 2, 3 c.
Novi operis nuntiatio 330.
Noxae datio 327.
Nuda proprietas v. proprietas n.
Nulita v. neplatnost a querela.
Numeratio dotis 398.
Nuntius (posel) 231, p. 2. 245.
N untiatio novi operis 330.
Nutná obrana 94.
(spusobilosť k dědictví) 492.
ObčalJská česť 29.
Občanské právo 28.
Obětování lodního nákladu v. lodní n.
Obchod, zařízený synem moci otcovské podrobeným 247, Č. 3.
Obchodní společnosť 318, p. 4, 319,

Obce

p. 2.
Obchodnice, jich intercese 361, 362.
Obilí nepožaté 300, p. 3; směna 308.
Objekt v. předmět.
Oblatio verbalis, realis 251, p. 8.
Obliba, zájem zvláštní o. (interesse
affectionis), 202, p. 3.
Obligační smlouvy 231 násl.
Ob!Jgatio v. závazek.
Obligatio alternativa 203.
"
bonae fidei, stÍ'icti iuris 217,
p. 2, 221, p. 4, 251 , p. 3.
certa, incerta 203.
" civilis, honoraria 217, 240,

p.4.
Arndtsovy Pandekty.

Obligatio correalis, in soli dum 213 násl.
"
dividlJa, individua 204.
ex delicto, quasi ex delicto
243.
inanis, inefficax, quasi nuHa
" 217.
in solidum 214.
" natura is 21.7, 225, 240. P 4,
" 264, 271, 277, 282, 341, 350,
3613.
"
rei (pignoris) 364, p. 3.
"
uniL,t(!ralis, bilateralis 212.
Obmeškání v. rpsritutio in integrum.
"
v. pr"dlení.
Obmezení vlaslllictví 131, 132.
Obnova v. novace.
Obohacení při darování 80, 414; bezdůvodllé 340 násl.; zakládá
závazek u osob ku práv. či 
nům nespůsobilých 230, srov.
457; též v příčině principála
298, p. 2, 3.
Oboják, obojúdec v hermafrodit.
Obrana žalovaného 101 násl.
Obrany 101; srov. exceptio.
Obraz v. malba.
Obsah práv 22; právních jednání 65
násl.; vlastnictví 130; poslední vůle 491 násl.
Obsignatio 485, p. 3.
Obstávka (jako prostředek ku zabezpečení práva) 93.
Obtěžkání nemanželské, náhrada osobě
obtěžkané 348, p. 2.
Obyčejové právo, 4, p. 4.
Oceňovací přísaha 115.
Odcizení 323; mezi manželi 415.
Odkaz 541 násl.
"
ad pias causas 5'37.
druhové věci (genus legatum)
574.
"
důchodu 572.
hromadné věci 570.
jednotlivé urcité věci (species
legata) 56!).
majetkového celku 578.
pohledávek (nomen lt gatum, li ·
beratio legata, debitum legatum) 576.
"
úhrnku neb množství (kvantity)
571.
věci, cuius commercium non est
5-1,7, p.
věcných práv 575.
věna (dos) 5 .7.
"
výběru (volby) 579.
"
výživy 573 .
Odkazem stížený 542.

III
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XVIII
Odkazník (honorovaný) 542.
Odměna (honorář) při mandát.u 291,
p. l.
za služby 314, p.
jako dar 83.
Odnětí dědictví (ereptio) 520.
dílu povinného v. vydědění.
"
pozemku emfyteutovi 199.
"
věci 303, p. 8; v. evikce.
Odpadnutí obsahu obligace 274 násl. ;
subjektu 273.
Odpory" v pramenech 10 násl.
Odprosa, žaloba o o., 339.
Odpřísáhnutí soudního útisku v. illSiurandUm de calumnia.
Odstup, právo o. smluvené, 249, Č. 3.
Odúmrť 608 násl.
Odvážná smlouva v. aleatorní s.
Odvolání darování 82, 83.
"
mandátu 294.
"
testamentu 501 násl.
"
výsady (privileje) 57.
Odvolatelnosť věcných práv, ex UtlUC,
ex tunc, 128.
Odvolati příkaz v asignaci ohsažený
(kontramandovati) 295.
Oeconllmia separata 426.
Oferta v. podání neb návrh.
Offere (ius offerendi) 388.
Ohražení 75; srov. 110, 163, p. 2, 28l.
Ochrana práv 92 násl.
Okenní právo 185, p 5.
Oko, jednání právní na o., 60, 237.
Okolnosti (poměryl jako pramen závazku 244, 229 .
Okupace 139; důvodem nabytí vlastnictví 154.
Omezení času v. lhuta a dies .
Omissio hereditatis 509, 510.
Omyl 62' při tradici 145; při smlu, vách 237 násl.; při posledním pořízení 491 uásl. ; duvodem restituce 12l.
Onera matrimonii 395, p. 2.
Onerosní v. úplatný.
Onel'ovaný v. odkazem stížený.
Ope exceptionis 217, 260.
Operae locari so1itae, iIIiberales 314.
Operae servorum 182, p. 5, 194, p. 1.
Operis novi nuntiatio 330.
Opětné provdání 417.
"
" ve sllluteéním roce 41 8.
Oprávnění 21, p . l.
Opravný (n . dodatný) system 598, p.
Optio legata 579.
Orální fideikomis v. ústní f.
Oratio Antonii Caracallae 414, p. 4.
I'
D. Hadriani 533, p. 2 b.

XIX
Oratio D. Severi 547, p. 1, 2.
Orbus 492, p. 2.
Ordines succedendi 477, 478.
Orgánické plody 55.
Originární nabytí v. puvodní n.
Origo 40.
Ornamenta 304, p. 1, 6.
Osculum pN donatio sponsa1itia 413.
Osoba, osobnost 24; fysická (pi'il'ozená)
25 násL; juristi cká (právnická) 41 násl.
Osobní (rodiuná) práva 22, p. 5.
Osobní služebnosti 178 násl.
Osobnost v příčině práva majetkového
465.
Otcovská moc 420 násl.
Otcovství 39.
"
žaloba o uznání o., 437.
Otěhotnění v. obtěžkání.
Otevření (oznámení) testamr,ntll 504.
Oznámení cese 256.
sporu 303.
Pacta adiecta 249.
dota1ia 400.
nuda, vestita (Iegitima, pl'aetoria) 232, p. 4.
"
pr aeparatoria 231.
Pactum, pactio 63, 232, p. 4.
Pactum antichreticum 381.
de contrahendo 231.
de ingrediendo 379. p. 2.
de mutuo dando 280.
de non petendo 267, p. 3.
de non praestanda evictione
303, p. 6.
de retroemendo a retrovendendo 301.
displicentiae 249.
hypothecae 306.
protimiseos 301.
"
resel'vati dominii 145, Jl. 6,
Pacht 309.
Pachtýř veřejných duchodů 325.
Pandektové právo 1 ; prameny pl'. p.
2 násl. ' literatura 16 násl.
Pandekty 2; jich poměr k institucím
a ke kodexu 12.
Papírové peníze 205, p. 1, lit. e.
Papíry majetníku znějí cí 241 , p. 4.
Parafernální jm ě ní 394, 412 ; srov. 373,
p. 2 g.
Parens binubus 417 ; srov. 373, p. 2 f .
manumissor 444, p. 1, 477, p.
3, 607, p. 3.
Pa1's pro diviso, pro indiviso 53, 133,
138.
Partitio legata 580. p. 2.

\
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Partu s ancillae 55, p. l.
Paskvilanti 484, p . 1.
Pastva, právo p., 186, p. 2 d.
služebnosti p., 186 p. 2 d .
Pat~rfamilias 28; zastupování synem
246, 247.
Patel'llita v. otcovství.
Patria potestas 421 násl.
PauJiana actio 228.
Pauperies 327.
Peculium 429.
adventitium regulare 432 násl'
adventitium irregulare 434.
" castrense, quasi castrense 431.
" dm'icale 431, p. 3.
militare, paganum 431, p. 1.
profectitium 430 ; srov. 137,
p. 1, 141, 247.
Pecullia constituta 351 ; lustrica 432,
p. 1; non numerata 281 ;
traiectitia 283.
Peudence (výminek) 69 násl. ; 128 ku k .
Peníze 205, p. 1; jsou zastupitelué a
zuživatelné 51, 52; předmě
tem koupě 300, p. 4; placení penězy jako předm ě t
závazku 205; nabytí a pozbytí vlastnictví k penězum
151 , p . 2.
Peusio 197, 200.
Percepce (sklízení) plodt' 156.
Peregrini 28.
Perfektnosť smluv 231, 232; (koupě
301; nájmu 309); mezi nepřítomnými 231, p. 2.
Periculum při smluvách 274, 275.
Periculum a commodum 253.
Permutatio 308.
Perpetua causa při služebnostech 183,
č . 6; při v ěnu 395, p. 2.
ku k.
Pel'petuati(l actionis 113, p. 4 e; obligationis 251, p. 2.
Persecutio poenae, rei 98.
Persona incerta 491 , p. 5.
Pertinence v. příslušenství.
Pěstounství (pěstounský poměr) 438.
Petitio tutorum vel curatorum 446.
Petitorium, possessiorum 17l.
Pia corpora, piae causae 41, 46 .
Pictum 152, p. 4.
Pignoris obligatio 364, p. 3.
Pignus jako smlouva 232, p. 4, 288.
Pignus jako právo zást. 364 násl.; podmínky a předměty jeho 366
násl. j vznik 370 násl.; práva
zástavního 375 násl.; zánik
pr. zástavního 389 násl.

Pignus conventionale 371, 384.
generale 368.
"
in causa iudicati captum (iudidale) 372, 384.
irregulare 367, p. 2, 4.
legale seu tacitum 373, 384,
p. 3.
"
necessarium, voluntarium 370.
llominis 367, 382.
"
praetorium 372, 384.
privilegiatum 385.
publicum, quasi publicum 386.
testamentarium 371, 384.
"
voluntarium 370.
Písemná (literál ní) smlouva 232, p. 4.
Písemnosť v. sepsání.
Písma neznalý V. analfabeta
Písma znalý 487.
Písmo 152, p. S.
Placení 261 násl. ; nevlastní 263 ; místo
platební 221; slib zaplatiti
232, p. 4, 233, p. 8, 240, p.
4 ; srov. 35l.
Plantatio 152.
Plat lIákupnl 200.
Platnost práva řím. 1, p . 2, 2.
Platnosť práv. jednání zprvu neplatného v. konvalescence.
Plná moc 77, 29l.
Plody, užitky (fructus naturales, civiles, pendentes, separati,
percepti, percipiendi) 55 ;
v příčině dos 407 j extantes
411, p. 2.
-l' užitky, j ak se nabývají 149, 156 j
právo zástavní k nim 368,
384, p. 8; evikce 303, p. 2.
Plnmbatura 152, p. 1. .
Poboční příbuzní 38 ; jich právo dědické 477 násl.
Počáteční lhůta v. IMta.
Počátek promlčení 107.
Početí sporu 113.
Podání (oferta) 231.
Podnájem 310, 312.
Podpurce (rukojmě podpůrný) S56.
Podvod 62 na k. pN smluvách 237 ; při
narovnání 269, při rozdělení
320 u. k. ; v pi'ípadě intercese manželky 361, 362 ;
jako příčina k uvázání se v dě
dictví 507 j jako duvod restituce 121; acti doli 334.
Podvod V. též dol us.
Podzástava 367, 374, 382.
Poena dupli v. litiskrescence; p. ]>1'0missa 211 j compromissa 270.
Poenae nomine relictum 491 , p. 4.

m*
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POE'113P secunoarum nuptiarum 417.
J)/)I'nalj~ aetio !l8.
rohla\'í :l5; srov. ž('ny.
Pobletlávka n. l"nbledál lí viz obligatio.
kOl1 pě p., 259, 300, 305.
PI bř~b, pov' nnoFť .lťj ob~t~rati a nábrada nákladů 29f1; tyto požÍ\'ají 'ýsady 227, p. 4 . . 6;
n, oprávněJJé pohřbení 3~5,
Č. 5.
Pnjišfování pl'áv 93 .
Pojmenllvání nf'pla, é 23 11, Mll.
rokl ad 154, 196, 253, p. 2, 401, 404,
. p. 2
Pok lidný I,st v. příročí.
p, kolf'lIi pHmé 38.
Polib~k (pollhení) mezi snonbenci 413,
p 2
Pnllidtatio 24l.
Polorúdní hra Iři a sestry, jich právo
dt-d. 477.
Po'ol'l'dné příbu enství 38, p. 4.
PomatenuFť mysle 37; srov. 59, 137,
270, P 4 c, 440, 442, 449,
452, 4~4, 499.
Pnmo('ná (vedlejší) věc 55, p . 1.
Pomotník 76, p. 2, 250, p . 7, 324,
P ll.
Popírállí, pokuta za to, 98, 166 not. g.
252.
Popírání ve sporu : lis infitiando crescit
98, 252; násled·'k p. při rei
vindikaci 166, not. g; při
her,·d. petit.io 522, not. h ;
při žalobé na rukojmé 3M,
not. d, f.
Popu1árllÍ (ohec.ná) žaloba v. actio po·
pu aos.
Pořadí věřitelů v konkursu 227.
"
•
zásta.vních 384 násl.
Portio legitima v. povinný díl.
Poručenská přísaha 448.
Poručenství, pojem a druhy 439 násl. ;
povnlánf k poručenství 444
násl.; povinnosť na se vzíti
447 násl. ; zánik 449 srov.
tutela a eura.
Poručenství pro stáří 440 násl.
Poručník, uRtanovení 448 ; správa jeho
453 I,ásl
Poručencovy statky, jich zcizení 456
násl.
Ppsel 76, p. 2, 245.
Positum et s1l8pensum 326, p. 2.
Possessio 129. 136.
ad interdicta 136.
" bOllae, malae fidei 136.
civilis, naturaIis 136, p. 2.

"

XXI
Possessio fieta 136, p. 3, 166, 167,
p. 2.
pro emtore, pro herede etc.
159, p. 3.
pro herede vel pro posses80re 531, p. 5.
"
vitiosa 172, p. 2.
Posse8soriu~ orrlinarium, summarium
112, p. 4.
Posesorní žaloby v. interdikty.
Poslpdní p"řízpní 63.
Posloupnost v. succes~io .
"
v právu 56.
řá l l. p. dědi ců zákonných
477 násl.
zákonllá 473 násl.
Postih dlužníků koreálných 213, srov.
214.
"
rukojmí 355, 356.
Postlimi ,lÍlJm 127, p . 2.
Postlllatorps 460.
Postumi 471, p. 1, 598.
Postup žalob 112; pohledávky 254
násl. ; voluntaria et nrces·
saria 255, p. 3; pactionis litigiosae 113, p. 4h, 258, p.
3 d; p"hll>dávání zástavního
374, 388; ususfructus 179,
p. 4.
Postupný nápad 478, 496 násl. ; po ·
stupné ()dk~zy 549.
Poškození, škoda, 324 násl.; srov.
damnum.
Potentior, při postupu 258, p. 3.
Pokstas 28; nabý' áni prostředkem
otroků a ~ítek 76, ~46 násl ;
srov. patrla plltestas.
Potestativní vý~in~a 67, 68, p. 2, 598 i
negat! VDl 495, p. 4.
Potracení plodu v. abortus.
Potracený plod v. abortus.
Poukázka v. asignace.
Povinnost stavu, porušení 338.
Povinný díl, osoby k němu oprávněné
591 násl.
Povolání ku dědictví (delace) 470; posloupnI'> povolání 478: povolání ku poručenství 444 násl.
Povolení (koncese) práv. osohy 44, p.
4, 5,46.
Povozníci, závod zasýlatelský 315, p .
1, 289 , p. 2.
Povšechné vlastnictví 134, p .
Pozbytí děd . práva zákonného 446,
520; pohledávky 94, 277,
443 ; vlastnictví 147.
Pozemek polní, pole, 184, Č. 3.
Pozemkové služebnosti 177, 183 násl.

(pozemečné, pozemuý úrok,
plat) při superficii 200.
Pozůstalosť v. dědictví.
Požitky, jich vlastnictví 134, p.
PožívaCÍ právo 126 ; předmětem zástavy 367.
Požívání (požívací právo 178 násl.
Praedium 50 ; dominan ~ , serviens, vicinum IHR; rusticum, urbanum
184,373, p. 3; rusticum sub·
llrbanum 457.
Praedo 531, p. 5.
Praejucliciální žaloby 97 .
Praelegatum 544.
Praemium emancipationis 433, 436,
p. 3.
Praescriptio = excoptio 101, p. 3.
Praescriptio acquisitiva, extinc.tiva 87.
definita a indennita nebo
immemorialis (vetustas)!lI.
dormiens 110.
"
longi a longissimi temporis 106 násl., 157, 164;
srov. 125.
Praestare 202, p. 1.
Praestatio culpae 250.
Praesumtio hominis, iuris et de iure
114.
Muciana 412, p. 2. (viz též

Pozemné

"

domněnka).

Prarterice, praeterování v. vydě dění.
Pr~etorius tutur 444, p. 2.
Práva, držba p. 129, 187, 192.
"
k věcem 226 násl; jich lIabývání a pozbýváuí 127.
porušení 92.
převod v. posloupnost v p.
spůsobilosť viz spůsobilosť.
výkon a ochrana 93 násl.
hm . 2 ; kanon 3; něm. 4.
pojem 21; p . singulární 23.
žalobní 95 k. k.
" dobrodiní v. beneficium.
Právní
dobrozdání , 4, p . 4.
jednání 63 násl.; mezi otcem
a dítětem jeho moci podrobeným 435, 436
moc v. rozsudek.
'"
omyl v. error.
oso hy, subjekty práv 24.
poměry 21, 22.
"
pomoc 95 násl.
prameny 2 násl.
"
pi-edméty 48.
"
spor 104, 113. 271 , 287.
Právnická (právní) držba 135 násl.
Právnické osoby 41 násl.; neschopnost
k práv. činům 43, not. a;

vznik 44, 46; zrušení 45;
organisace 43; sp{lsobilost
k právům 41, p. 5,6, 42, spů
sobilosť k dědictví 471, p . 3;
492' natožení s jměním po
zruŠení 45 n. k.; přetvoření
45, p. I ; hereditas iacens 41,
p. 9; 465, p.l.
Právnické skutečnostI 37.
Prázdniny 57 .
Praxe ll.
Precarium 135, 173, 284, p . 1.
Pře v. lis.
Pi' ~ zahájená v. Iitispendence.
Pí'ebytťk v. hyperocha.
PředchoZÍ smlouvy (r.raktaty) 231 .
Pi-edkupní právo 301 (306) .
Předlužení v. vydání.
,
Předmět práva zástav. R67 násl.; zavazku 202 násl.; datio dotis
398, restitutio ~otis 406 násl. ;
odkazů 586 nasl.
Předměty práv 48; držby 138.
Přednosť práva zástav. 38-1 násl.
"
smrti 27.
Pí'pdnost výkonu (praevence) práva zástav. 383.
Přechod žalob na dědice 104.
Přechov~vání 289.
Přejití mlčením (praeterování) 598.
Překážka uved ení v dribll 335; dostavení se k soudu 335.
Pí'estupný den 88.
Přetržení promlčení žalob 110; vydl"
zení 163.
Pi-evislé větv e 131, p.
Převod (tl'anslativní a konstituvní) práv
56 ; žalob a pohledávek 112, '
254 násl. ; právazástal'. 374.
Pí'ežití v. commorientes.
Primipilus 385, not. b.
Priorita v. přednost.
Privilegium exogendi 227 .
Privilej (privilegovaný) v. výsada.
Pril'ace v. odnětí.
Pi'íbuzenství 38; domněnka 39; důvo
dem sukcesse 473 1Iásl.;
víceronásobné 479, p. 2.
Příbytek pohledávky 253; pH aetio
emti 302, 303; pi-i condietio
indebiti 341, Č. 2.
Příbytek věci accessio 54, 55; ,,[.j rei
vind. 167; při věnu (dos) 401.
Pi-ihlášení se o bon. possessio v. agnitil).
PHjetí (acceptatid) 80, p. 3, 231.
Přijetí dítěte za své (přisvojení) y,
adoptio.
.
Přijetí místo placení 22~ ,

\

xm
XXIII

Příkaz

(n. rozkaz) = mandát 291 násl.;
příkaz úvěrný; příkaz otcií v Pubertas plena 36.
(actio quod iusso) 247, 248, PUbliciana actio 170, 191, 196, 200,
p. 2; v. též mandát a man371, 375, 378.
datum.
Pub1ikl\ce testamentu 504.
Příkaz v. modus.
Piíjčka 284.
Přiřknuti vlastuictví zástavy 376.
Purktace v. náčrtky.
Příl'očí 223.
Pupilární substituce 497, 498.
Přírost, právo př. v příčině dědictví pupmi 36, 440.
517, 518; při odkazech 556. Purgatio morae 251.
Příriístek = příbytek.
.
"
vitii rei (furtivae) 162.
Přísaha, na utvrzení slibu 93, 240; Putativní
manželství 476.
jako priívod 115; jako na~
"
titul 159.
Původ (rod) 40, p. 1.
rovnání 269 n. k.; u nezleti1cií 240, p. I, 452, p. 2; PŮVOdní nabytí práv 56; vlastnictví
poručencií 448, 462; srov.
144, 149 násl.
iusiurandum.
Příslušenství (pertinence) 54.
Quaestio Domitiana 486, p. I .
Příslušnosť k soudu 40.
Quanti ea res est 206.
Procesuální konsumce ll3, p. 3 ; (srov.
Quarta v. čtvrtka.
II 6).
Quarta Divi Pii 424, 607.
Procurator 77; in rem suam 112, 123,
Falcidia 562 násl.
254, 255.
"
TrebeI1ianica 584.
Prodigus 37, 59, 442, 484.
QuasideHkty 243.
Prodej věci zástavní 375; jím končí
Quasikontrakty 229, 242, 297.
právu zástavní 392.
Quasipossessio v. držba práv.
Prodlení neb omeškání 251.
QuasipupiJární substituce 499.
"
úroky z p., 207, p. 3, 251.
Quasitradicé služebností 188, p. I, 19~,
Pro herede gestio 508.
p.2.

Prohlášení za marnotratníka 59, p. 5.
Quasiususfructus 181.
Prohlášení viíle při práv. jednáních Querela inofficiosae dOllationis et dotis
64.
597. 605.
Prominutí dluhu 267; vynucené čá
Querela inofficiosi testamenti 596, p.
stečné prominutí, tamtop. 4.
4 597, 598, p., 599, p., 605,
"
smlouva o, 267.
607, p. 2, srov. 104, p. 1.
Promissio dotis 397.
Querela non numeratae dotis 410.
Promlčení 87; srov. vydržení, praesnon llumeratae pecuniae 262,
cript.io, Usucapio.
281.
Promlčení litispendellce 110, p . 2;
nullitatis 79, p. 2; v pi'íčinč
práva zástavního 390; restitestamentií 599.
tuce 122; služebností nevy- Qui dolo malo possidere de8iit aneb
~onáváním 194.
liti se obtulit (držitel smýPruposice .g31.
šlený) 166, 167; srov. 104,
Proprietas nuda 178, 364, p. 4, n. k.;
p. 2, 346, p. 3, 378, 388, 351.
367, 368, 417.
Quidquid non agnoscit glossa 2, p. 3.
I'l'ostředníci 231, p. 2d ; srov. zástup- Quinquagesima emphyteuticaria 197.
Quinquennales litterae v. příroČí.
cové.
Pro testace V. ohražení.
Rada
291, p. 2.
Protiobrana 101.
Rapina 323, p. 3.
Protutor 461.
Ratihabitio v. schválení.
Provocatio ex lege si contendat 355, Reální arest v. obstávka.
p. 8.
" kauce 93.
Prozatímná OChlana práva děd. 535
" (pozemkové) služebnosti 177,
násl.
183 násl.
Proxeneta 245, 314, p.
" smlouvy 232, p. 4.
Priívan vzduchu na po le 131, p.
Recepce pr. Í'im. 2.
PUbes, pubertas 36, 59.
"
pr. kanon. 3.
Receptum arbitri 270.

při

in locum
pretii 48, p. 5.
d't
Res
succe
ra da. ustanovem, dě _
R eserv.
ace ,.,
vI vy'h
'nka
Resolut.lvm.
vym1 , pl'
při odkazech
dlce
495 . ,
548.
. t 128 P
Resoluto ime concedentls e ~
,.
Respectus parentelae 38" p. .
Restituce, důvody 119 n~~12
žádost za 1'.,
.
Resdtutio famae 31.
.
a 167
rei cum omm caus
,

289
.
Receptum cauponu.m' 4nautarum
Recitatio
testam~ntI
50
.
Redemptor opens 315.
t
598
Redotace 403.
Reformní (neb derugační) sys em
,
d
p. 2 .
Regres v. postih.
Regula Catoniana 5~0.
98
R .
ecutoriae actlOnes.
ewe;s
d'
catio
166
násl.;
145,
3
k 152 utilis
p. 4 170,
Rel VID I
P . n..,
,
, 2c
402, p. 2,
Rekogniční200
t h eone
, .411, .p. .
' . 231 P 2d
313'1
lt Cod de edicto
ex
RemedlUmD
535.
e~ lege 2. Cod. de resc. vend.

dotis 405 ná.sl .
.
2
fidel'commissl umversahs 58
117 násl.
"
d
408 P 2' srov.
Reteotiones ex ote
, . ,

ex novella 115, 599 , p.
307.
I
a o prominutí dluhu
RemlsslO, sm ouv

405, p.102,
4. 32,
8 not '. m'll' za'pl'i
Retenc'nl' právo
285
2 pl'
depositum, p. ,
stavě 377.
2

267.
nunciace 330, p. I.
pachto.vného 312, p. I.
pignons 390.
193
servitutis 179, p. 5,
.
tutoris 450.
1 'by
U
Rennmerace V. 'plata za s uz
,
) . 83 '
Renumeratorn~
dar (~a ~~~~nu~í 57:
Renuntiatio, mandatl
zreknu~l, 294.
o I
n
societatis 319.

Reus in exceptione actor est,1I4, p. .
Revokabilita V.
Rodiče
a děti, vzaJemny JIC
347
rodl'nné 22,
Rodina, poměr~, právo
393 nasl.
4 1 , p.
účasť 2rodiny
Rodinna' 4
rada
..' 441
451.
v poručen StVl
, p. ,
Rodinny' fideikom is 549.
Rok V. annus.

Replicatio,
"
duplicati,o etc. vé
101 .
Repraesentantl V. ~astupco . I
Repraesen~ač~í pravo 477, p. .
RepromisslO, Jako, kau~e 93.
Repudiace v. zamltnutl.
.
r 48 ,p. I .
Res 48.
corporalis, lllcorpora IS
"'; diviui
dereJicta
. . ) 49 .
iuris154.
(sacrae, rehglOsae

Rostliny
Rozhodčí 55,270;
152 smlouva, usnesení se
o rozh. 270.
. d')
Rozmýšlení, právo (ius poemten I
235, p.
3 213
Rozsudek 116; srov. 116, p. ,
, p.
4, 271.
k
"27'
R Cídění věřitelů v kon ursu _ ,
oz l'
co do práva zástavuího
384
násl.
o

Reloca~io

H:8:ia~i 'tolle~do

!'.

Rem~tio

' dominica 162, not. C.
" fiscalis
162. 'cium 49 .
extra commer
" fungibilis 51.
" furtiva 162.
" futura 367, 368.
in commercio 49.
" illdicata 116.
')
" litigiosa 113, p: .4h , 16M, p. 4.
" mobilis, immoblhs 50.
nllllius 154.
.
OmnillI1l 49.
commUlllS 49.
publica
usu-consumtibilis 52.
Rescisní theorie 231, p. ~(I.,
ta
Rescissibilita (zrušitelnost) 7.J, tes 3'
mentů 591, p. 2, 503, p. ,
599.

191.

~á~~tegrum

ody.olate!n~~\ poměr,

Rozvážení, rozmýšle,ní, lhu,ta 50,9. , 6'
R
d n rozvedenI manzeJstVl " n ,
ozvo
·u'
co do práva ma;etkového tamto

čl'nky

Ručm, zas' tnosti
av a '365'' k
' h 367služebP 3'
v příčině
pozem ovyc
,.)

zvláštní prostředky. ?chr~n~e
380; smlouva o znzelll zastavy 288.
R k 'emství jako
0u oJ
va~í 93; v. též fidel1lsslO.
Rnsticitas 62, 447, p. ln

"'ť

prostřede~ za~ls

Řád zákonné posloupnosti CiMické 477
násl.
Řečiště 153.

\
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Řeka 49, p. 4; ochrana 332.
Říšské zákonny (něm.) 4, 11.

Satisdatio 93.
Sázka 236.
Sbor (collegium) 44, p. 2.
Sbory v. korporace (univel'sitates).
Secundae nuptiae 417 .
S ečkánÍ v. příročí.
Semel heres semper heres 68, p. 3,
495, p. 1.
Senatusconsultum Apl'onianum 542, p. 3.
Juventianum 533, p. 2.
Libonianum 491, (not.
r.)

"
"
"
Senectus "36.

I
I

P

Macedonianum 282.
Neronianum 579, p. 2.
Orphitianum 474, p. ll.
Pegasianum 584, p. 1.
Plancianum 437.
Tertullianum 474, P 3.
Tl'ebellianum 580, p. 1.
Velleianum 359 násl.

Separata oeconomia 426.
Separatio bonorum 524, 525.
Separace plodů 156.
Sepření se stran v. liti s contestatio .
Sepsání při smluvách 232, p. 1, 3.
Seq uestor 135.
Sequestratio necessaria 93, 296; voluntaria 287.
Servitus altius non tollendi 185, p. 5.
luminum tamto
" ne luminibus olficiatur tamto
ne prospectui olf. tamto
oneris ferendi 185, p. 2.
proiiciendi 185, p. 3.
protegendi tamže.
stillicidii avertendi 185, p. 4.
tigni immitendi 185, p. 2.
"
viae 186, p. 2.
Servitutes affirmativae, negativae 184.
continuae, discontinuae 184.
irregulares 177.
legales 131.
personarum 178 násl.
" praediorum 183 násl.; rusti" corum 186, urbanorum 185,
srov. 382.
Sesazení tutora 450.
Shovění (indult) 223.
Schopnosť k životu 25, p. 3.
Schválení (ratihabitio) 78 ; činů syna
podrobeného moci otco.vské
247; zástupce nepodaného
248; při negotiorum gestio
298; schválení zastavení cizí

věci

371, Č. 2; přednost práva
zástavního v tomto případ ě
384, Č. 1. n. k .
Schválení práv. jednání jménem osoby
oprávněné vykonaného 78.
Signatio testamenti 485.
Simulatio 60, 237.
Singulární sukcese 56.
Slepci 37; jich testament 487; jako
svědkové testamentární 486,
p . 4.
Slevení pachtovného 312, p. 1.
Slib (votum) 241, Č. 2.
Složení věci dlužué k soudu na místě
placení 261.
Služba, odměna za s. bez pi'ípovědí
314, p.
Služebná smlouva 309 ; v užším smyslil
314.
Služebnosti v. servitus a servitutes.
Směnná hodnota peněz 205, p . 1.
"
smlouva 308; srov. 303, p. 1.
Smírce (smírčí soudce, rozhodčí) 270.
Smísení důvodem nabytí vlastnictví
151.
Smíšený system, v příčině posloupnosti
dědiců nepomin. 599, p. 1;
v příčině smluv mezi osobami nepřítomnými 231, p.
2d•

Smlouva 63' důvod vzniku závazki'l
229, 231 násl; důvod zániku
závazků 267 násl.; úplatné
(onerosní) a bezúplatné (lukrativní) smlouvy 234; odvážné (aleatorní) 236 ; formální a materielní 233, p. 8;
sml. ve prospěch 0sob ti'etích 233, p . 1, 246, p. 3.
Srov. contractns a pacta.
Smlouva, dokonáni mezi nepi'ítomnými
231, p. 2 d.
Smlollva, forma její 232.
Smrť 26; podmínkou posloupnosti děd.
469 ; ukončuj e mandát 294;
společnost 319; žaloby 104.
Smuteční rok 31, 33, 418, 471, p. 2.
Sňatek manželský poručníka s poručencem 31, p. 1, na k.
Snížení trhové ceny, žaloba 304.
Snoubenci, darování mezi nimi 413 .
Snoubenců dětí, jich právo děd. 476,
p. 4.
Societas 317 násl.; omnium bonorum
317, 318; quaestus et lucri
317; mezi věřiteli aneb dlužníky společnými a nedílnými
213; beneficium competentiae

225, p . 4 c; soc. leonina 317,
p. 1.
Socinova doložka 595, p. 2.
Socius liberalitatis imperialis 609.
Solarium 200.
Solidární obligace 214 násl.; více depositářů 285; mandatářů 292 .
mandantů 293 ; actio doli 334 ~
žaloby o náhradu škody 324 ~
násl.; actio quod metus caus~
333; rozdíl od rukojemství
34~; solid. závazky více rukOJmí 354; poručníka a jeho
otce 460; členů kolegia nadporučenského 462.
Solidus 81, p. 1, 208, p. 2.
Solutio 261 násl.
Solutionis causa adiectus 261.
Sors 207.
Soudní praxe 4, ll.
Soukromé pokuty 98 (srov. 211), 243,
.
322 násl.
Soukromé testamenty 485 násl.
Souložení (tělesné obcování) 348, p.2.
Sousedství, právo, 131.
Spád (n. nápad) opětný vlastnictví věna
411, p. 2.
Spadnost 130, p. 5; iure peculii 429,
474, p. 5; lucra nuptialia
416 násl.
Spadones 37.
Spatium deliberandi 509.
Species 51, 203, 204, 205, 221, 274,
p. 1.
Species legata 569.
Specit1catio 151, 155.
Splnění posleduího pořízení 525.
Splnění slíbiti 240.
theorie, 302, p. 2.
výminky 69 ; závazků 219 násl. ;
záv. alternativních 274, p . 2.
Spojení důvodem nabytí vlastnictví 150
násl.
Společenstva 42, p . 3.
Společenství 320; mezi více věřiteli zástavními 383; mezi spoludě
dici 526, 527; srov. societas.
Společenství statků 317.
Společné testamenty 500.
Společnosť v. societas.
Společný dlužník (kridař) V. úpadce.
Společný dluh V. korreálné závazky
Spolium 173, p. 6, 192, p. 6, 333;
p. 3.
Spolkové zákony 4, p. 2.
Spoludědicové 464, 526 násl
Spoludržba 138.
Spoluporučníci 458, 462.
Arndtsovy Pandekty.

Spolurukojmě
Spoluvěřitelé,

354, 355.
spoludlužníci, v. korreálné závazky. .
Spoluvlastnictví 133, při commixtio 151 ;
služebností na společném pozemku 183, 188,191; zasta·
,vení společné věci 371, not.
f; zrušení spoluvl. 320; pozbytí podílu na prospěch
spoluvlastníka 147.
Sponsalia, srov. 413 a 476, p. 4.
Sponsalitia donatio 413.
Sponsio 350, p. 1
Sponsione~, sázky 236.
Spor, působení na hmotné poměry
právní 95 násl.
úroky během sporu 251, p. 3,
369.
Spornost (litigiosita) 113, p. 4, h.
Spracování, vzdělání V. spec.ificatio.
Správa v. evikce.
Správa, spravování, mocí vet'ejného pří
kazu (cura bono rum) 296;
dědictví v případě missio Yentris nomine 536; při b. p.
ex Carboniano euictb 537;
furiosi no mine 1í38; správa
poručníků 453 násl.
Správa konkursní podstaty 226.
Správce závodu (faktor) 247, č. 2.
Sprostění dlužníka 260 násl.
korreálního 213.
"
"
úřadu poručenského 447,449
násl. (ukončení).
Spůsobi1ost sborů (collegia) k usnášení
se 43, p. 2.
Spůsobilost k poručenství 442.
"
poslední vůli učiniti 484.
k právům 24; osob fysických 28; právnických
41; věcí (res in commercio)
49.
(schopnost) ku právním
činům 59; při smlouvách
230.
"
věci, . býti předmětem vydržení 162.
Stabularii 289.
Stádo 130, p. 6.
Staedelův proces 46, p. 3.
Stáří lidské 36, 423, 447, p. 1.
" práv zástavních 384.
" poručenství pro stáří, 440 násl.
Statky zrušených osob právnických 45.
Status 28, srov. 537.
Stav, porušení povinností jeho 338.
Stavěti, st~vba (inaedifieatio, vystavění)
Jako spůsob . nabývací 152 .
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násl. ; při ustanovení dědi ce
Stavivo 131, p. 1, ' 152, p. 4 f, 163,
495; při legátech 548.
p. 3.
Svědkové v. testis.
Stezka 186, p. 2 . ..
Sv'émoc (svémocnosť) v. svépomoc 94.
Stillicidium 185, p. 4.
Světlé okamžiky 59.
Stipulatio 232; akcesorní268, p. 5,
Svoboda 28 ; vůle pH právních jed .
353, p . 2; Aquiliana 267, p.
nánfch 60 násl.; 237násL 491.
.
1 c; duplae za příčinou evikce ·
303, p. 8, za příčinou správy · Svolení (shoda) v. consensus.
Svolení, naložiti s cizí věcí 78.
za vady 304, p. 6.
Svršky (věci movité) 50.
Strach 61; srov. metus.
Syn moci otcovské podrobený v. filius Stromy 131, p. 1, č. 1, 325, 347.
familias.
Stříž a zrno mince 205, p. 1.
Syndikátní žaloba 338, p. 1.
Stupně nedby (nedbalosti, culpa) 86
System neplatnosti 599, p.
stupně příbuzenství 38.
Stupratol' v. otěhotnění, obtěžkánÍ.
Stvrzení 79, p . 5; 444.
Šílenci v. fhriosi.
"
poručníka 444, 448, p.
Škoda, náhrada škody 206; povinnost
Stvrzovací přísaha 115.
85, 243 (při deliktech) ; při
Subhastace v. dražba (veřejná) .
revi vind. 167; při interSubjektové právo 24 násl.; závazků
diktech retin. poss. 172; při
212 násl.
vadách věci pronajaté 311;
Sublocatio 310.
při condictio furtiva 323; dle
Subpignus 367, 382.
lex Aquilia 324; a při poSubsriptio testium 485.
dobných žalobách 325; při
· Subsctiptor octavus 487 na k.
cautio damni infecti a prae· Subsidium patel'num 529, č. 3 a p . 3.
teriti 328; při interdictum
quod vi 329 etc.
Substituce při mandátu 292.
Rkoda srov. damnum.
,.
při ustanovení dědice 496
" v. laesio .
. násl.; breviloqua 496, p. 5;
"
v. újma.
duplex 497, p. 5; pupillal'is
Švakrovství 38.
497, 498 ; quasi pupillaris
499; recipnica 496, p. 5;
tacita 497, p. 5 : vulgaris
Těhotenství při rozvodu neb pH smrti
496.
manžela 437.
Substituce při odkazech, fideicommis Tempus continuum, utile 90.
·
saria aneb precai:ia 549.
Testament 483; forma 485 násl.; obsah
Successio 56; in querelam 605; ordi491 násl. ; zrušení 501 násl. ;
num et graduum 478; per
vykonání 504 ; v. ostatně
universitatem 56 ; in singutestamentum.
las res 56.
Successio, in capita, stirpes, lineas, · Testamenti factio activa 484, passiva
492.
479 .
Testamentu písař 486, p. 1.
· Sukcese hypothekární 374.
"
svědkové 486.
Sukcese, spůsobilosť k děd . posl. 471.
"
vykonávatel 504..
Sukcesní delace viz postupný nápad. . Testamentum adpias causas 489.
Suffragium 314, p.
apud acta conditum 490.
Sui heredes 474, p. 1, 506, 511; jich
coeci 487.
nepominutelné právo děd.
"
correspectivum 500.
destitutum 503.
"
598, p. 1.
holographum 485 .
Sui iuris 28, 423, 426 násl.
iniustum 503, p. 3.
Summariissimum 172, p. 4.
";,
\
inofficiosum: 591 násl.
Superarbiter 270.
"
irritum 503.
. Superficies 195, 200'; předmětem záiudici vel principi obstavy 367, 382; dotis datio
latum 490.
.
398; odkazy 575.
militis 487, 497, p. 1,
Suspecti remotio 450.
587,
- Snspensivní (odkládací) výminka 67
v

Testamentum mysticum 493.
nullum 503, p. 3, 599, Jl.
nuncupativuni 485.
parentis inter liberos
489.
publicum 490.
"
reciprocum 500.
ruptum, novým testa"
mentem 502; nasledkem agnatio postumi
598, p. 1, 599, p.
ruri condítum 488.
tempore pestis conditUIll
"
488.
osoby neumějící psáti
487.
Testes, svědkové solenní 64,p . 4; srv.
486; svědkové průvodní 115.
Těžení nerostů v. nerosty.
Theorie v příčině výkladu o perfektnosti smluv učiněných mezi
osobami nepřítomnými: agni-

testamentaria 444; pactitia
447 ; divisa 458.
Tutor, Atilianus, praetoi-i1!s 444., p. :.l;
gerens, honorarms 458 ; falsus 461.
Tutoris auctoritas 452.
"
petitio 446.
Tutorium 448, 462.
Vbytování, břímě 311, p.
l)'čet běžný (kontokorrent)
Učtování 233, p. 3, 267,

265, p . 3.
p. 2, 280,

.
p. 4.
Uhrnkem, druh koupě, 300, p. 5.
Ujetí v. uvázání se.
l)'jišťovací přísaha 93, 115.
lJjma (ublížení, škoda), v. laesio.
Ujma při restituci 118.
Újmy následkem druhého manželství
417.
Uložení v. delace a povolání.
ční, deklarační, rekogniční,
Uložení času = lhůta (dies).
l'escisní, th. vyjádření se, th. Uložení peněz sirotčích (poručenců)
455.
obapolného vyrozumění 231
p. 2 d .
'
Uložení přísahy 115.
Theoríe, dodání 302, p. 3.
.
Úmysl (vůle) v. dolus a causa.
"
.indívidualisujícf tamt:
" ph práv. jednáních 80, p. 2.
Unita-s actus 485, p. 1.
.'
"
splnění . tamto
l 'hesaures v. poklad.
" person3;,e, ot?e a dítěte 435, p.
Thlibiae lt thlasiae 37.
1; zusta vltele a dědice 465.
Tignum iunctum 152, p. 4 c; 131, p. 1, Universální odkaz 580 násl.
..
163 n. k.
"
sukcese 56.
Titulus, podmínkou vydržení (usucapio) Universitas iuris48, p. 5.
personarum 42 násl.
~
159 ; jednotlivé tituly tamto
"
rerum 48; předmětem záp . 3.
stavy 367, 368; odkazu
Titulus a modus acquirendi 127 188
570; srov. 578,
p . 1.
'
,
Unus casus 166, p. 2.
Tradice 139 násl., 145; (quasi) t. v pi'íÚpadce
(kridú) neb společný dlužník
. čině služebností 188, p. 1,
.
226.
191, p. 2.
lJpis dluhu 281.
Traktatyv. náčrtky.
l)'plata .z~ vy~o~an~u službu 314, p. ,
Transactio 269.
l)'platna Jednam pravní 63, ll . 3.
Transitu~ dom.inii legalis 145, p . 1.
Uplatné smlouvy 234.
..
TranslatlO actlonum 104 ; legati 551 , Uplynutí promlčení 1('8.
p. 4.
Upomenutí podmínkou prodlení (mora )
Transmissio 5}2 násl.; ex capite in251; prodeje zástavy 37'5,
fantlae 513; ex ' capite in
376.
.
integrum restutionis 516' ex l}roky v. usurae a . lichva.
capíre suitatis 512; JusÍini- Uroky, míra úroková 208 209 .
anea 515; Theodosiana 514.
Úřad jako' osoba práv. 4;, p. 7 ; jako
Trebellianská kvartr. 584.
. p~amen závazku 296, 338;
Trest (n. pokuta) v. poena.
duvodem osvobozovacím 447
Trh v. koupě.
p. 10; zodpovědllOst úřed:
Turbatio sanguinis 418, p. 1.
níka za udělenou radu .291
T urpitudo 30, 32.
p. 2; úi-ad poručenský 447:
Tutela 440; dativ a, fiduciara, legitimlt,
nadporučenský 441, 462. .

IV·

XXIX
XXVIlI
Úředníci nem'lhou vydržením nabyti

] 621, Č. 2 d ; jako jednatelé 296;
odpovídají za udělenou radu
291, p. 2.
.
Uschování, smlou.va, v. depOSItum .
Úskok v. calumma.
. ,
Usnášení se sborů v. spůsobIlost.
Ústní :fideikomis 545.
Usucapio 157 násl.; extraordinaria 164;
libertatis 194; srov. vydržení
a držba k vydržení vedoucí.
Usurae 55, 207 ná3L; centesimae, le·
gitimae, rei iudicatae 208,
p. 1, 2; usurarum 209; us.
indebitae 341.
Usuraria pra"itas 484.
Usurpatio při promlčení žaloby 110;
při usucapio 163.
Usus 182.
Ususfructus 178 násL; cáusalis a formalis 178, Pi legalis 190 ;
nominum 181, p . 2; vestimentorum 181, p. 3; in dotem datus 398, p. 3, 406, p .
3; legatus 575.
Uterini 38; řád posloupnosti děd. 477.
Utile tempus 9n.
Utilitas circa rem ipsam 206, p. 4.
Útisk soudní, odpřísahnutí v. iusiurandum de calumnia.
Útisk Ichicana) v. calumnia.
Uvázání se, v dědictví 506 násl.; jako
quasicontractus 242.
Uvázání se v úřad poručenský 448.
U vedéní v držbu v. missio in possessionem.
Úvěrní příkaz 295, 352.
Uvěznění (bezprávné) 339, ]J. 5.
Uznání 233, p. 4, 240, p. 4 i u . llítéte
421; poslední vůle 503, p.
3, 605.
Užitky v. plody.
Užívání, právo (usus) 182.
Uxor binuba 417, 418.
" indotata 481, 606.

Věci pána nemající 154;
Věcná práva 22, 126 na~1.

Vedlejší doložky v. doloz!ry,
.
Vedlejší úmluvy 24D; přI koupI 306.
Vedlejší věc 54; při adiunctIO 152;
jako commodum 253, p. 2;
při restituci věna 407.
Velezrádci, nespůsobilosť jich dítek
k dědictví 471 , p. 2 c.
Velikosť (výse) díln povinllého 593.
Venditio 300 násl.
. Venia aetatis 36.
Věno v. dos.
Věno nové dáti povinnosť, v. redotace.
Věno, povinnosť v. dáti, 396.
požitky 407.
"
výhava 398, p. 7.
,
žaloba o v. 400.
V drbální kauce v. zjištění slibem
Verbální obligace 232, p. 4.
Veritas nominis 257.
"
pretii 300, p. 3.
Versio in rem 247, 248.
Versio vulgata 9, p. 2.
Vei'ejná místa atd. 49 .
Veřejné testamenty 490.
Věi·itelé 201' sběh (concursus) věřitelft
226 násl.: absolutně privilegovaní 227, p . 6; korreál~i
313; privilegovaní 2:26; sobdární 214, p. 1; beneficium
separationis 524.
VěHtelé konkursní podstaty 226.
Vetešnická smlouva (c. aestim.) 290.
Většina v příčině korporací 43; vě, řitelft za příčiuou příročí 223 ;
ku prominutí dluhu 267, p .
4; rozhodčích 270.
Via 186, p. 2 "'.
Víceronásobné příbuzenství 479, p. 2.
Vicina praedia 183.
Vina v. cnlpa.
Vindikace v. rei vindicatio.
Vindicatio caducorum 556, p. 2.
pignoris 378.
servitutis 191.
Vis ~bsoluta a compulsiva 61.
Vacantia bona 608 násl.
Vitalita v schopnosť k životu.
Vada 37.
172;. va~~ .. tě}esné 37 ~
Vady (nedostatky) co do usnesení se Vitium dr'žby
vÍl ium rel v prlClUe vydržeUl
vůle 60 násl.; při smluvách
162.
237, při testamentech 491;
co do formy 64; co do věci Vlastnická držba 135 násl.
Vlastnické žaloby 165 uásl. ; 16?
.
při koupi 3u4, ph nájmu 311,
Vlastnictví 22, 126, 130; k sobe (s~e
313, p. 3, 315.
osoby)? 24, p. 2; k rebls
Variae causarum :figurae 229.
adiunctis 152. p. 4; věna 404,
Vdova (nuzná) její právo děd. 481, 606.
p. 1: viz dominium; na zá·
Věc složená 48.
.
klaM odkazů 560.
Věci v. res.
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Vlastnictví nabytí 144; odvozené 145
násl.; pftvodní 149 násl.
Vlastnictví, obmezení 131, 132.
"
rozšířeni 149, p . 1.
V mísení se do dědictví 511.
Vodovod služebnosť v., 186, p. 2·.
Vojínové'; jich benef. competentiae 225,
p. 5; rukojemství 358; forma
testamentu 487; substituce
pupillární 497, 498; právo
dědiců nepominutelných 592
Volba, v příčině závazků 203, 274.
"
mezi více žalobami 105.
Votum 241.
Vozová cesta 186, p. 2.
Vrchní rozhodčí 270.
vlastnictví 134, p.
Vst~;p na mí ,to jiného věřitele zástavního v. hypothekární sukcese.
Všeobecné llrávo zástavní 367, 368;
zákonné 373, p. 2; manželky
ku jmění mužovu 411.
Všeobecný příkaz (mandát) 77, 291;
k nabytí držby 140 Č. 2.
Viíle prohlášená v. prohlášení v.
Vulgární substituce 496.
Výbava 398, p. 7.
Výběr, odkaz v., 579.
Vydání neb předložení listin v. exhibice a actio ad exhibendum.
Vydání corp. iuris canon. 3, p. 3; corp.
iur. civ. 2, p. 5.
Vydědění 601 násl.; důvody 601; v.
z dobrého úmyslu 603 .
"
mlčky (praeterování) 598.
Výdělková společnosť 317.
Vydržecí lhiíta 161, 164.
Vydržení vlastnictví 157 násL; služebností 189; emfyteuse 198;
supe.rficie 200; pohledávek
91, p . 3, 129, p . 2, 207, p.
4. 218; jest důvodem zániku
práva zástavního .157, p. 6,
390. Srov. usucaplO.
Vyhláška (Auslobung) 241 č. 3.
Vyhlídka, právo ,"., 185, p. 5.
Výhra 236.
Výhrada 75.
Výhrada svědomí 60, p . 2.
Vyhrůžka 6]; srov. metus.
Vychování dítek 428, 437; poručenců
451 ; v případě o]Jětného provdání se matky 417, Č. 6.
Vyjevovací (manifestační) přísaha 523.
Výklad práv. jednání 75.
."
zákona 6 násl.
Výkon (vykonávání) práv 92; závazků
218; závazků do lIástavy da-

ných 382; práv věcných 129;
srov. držba.
Vykol1ání testamentu 504.
Výlohy v. impensae.
Výlučnosť držby 138, p. 3; vlastnictví
133.
Výminka, druhy a obecné zásady 66 . .
72; zejméua v příčině pře·
vodu vlastnictví 145 n. k.;
při závazcích 203, 211, 249,
272; při rukojemství 350,
351; při prám zástavním 371,
384; při poručenství 444,
450; při ustanovení dědice
495; při darování pro případ
smrti 589; při odkazích 548 .
Vyplacení věna 398, 411.
Vypočítávání kvarty Falcip . a Trebell.
363, 584.
Vypočítávání dílu povinného 593.
"
času 89 násl.
Výpověď 107, p. 2.
mandatu 294, společnosti 319,
nájmu 313, p. 2, 3.
Výsada (privilej) 23, 57 i kolise 92,
p . 3.
Výsady v příčině pohledávek 227 ;
práva zástavního 385; testa·
mentů 487 násl.
Vyžádání si poručníka 446, 471, p. 2
Výživa, výživné (alimenta), odkaz v.
573; kterak zrušuje s ' J narovnáním 269.
Výživa, dobrodiní v. 225.
"Výživa, povinnosť 348.
Vzájemné testamenty 500.
Vzdajné v. laudemium.
Vzdělání v. speci:ficatio.
Vzdělání (kultnra) pttdy má za následek nabytí vlastnictví 154,
p . 3.
"
věci 155.
Vzdušní prostora, SIOllP, 130, p. 2.
Vznik osob práv. 44 i práv 56; emfyteuse 198; služebností 184
násl.; práva k povrchu 200 ;
závazků 229 násl. ; prostřed·
kem zástupce 245 násl. ; práva zástavního 371 násl.
Zahájená pře v. litispendence.
Zájem (zajetí) 372.
"
zvl. obliby 202, p. 3.
Zákazy zcizení v. zcizení.
Zákon, výklad 6 násl.
"
posloupnosť děd. ze z. 473 násl.
Zákonné hypotheky 373.
právo zástavní v. pignus.
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Zákonné služebnosti 131:
"
úroky 207, p. ·3, 208,' p" 2.
Zákup, zákupník, v. emfyteuse.
Záměna práv. jednání 79, p. 6.
Zamítuutí dědictví 510; in fraudem
legatariorum 558; odkazu
555.
"
poručenství 447.
Zánik práv 56.
mandatu 294 ; nájmu 313; po·
ruéenství 449 násl.; práv
věcných vůbec 128; závazků
260 násl.; práva zástavního
389 násl.; žalob a obran 103
násl.; na bytí dědictví se zrušuje 519, 520;_na;byt-í legátů
557; zánik osob právnických
45 V. ostatně jednotlivá práva a poměry právní.
Zápůjčka 280 násl.
Zapuzení (deiectio) 173.
Zárodek v. embryo.
Zástava, smlouva a zřízení z. 288.
Zastavení 367 násl.
Zástavní právo 126, 364 násl.; smlouvou a posledním pořízením
zřízené 371 ; soudcovské 372 ;
zákonné 373; pořadí 384
násl.; viz ostatně pignus.
Zástavní separatisti 385, p. 4.
Zástupci, vilbec, 76, 77; při nabývání
držby 140 násl.; při pozbytí
držby 143; při nabývání vlastnictví 145; při vzniku závazků 245 násl.; mandát
291.
Zastupitelnosť (fungibilita) 51.
Zastupování (repraesentace) právo 477,
1.
Zastupování zůstavitele dědicem 464.
Zatajení nálezu v. nález.
Závazek v. obligatio.
prostředkem zástupce 247
násl. ; v. . též spůsobilosf
k práv. čÍnům.
Z:í,vdavek (ar1'ha) 240 Č. 2.
Závěť v. testamentum a testament.
Závod (živnosť), správce, pán z. 247,
248.
Zavržení 427, p, 2, n, k.
Zboží 300, 308,
Zcizení vůbec 57; pozemků dotálních
402; dědictví 540; práva děd,
512, p. 1; fiskem, vladařem

a jeho chotí 127, 392, p. 2;
bona vacantia 608; poruční
kem 456 násl.
Zcizení zakázáno 132; při správě poručenské 456; pozemků věn
ných 402; bona adventitia
432; res litigiosae 113, p.
4 h , zamezuje vydržení 162.
Zdraví 37.
Zdržení se dědiců v. abstinence.
Zeměměrič 388 č. 2.
Zisk, dělení zisku společenského, 317,
n. k.
Zisk ušlý 206, p. 2.
Zkáza (zánik) věci 127.
Zkouška, koupě na z, 301, p. 2.
Zkrácení v. laesio.
Zkrácení věřitelů 228.
Zlet!losť 36.
Změna náboženství jako podmínka 72,
p. 2g.
Zpátečné působení výminky splněné 71.
Zpětná (návratná) koupě, právo, 301
a 306.
Zpětný prodej, tamto
Zrno mincí 205, p. 1.
Zrušení V. zánik.
Zrušení koupě, žaloba o z., 304,
Zrušitelnost 79, testamentů 491, p. 2,
503, p. 3, 599.
Zřeknutí (odřeknutí) se 57; se. Velei.
361; práva děd . 470.
Zřízení poručníka 448.
Ztráta práv věcných 127.
Zvířata, poškození zvířetem 327.
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Žaloba V. a(;tio.
Zaloba o odprosu 339.
Zaloby, promlčení 104, '
pi'echod na dědice 104.
"
sběh ž. 105.
Žalobní důvod (základ) 96.
,"
právo 96, p. 2, 3.
Zalovatelnost závazků 217.
Ženy, prominutí práv. omylu (error
iuris) 62; intel'cese 359 pásl.;
nesptlsobilosť k poručenství
442, k úi'adu smírčímu 270,
p. 2.
Židé 34.
Zivot, doba žití 26.
schopnost k životu 25, p. D,
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