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Č.

ř.

pam'átným zákonem ze dne 28. února 1882,
24.
zk.,
rozdělena byla universita Pražská, staroslavná Oarolo-Ferdinandea, a když vědeckému bádání 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.
Česká právnická literatura začala zejména v minulém deseti-

letí 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.

zvláštní přeložil J. U. Dr. Josef Trakal.
.

~dyž

.'

S všeobecným souhlasem potkal se a přijat byl proto také
návrh, jejž ve , valné schůzi "Jednoty Právnické" v r. 1883 ná' městek starostův pan, dr. L u d ví kry t í ř Au II byl učinil , aby
"J ednota Právnická" nákladem svým vydala českou učební knihu
Pandekt. Provedení tohoto usnesení uloženo zvláštní komisi, jejíž porad súčastnili se kromě pana navrhovatele jak'ožto předsedy'
pp . profesi:loři : dr. O t t, dl'. P ra žák, dr. S tup e c k Ý a tehdejší
Komise tato uváži vši veškeré
jednatel spolkový p. dl'. O Z u rb
okolnosti, usnesla se, by vydán byl český překlad známé, výbornou
pověst -požívající učebné , knihy L. Arndtse ryt. z Arnesbergu, kteráž
v době krátké doznala desátého vydání. Aby vydání celého díla

a.

,

(

(

IV
bylo pokud jen možno urychleno, svěřena práce překladatelská třem
a posléze čtyřem členům Jednoty, kteříž po třech letech práce
své dokončili.
Odevzdávajíce nyní celé dílo české vei'ejnosti a doporučujíce
je pUzni kruhů povolaných, máme za svou povinnost, upozorniti
na dvě okolnosti, jež překladu po stránce · formální mohou býti
vytýkány, kteréž však ph nejlepší vůli obejiti nebylo lze,
Bude-li snad čtenáí' postrádati stejnosti, "jednolitosti" pře
kladu, vysvětluje se stilistlCká tato různost,kteráž věcnému obsahu
díla nikterak není na úkor, tím, že na překladě pracovalo více
osob, a společné jakési redigování prodloužilo by dokončení díla,
nehledíc ani ku fysickým obtížím, jaké společná tato redakce pi"ekonati by musila,
.
Co do stránkování sluší připomenouti, že kniha druhá nemohla
z příčin vydavateli nezaviněných pHmo 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 pátoll, Hi sepisování rejstříku a obsahu vzato na trojí toto stránkování patEčné
zření a nebude ono tudíž dílu ' samému na úkor, -

o B S A H.
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Úvod.
I. Pojem práva pandektového. §. 1
II. Prameny práva pandektového. . . . . . . . . . . , . . . . . .
A. Jednotlivé druhy pra~e?íL

1) Ří:nské právo. §. 2. 2) KanoniCké
právo. §. 3. 3) Domacl právo (nemecké). §. ,;,.
B. Užíváni pramenil. §. 5. 1) Jak vykládati sluší obsah jednotlivých
~ramenů právních.
§. 6 .. 9. 2) Výklad pramenů jako' celku.
li. 10 .. 15.
III. Literatura práva pandektového. §. 16 . . 20. . . . . .

Nebude zajisté nikoho, kdo by neuznal, že vydáním nákladného díla tohoto aspoň zčásti vyplněna jest mezera v literatuře
naší a že "Právnická Jednota" věrna jsouc svému stanovami vyt6enému cíli: "pěstovati vědy právní a státní" věnovala síly své
podniku vlasteneckému a pro vědecké naše potřeby veledůležitému,

t.

č.

t.

starosta.

č.

první. jednatel.

8

15

p r á v ech v ů be c.

První ka.pitola. O pojmu a rozdělení práv.
23
' .
I. Pojem práva: §. 21. . . . . . . .
25
II. Rozb~ěle~í ~ráv. 1) Dle jich obsahu.
22 .' 2) ĎI~ jich p'o~ě;u' k 'p;á;u
v o ]ektIVmm smyslu .. §. 23.
~
DIruOhá kbapitola .. O osobách, nebo,lisubjektech právních. §. 24 . • . 28
.
oso ách pi'irozených .
.
A. Jak. v~ni~ají a. ~anikají.l) Čeho třeba k jich vzniku. §. 25 2) Jak 30
zall1ka pnrozena osobnost. §. 26. 3) O prioritě smrti zvláště. §. 27 •
33
B. O spůso?ilo~ti osob přirozených k právům. 1) Rímske stavy soukr.omopravne. ~. 2~; 2) ?bčanská .čest. a) Pojem cti. §. 29. b) Újma
ctI . .rt) Dle prava nmskeho. aa) O újmě cti vůbec § 30bb) In
fa~la. 31., cc)Turpitudo., §; 32. (J ) Pokud dnešního' dn~ lze užiti
b~lavat knms~e~o. §. 33. 3) Učinek náboženského vyznáni na spůso1 os . pravum. §. 3~.
.

§:

.'

Rudolf Vyšín,

M. ryt. Havelka,

2 '

Kniha první.

o

V Praze, v měsící květnu 1886.

. ' Ředitelství "Jednoty Právnické"
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~l ji~ých ~rávnicky ~~ležitých
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vlastnostech a. stavech
,1) Po- ". 3D
aVl .. §. 35, 2) Stan. §. 36. 3) Zdraví. §. 37. 4) Ptíbuzenství.
druhy . §~ 38. b) O domněnce příbuzenství. §.39. 5) Byd?iŠr~~er
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II. O osobách právnických.
A. Zevrubnější vymezen! pojmu. Druhy. §. 41.
., . . . . . .
B. O jednotlivých druzích pravnických osoh zvláště. 1. Sbory. Universitates. a) podstata jich. §. 42. b) Zastoupení sbon\. §.43. c) Vznik
sbort'.!. §. 44. cl) Zaniknutí sborů. §.45. 2. Nadace. §. '46. 3. Fiskus.

I. Právnický pojem věci. §. 48. . . . . • .
II. Právní poměr věcí. §. 49. . . . . . . . '
III. Přirozené rO:.ldíly věci právnicky dllležité.
A. Věci movité a nemovité. §. 50.
B. Věci zastupitelné. §. 51. .
C. Věci zuživatelné. §. 22.. .
D. Věci nedělitelné. §. 53.. .
IV. Poměr k jiným věcem. 1. Př!slušenstvo. §. 54.
Čtvrtá kapitola. O vzniku a zániku práv.

práv vůbec. '. §. 56 57.
vzniku a zániku práv.
§. 58.. . . . . . . .
1) Sptisobilosť k činům. §. 59. 2) Usnesení se vftle.
a) Skutečnost vůle. § 60. b) Vady usnesení se vůle. a) Donucení.
§. 61. (J) Omyl: §. 62.
C. O právních jednáních zvláště. II Pojem a hlavní rozdělení. ~. 63.
2) Náležitosti právních jednání. §. 64. 3) Obsah právního jednání.
a) Vllbec. §. 65. b) O výminkách zvláště. a) Pojem výminky. §. 66.
fl) Druhy výminek., §. G7. r) Dovolenost výminek. §. 68. ď) Splnění
výminky. §. 69. t) Učinek výminky. aa) Pendente a de:fic.iente conditione . §. 70. bb) Učinky splnění. §. 71. t) O nemožných výmin·
kách zvláště. §. 72. c) O duložení času. §.73. d) O příkazu. §. 74
4) Výklad právních jednání. §. 75. 51 Účinky právních jednání,
hledě zvláště k osobám třetím. §. 76 .. 78. 6. O neplatnosti právních
jednání. §. 79. 7. O darech zvláště. a) Pojem. §. 80. b) Náležitosti
darování mezi živými §. 81. cl Účinky darování. §. 82. d) Zvláštní
druhy darft. §. 83 . .
.
D. O nedovolených činech zvláště. ·1) Vftbec. §. 84. 210 vině při
činech bezprávných. a) Pojem a druhy viny. §. 85.. b) Stupně za·
vinění. §. 86.
.
m. O čase, jak se má ke vzniku a zániku práv. 1) Jak čas působí 'na po·
měry právní vůbec. §. 87. 2) Rozdělení času. §. 8'1: 3) Q počítání
lhůt. a) Počítállí civilní. §. .89. b) utne tempu!. §. 90. 4) Cas nepa. mětný. §. 91.
.

I. O vzniku a zániku
II. O činech. hledě ku
A. Pojem a druhy.
B. Požadavky činit

pá.tá ,kapitola. Výkon a ochrana práv.

Předmět
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I. Pojem.
§. 117. . . . . . . . . ; .
II.
Podmínky.
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. . . . . . . . . •

191
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A. Újma. §. 118.. . . . . . . . . . . .
.
B. Důvod r~stituční. 1) Nezletilost. §. 119.' 2i Nepř;to'm~o~t 'a po'ddb~é 194
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229
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. 141.
.
.
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zástupce. §. 143.
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141
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A. O nabývání vlastnictví spůsobem odvozeným. 1) Odevzdáním. Tra- 243
dicL §. 145. 2) Nálezem soudcovským.§. 146. 3) Pozbytím se
strany dosavadního vlastníka. §. 147. 3) Jiné případy. §. 148.
B. O nabývání vlastnictví spůsobem původním . 1) Vzhled em k dosa- 2,;0
vadnímu ylastnictví nabyvatelovu. a) Nabytí plodů. §. 149. b) Nabytí vlastni~t~í ~pojením věcí. §', ~5!1 . a) Smíspní~. §. !51. fl.) .~po
jením vedleJšlm. §. 152. c) Pnrostek pozemkllzmenou reclsté .
§.153. 2) Neoddsle od dosavadního vlastnictví nabyvatelova. a) Okupace věci pána nemající. §. 154. b) Specifikace včci. §. 155. c) Nabytí plodů věci cizí. §. 156. d) Vydrženi. §. 157. a) O vydržení
řádném. Podmínky jeho. aa) Držba. § 158. bb) Řádné nabytí
držby. §. 159. cc) Bezelstnosť držitelova. §. 160. dd) T rvání držby
§. 161. ee) Věc vydržení schopná. § 162. fť) Kdy vydržení se pře
trhuje a staví. §. 163. fl) Mimořádné vydržeuí. §. 164.

Kniha třetí.
O z á v- a z c í c h.

V. Ochrana vlastnictví a držby vlastnické.
A. Žalohyvlastnické. §; 165. 1) Rei vindicatio. a) Podmínky rei vin- 289
dikace . §. 166. b) Učinek žaloby reivindikační. ~. 167. c) Obmezení účin ku nároky žalovaného. §. 168. 2) N egatoria in rem actio.
§. 169.
ď.
.
.
.
.
.
B. Ochrana držby ku vydržení vedoucí. Publiciana in rem actio. §. 170 . . 2!l9
C. Ochrana držby vlastnické vůbec. §. 171. 1) Interdicta reiinendae 301
possessionis. §. 172. 2) IlIterdicta recuperandae possessionis §. 173.
Y. Jak pozbýváme vlastnictví. §. 174. . . . . . . . . . . . ; . . . , 310
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1. Podstata služebností.
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....... . ..... .
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.... . .........
C. Hlavní rozdělení. § 177...
. . . . . . . . .. . . . .
D. Jednotlivé druhy služebností. 1) Osobní služebnosti. a) Právo požívad. Ususfructus. a) Pojem a náležitosti práva požívacího. ~. 178;
fl) Práva poživatelova. §. 179. r) Povinnosti poživatelovy. § 180.
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III. Vznik služebností.
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A. Vůlí osoby oprávněné. §. 193 . . .
B. Z dJ.'\vodů jinýc)l . . §. 194.. , . .
Kapitola Čtvrt . á. O emfyteusi a superficii.
1. O ' emfyteusi zvláš tě.
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B. Povinnosti emfyteutovy. §. 197 ..
C. Vznik emfyteuse. §. 198 ..
D. Zánik emfyteuse. §. 199.
II. O superficii. §. 200. . . . .

§. 195.
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Ka pit o I a p rv II í. O závazcícb vtdJec.
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1. Podstata a obsah závazldL
A . Pojem. §. 201.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
B. Předmět. 1) PodI?!nky vš~ob:cné.J . 202. 2) O určitosti předmětu.
4
§. 293. 3) O delItelnostI predmetu. §. 204. 4) O jednotlivých
~vlástních předmětech. a) O placení penězi. §. 205. b) O náhradě
skody. §. .206. c) O placrní úroků. §. 207 . . 210. d) O pokutě
§. 211.
C. O subjektech závazku. §. 212 . . 216 ..
28
D. O žalova.telnosti obligací. §. 217. . . .
42
I r. Výkon závazků. §. 218. . . . . . . . .
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A. O splnění. 1) Předmět splnění. §. 219. 2) Čas splnění. §. 220.
49
. 3). Místo splnění. §. t2.1. 4) Změny splnění. a) Zrněný co do před
metu. §. 222. b) Zmeny co do ča.su. a) \o ynuceným sečkáním.
§. 223. (1) Odstoupením jmění. §. 2240. r) Dobrodiním v,;živy. §.225.
B. O kollisi při výkonu více pohledávek. §. 226 .. 228 .. '. . . . . .
61
III. Jak vznikají závazky. §. 229.. . . . . . . . . . . . . .
68
A. Prámí jednání. §. 230. 1) Smlouvy. a) Uzavírání smluv obÚO';čn'ích
68
a) Prohlá~en~ ~llle. §. 231. fl) O formě smluv. § 2:;\]. blObsal;
s~luv obbgacmch. § .. 233 .. 236 . .c) O nedostatcích vůle pi'i smlouvach. §. 237 .. 239. d) UtvrzeDl smluv. §. 240. 2) Pollicitatio
§. 241. 3) Quasikontrakty. §. 242.
.
B. éiny nedovolené. §. 243.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
C. Okolnosti jakožto důvody závazků. §. 244.. . ; . . . . . . . .
96
D. Zast.o~)Je?í .při vznikt; oblig.acj. } 24~. 1) .Nabytí pohledávek oso96
bamI JlIlyml. §. 246. ~) Zavazam se zastllpCI. a) Osobami podanými.
§. 247. b) Zástupci nepodanými. §. 248.
IV. O z!ll~n~ stáva}í~ích obligací. 1) Úmluvou. §. 249. 2) Porušením . a) Za- 106
Vlllelllm dluzlllka. Dolus a cúlpa. §. 250. b) Prodlením. Mora.
§. 251. c) Popíráním nebo zdráháním se. §. 252. 3) Náhod011
~~.

.

.

V. Převod ohligací. !,Ostllp. §. 254.. . .
122
A. O podmínkách postupu. - §. 255.. .
126
B. O účinku postupu, §. 256. 257...
... .
129
C. O obmezení postupu. 1) Kdy postup není doyolen. §.258. 2) Obme- 135
zení postupu co do účinku. §. ~59.
Vl. O zániku obligací. §. 260. . . . . . .
137
A. Splněním. Zaplacením. §. 261 .. 263 ..
138
B. Vyrovnáním ~. 264 .. 266. . . . . .
142
C. O zrušení obligace sm}ouvou. 1) ~?J!ouva absolutně osvobozující. 151
§. 2T67. 2) O smlouvach osv.o~OZUJICICh dlužníka pod výminkou.
a) Novace. §. 268. b) Narovnam. §. 269. c) Kompromis. §. 270.
. D. R?z€'pří právní (sporem). §. 271. . . . . . . . . . . . . . .
167
E. VymIukou a doložením ČaSll. § 272 . . . . . . . . . .
170
F. Odpadnutím su1'>jektu oblig"ce. §. 273 . . ' . . . . . . .
170
G Od~adnutím .?bsa~u o?ligace.. 1)~emožností splnění. a) Vů\]('c. 173
§. :.!74. b). Pn ?blrgacIch dvoJstrannych zvlášť. §. 275. 2) Jillý:ni
okolnostmI. §. 2;6.
H. Ztrátou věřitelem zaviněnou a promlčením. §. 277.. . . . . . . 178

XI

x
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K II pit o 1II d ru h á.. O jednotlivých závazcích. §. 278...
. , . . . . 181
1. Obligace ze smluv a poměry příbuzné.
A. Jednostranné obligace. 1) Slib darovací. §. 279. 2) Úpůjčka. a) Pojem a
účinek §. 280. b) Důkaz zápůjčky. §.281. c) Omezení zápůjčky. §. 282.
d) Záplijčka zúročitelná. §. 283. 3) Obligace čelící ku navracení věcí
určitých. a) Půjčka. Oommodatum. §. 284. b) Smlouva o uschování.
Depositum. a) Depositum pravidelné. §. 285. (J) Depositum nepravidelné. §. 2-6. r) S2questrace. §. 287. c) Smlouva zástavní. §. 288.
d) Receptumnautarum, cauponum, stabulariorum. §. 289. e) Smlouva
vetešnická. §. 290. 4) Obligace z jednatelství. a) Příkaz. Mandatum.
a) Podstata jeho. §. 291. (J) Závazky mandatárovy. §. 292. r) Závazky mandantovy. §. 293. ď) Zrušení mandátu. §. 294. e) Zvláštní
druhy mandátu. ~. 295. b) Jednatelství z veřejného příkazu. Oura
bonorum. §. 29'6. c) Jednání nepřikázané. Negotiorum gestio.
§. 297 .. 299.
B. Závazky podstatně vzájemné. 1) Smlouva trhová. a) Podmínky.
a) Pojem a předmět. §. 300. (J) 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 Zll va dy věci
§. 304. (J) Při trhu jiných předmětll. §. 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. (J) Učinky. aa) Závazky prollájemcovy. §. 311.
bb) Závazky nájemcovy. §. 312. r) Zánik poměru nájemného. §. 313.
b) Locatio conductio operarum. Nájem služ6b ve vl. srn. §. 314.
c) Locatio conductio operis. Smlouva námezdní. a) Pojem a účinky
vůbec. §. 315. (J) Lex Rhodia de iactu zvlášť. §.316. 4) Společnosť.
a) Pojem a vznik společnosti . §. 317. b) Učinky smlouvy spole.čenské. §. 318. c) ZánIk společnosti. §. 319. 5) Společenství.
§. 320. 6) Úprava mezí. §. 321.
II. Obligace z nedovolených skutkll a případy pl:íbuzué . §. 322.. . . . 245
A. Odcizení. §. 323.. . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . •. 245
B. Poškození. 1) Povinnosť k náhradě škody dle zákona Aquiliova. 247
§. 324. 2) Případy zvláštní. §. 325. ' 3) Závazek z poškození spůso
beného - osobami jinými. §. 326. 4) Poškození spůsobené zvířaty.
~. 327. 5) Poškození spůsobené jinými věcmi. Oautio damni infecti.
§. 328.
O. Bezprávné rušení faktických stavů . 1) Interdictum quod vi aut clam. 255
§. 3'29. 2) 'Operis no vi nunti:1tio. §. 330. 3) Aquae pluviae arcendae
actio. §. 331. 4. Interdikty k ochraně užívání věci veřejných.
D. Násilí a výhrůžka. §. 333. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 263
E. Obmyslnost a podvod. 1) Doli act~o. §. 334. 2) Obmy.slné r~šení
265
právní pomoci. §: 335. 3) Oalumma. §. 336. 4) Actlo servI corrupti. § . . 337.
F. Porušení zvláštnÍ' povinnosti stavu. §. 338. .
267
G. Ublížení spůsobené osobě. Iniuria. §. 339. .
268
III. Ostatní smíšené případy obligací.
A. Žaloby o vráceni bezdůvodného zisku. §. 340. 1) Condictio indebiti. 270
§. 341. 2) Oondictio causa data causa non secuta. §. 342. 3) Oondictio ob turpem causam. §. 343. 4) Oondictio ob iniustam caU' .1m.
§. 344. 5) Condictio sine causa. §. 345.
.
B. Actio ad exhibendum. §. 346.. . . ' . . . .
283
O. Žaloby o dovolení k odneAení věcí. §. 347. .
286
D. Závazek ku výživě osoby. §. 34,8. . . . . .
286
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i. O pojištěni pohledávek rukojemstvím.
I. Pojem rukojemství. §. 349.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
II. Tvary rukojemství.
A. Dle . ~ráv.a í:ímského. ] ) Fideiussio. §. 350. 2) Tak zv. constitutum 289
debl tl ahelll. §. 351. 3) Tak zv. mandatum qualificatum či příkaz
úvěru (Oreditauftrag). §. 352.
B: Dle práva nynějšího. §. 353.. . .
294
III. Učinky rukojemství.
A. Závazek rukojmův vůbec. §. 354. . . . . . . . .
298
B. Ochl:anné prostředky rukojmovy. § 355.. . . . .
300
O. PostIh (regress) rukojmův proti hlavnímu dlužníku. §. 356.
302
IV . Zánik závazku rukojmova . . §. 357. . . . . . .
305
V. Omezení rukojemství. §. 358.. . . . . . . . .
309.
A. Senatusconsultum Velleianum. §. 359 .. 361.
309
B. Zvláštní forma pro intercesse žen. §. 362 . .
314
O. Omezení intercesse manželek. §. 363. . . .
315

K ap i t o I a

tře t

. K a pi toh čt vr tá. O pojištění pohledávek právem zástavním.
I. Podstata práva zástavního vůbec.
A. Pojem. §. 364.. . . . . . . . . . . . . . . .
B. Druhy práva zástavního. §. 365. . . . . . . . .
O. Podmínky práva zástavního. 1) Pohledávka. §. 366. 2) Předmět
zastavení. §. 367:
'
D. Objem práva zástavního. 1) 00 tkne se předmětu. §. 368. 2) 00
tkne se pohledávky §. 369.
II. Nabytí práva zástavního. §.370·. . . . . . . . . . . . . . ....
A. Vznik, právu;. zástavního. 1) Soukromou disposicí. §. 371. 2) Soudc~vskym nanzením. §. 372. 3) Právním předpisem . §. 373.
B. Prevod práva zástavního. §. 374. . . . . . . . . . . .
III. Právo zástavních věřitelů.
. . . .
A. Nehle~ě ku sběh~ ' více práv zástavních. 1) Při zastavení věci .
' a) Pl'av.o k p~odeJI.· &. 375. b) Právo ku přiřknutí. §. 376. c) Právo
rete~čm pr;o JID~ pohledávky. §. 377. cl) Žaloby. a) Věcmi. žaloha
zprava zastavmho ~. 378. (J) Interdictum Salvianum. § 379
':! ~s~at~í ochranné prostředky zástavllího věřitele. §. :J80. ~) Po:
. z:~anJ ~astavy. §. 381-. 2) Při zastavení jiných předmětů. §. il81 .
. B. Pn sbehu v,více , prá,v . zás~avních . §. 383. 1) Stanovení p'í-ednosti.
a) DI~ .stářl pr~v zastavmch. §. 384. b) Zvláštní práva přednosti.
a) Pnv!legovana práva zástavní. §. 385. (J) Přednost veřejných práv
zastavmch_ §; 386 .. 2L v ~rávo, předcházejicího zástavního věřitele.
§. 387. 3) .Pravo .pozdeJslho zastavního věřitele § 388
lY. Zánik práva zástavního.
"
.
A. Z dův~~ů všeobe·cných. §. 389. 390.. . . . . . "
. . . . .
B. Ze z~lastních ,důvodů plynoucích z práva zástavního. 1) Zánik zá. stavm pohledavky. §. 391. 2) Prodej zástavy. §. 392.

Kniha
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316
.119
320
325
328
328
336
338

350

364
369
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K a pit o lap í: v á. O manželství.
1. Pod~tata ~anžel~tví. Jeho vznik a zánik. §; 393.
II. O pusobem manzelství na majetek. §. 394.. . .

1
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A. Věno (dos.) 1) O pojmu věna. ~. 395. 2) Kdo povinen zříd~ti vě~o.
§. 396. 3) O zřizování vě,~a .. a) Slib věna. §. 39.~; .b) DotlS datlO.
~. 998. c) Kdy věno se zr1ZuJe. §. 399. d) Vedl!~JsI umlnvy §. 400.
4) O právních poměrech věna. a) Po čas manželství. a) Práva
manžela. §. 401 .. 403. íi) Práva manželky. §. 404. b~ Po , ~.~on:
čellém manželství. Vrácení věna . a) Kdo věno n(l.zpet pnJlma.
§. 405. íiJ Předn:ě~ resťit.~?e.~a) Co se týče vě?i hlavní. ~. ~06 .
hb) Co se týče vecI vedleJslch. §. 407. cc) O naroclch opacnych.
§. 408. r) Doba restituce; §. 409 .. o! O žalobách. aa) Osobní žaloba o věno. §. 410. bb) Zaloby vecne . §. 41l.
B. O vlastním jmění manželčině (Majetek parafernál ní.) §. 412 . .
C. Donatio propter nupti~s . §. 413.. . . . . .
D. Darování mezi manželI. §. 414 .. ' . . . . .
E. O ki-ádežích mezi manželi. §. 415... . . .
F . O účincích POZVOdll na práva majetková. §. 416 . .
G. O následcích opětného manželství. §; 417. . . . . "
H. Zvláštní účinky předčašného vejití v nové manželstvl. §. 418 . .
K a pit o I a dr u h á. O poměru mezi rodiči a dětmi. §. 419.. .
I. O moci otcovské.
.
.'
A. Jak vzniká. 1) Narozením. §. 420. 2) Legitimováním. §. 421. 3) Při
jetím za vlastní (adoptováním), §. 422 .. 425.
B. Jak zaniká moc otcovská. §. 426. 427 . . . . . . . . . . . . . .
C. O právním vý~namu moci ?tco~~ké. ,1) Vubec. §. 428. 2) ~vláště
co se týče majetku. a) Pravo nmske. §. 429. a) O ~ak zvanem peculíum profectitium. §. 430. íi) Custrense vel quasJ castrense peculium. §. 431. r) 1?ona adventitia r~gul,aI.'ia. ~', 432. ~33. o) Bon,a
adventitia irreO'lllana. §. 434. s) PravDl Jednulll mezI otcem a dltělem. §. 435. "'b) Dnešní platnosť práva římského. §. 436.
II. O poměru rodiM k dětem vubec.
A. K dětem vlastním. §. 437 . . .
B. K dětem přisvojeným. §. 488 . .

3
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§. 463 . . . . . .

40
41
42
45
46
47
49
51
52
58
61

76
77

105

K a pit o I a p r v á. O posloupllosti dědické ve vlastním amyslu.
1. Podstata a podmínky dědické · posloupnosti .
A. Pojem a objem posloupnosti dědické . §. 464. 4R5.. . . .
B. R::zdíl mezi dedickou posloupností civilní a praetorickou. §. 466..
468.
C. Podmínky dědické posloupnosti. 1) Smrt osoby majetku schopné.
§.469. 2) Dědické právo určité osoby. Povolání k dědictví. a) Spt1sob
povolání. §.. 470. b) SpůsobiIosť k dědictví. §. 471. 3) Nastoupení
posloupnosti dědické. Nabytí dědictví. §. 472.
II. O povolání k dědictví.
A. O zákonné posloupnosti dědické. §. 473. 1) O řádné posloupnosti
dě dické příbuzných. a) Právo příbuzných kll posloupnosti dědické.
a) O právu příbuzných ku posloupnosti dědické vůbec 6. 474.
(J) Na základě pi-íbuzenství adoptivního. §. 475. r) Na zákla'dě pří
b?~el1st~í nemanželského. §. 476. b) Pořad dědické posloupnosti
pnbuznych. a) Rozvrh třid. §. 477. íi) V jakém pořádku jdou za
sebou rozličné třídy a stupně. §. 478. c) Rozdělf~ní posloupnosti
:Iědické mezi více nápadníků. §.479. 2) Řádné dědické právo manz,'I,u. §. 48~. 3) O mimořádné posloupnosti dědické. a) Dědické
pravo cbude vdovy. §. 481. b) Dědické právo dětí nemanželských
a jich zploditele. §. 482.
B. O dědické posloupnosti testamentární. 1) Pojem závěti (trstainentu).
§. 483. 2) O spůsobilosti ku zřízení testamentu. §. 484. 3) O formě
testamentu . . a) Závěti soukromé. a) Řádná forma. §. 485. 486.
íi) Mimořádná forma. aa) Za příčinou osoby -testatorovy. q. 487.
bb) Za příčinou zvláštních okolností při zřizovánI testamentu. ·tl.488.
ce) Za příčinou ubsahu testamentu. §. 489. b) Závěti reřejné. §. 490.
4} Obsah závěti. aj O obsahu závěti vubec. §. 491. b) O ustano. vení dědic~ ,zvl~ště: ~) Spůsobilosť ustanoveného dědice. §. 492.
(J)
forme! ! .Jake deJe se ustanovení dědice. 9. 493. r) Ustano~en~ více dedlců : §. 494. o) o, doložkách s ustanovením dědice spoJPnych. §; 495. e). O rsubstitÚcích : aa) Substituce obecná (vulgární).
§. 496 . . bb) SubstItuce pupillarní., §. -497. 498, cc) Substituce quasiPllpillarní. -§. 499. 5) Závětyďspolečné a ' obapolné. §. 500. bl Jak
se, poslední vůle zrušuje ... a)'Vulfzávěiitele. §. 501. 502 . . b) Z jinych důvodů . §. 503. ·7) Otevření : a vykonání · poslední vule. §. 504.
8) O době, kdy se dědictestamentární povblává ku dědictví. §. 505.
III. O nabývání dědictví.
A. O z.pusobu, jak se nabývá dědictví. 1) Uvázáním se v dědictví. a) Spusobllost k činum, jimiž se nal>ývá. §. 506. · b) Pohnutka z které
·' osoba ustanovená dědictví · se ujímá. §. 507. c) Prohlálení vule.
§. . 508., d), ~ k~eré době sluší v dědictví se uvázati. §. ,509. e) Zamítnuti dedlctvl. §. 510. 2) O nabývání dědictví bez vůle dědicovy. '
.,
§. -511 , · .

106
113
115

121

137

?

K a pit o I a tře t í. O poručenství.
I. Pojem a druhy pO,ručen~tví. §. 439 ., 441.
II. O základech porucenstvl.
A. O spusobilosti k poruče~ství. §. 4~2. 443... .
B. O povolání k poru?enstv~. Del~cc. 13',444 .. 446 .. .
C. O povinnosti ku prevzetl porucenstvl. §. 417 ..
D. Zřízení poručníka. §. 448.. . . . .
III. O ·ukončení poručenství. §. 419. 450 ..
IV. O právních poměrech poručenství.
A. Péče o osobu poručen ce. §. 451. ',' " .
. . . . . . .
B. O spolupůsobení při jednáních porucence. ~ . 452. . . . . . . ' , '
C. O správě poručencu. 1) O správě pornč~?-skévl"tbec. §; 4~3. 2) .peče
o zachování majdku. §. 454. 3} Pece o rozmnozem r~aJet~u.
§. 455.4) Předpisy v příčině zcizellí jmění P?ručeI?-skeho. §. ~a6. 407.
5)0 správě více poručníku. §. 458. 6)
zalobach ze spravy poručenské . a) Mezi poručencem a poručmkem. §. 459. b) Zalohy na
osoby vedlejší. §. 460.
V. O protutorech. §. 461 ..
VI. O úřadě nadpol'učenském. §. 462 ..

78
81
83
86
88
90
92
93
95

?

102
103

B: O :nabývánf dědic~ví. osobou j}n0!l než. povolanou'
. ~) , Tak ~v. trasmlss,lo .ex, caplte I~fanttae aneb ex
-) Tak ~e.č. transmlsslo Theodoslana. §. 514. 3)
: SIO JustID:ane.a . . §; 515.
4) Tak zv. transmissio
grum. restttutlODlS. §. 516.
.
_
C. O 'předmětu nabytí. Právo přírostu. §. ' 517. 518.
I:

.:

173

(delátem). §, 512.
iure patrio §.513.
Tak zv. transmisex capite in inte-

184

.

192

)-
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197

b) Práva ; fiduciárova. Tak zv. qU~~'~a T~ebelian.ica. ~. ?84 .. C) Účinky
navrác~m . . §. 585. 58? 2) ~eprJJme-h íiduClár dedlctVl. §. 587.
3) V prípadě postupueho fidelkomisu universálního. §. 588.
IV. Darování pro případ smrti. §. 589. 590.. . . . . . . . . .•
295

D. Jak se nabytí dědictví zrušuje.
IV. O
A.
B.
O.
D.

E.

F.

1) Vůli dědicovou. §. 519. 2) Bez
vůle dědicovy . Odnětí dědictví. §. 520.
právním poměru dědiců.
Obecné poznámky. §. 541. . . . . .
... . . . . . . ..
Poměr k věřitelům. 1) Pravidlo. §. 522. 2) Modifikace tohoto pravidla. a) Zřízením inventáře. §. 523. b} Oddělením statků. §. 524.
Závazek z posledního pořízeni zůstavitelova vznikající. §. 525..
Právní poměr spoludědiců. 1) Rozdělení posloupnosti dědické. §. 526.
2. Rozdělení podstaty dědické. §. 527. 3) Závazek kollační. §. 528 ..
530
O právní ochraně poměru dědického. 1) Řádná žaloba dědická.
§. 531 .. 534. 2) Prozatímná ochrana práva dědického. a) Je-li
právo dědické ku pravdě podobno. §. 535. b) Je-li právo dědické
jinak ještě nejisto. ct) Missio in possessionem ventris nomine. §. 536.
(ll Bonorum possessio ex Oarboniano edicto. §. 537. r) Bonorum
possessio furiosi nomine. §. 538. ď) V případě ustanovení dědice
s výminkou. §. 539.
Zcizení dědictví. '§. 540.
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K a pit o I a dr u h á. O odkazích.
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D. Jak se nabytí dědictví zrušuje.
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b) Práva. fidiIciárova. Tak zv. qU~~'~a T~ebelianica. §. 584. c) ú'činky
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B. Poměr k věřitelům. 1) Pravidlo. §. 522. 2) Modifikace tohoto pravidla. a) Zřízením inventáře. §. 523. b) Oddělením statků. §. 524.
C. Závazek z posledního pořízeni zůstavitelova vznikající. §. 525..
D. Právní poměr spoludědiců. 1) Rozdělení posloupnosti dědické. §. 526.
2. Rozdělení podstaty dědické. §. 527. 3) Závazek kollační. §. 528 ..
530
E. O právni ochraně poměru dědického. 1) Řádná žaloba dědická.
§. 531 .. 534. 2) Prozatímná ochrana práva dědického. a) Je-li
právo dědické ku pravdě podobno. §. 535. b) Je-li právo dědické
jinak ještě nejisto. ex) Missio in possessionem ventris nomine . §. 536 .
fl) Bonorum possessio ex Carboniano edicto. §. 537. r) Bonorum
possessio furiosi nomine. §. 538. ď) V pi'ípadě ustanovení dědice
s výminkou. §. 539.
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Kapitola druhá. O odkazích .
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B. Zřízení odkazu 1) O podmětech odkazl!. §. 542 . . 544. 2) O formě,
v jaké odkazy' se zřizují. §. 545. 546. 3) O obsahu odkazů . al Vůbec .
§. 547. b) Doložky vedlejší. §. 548. c) Substituce při odkazích.
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C. Jak se odkazy zrušují. 1) VliJí zůstavitelovou. §. 651. 2) Z jiných
dihodů . §. 552. 553.
D. Jak se odkazy nabývají. 1) Doba, kdy se nabývá. §. 554. 2) Při
jetí a zamítnutí. §. 555. 3) Právo přírostu pH odkazech. §. 556.
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G. Odkaz věcných práv. §. 575. . . . . . . .
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B. O právu na universálním odkazu se zakládajícím. §. 582. 1) Pak-li
fiduciár přijal dědictví dobrovolně. a) Povinnosti fiduciára. §. 583.
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1. Podstata manželství. Jeho vznik a zánik. a)
Manželství jest právem uznané spojení muže se ženou za
účelem dokonalého společenství života. b) Podstatou svou jest to
poměr přirozeně-mravní, 1) ale co spojení právnímu ('ádu pí'iměřené
a právem uznané jest zároveň velice důležitým poměrem právním.
Římské právo nepodává sice bliMích ustanovení o vzájemných povinnostech manželů, pokud tyto se zakládají na mravné podstatě
manželstvÍ. ale uznává určité jeho právní účin'ky, s touto podstatou
se shodujíeí. Manželka sdílí s manželem stay . a bydliště .jeho. C)
Ona má následovati muže svého; ll) jemu tudíž svědčí interdictum
de uxore exhibenda ac ducenda d) oproti · každém\1, kdož ji zadržuje.
Manžel platí za ochrance choti; připouští se tedy v l:Ozepřích co
její domnělý splnomocněnec. e) Urážky učiněné manželce opravňují
též chotě ku podání žaloby z urážky svým jménem.!) Vroucnost
poměru manželského vylučuje mezi manžely žaloby z urážky i žaa) Jnst. de nuptiis. 1. lO. - Dig. de sponsalibus. 23. 1. de ritu nuptiarum.
23. 2. de divortiis et re . udiis 24. 2. - Cod. de sponsalibus et arr(h)is sponsalitiis et pr()xeneticis. 5. 1. de nuptiis 5. 4. de incestis et inutilibus nuptiis. 5. 5.
de interdicto matrimonio illter pupillam et tutorem seu curatorem liberosque
eOľum . 5. 6. si quacunque praeditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iurísdictioni suae adspirare tentaverint nuptias. 5. 7. si nuptiae ex re.
scripto petantur. 5. 8. de repudiis et iudicio de moribus sublato. 5. 17. de raptu
virginum seu viduarum · nec non sanctimollialium. 9. 13. b) . L : 1. D. de ritu
nupt. 23. 2. §.1. J . de patro pot. 1. 9. c) L . 13. Cod. de dignit. 12. 1. L. 22.
~. 1. L. 38. Š. 3: D. a~ municip. 50. 1. (§. 40. not. c.) cf. Vat}ragm. §. 104.
) L. 2. D. de hb. exhlb. 43. 30. L. ll. Cod. de nupt. 5. 4. · ) L. 21. Cod.
de procllrat. 2. 12. (H.). f) L. 2. D. de iniur. 47. lO. (§. 339. not. g.) &) L. 2.
Arndtsovy Pandekty.
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2
loby trestní, g) zbavuje tyto povinnosti, svědčiti na sebe, h) a zakládá
mezi nimi právní dobrodiní příslušnosti výživy. i) Porušení man ~
~elské věrnosti může trestati se i jako zločin. k) Značnější důležitost
mají předpisy právní o tom, jak vzniká a zaniká manželství. Avšak
tu není více ř'ímské právo rozhodující ; nýbrž nauka ta opírá se
.podstatně o právo církevní, 3) hledíme-li k ní se stanoviska obecného práva.
Co pak týče se působení manželství na práva majetková,
tož sluší ty které zásady římského práva považovati celkem za
obecné právo až dodnes platící, byť právě a zejména tato nauka
často jevila valné odchylky, platné pro právo partikulární.
Pozn. 1) Římané vyměřují pojem manželství: Nuptiae sunt conlunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani
iuris communicatio (L. 1. D. h. t. 23. 2.), coniunctio individuam consuetudinem vitae continens (§. 1. J. 1. 9.), cf. can. 3. §. 1. C. 27.
qu. 2. Individua vero vitae consuetudo est, talem se in omnibus exhibere viro, qualis ipsa sibi est, et e converso. Affectio maritalis, honore pleno diligere, jsou charakteristickými známkami manželství, jimiž
toto rozeznává se od konkubinátu u Římanů obyčejného a za dovolené
spojeni pohlavní považovaného. L. 3. §. 1. D. de donat. int. v. et u.
24. 1. L. 31. pl'. D. de donat. 39. 5. L. 16. §. 1. D. de his quae ut
indign. 34. 9. cf. Dig. de concubinis. 25. 7. Cod. 5. 26. - O manželství
co poměru právním srov. o statně Brinz, Pand. §. 257. str. 1207 násl.
2) O žalobě za tím ú č elem na manželku podané nemůže v právu
římském býti řeči, ješto každý z manželů mohl manželský svazek libovolně zrušiti; co se týče práva nynějšího srov. Seuftert, Arch. I. 237 .
IV. 126. VIII. 143. XIII. 38. XVI. 52. 54. XVIII. 257. XX. 43.
3) Zásady dnešního práva o podmínkách platného manželství, jeho
vznikání a zanikání, jsou pro rozličná vyznání křesťanská rozdílné.
Hlavní prameny pro manželské právo katolíků jsou a) v decretum Gratiani causae 27. až 36., kde však v C. 33. qu. 3. vložen tractatus de
poenitentia ; b) v pozdějších sbírkách dekretalních vždy kniha čtvrtá;
c) Concilii Trident. (sessio 24.) docťrina de sacramento matrimonii
can. 1 . . 12., decretum de reformatione matrimoniicap. 1 , . 10. Manželské právo ' protestantů obdrželo bližší svá ustanovení zákonodárstvím
partikulárním. Srov. Walter, Kirchenrecht §. 294 ,. 324a, Philipps,
Lehrbuch d. ' Kirchenrechts §. 267 . . 303. Richter, Kirchenrecht §. 248.
až 273. (7. vyd. od Doveho, 1874. §. 2,66 .. 290.). ~ Nové právo pn)
německou :říši (civilní manželství): ř'íšský zákon ze dne 6. února 1875.
Srov. Windscheid 4. vyd. §. 489 . Pro Rakousko: Zákon ze dne 25.
května 1868. Srov. Vehring, Kirchenrecht §. 178. násl. 183. násl.
Cod. rel'. amot. 5. 21. L . 1. in f. Cod. de iure dot. 5. 12. 'hl Arg, L . 10. pr.
D. de grad. 38. 10. i) L. 20. D. de re iud. 42 . 1. (§. 225. P . 3.). k) Dig. ad
leg. JuJ. de adulteriis, 48. 5. Cod, 9. 9.
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ll. O

působení

manželstvÍ na majetek.
§. 394.

S mravním pojmem manželství se srovnává, aby manželé též
jmění své považovali za společný statek a takto s ním nakládali .

Avšak s manželstvím není spojen takovýto účinek, kterýž by pů
sobil s právní nutností na poměry majetkové. Právo ř'ímské spíše vychází z té zásady, že zůstává jmění manželú samo o sobě právně
odděleno, že , manželství co takové nepúsobí žádné změny V majetnosti manželú. Ovšem ale přicháZÍ zde zvláštní poměr majetkový
s tím účelem, by muži, jemuž v první řadě náleží, uhrazovati ,náklady s manželským hospodářstvím domácím spojené, ") zabezpečen
byl spúsobem právním i se strany druhé př'íspěvek , majetkový na
uhrazení těchto nákladú. Účel ten vyplííuje d o s, věno. Vše ostatní
j:mění, . kteréž manželka má a si podržuje, jest vlastním jměním
jejím a sluje oproti tomu statkem parafernálním, b on a par apherna, t. j. extra dotem. b) Věnu přiměřeně odpovídá pak
donatio propter nuptias
co dar majetkový, kterýž dává
muž. Žádný z . těchto poměrů majetkových nevzniká bezprostředně
manželstvím, nýbrž zvláštním činem, kterýž se toliko na manželství
vitahuje. Mimo · to vyskytují se určité právní účinky na . poměry
majetkové působící, jež vzcházejí dle př'edpisu právního následkem
manželství.
C)

A.

Věno

(dOS).l)

§. 395 .
1) O poj m u

věn

a.

Věno (dos; Heiratsgu t, Brautschatz, Bnlutgabe) jest přídavek
majetkový, kterýž manželka aneb na jejím místě někdo jiný dává
manželi, hledíc na břemena manželská s domácím hospodářstvím
spojená, a to tak, že se má po skončeném manželRtví, aspoíí pro
některé případy, jeho obnos jistinný zase vrátiti. 2) Známkou tou
liší se dos od darování muži učiněného , kterýmž, třeba i za pÍ'Í.
. a) L, 20 . .§. 2. L. 46. D. fam. erc. 10. 2. L . 56. §. 1. 2. D. de iure dot.
23. 3. cf. L. 22. §. 8. D. soluto matl'. 24. 3. L . 21. §. 1. D. de donat. int. v,
et u. 24. 1. b) Dig de iure dotium. 23. 3. Cod. 5. 12. cf. Vat. fragm. ;,dere
uxoria ac dotibus" §. 94 . . 122. C) Cod . de donationibus antenuptias vel propter
nuptias et sponsalitiis. 5. 3.
1*
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činou

manželství, jmění muže vůbec a beze vší výhrady se rozmnožuje. Věnování takové může býti prosté obdarování manžela za
příčinou manželství; a) zřízení věna však nemá nikdy takovéhoto
rázu, jako darování a) muži 4) učiněné. K podstatě věna náleží však
i rozmnožení jmění b) manželova, li) jakož aby tu bylo manželství,
pro kteréž věno bylo zřízeno. C)
Pozn. 1) Novější literatura: J. Chr. Hasse, Das Guterrecht der
Ehegatten nach rom. Recht. Sv. 1. 1824. (více nevyšlo) i Tigersth)m,
Das rom. Dotalrecht. 2 sv. 1831. 32. ; [nelze odporu č ovati; srov. Francke
v civ. Arch. XXVI. str. 65.; Meyerfeld, Schenkung, II. str. 41.] ; Heim bach, "Brautgabe", v Rechtslex. II. str. 398 .. 464. ; Bechmann, Das
rom. Dotalrecht, 2. odd. 1863. 67. (o tom Scheurl v Krit. Vj sch. VI.
str. l. násl. XI. 105. násl. 266. násl. str. 321. násl. Czyhlarz, Das rOm.
Dotalrecht, 1870. - K dějinám práva dotalního: Voigt, Die lex Maenia
de dote v. J . der Stadt Rom 568. [spis slavnostní u přílež . Hanelova
jubilea dokt.] 1866, k tomu Arndts v Zeitschrift fur Rechtsgesch. VII.
str. 1. násl. (civ. Schrifteu I. 31.), oproti tomu Czyhlar7. n. u. m.
str. . 2. násl.

2) Že dos vztahuje se na břemena manželská, pi'ipomíná se s nejna více místech. L. 56. §. 1. D. h. t. 23. 3. L. 65.
§. 16. D. pro socio. 17. 2. L. 46. D. · fam. erc. 10. 2. L. 16. pl'. D.
de ca str. pec. 49. 17. L. 20. Cod. h. t. 5. 12. Srov. též §. 394. pozn. a.
a obzvláště pak L. 76. D. h. t. 23. 3. "Si pater mulieris mortis suae
causa dotem promiserit, valet promissio. Nam et si in tempus, quo ipse
moreretur, promisisset, obligaretur .. . N on idem dicendum est in persona mulieris, si mulier mortis suae causa dotem promiserit ; quia nisi
matrimonii oneribus serviat, dos nulla est," s L. 20. eod. Julianus
scribit, valere talem stipulationem : cum mm'ieris, do tis nomine tot dari ?
quia et pacisci soleant, ne a viva exhibeatui'. Quod non esse simile
accepi; aliud est enim differre exactionem, aliud ab initio in id tempus
stipulari, quo matrimonium futurum non sit. [ldque et Aristoni et N eratio et Pomponio placet.] Přes to popírá Bechmaun n. u. m. §. I .
násl.. že tu onen vztah. Viz však Scheurl n. U . m. VI. str. 4. n. vV:indscheid §. 492. p. 1. 4. Czyhlarz §. 2. str. 15. n. Brinz, Pand. §. 262.
[str. 1228. násl.]. - Vytýká se též, že se do pojmu věna vkládá obmezení jeho na dobu manželství. Tak praví Windscheid n. U. m. · (P. 1.
na zač .), závazek, vrátiti věno, předpokládá toto, nemůže tedy věno
teprve tvořiti; věnem, a proto nikoliv darováním, jest to, co dáno muži
ad onera matrimonii i tehdy, pak-li již z předu bylo smluveno, že týž
větším důrazem

a) L. 21. §. 1. D. de donat. int. v. et u. 24. 1. L. 19. D. de O. et A.
44. 7. L. 25. §. 1. D. quae in fraud . cred. 42. 8. L. 8. §. 13. D. quib.mod .
pign. 20. 6. cf. L. 9. §. 1, D. de cond. causa data. 12 ~ 4. L. 5. §. 5. D. de
doli m. exc. 44. 4. L. 41. pro D. de re iud. 42. 1. L. 47. pl'. D. mand . 17. 1.
b) L. 7. §. 3. D. h. t. 23. 3. L. 21. §. 4. D. ad municilJ. 50. 1. cf. L. 47. §. 6.
D. de peculio. 15. 1. C) L. 3. 21. D. h. t cf. L. 20. 76 . i. f. eod.

má definitivně věno si podržeti. Ale byť i, jak Bechmann dovozuje
(§. 10. násl.), věno v původním významu vůbec, co majetek manželkou
muži přinesený, slulo výbavou její a tato otcem považována byla co
způsob odbytí dcery, přecházející do područí (manus) muže a tudíž
i do rodiny jeho: přece jeví se věno co zvláštní poměr právní jen od
té doby a potud, pokud, aspoň v některých případech, musilo býti
vráceno po skončeném manželství. Pak-li snad otec manželky aneb
vůbec někdo přispěl muži k zařízení domácnosti darem vůbec neodvolatelným aneb se zavázal ku placení ročního obnosu na uhrazení domácího hospodářství maželského, tož nebylo to věno v pravém smyslu,
ani dle klasického ani dle novějšího práva. A jestli že by manželka
sama po dobu manželství chtěla takovýmto způsobem věnovati nějaký
příspěvek ad onera matrimonii ferenda, aneb dokonce k témuž účelu
dáti celé své jmění, nebylo by darování to jakožto donatio inter V. et U.
l~epla.tnÝl11 bývalo? V platnosti zůstati mohlo jen tím způsobem, že
úmluva "ne omnino reddatur" pokládala se za neplatnou, a i ona dovolená úmluva, liberis intervenientibus ne reddatur, neplatila, pak-li že
manželství smrtí mužovou bylo zrušeno. L. 2. 16. D. de pact. dot.
23.4. - Též Czyhlarz §. 3. popírá známku onu na základě L. 1. '
pl'. D. h. t. 25. 3. "dotis causa perpetua est, et cum voto eius qui
dat ita contrahitur, ut semper apud maritum sit." Ale o této vět~ srov. I
Brinz str. 1224. a Scheurl n. U. m. XI. str. 115., a že při takovém
darování nemůže býti řeč o zvláštnostech práva dotalního, dovozuje
Czyhlarz sám v §. 14. - S j iné strany klade se zvláštní váha na to,
že věno jest statkem manželčiným (res uxoria). Scheurl n. U. m. str. 110.
nn. Brinz §. 264. nn. Ale věnem jest i dos receptitia, totiž věno cizí
osobou zřízené , kteréž přece asi sotva lze nazývati statkem manželčiným (§. 404. 405.).
a) Přece však není. ani takovýto dar vždy již darováním ku př.
tehdy nikoliv, jestliže bylo dáno za tím úmyslem, aby se muž uvolil,
vejíti do svazku manželského: ut Maeviam uxorem ducat, aneb si

d.
4) Ovšem pak m ů ž e zřízení věna obsahovati též darování uči
něné manželce aneb tomu., kdož ku zřízení věna jest zavázán. L. 25.
§. 1. cit. (not. a.) L. 31. pr. Cod. h. t. L. uno §. 13. (zejm. §. 13. b.).
Cod. de rei ux. act. 5. 13. O poměru věna a darování srov. vůbec
Hasse n. U. m. §. 110. nn. Savigny Syst. IV. str. 47. 82. 1'74. 222.
Czyhlarz §. 15 .. 20. s Bechmannem I. str. 194. nn. Poslednější jest
v příčině darování manželce učiněného jiného mínění ; oproti tomu
Scheurl n . U. m. VI. str. 35. nn. XI. str. 110. nn. [119. nn.]. Windscheid §. 492. P. 5. Brinz str. 1241. nn. Czyhlarz §. 19. 20. V L. 9. §. D. h. t. nazývá se zřízení věna dal'ováním i v p.oměru
k manželu, ale zajisté nikoli v technickém slova smyslu ; snad na místě
donatio dlužno spíše čísti dotis datio.
5) Byl-li manžel ještě v moci otcovské, rozmnoženo věnem nejprve jmění otcovo. Czyhlarz str. 18. nn. Mandry, Das gemeine Familiengiiterrecht sv. I. (1871.) str. 288. nn.
.
M.

U.
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§. 396.
2) K d o P o v i ne n zří d i t i věn o.
Závazek, opatřiti manželku věnem, může opírati se o smlouvu
neb o odkaz, učiněný ve prospěch této. a) Věno zříditi jest po zákonu povinen: 1) otec aneb otcovský děd , b) výminkou v nutných
případech , 2) též matka, C) 3) svúclce panny, cl) nechce-li aneb nemů~e-li ji · za choť svou pojíti. Výše této povinnos ti určl~je se dle
slušného uznání C) vedle analogie povinnosti k výživě (§. 348.),
hledíc na stav manželú, a v prvních dvou případe ch též vzhledem
ku vlastnímu jmění dcery, jakož i k onomu osob povinovaných.
Právo, žádati za zřízení věna, přísluší manželce, nikoliv muži;
tato však může postoupením svého nároku muži zříditi tomuto
věno, a ti, kdož mají povinnosť, zříditi věno, učiní závazku svému
zadost, zřídivše věno pro manžela.
Pozn. I) Povinnosť příbuzenst.va otcovského, zříditi věno, zakládá
se dle not. b. na ustanovení, jež obsahuje lex Julia de maritandis ordinibus. Srov. Heinecc. ad leg. Jul. et Pap. Popp. p. 252 .. 254. [v malém
benát. vyd. z r. 1741. p. 533. sq.], k tomu Mandry, ll . u. m. str. 234.
nn. Ku staré otázce sporné, platí-li povinnosť ta i opr oti dceři z moci
otcovské propuštěné, dlužno přisvědčiti , arg. L. 7. §. 2. (L. 7.) Cod.
5. ll. "omnino paternum esse officium, dotes vel ante nuptias donationes pro sua dare progenie." cf. L . 1. §. 10. D. si quid in fraud .
patr. 38. 5. Nov. 97. cap. 5. Srov. Windscheid §. 493. P. 4. Czyhlarz
§. 49 .
2) Co se týče matky, praví se (not. c.): Mater pro filia dotem
dare Ilon cogitur, Ilisi ex magna et probabili vel lege specialiter expressa causa. Naskytuje se toliko jed n a causa expressa: odpadlictví
(haeresie) se strany matky, kdežto dcera zůstává pravověřící; avšak
tento důvod nemá nyní průchodu. Windscheid n. u. m. P. 6. Czyhlarz
§. 50.
3) Mnozí mají za to , že povinnosť,z říditi věno, vztahuje se též
na bratry a sestry, vyjma nevlastní bratry a sestry (uterini), arg. L . 12.
§. 3. D. de adm . tuto 26. 7. Sed non dabit (tutor) dotem sorori alio
patre natae, etiamsi aliter ea nubere non potuit; nam etsi honeste, ex
liberalitate tamen fit, quae servanda arbitrio pupilli est. Z důvodu · a
contrario následovalo by nanejvýše, že zřízení věna pro soror eodem
a) L . 77. §. 9. D. de legato Ir. L . 69. §. 2. D. de legato 1. b) L . 19. D.
de ritu nupt. 2Cl . 2. L. 6. D. de collat. bon. 37. 6. L. 7. Cod. de dotis promiss.
5. ll . c) L . 14. Cod . h. t. 5. 12. cf. L . 19. §. 3. (1.) . Cod. de haeret. 1. 5.
d) Cap. 1. X. de adult. 5. 16. e) L . 60. 69. §. 4. 5. D. h. t. 23 . 3. L. 43. D.
de legato III.

patre nata non ex tali liberalitateflt, quae arbitrio pupilli servanda
est. Srov. §. 348. pozn. 3. Puchta §. 317. not. d. "dodatkem alio
patre natae chce právník ten jen .vysvětliti, jak to přichází, že jest
bratr bohat, sestra chuda." Czyhlarz str. 175. nn.

4) Svúdci přikazuje vlastně právo kanonické: et duc et dota ;
praxe spokojuje se alternativou : aut duc aut dota. Windscheid §. 493.
p. 7. [Stobbe, Handb. III. str. 204.].
5) Právním prostředkem, kterýmž dával se průc'hod zákonnému
nároku na zřízení v ě na, byla dle práva římského extraordinaria cognitio (L. 19. D. de ritu n. 23. 2. Hasse str. 347. nn.). Novější terminologie nazývá právní prostředek ten condictio ex lege. Naprosto nesprávné jest, vztahovuti sem actio ex stipulatu, o lIí~ řeč v L. uno Cod.
de rei ux. act. 5. 13. (Miihlenbruch III. §. 524. not. 3. 4.).
6) Mnozí mají za to, že zákonem především ku zřízení věna povinna jest (mohovitá) manželka sama, arg. L. 32. §. 2. D. de cond.
indeb . 12. 6. (§. 341. P . 3.). Místem tím však dovozuje se opak; a
též L. uno §. I. g. (1.) Cod. de raptu virg. 9. 13. nest.anovÍ takovéhoto
závazku . Srov. Puchta, §. 317. na Z. "elne Pflicht der Frau, sich zu
dot.iren, ist eine Absurditat." - Bez dúvodu jest též mínění Miihlenbruchovo §. 524. p. 8., že může manželka, byť i se manželi nezavázala,
býti přinucena, aby svému zákonnému nároku na z řízení věna zjednala
průchodu aneb nárok svůj muži postoupila.

7) Věno vedle povinnosti zřízené sluje v novější terminologii dos
necessar'Ía, věno dobrovolně zřízené dos volunturia.

3) O z ř i z O v á ní

věn a.

§. 397.
a) Slib

věna.

a)

Věno zříditi lze každým činem, kterýmž rozmnožuj e se jmění
manželovo dotis causa. I) Rozmnožení majetku jest pak to již, nabyl-li kdo pohledávky nějaké ; jest tu tedy skutečné zřízení věna, b}
pak-li kdo manželi za tímto účelem c) slib učinil, promissio dotis. 2)
PřípovM ta pla.tí i bez bližšího naznačení předmětu, a sice co se.
týče osob ku zřízení věna povinných, dle jejich obecné povinnosti,d)
co se týče třetích osob, 3) dlužno hleděti ke slibu takovému dlE'
slušného uznání. e) Slib věna oprávňuje manžela ku podání žaloby

a) Cod. de dotis promissione vel (et) nuda pollicitatione. ó. ll. b) L . 23 .
D. h. t. 23. 3. c) L. 33. 35. 71. D. de iure dot. 23. 3. L. 41. 44. §. 1. D.
601. matr. 24. 3. d) L. 69. §. 4. D. h . t. 23. 3. e) L . 3. Cod. h. t. 5. 11. cf.
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o splnění, ex stipulata actio, f) kteráž však má ráz bonae fidei actio,
jsouc spolu zabezpečena zákonným právem zástavním na jmění povinovaného. g) Ku plodl'tm a úrokům slíbeného předmětu má manžel
dle zákonného ustanovení nárok, jest-li s plněním meškáno bylo
až do uplynutí dvou let po uzavření mallŽelství, od této doby
počínaje, h) při čemž ovšem není vyloučeno, že již dříve takovýto
nárok povstati může upomínáním neb podáním žaloby. 4)
Pozn. 1) DIp. VI. §. 1. rozeznává: Dos aut datur, aut dicitur
aut promíttitur. Má-li se za to, že pronešení ono jest úplné, tož muselo by se výrazem dotis datio rozuměti zřízení věna, ktťréž nestalo
se ani prostředkem di cti o ani prostředkem promissio. (§. 398.). Mnozí
:však mají za to, že DIpian měl tu na očích jen nejobyčejnější případy,
a vykládají slovo "dos datur" v užším smyslu, obmezujíce je pouze na
případ ten, kde věno zřízeno bylo udělením vlastnictví neb jiných práv
věcných. Czyhlarz v Lindově Ztschr. n. F. XX. str. 8. [Po 13.] a
v "Dotalrecht" str. 92. Bechmann lL str. 49. nu. Oproti tomu Rudorff
k Puchtovým Pand. §. 415. not. a. Brinz, Pand. str. 1258.
ll) Promissio dotis byl slib ve formě stipulace, dotis dictio pak
ústní přípověď (učiněna manželkou, jejím otcem ltneb dlužníkem
od této delegovaným) bez předchozího otázání. DIp. VI. 2. fragm. Vat.
§. 99 100. Gaii epit. n. 9. Cal. 17.] §. 2. 3. Srov. Meykow, Die
Diktion der rom. Brautgabe. Dorpat 1850. Czyhlarz v Z. f. Rechtsg.
vn. 243. nn. a Dotalrecht §. 33. nn. Bechmann lL §. 72. nn. Srov.
Scheurl n. u. m. XL str. 120. nn . Dictio vyšla později z užívání a
prohlášeno oproti tomu i prosté přislíbení věna za platné. L. 4. Theod.
. Cod. de dot. 3. 13. L. 6. Just. Cod. h. t. 5. ll. Ad exactionem dotis,
quam semel praestari placuit, qualiacunque sufficere verba censem us,
etiamsi dictio vel stipulatio (L. 6. cit.: sive scripta fuerint, sive non,
etiamsi st,ipulatio) in pollicitatione rerum dotalillill minime fuerit subsecuta. Z toho dovozováno, že stačí pouhá pollicitatio v technickém
smyslu (§. 241.): Pucbta §. 415 . not. b. [Srov. Kar1owa, Rechtsgeschaft stl'. 272.] L. 6. cit. nedává , k tomu práva, odporujíc spíše
takovému tvrzení; Srov. §. 241. p. 1. Užito zde jakož i na jiných
místech (rubl'. Cod. h. t. 5. ll. a vložkou na místě dictio v L. 1. pr.
§. 1. [L. I.J L. 13. Cod. de iure dot. 5. 12. L. 1. §. 8. D. de dot.
collat. 37. 7.) slova pollicitatio co slibu v obecném smyslu, protože
promis si o upomínala na slib ve formě stipulace učiněný. Ovšem pak
stačí i přijetí mlčky manželem učiněné, jak se rozumělo samo sebou'
ve starém právu při ústní dikci, pakli že nestalo se výslovné přijetí
("accipio"). To zneuzilává Meykow n. U. m., upíraje dikci, ješto výslovného přijetí nebylo zapotřebí, povahu smlouvy, a pokládaje tudíž
určitá

L. 1. eod. f) L. 5. Cod. h. t. 5. ll. g) L. un.. pr... §. 1. d. (pl'. §. 1.) Cod.
de rei uxor. act. 5. 13. h) L. 31. §. 5 .. 8. (2.) Cod. rl e iure dot. 5. 12, cf.
§. 208. P . 2, b.

(J.

i prostý slib věna novějšího práva za pollicitatio v technickém smyslu.
Případy di cti o dotis lze ještě na mnoh)'ch místech pandekt jasně poznati, ku př. L. 25. 44. §. 1. L. 46. §. 1. 2. L. 57. 59. pl'. D. h. t.
23. 3., a toto lllísto svědčí spolu o povaze právního jednání co smlouvy.
Srov. Czyhlarz a Bechmann n. u. m. a zejména o pollicitatio dotis
u onoho v §. 35., u tohoto v §. 75., pak Windscheid §. 495. P. 2.
Rudorff k Puchtovým Pand. n. U. m. a k téhož Vorles. 415. P. 1.
Brinz str. 1258.
3) "Jen nikoliv na škodu manželky?" Puchta §. 415. not. f. arg ·
L. 1. Cod. h. t. F r ustra existimas actionem tibi competere, quasi promissa dos tibi nec praestita sit, cum neque species ulla nec (neque)
quantitas promissa sít, sed hactenlls nuptiali instrumento adscriptum:
quod ea, quae nubebat, dotem dare promiserit. Oproti tomu Hasse
str. 370. ,,0 slibu manželkou učiněném pelze aby platilo něco jiného,"
než co v příčině slibu třetí osobou mp.uželce učiněného praví L . .3.
Cod. eod.: Si quum ea, quae tibi matriplOnio copulata est, nuberet, lS,
cuius meministi, dotem tibi, non addita quantitate, sed, quodcunque
a1'bitmtus júisset, pro ca daturum se rite promisit et interpositae stipulationis fidem non exhibet, competentibus actionibus usus ad repromissi:
emolumentum iure iudiciorum pervenies; videtur enim boni virÍ arbitrium
stipulationi insertum esse. " Bylo-li však slíbeno věno vůbec bez dalšího
doložení, . .. tož ... lPělo se za to, že tu prostá přípověď, zůstaven{t
na vůli přislibujícího" (arg. L. 1. Cod. cit.) " . . . pakli že nebyla bez
toho již před rukama právem uznaná povinnost,. zříditi pro manželku
věno . " (L. 69. §. 4. D. h. t.). Srov. však Seuffertův Arch. lL 189.
W~ndscheid §. 495. P. 4. Czyhlarz, Dotalrecht §. 29. Bechmann II.
stl'. 64. násl., k tomu pak Scheurl n. u. m. XI. str. 117. nn., jenž
L. 1. a 3. tak chce spojiti, že jen tehdy jest tu skutečné zřízení věna
ex arbitrio boni viri (L. 3. cit.), slibuje-li osoba nezavázaná zřízení
věna, táhnouc se výslovně na svůj úsudek (arbitrium), oproti tomu posuzovati dlužno slib učiněný takovouto osobou zhola bez této výhrady
pouze jako slib, že zřídí se věno, a nikoliv jako slib, kterýmž se věno
zři,zuje. (L. 1. cit.) - ? ") Srov. v tom Sintenis III. §. 132. P. 68. Czyhlarz str. 105. n.
Bechmann II. §. 67. a k tomu Scheurl n. u. m. str. lI8. Brinz str. 1263.
Nejasné, byť nikoli zrovna nesprávné, bylo tvrzení ve dřívějších vydáních této učebné knihy, že na plody a úroky vztahuje se žaloba ta
"pravidelně teprve" po uplynutí 2 let.

§. 398.
b) Dotis datio.

Bez slibu může věno zřízeno býti každým jiným způsobem,
kterýmž se manželu nějakého jmění dopřává, pokud ovšem v tomto
úmyslu dáno a přijato bylo. To jest dotis datio v širším slova
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smyslu - (§. 397. P. 1.). Rozeznává se od pouhého vyplacení slíbeného věna (numeratio dotis), kdež nezřizuje se teprve věno , nýbrž
plní se slib věno zřizující. Ale ovšem tvoří obnos věna to, co byl
manžel splněním obdržel.

Pro nelllÍl'l1é zkráeení jedné strany při zřizování věna lze
dosíci navrácení ku předešlému pnivu.o)
Po zn. 1) Obě tato slůvka přim ěla bezpochyby Bechmauna (I. str. S.
u. P. 1.) k poznámce, "že prý tu nelze zneuznati jakousi rozpačitosť,"

Předmětem datio dotis pak, jakož i nejprve předmětem pr6missio dotis lInlže býti vše, čím rozmnožuje se majetek manželův,
zejména 1) věci, t. j. vlastnictví jich a) [též asi nuda proprietas, b)
dle . okolností nejprve pouhá držba k vyddení vedoucí ; c)] a sice
věci zastupitelné i nezastupitelné, poslednějšÍ zejména odhadnuté
neb i bez odhadu, aestimatio, ktbrýžto odhad , vzejde·li pochybnosť,
má význam ten , že vlastní předmět věna tvořiti má obnos odhadu,
jako by věci v tomto obnosu manželu byly prodány t) (res venditionis gratiae aestimatae) 2), ačkoli odhadem může zamýšleti se též
toliko zjištění hodnoty, jakou věci ty právě mají (res taxationis
gratia aestimatae); e) 2) jiná věcná práva, iura in re aliena, bucl
že se postupuji manželi práva již jsoucí, pokud to možno, 3) aneb
že oprávněný jich vzdává se ve prospěch manžela co vlastníka věci ,
aneb že vlastník věci práva taková co nyní teprve vznikající propůjčuje manželi; f) 3) pohledávky váznoucí bud' za tl'etí osobou, "')
cessí (postupem), aneb za manželem samým , h) prominutím dluhu. 5)
Můžeť i celý soubor majetkový, na př·. Ye ~keré jm ění manželky,
dáti se věnem , ale tím nevzniká žádná universální sukeese. i)

jejíž příčinu vidí v tom, kteral, těžce lze odpověděti na otázku, "jak
ona nuda proprietas může býti s to , aby poskytla příspěvku k zapravení břemen manželských." Mínění to jest bezdůvodné. Scheurl n. u. m.
VI. str. 5. Czyhlarz §. 25.
2) O tom Czyhlarz v Lindově Zeitschr. n. F. XX. 1. Dotalrecht
§. 44 .. 46. Bechmann II. §. 103. nn . - Modifikace toho, bylo-li '
smluveno, že se buď muži (jak v případě pochybnosti za to míti sluší),
neb manželce vyhrazuje právo, určiti, mají-li se věci samotny neb jich
cena odhadní bráti za věno : L. 10. in f. L. l l. D. h. t. 23 . 3. cf.
L. 11. D. de fundo dot. 23. 5. fragm. Vat. 114. - Dodatečné vycenění? L. 12. pl'. D. h. t. cf. L. 26. 27 . eod. (§. 400.). - Příbuzný
případ: L. 25. D. h. t. Si ei nuptura mulier, qui Stichum debebat,
ita cum eo pacta est (vloženo na místě dotem clixit?) : pro Sticho,
quem rnihi debes, decem tibi doti erunt .. . et liberatio contingit et decem,
in dotem erunt. Jiný případ: si mancipia in dotem aestimata
accepisti et pactum conventum factum est, ut tantidern aestimata di-/
vortio facto Teclderes : L . 18. D. h. t. L. 66. §. 3. D. sol. matr. 24. 3. ,
a) Tak ususfructus jen co do vykonávání (§. 179. not. m. n.),
emfyteuse (zákup) a superficies však zúplna i co do práva. Když se
právo požiteční (ususfructus) v té neb oné spůsobě (not. f.) propůjčuje ,
mt'iže ostatně státi se úmluva, že teprve požitky, jež na základě tohoto
IJráva dobývati se mají, tvořiti mají kapitál věna, kterážto úmluva může
se státi též i tehdy, když se odevzdává vlastnictví. L. 4. D. de pacta
dot. 23. 4. Dlužno tak za t o míti, vzdej de-li po chybno s ť. L. 7. §. 2.
D. h. t. - Právo k užívání (usus) a služebnosti polní nevyskytují se
v pramenech co předmět zřízení věna ; srov. Bechmann II. str. 61. nn.
Czyhlarz str. 9S.
4) Pohl~ dávání, kteréž má kdo za třetí osobou, lze manželi postoupiti též obnovou (novací), když ku př. manželka poukáže dlužníka
svého, by zaplatil manželi. Poněvadž však zde manžel nab:)'vá práva
k pohledávce teprve ukázkou na plat (expromissio), pokládá se způsob
ten za dotis pr omissio (§. 397.). L. 36. 37 . 56. pl'. L. 78. §. 5. L. SO. 83 .
D. h. t. - Dle novějšího práva musí se za platné zřízení věna považovati, pak-li věřitel slíbil, odkázati (delegovati) svého dlužníka ku
placení, a nutno pak přiřknouti manželi právo k postupu (cesí) , byť
i dlužník se neehtěl podvoliti takovéto ukázce (expromissio).
5) O tom srov. zejména Czyhlarz §. 36. násl. Bechmann §. 77 .
nn. prominutí dluhu státi se mohlo dle starého práva též prostř ednictvím
dictio dotis. L. 25. 44. §. 1. L. 77. D. h. t. 23. 3. Czyhlarz str. 127.
nn. Bechmann II. str. 113. nu. Srov. Scheurl Xl. str. 126.

Zřízení věna děje

se ostatně dle rozdílnosti l)ředmětu na ten
jak se vubec to které právo třetí osob ě propuj čuj e; 6) může
zřízeno býti i tím způsobem, že se zamítne a manželu dopřeje při
padlé (deferované) nabytí majetku, na př. dědictví neb odkaz. k)
způsob,

Ku zřízení věna nevyhledává se výslovného prohlášení, že
se dává, dosti, když tento úmysl jasně vysvítá ;1) na
tom také záleží, má-li se tak zvaná výbava, 7) totiž to, co žena
přinesla k zařízení své i nové domácnosti, považovati za věno neb
za část jeho. m) Lze též dřívějšÍ věno mlčky převésti 8) na jiné manželství. n)
něco věnem .

a) L . 7. §. 3. D. h. t. 23. 3. cf. Gai. II. 63. b) L . 4. D. eod . L. 17. 18.
Cod. eod. 5. 12. c) L . 6. §. 1. D. eod. cf: Dig. pro dote. 41. 9. fragm . Vat.
§. 111. <I) L . 5. lO. Cod. h. t. 5. 12. L . un o §. 9 . . 9. C. (§. 9.) Cod. de rei ux .
act. 5. 13. L. 14 . . 16. 18. D. h. t. 23. 3. C) L. 69. §. 7. D. eod. t) L . 7. §. 2.
L.~6. 78. pro §. 1 . . 3. eod. L. 57. D. sol. matr. 24. 3. cf. L. 12. §. 2. D. de
usuir. 7. 1. S) L. 49. pro D. sol. matl". 24. 3. L. 2. Cod. de O. et A. 4. 10.
b) L. 41. §. 2 L. 43. Vr. S. 1. L. 58. §. 1. D. h. t.23 . 0. i) L . 4. Cod. h. t.
5. 12. L. 72. pl'. D. h. t. 23. 3. k) L. 14. §. 3. de fundo (lot. 23. 5. cf L . 5.
§. 5. D. h. t. 23. 3. J) L. 23. D. eod. m) Cf. L. lO. pro D. eod. D) L. 63. 64.

.

.

eod. L. 19. 66 . §. 5. D. sol. matr. 24. 3. cf. L. 30. D. h. t . 23. 3. . 0) L. 6.
§. 2. D. h. t. 23 . 3.
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6) Za jakýsi způsob datio dotis lze též pokládati i odkaz manželi dotis causa odevzdaný, čímž nabude tento práva, žalovati z odkazu, dle okolnosti též i vlastnictví neb jiných práv věcných; odkaz
takový liší se od odkazu, kterýmž zřizuje se věno pro manželku (§. 396.
not. a.), ale ovšem drží v sobě onen odkaz též takovýto odkaz na
prospěch manželky učiněný. L. 48. §. 1. D. h. t. 23. 3. L. 71. §. 3.
D. de cond. et dem. 35. 1. cf. L. 69. §. 2. D. de leg. 1. Hasse
str. 319 .. 334 . .czyhlarz §. 40. Bechmann §. 81. (srov. §. 577.).
O zřízení věna odmítnutím nabytí připadlého (deferovaného) onen v §. 39. ,
tento v §. 80.

7) Tak na př. jestliže se manželi před tím přislíbila určitá výbava manželky. Srov. Arndts v Haimerlově Vjschr. V. str. 150. (civ.
Schrift. 1. 207.) násl. Domněnku Puchtou ve dřívějších vydáních (§. 414.
not. d.) hájenou, jako by tak zv. výbava měla vlastnosť věna, popírá
z dobrých důvodů Bechmann "o tak zv. dos tacita" v Bekkerově Jahrb .
V. 14., srov. téhož Dotalrecht II. str. 136. nn. Czyhlarz §. 47. Se
stanoviska dnešního práva však jiného náhledu jest Windscheid §. 494.
P. 13.; oproti tomu Brinz str. 1260. Baron, Pand. §. 332. str. 512.
(2 . .vyd.), Windscheid praví : mlčky učiněné zřízení věna jest prý tu
ve všech případech, "kde manželka neb někdo z její strany dává manželi jmění bez výhrady." Ale stalo se tak, pak-li že se přinese vý)Java manželčina do manželského příbytku?
S)

O tom Bechmann II. stl'. 138. nn. 404.

Ull.

Czyhlarz §. 133. nn.

§. 399.
c) Kdy

věno

se zi'izuje.

Právní bytí věna podmíněno jest platným trváním manželství,
pro kteréž věno jest určeno. a) Nicméně může věno býti zřízeno jak
před vejitím, tak i po vejití v manželství a taktéž lze věno již
zřízené rozmnožiti, ačkoliv všeliká darování mezi manželi jsou neplatna. b) Zřizuje-li se věno před založením manželství, muže se
t.ak dvojím zpusobem státi. 1) Jest možno, 1) že se zamýšlelo, by
majetek, kterýž tvořiti má obsah věna, ihned dopřán byl muži,
hledě toliko k budoucímu manželství (ob causam futuram), totiž
za tím účelem, ut in dote sit. Po té lze, nepřijde-li manželství .
k místu (causa non secuta), to, o č se muž obohatil, tomuto zase
odníti kondikcí (causa data causa non secula, §. 342.). Tak dlužno
za to míti v případě pochybnosti, odevzdají-li se věci (nikoliv venditionis gratia aestimatae) již před manžeh,tvím muži dotis causa;
týž stává se ihned jich vlastníkem, jest však, nestane-li se manželství
a) §. 395. not. c: l,.. 1. §. 2 . . 4. D. pro dote. 41. 9. b) L. 19. Cod. de

·1·

skutkem, povinován, vrátiti zpět vě ci přijaté tomu, kdoi'; věno zl·Ídil. C)
Jest však téi'; možno, 2) že se mlčky chtěl dopi'áti majetek s podmínkou, ílávislou totii'; mlčky na tom, zdali se manželství uskutečnÍ.
Pak jest ono věnování majetku prozatím ještě neukončené (in pendenti), a nestane se skutkem, pakliŽe tato podmínka se nesplní,
zmaÍ'Í se, jestliže jest rozhodnuto, že to které manželství nepújde
k místu, na pi'. úmrtím snoubence aneb zrušením zasnoubení. <I)
Pravidelně má se tak za to, jestliže bylo věno přislíbeno ; slib
věna jest slib podmíněný; e) tak i slib učiněný dlužníkem zřízeným;f)
neuskuteční-li se manželství, zmaří se novace (obnovení) starého
dluhu a tento trvá nezlllěněn dále. Tak jest tomu, zhzuje-li se
'věno prominutím dluhu , ano i na základě akceptilace (acceptilatio,) g)
ačkoliv tato dle prá.va i'ímskéh6 nemohla se státi výslovně s podmínkou. ll) Zi'izovateli věna pi'ekáží doli exceptio, kdyby snad chtěl
zažálovati pohledávku prominutou aneb přenešenou (delegovanou),
pokud lze očekávati, že k manželství dojde (pendente conditione). i)
Jest však možno, že se chtělo , aby budoucí manžel mohl žalovati
o vyplacení věna ihned ještě pi'ed početím manželství, a by pro- '.
minutý dluh ihned pominul; k) nestane-li se pak manželství skutkem,
má podobně i zde místo žaloba kondikční o vrácení toho, oč se
byl budoucí manžel obohatil. 2) S druhé strany jest i možno, že se
oproti pravidlu pod Č. 1. uvedenému zamýšlelo, dáti věc s podmínkou. 1) Po té stane se příjemce vlastníkem teprve po uskuteč
nění manželství (si nuptiae secutae sunt), a odpadne-li podmínka
tato, může zřizovatel věna ihned domáhati se věci žalobou vlastnickou,3) kteréž v mezidobí může budoucí manžel. odporovati prostředkemdoli exceptio. m) Je-li předmětem věna věc na způsob
koupě vyceněná, považuje se zřízení věna za koupi s podmínkou
(emtio venditio sub conditione, si nuptiae sequantur),n) při čemž
muž nese nebezpečí zhoršení, ale nikoliv zničení věci ; též rozejde
se koupě, nepi'ijde-li manželství k mú,tu. 4)
Pozn. 1) O tom Czyhlarz §. 41 .. 43, Bechmann II. §. 52. 53.
donat. ante nupt. 5. 3. cf. §. 395. not. b. C) L. 7. §. 1. L . 8. 9. pl'. D. de
cond. causa data. 12. 4. L . 7. §. 3. L. 8. 9. pr. D. h. t. 23. 3. cf. L. lO. D.
de sponsal. 23. 1. L. 17. §. 1. L. 18. 19. pl'. D. de reb. auct. iud. poss. 42. 5.
d) L. 21. 22. L. 68. D. h. t. 23. 3. cf. L. 58. pl'. 59. §. 2. eod. L. 7. §. 3. L. 9.
pl'. eod. e) L. 21. 41. §. 1. L . 68. eod. L. 4. §. 2. D. de pact. 2. 14. cf. L . 48.
pl'. D. h. t . f) L . 36. 37. eod. cf. L. 7. pl'. D. de cond. causa data. 12. 4.
g) L. 43. D. h. t. ll) L. 77. D. de R. J . i) L , 80. 83. D. h. t. cf. L. 44. §. 1.
eod. k) L. 10. D. de cond. causa data. 12. 4. I) L. 7. §. 3. L . 9. pl'. D. h. t.
m) L. 7. cit. in f. ll) L. 10. §. 4. 5. L. 17. §. 1. D. h. t. cf. L . 2. D. pro dote.
41. 9. L . 2. D. pro emt. 41. 4.
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2) Javolenus v L. 10. cit. (not. k.) ustanovuje tak v příčině
na základě akceptilace (acceptilatio) zřízeného vůbec za pravidlo,
z té asi příčiny, protože akceptilace nepřipouštěla žádné výmínky.
V L. 43. D. h. t. (not. g.) však prohlašuje Ulpian souhlasně. se Scaevolou akceptilaci nuptiis non secutis za neplatnou. Tomuto místu lze
pro právo Justinianovo dáti bez· rozpaku přednosť před L. 10. cit., ale
i poslednější netřeba zavrci, ješto slouží pi'ece za podporu, že výklad
takový lze dosud připustiti právě dle úmyslu stran. Srov. Ozyhlarz
str. 146. Bechmann II. 14. nn . 00 se týče slibu věna , nečiní se sice
nikde o tom zmínky, jak se tu zachovati, ale není žádné pochybnosti,
že lze tu stejně s.e zachovati ; mlHeť manželce velice na tom záležeti,
aby manžel mohl ihned zažalovati dlužníka zřízeného, jakož i dlužníka
postoupeného (debitor cessus).
věna

3) Ovšemť pouze tehdy, běží-li zde o věc individuálně určenou
(species); v jiných pi'ípadech, tak jmenovitě při placení peněžitém, má
místo žaloba osobní.
4) Byly-li věci již odevzdány manželi, může zl'izovatel věna
i v tomto případě vrácení věci pohledávati z práva vlastnického, ale
též i žalobou osobní dle analogie L. 20. D. de praescript. verb.
19. 5. - 00 se týče jin}'ch případů zřízení věna, zejména odkazem
a nepřijetím nějakého práva k nabytí , srov. Ozyhlal'z str. 146. násl.

§. 400.
d) Vedlejší úmluvy. J)
Při zřizování věna,

jakož i později vzhledem k tomuto, mohou,
jako při jiných }wávních jednáních, učiněny býti vedlejší ustano vení a úmluvy různého způsobu (pacta dotalia),"') kterýmž však
určité meze jsou vykázány. 2) Kdo dobrovolně, nejsa k tomu zavázán, ze svého jmění 3) zřizuje věno pro manželku, může před
tím neb po té učiniti libovolná ustanovení (rei suae legem dicere),
zejména může sobě , svým dítkám neb dědicům vyhraditi, by těmto
věno zase př'ipaLilo, aneb zpúsobiti, by navrácení jeho třetí osobě
slíbeno bylo, múže též manželu větší výhody propúj čiti, než jaká
tomuto pravidelně přísluší: b) Avšak:
1) Bylo-Ii by ustanoveno, že muž a jeho dědicové mají za
všech okolností podržeti věno, nemohlo by se tu v pravdě mluviti .
o založení poměru věnného. 4)
2) Na věnném právu manželky, zÍ'Ízením věna, byť i jen na
a) Dig. depactis dotalibus . 23. 4. Cod. de pactis conveutis tam super
dote quam super douatioue aute uuptias et parl)phernis. 5. 14. b) L . 20. §. 1.
D. h t. 23. 4. L. 29. §. 1. D. sol. matr. 24.3. L. 6. 8. Cod. de iure dot. 5. 12.
cf. L. uno §. 13 . . 13. c. (§. 13.) Cod. de rei ux. act. 5. 13. L . 29 . .§. 1. D. h. t.

slibu (§. 397.), jednou # založeném, nemúže zřizovatel
libovolně jinými úm.luvami ničeho více ujíti, c) nemůže dotis causam
deteriorem facere. 5)
3) Kdo povinen věno zříditi (§. 396.), nemúže u činiti libovolně úmluvy, kteréž by byly na škodu manželce. Tak jmenovitě
ne otec. d) Přece múže i t.ýž jednostranně vrácení věna sobě vymíniti, a sice před aneb ihned po jeho zřízení, ano i později před
vejitím v manželství, e) pakli se nalézá dcera v jeho moci. 6 ) Múže
též pravoplatně dovoliti, aby po zrušení manželství úmrtím dcery
zústalo věno manželi, ačkoliv úmluva taková jest dle práva Justiníanského na újmu dědicům manželčiným . f)
,
4) Na věnu již zř'ízeném nemůže i manželka po vejit.í v manželství a před jeho zrušením 7) ve prospěch manžela učiniti nižádnou jí nepříznivou změnu, g) vyjma pro ten pří pad, když by
manželství se zrušilo smrtí manželky neb rozvodem a byly tu dítky
z manželství poš lé. h)
5) Nedovolené jsou vúbec takové úmluvy, kteréž odporují '
podstatě poměru věnného aneh jsou neslušné, na pl'. že i plody
mají býti věnné , i) což ale nevylučuje úmluvu, že teprve plody, jež
budoueně mají se dobývati, mají tvořiti obnos věna (§. 398. P. 3.),
pak že manžel nemá sraziti si ničeho za nutný výdajk) aneb že
má odpovídati toliko za dolus,l) tak i vzdání se manžela právního
dobrodiní výživy, m) aneb slib, nežalovati pro krádež. n) S)
Pozn. 1) Srov. Bechmann II. §. 142 .. 148. Ozyhlarz §. 123 .. 131.
základě

Windscheid §. 506. Brinz §. 277 .. 27 9.
~) Za důvod takovéhoto obmezování uvádí se zájem veřejný.
L. 2. D. de iure dot. 23. 3. Reipublicae interest, mulieres dotes salvas
habere, propter quas nubere possunt. L. l. D. sol. matl'. 24. 3. Dotium
causa semper et ubique praecipua est, nam et publice interest, · dotes
mulieribus conservari; quum dotatas esse feminas ad sobolem procreandam
replendamque liberis civitatem maxime sit necessarium. Obě místa mají
nejprvé na zřeteli zachování zřízeného věna pro manželku (salvas habere,
conseTvaTi); jak známo, hleděla lex Julia de marit. ord. podporovati
též opětné manželství ; ale i z téhož ohledu jeví se v právě 1'. favor
dotium.
C) L. 20. §. 1. D. h. t. cf. L. 7. eod. L . 6. Cod . h. t. d) L. 7. pl'. L. 19. D.
eód. L . 3. Cod. eod. a) L. 29. pl'. D. sol. matl'. 24. 3. L. 28. D. de iure dot.
23. 3. cf. L . uU. §. 13. b. C. (§. 13. in f.) Cod. de rei ux. act. 5. 13. f) L. 12.
pro D. h. t. 23. 4. cf. L . uno §. 6. Cod. I. C. (§. 405.). g) L. 14 .. 18. 21. 29.
pro D. h. t. L . 26 . . D. de iure. dot. 23 . 3. ll) L. 2. D. h. t. L. 3. Cod. eod.
L. 1. §. 1. D. de dote praeleg. 33. 4. fl L . 4. D. h. t. kl L . 5. §. 2. eod.
I) L . 6. eod. m) L. 14. §. 1. D sol. matl'. 24. 3. ll) L . 5. §. 1. cf. L . 20. Pl'.
D. h. t. 23. 4.
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3) Nikoliv tedy ten, kdo co dlužník manželkou zÍ'Ízený dotem
dicebat vel promittebat (§. 397. P . 1. §. 398. P . 4.) .

I

:

4) Nelze hájiti mínění, že prS' taková vedlejší úmluva jest -vůbe c
neplatná, nemění tudíž ničeho na pravidelném práVu věnném; dobro volný zřizovatel věna že může si vymíniti pouze jeho vrácení, ale
nechce-li tak, že nemůže smlouvou pro manželku učiněnou, t . j . na
místě "manželky a sice proti manželce" tuto vyloučiti z práva, žádati
za vrácení věna . Brinz, str. 1280. nn. 1282. nn. Kdo nejsa k ničemu
zavázán, muži, kterýž snad nemůže neb nechce se oženiti, "pro manzel ku neb na místo manželky" přinese majetek s úmluvou, že každÝm
způsobem jemu má zůstati, nezřizuje právě žádného věna, byť i tak· to
jmenoval aneb se výslovně vyjádi'il, že se tak děje, aby ulehčil mužI
břímě manželské. Proto proti své vťHi manželce př·ece její právo věnné
přiznati, nemůže zajisté se ospravedlií.ovati publicistickým (veřejným)
rázem věna, zrovna tak málo , jako vzniklo manželce právo nějaké
z toho, když zř·izovatel vymínil si vrácení věna a brzo po té vrácení '
téhož prominul na základě akceptilace. Protož nesluší zde ničeho namít.ati, že té7. platné jest povolení další lhůty k navrácení věna položené.
5) Též nesmí tak pfed vejitím v manželství ? Každým způsobem
tehdy nikoliv, když zřízením věna uskuteč{lUje se darování ve prospěch
manželky obmýšlené, kde vlastn ě tato věno zřizuje. 1,. 33. in f. D. de
iure dot. 23 . 3. L . 6. 9. pl'. D. de cond. causa data. 12. 4 . Ale
i jinak nepřiznává se právo toto cizímu zřizovateli po skutečnóm zří 
zení věna. Že v 1,. 29 . pl'. D. sol. matrim. 24. 3. dovoluje se ještií
až do vejití v manželství otci, kterýž před početím manželství věno
zřídil , by týž bez svolení dcery vymínil si ještě vrácení věna, vykládá
se tím, že otec může ještě zameziti sií.atek dcery v jebo mo ci se nalézající, nelze tedy totéž právo dávati cizímu zřizovateli . Srov. t uto
učebnou knihu v 6. vyd. Windscheid §. 506. P. 4. Opáčně vyslovuje
se Czyhlarz, str. 443. P. 3., protože prý teprvé manželstvím muHeri
dos acquisita se stává, až do té doby však jest tu právní poměr toliko mezi mužem a zřizovatelem, tomuto pak non secutis nuptiis pří 
sluší kondikce. A však přijala-li zasnoubená, věno pro ni zřízené, t. j .
svou dotaci, tož musí se za to míti, že zřizovatel nemůže o své újmě
více změniti toto její právo věnné, byť i závislé na tom, zdali se manželství uskuteční, zrovna tak, jako darovatel nemůže změniti darováni
s podmínkou učiněné. To nehodf se na otce, v jehož moci dcera se
nalézá (a o otci patrně mluví L. 29. pro cit.), a kterýž může i darování již učiněné dle libosti zase odvolati.

6) Srov. p. 5 .. L. 29. pro cit. zdá se, že odporuje 1,. 40 . D. BOI.
matr. 24. 3., ješto ono místo připouští platnosť stipulace otcem se
svolením dcery i po vejití v man·ž elství učiněné, toto pak zdánlivě
upírá všelikou platnosť takové stip~la,ce oproti manželce. Odpor mizí
však správnou interpunkci: "Post <lotem datam et nuptias ' contractas
stipulatus est pater, filiae voluntate divortio facto dotem dari" na místo

" . .. pater filiae voluntate, divortio facto etc." Czyblarz str. 445 . Jinak
Basil. XXVIII. 8. cap. 38. (Heimh. III. p. 276.) : ,,71ar:(x. YYWf11711 'T'~ r;
{J-vyaTQor;," t.. j. "sine neh non ex filiae voluntate ." (Mommsen ar! h. 1.
Dig. 1. p. 725.).
' ) Ježto před vejitím v manželství platí darování mezi snoubenci
ahy i nevěsta mohla v příčině vpna od ní
zřízeného ' učiniti ústupl,y jí nepříznivé. (Srov. p. 4.) Avšak v L. 17.
D. ll . t . upírá se vý slovně platnosť {tmluvy, učiněné mezi snoubenci
p{'ell, vejitím v manžlll stvÍ, Uerouž by újmu utrpělo budoucí věnné pdvo
mam:elky vzhledem ku věnu po vejití v manželství platnému .
ul, in ě ná, bylo hy důsler!né,

8) Za nedovolené uvádí se též, aby si dala manželka Oll muže
rllř.iti hudoucí vrácení věna. L. 1. 2. Cod. ne fideiussore s vel malldatore s dotium dentur. 5. 20. Popírá se však, že není závazné rukojemshí
Ilohrovolně postoupené, protože místa tato zapovídají toliko žá~lati za
rnkojmě. Girtannrr, Die Biirgschaft, str. 145. Keller §. 403. na I, .
A le nejen L. 1. Theod . Cod . de fideiu ss. dot. 3. 15., nýbrž i nepo chybná vložka vL. 7. pl'. D. de except. 44. 1. ("mariti fideiussor p08t
S01/1.I11111 jj1,otrhllollium dat~ts") mluví ve pro spěch pří snějšíbo výkladu .
Srov. též Czyhlarz §. lHi . .Jen že lze asi míti za to, že plat.ně se zavazuje rUl-itel dohrovolný, nevyhradivši si zpětný' nárok oproti man želi .
4- ) O Pl'á v n í c h p O m ě r ech věn
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401.

Po čas IlInllž elství tvoi·í věno čásť jměllí man7,elova; práva.
z ni('h7, se ohnos věna sldádá, jsou právy manželovými, jemuž pníyĚ'
rlotis causa hyla dopřána. Byly-li t.edy věnem dány věci , tož jest
muž jich vlastníkem ; a) jemu přísluší vzhledem k nim rei vindicatio
a jiné žaloby vlastnické; b) týž užívá jich co vlastník, musí však
též nésti i břemena s nimi spojená; C) on co vlast.ník nabývá taktéž
samo sebou phrústku věcí věnných, avšak, nehledě ke plodúm, právé
jako př"Írústkn věna, d) a to lilatí též o jedné polovici pokladu, nalezeného na pozemku věnném. e) Věci ty (;0 věci věnné nabývají
vúbel' jen t.ím právního významu, že později na určito aneb přece
sllad má se věno vrátiti, a proto má muž věcem těm onu péči
aj L. lB. §. 2. D. de funda dat. :63. 5. L. 47. ~. 6. D. de peculia 15 1
I~ 23. Cod. h ~ t. 5. 12. cf §. 398. !lot. a. b. b) L. c 25 . D. de aet. r r l:. an~ot:
2.:. 2. L.
§. 1. D . de furt. 47. 2. L. ll. Coe1. de iure clot. 5. 12. ") L . 7.
)1!' nlO. §' .ó). D. de lIlre dot.. 23. 3. L. 20. Cod . eod . 5. 12. ll) L. JO. ~ . 1.
2. " . 1;. 69. ~. 9~ D. L e. . e) L. 7. §. 12. D. sol. mntr. 24. 3. f) L. 17: ll".
n. dr 1111 r dot. 2". 3. L. ~ 4-. ~ . !'t. D. sol. matl'. 24. n. ('f. ~. 40(; . jl . 2.

4J.

•\rIlJ tso \ .,"
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věnovati, jakouž jinak věnuje věcem svým (dílígentiam quam suÍs
l'ebus adhibere solet), jinak práv jest z opomenutí, když později
věno má zase se vrátiti. f)

manželství manželka neb její dědicové zcizení to schválili, n) aneb
když z jiné příčiny pomine jich právo, žárlati za zrušení takovéhoto
za neplatné považovaného zcizení. 0)

.
Pozn. Bechmann, Dotalrecht I. 150. nn. II. 146. nn. položil
otázku (na kterou~ pro případ, že vrácení věna nebylo umluveno, záporně
odpovídá), zdali~ po řas manželství již jest tu (výminkou neb lhůtou
obmezený) závazek ku vrácení věna? Srov. Ihering, Geist des R. R. III.
1. str. IS9. (2. vyd. str. 195.) Czyhlarz §. 63 .. 65. Otázka ta nemá
praktické díUežitosti, srov. však též Scbeurl ll. u. m. VI. str. 30. nn.
XI. str. 126. nn. Brinz str. 1265. nn.

Pozn. J) Ust anovením, zvaným o sobě lex Julia de fundo dotali
a obsa~eným v lex Julia de adulteriis (od r. 18. pl'. Kr.) zapovídalo se
nejprve, zcizit.i pozemek věnný bez svolení man~elky, toliko nstavení
jeho nesmělo se státi i se svolením této. Pauli ~ent. II. 21 b. §. 2.
Gai. II. 63. L. 1. pl'. D. h. t. srov. L. 12. §. l. eod. a nápis při
L. 2. 6. 12 .. 14. eod. Teprve Justinian zakázal všeliké zcizení i se
svolením manželky učiněné a zároveú rozhodl, že zákaz ten platí rovněí
o pozemcích provinciálních jako o italských. L. un. §. 15 .. 15 C. (§. 15.).
Cod. de rei ux. act. 5. 13. pl'. J. quib. alien. lic. 2. S. Srov. Bachofen,
Ausgewti.hlte Lehren str. 89 .. 118. Czyhlarz v Lindeově Zeitschr. n. F.
XXII. ll. a téhož Dotalrecht §. 56 .. 60. Bechmann II. str. 445 .. 463.
~) Spomo jest, může-li manžel po čas trvání manželství pohledávati i pozemku zcizeného žalobou vlastnickou? Ješto dle not. C. "maritus alienandae rei potestatem non habet," a II venditio non valet,"
sluší li: otázce té přisvědčiti. Ze zcizení takové napotom muže nabýti
zase platnosti (not. o.), neopravúuje již nyní k použití doli exceptio
oproti manželi, ješto tS'ž ještě jest zodpovědným za to, aby pozemek
hyl zachován. Ki"'ivý jest úsudek: . "nacl to výslovně se dokládá, ~e
i po smrti manželky nepříslusí muži, jenž získá věna, žádný prostJ'edek
I.lrávní, tím méně pak již před tím" (Bachofen str. lOS.), když dříve
není ještě jisto, zda-li získá věna, a L. 13. §. 3. D. h. t. (Heredi
quoque mulieris idem auxilium praestabitur, quod mulieri praestabatur)
i L. 77. §. 5. D. de legato II. (P. 4. v úv.) nedokazují, že tol i II o
manželka a její dědicové, a tato ihned po vykonaném zcizení, mají
právo ku podání žaloby vlastnické (rescissa alienatione). [Bachoťen
str. 107 .. 112.J. Avšak jiného mínění zase Fitting v civ. Arch. XLII.
8. čÍs. 2. [str. 167. nn.J, Seuffertův Arch. IX. 169., prakt. Arch. V.
str. 146. n. 0l)roti tomu Vangerow §. 217. P. 3. (7. vyd. I. str. 397.).
PJ'ipouští-li též nárok směřující k úplné evikci, kterého~ lze domáhati
se ~p.roti manželi třeba i na základě retence, možno s tím jen souh~aSl~l, pro !el~ pÍ'Ípad totiž, že kupující nevěděl, že by pozemek byl
~enny.m (§. 303. not. n.); cenu kupní může ovšem kupující vždy zpět
zádatl (§. 345. P. 2. b.). Srov. nyní též Bechmann II. str. 457. nn .
Czyhlarz v Lindeově Zeitschrift n. F. XXII. str. 430. nn. a téhO:l
Dotalrecht str. 204. nn. Rlldorff k Puchtovi §. 417. not. 1. Willdscheid
1. §. 172 a. P. 2. II. §. 497. P. 13. Jiného však náhledu Brinz str. 1233.
ktel'S'~ zvláštní důraz klade na 1. 42. D. 41. 3., kdež staví se po~
bromadě prodej pozemku věnného s neplatným prodejem věci odcizené
(res ,ful'ti va). Nenahlížím však, jak odtud vycházeti má, že teprve, když
manzel vena získal, lze pomýšleti na jeho právo vlastnické. Ze t)'Ž

§. 402.
Manžel 11lll:le též platně zciziti věci věnné, jsa jich vlastníkem. a) Po úkonu jest mu to v~ak zakázáno v pHčině pozemků
věnnýth. b) Neplatné C) 2) jest nejen . bezprosti-ední zcizení, nýbrž
i jich zastavení, byť i s vůlí manželčinou, 1) • a totéž platí i d) o čá
stečném zcizení zava:lenÍm pozemku věcnými právy aneb zi-eknutím
se práv na pozemku váznoudch. 3 ) Zákaz ten počíná pi'tsobiti, jakmile náleží pozemek co statek věnný k majetku manžela, a) také
již lJl'ed vejitím v manželství, pakli že vlastnictví dotis causa pi-evedeno bylo na budoucího chotě, f) a působí i po zl'llŘení manželství g ) až (10 vrácení věna. 4) Neplatí pak zákaz ten, 1) byl-li dán
za věno pozemek venditionis gratia odhadnutý. tak že věnem (in
dote) býti má toliko cena odhadní, aneb dle viHe manžela, nikoliv
však (lIe vftle manželky, též bud' tato, bud' pozemek; ll) 2) jestli
že pozemek platnou pÍ'eměnou věna aneb z jiného dúvodu p1'estal
býti pí-edmětem věnným; i) 3) nepi-ísluší-li čekanství v pÍ'Íčině opět
ného pi'ipadnutí věna manželce neb dědici'tm jejím; k) 4) neděje-li
se zcizení vúlí manželovou aneb jeho universálním sukcesorem; 15)
5) pak-li manželka pi-ísežně svolila ku zcizení pozemku věnného. m)
Takt.éž nabude platnosti zcizení prvotně neplatné, když po zrušení
a) L . 61. §. 1. D. de iure dot. 23. 3. L. 3. Cod. eod. 5. 12. L. 1. 7.
Cod. de servo pign. dato man. 7. 8. d. L. 3. §. 2. D. de suis. 38. 16. L. 61.
D. soluto matr. 24. 3. b) Dig. de fundo dotaJi. 23. 5. Cod. 5. 23. c) pr. J.
quib. alien. lic. 2. 8. L. uno §. 15 .. 15. c. (§. 15.) Cod. de rei UX . ad. 5. 13.
cf. L. 42. D . de usucap. 41. 3. L. 16. D. h. t. 23. 5. cf. R. 162. p. 4, §. 132.
not. C .. f. d) L. 5. 6. D. eod. e) Gai. ll. 63. L. 13. §. 2. D. h. t. L. 3. pl'.
9. 14. eod. f) L. 4. eod. g) L. 12. pl'. eod. b) L. ll. eod. cf. L. 10. §.6. D.
de iure dot. 23. 3. L. 1. Cod. h. t. 5. 23. L. uno §. 15. c. (§. 15. i. f.) cit.
i) L. 26. 27. D. de iure dot. 23. 3. L. 56. §. 3. eod. cf. L. 5. pl'. D. de impens.
25. 1. k) L. 3. §. 1. D. h. t. cf. L. 17. eod. 1) L. 1. 2. eod. L. ,8. §. 4. D.
de iUl'e dot. 23. 3. L. 2. Cod. h. t. m) Cap. 28. X. de iureiur. 2. 24. §. 240.

I
I~

~lOt.

C.

n) arg. L. 77. §. 5. D. de legat. H. L.

Ull.

§. 15 . . 15. c. (15.) cit.
3. L. 10. in

fl. DL.. h17. . t.D. h. t. 23. 5. L. 42 . D. de uSLlcap. 41. 3. cf. L. ". §.
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zústal vlastníkem, ješto venditio non valet, tudíž ipso iure již po <.:as
manželství o věno hleděti mohl žalobou vlastnickou, nikdo přece nepopírá ; jest toliko otázka, můž e -li již nyní doli exceptio obranou b),ti
oproti žalobě vlastnické ? K oduvodnění této obrany nesta6í, poukazuje-li
se k tomu, že žaloba vlastnická odporuje samému činu manželovu.
Spíše dopouští se tento patrně opětn é ho porušení své povinnosti, nechá-li
pokojně pozemek v rukou kupujícího, zůstaviv jej nebezpečí podst.atné
změny nel! zkázy.
3) Záka zem zcizení vyluč-uje se též pozbytí věnných práv následkem nevykonávání (not. d.), jako ž i pozbytí vlastnictví vydržením
CL. 42. not. c.) cit. §. 162. p. 4 . a.), nikoliv však nepřetrhuje se vydržení ji ž započaté. L. 16. D. h. t. (Tryphol1il1us). Si fundum, quem
Titius po ssidebat bona fid e (et) longi temporis possessione poterat sibi
quaerere, mulier ut suum marito dedit in dotem eumque petere neglexerit
vir, cum id facere po sset, r em perieuli sui fecit. N am licet lex Julia,
quae vetat fundum dotalem alienari, pertil1eat etiam ad huiusmodi adquisitionem , non t amen iuterpellat eam possessionem, quae per longum
tempus fit , si, antequam constitueretur dotalis fundu s, iam coeperat.
Plane si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis ])ossessionem
superfuerunt, nihil erit, qnod imputabitur marito. Vložky (interpolace)
těchto mí st j sou patrn é (§. 1 m .); měla však ještě vyn erhána b)'ti celá
s třední v ě ta: na1i1 . . . coeperat a ostatní mělo býti umí stěno v titulu
de iure clotiwm aneb solnto rnMl'imonio Trifoninu s m ě l na 7:řeteli p1'evoll
vlastnictví na základ ě mancipace aneb in iure cess io, bez převodu
držby; dle práva Justinianova nemold dokonce bez tohoto, aniž by
tedy přetrhla se držba k vydržení vedoucí , pozemek státi se v(".nnf·111 ,
leda odkazem vlastníkem ul'iněným ; manž elka mohla toliko dotis causa
svou rei vindicatio po stoupiti oproti držiteli držby k vydržení vedoucí,
clmz ovšem n epř' etrhuj e se vydržení posledního držitele. Srov. os tatn ě
je š tě §. 411.
4) Neplatným zcizením jest též odkaz pozemku věnného , manželem U Čin ě n )' . Pak-li že však manželka sama jest dědičkou, musí
uznati odk a ~ takov)', jakmile po srážce od],azu staa je š tě dědictví
k uspokoj ení jejího nároku věnn é ho . L. 13. §. 4. D. h. t. Baehofen
~ tr . D7 . Bccllmann II. str. Mil. Czyhlarz str. 201. P. 3. .Jinéllo pří
padu dot)'ld, se L. 77 . §. 5. D. de legato II. Qui dotale praerhulll
eontra l egem Juliam vendidit, uxori legatum derlit et emtoris Jídei
c.ommi sit., ut ampliu s ei pretium r estituat : venclitionem irritam fareret,
eam obl ato pretio doli placuit exceptione Rummoveri. Srov. not. n.
Bechnlann n. u. ln . Czyhlarz str. 207 . P. 7.
,:'
5) lNemoll ou vš ak vě řit el é man žela véRti právo na po zem ek I'ěnný
(funrlu s dotali R) . Cllyblarz, Dot.alreeht, str. 203. P. 12.J.

§. 403.
Vysoudil-li kdo n a mnnželi , có tonlllto věnom dáno bylo. můžu
týž za tou príčinoll ž!Í(lnti n:íhradl1 na úizovateli věllfl., pfllc-li že

tento jednal lstivě , když věno zi-izoval , aneb když dříve věno byl
slíbil, ale slibu toho řádně nesplnil, vydav pi'edmět vysouzený;
byly-li manželi (híny věci venditionis causa odhadnuté, má týž
právo žádati za správu dle pravidel koupě. 1 ) Bylo-li věno zřízeno
osobou, kteráž povinna byla manželce věno zříditi, aniž slíbeno
bylo co muži, tož jde-li tu o správu, múže manželka žalovati
o lepší splnění závazku, manžel pak jen potud, pak-li že mu manželka byla postoupila SVllj nárok věnný. 2) Jestliže však to, co muž
obdržel, pi"išlo náhodou na zmar, nmná ani on, ani manželka práva,
žádati po dobu trvání téhož manželství za zřízení nového věna 3)
(reclotaci).
,
Pozn . I) Případy uvedené dobře rozeznává L. 1. Cod . de iure
dot. 5. 12. (Sever. et Antoninus) Evic.ta re, quae fue1'at in dotem data,
si pollicitatio (púvodn ě : clictio?) vel promissio fuerit interpo sita, gener
contra soce1'um vel mulierem seu heredes eorum conclictione (puvodně :
ex dictione?) vel ex stipulatione agere potest (cf. L. 34. D. de iure
dot.). §. 1. Sin autem nulla pollicitatio vel promissio intercesserit, post
evictiollem eius, si quidem bona fide eadem res in dotem data est,
nulla marito competit aetio (cf. L. 69. §. 7. D. de iure dot.). Dolo ;
autem dantis interposito, de dolo actio adversus eum locum habebit,
nisi a muliere dolus interpositus sit; tunc enim, ne famosa aetio adversus eam detur, in factum actio competit. - N eprávem pojímala se
prvá věta tohoto místa v tom rozumu, jako by mluvilo se tam o IIvláštní
př"ípověcli evikce, o jakéž zmiíí.uje se L . 52. D. h. t. 23 . 3. ; věta ta
předpokládá clotis pollicitatio vel promissio. Vangerow §. 217. P. 2.
Nelze zde vúbec žalovati o náhradu vysouzeného předmětu, nýbrž toliko o s pln ě ní slibu věnného, s kute č n ě n es pln ě n é ho, což muž e puso biti
zna{:ný rozdíl tehdy, když slib věna nesměřoval k ur č itému předm ě tu
(§. 397 . not. d. e.) . . Souhlasně s tímto výkladem ])ovažoval ještě Bekker
v Jahrb. VI. str. 262. ll. spor o v)' klad L. 1. Cod. c.it. za uklizený.
Od té doby tvrdil však Windscheid (§. 495. P . 5.), že prý dle nověj
šího práva (§. 397.) v každém př"ípa. dě, i bez předchozího slibu věna,
IUužno přiznati manželi nárok Ir evikci, protože prý datio dotis zahruuje v sobě spolu i vyjádření , Irterýmž se kdo zavazuje, že chce
dáti předmět i do tem ; i hájí týií náhledu tohoto též v 2. (a 4.) vyd.
oproti vývodům Arndtsovým v civ. Arch . L. 9. Nu-proti tomu CzyhlaJ'z
8. 61. Baron, Panel. §. 335. Brinz, Pand. str. 1263. n. Po sl éze jmenovauý však hájí nyní zase staršího mínění, dle kterého onou na počátku L. 1. cit. zmíněnou pollicitatio vel promissio . vyrozumívá se toliko pactum de praestanda evictione, tvrdě, že bez takovéto přípovědi
není zřizovatel věna beze všeho správou povinen ani při promissio ani
při datio dotis. Hlavní di'tvod pro nábled ten ze slúvka "interposita "
čerpaný (srov. v L. 13. Cod. de iure dot. "intercessit") nezdá se mn ě
závažným. Srov. Arndtsovy civ. Sehl'. I. str. 487 . n.
2) Mnozí popírají s Gliickem XXV. str. 90. n. (oproti jeho dří-
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veJSlmu náhledu XX. str. 2m!.), že jest povinnost, by ohnovila se do s
necessaria. Vangerow §. 217. P. 2. na Z., arg. L . 71. D. de evict. 21.,
2. N esprávnosť takého mínění leží na bíledni, uvážíme-li případ , že by
svůdce (§. 396. not. d.) byl dal věr: cizí věnem (in dotelll). Pokud se
týče rodičů , mohli bychom náhledu toho asi tím uhájiti, že se uznává
jich ]Jovinnosť, věno zHditi, jen za tím účelem, aby se nmožnilo provdání se dcery (L. 19. D. 23. 2.). po vejití v manželstvÍ že tedy povinnosť ta odpadá. Ale co po tom, když manžel chtěl by se dáti r02vésti, protože neobdržel skutečně žádného věna '? Měla by dcera býti
oslyšena, žádající, aby otec věno opravdu zřídil? Nelze tu všude jen
mluvit.i o povinnosti ku správě a o bezprostředním nároku manžela,
žádati za evikci. Sllad může se na otci nyní žádati jen menší věno,
snad dokonce žádné, ješto o to, co byl dÍ'íve dal, stal se chudším.
Než tomu zcela na odpor Czyhlarz §. 62. Avšak Bel\ker ll. u. m.
chce, aby se manželi zhola })ř'iznal nárok cvilúiní. Avšak L. 34. D.
de iUl'e dot. Oproti tomu Al'lldts n. u. m. str. 484. n. Czyhlarz str. 312 .
3) Mnozí tvrdí, že i zcle trvá povinnosť ku zl'Ízení novéllo věna
(k redotaci), ua pl'. Tllibaut 8. vyd. §. 336. u. k. Oproti tomu Van gerow §. 216. P. 2.

§. 404.
fl) Prára manželky.

Po čas lIIanželstvÍ Ilelná manželka bezprostředně žádného
práva lm předlllětu " ě lla; týž jest částí majetku manželova. a) Avšak
jest to pře<.:e její prospěch , že opatřena jest věnem (tlotata uxor) ,
kterd připadnouti mt1že jednou jí aneb jejÍIll dědieťlm. Jen takto 1)
má se za to, IJ) jako by ~ěllo náleželo již llynÍ manželce (quasi
patl'il1l0níul11 mulieris), a pokud jde o sprostění závazku ku složení
jistoty, c) platí ona dokonce již nyní za e1ržitelkYHi pozemků věn
ll,)'ch; 2) l\lťlžeť též žalovati na svého púvoclce ze správy toho, co
věllem bylo dáno. (1) Auy si zabezpečila práva svá, l\lťlže ona již
po čas manželství žácbti za vrácení věna, aneb mÚŽ0 nadditi se
sekvestrace věna , pak-li že rozpadlo se jmění manželovo aneb <10konte uvalen byl na majetek jeho konkurs, e) aneb když tento
rozhazováním uvádí věno v nebezpeČÍ, f) ČÍmž však neodcizí se věno
účelu svému, totiž ad onel a matrimonii ferenda. 3) Jinak nelze a~i
platně vrátiti věno manželce,} pokud trvá manželstvÍ, a jest vrácení .
a) L. 23. Coc!. de iure dot. 5. 12. u) L. 75. D. de iure dot. 23. 3. L. 1
D. de collat.. 37. 6. L. 3. §. 5. D. de minor. 1. 4. L. 16. D dr relig. ll. 7'
cf. L. 21. §. 5. D. sol. matl'. 24. 3. C) L. 15. §. 3. D. qui satisd. cog. 2. S·
d. L. :no ~. 4. D. ad mllllicip. 50. 1. d) L . 75. cit. cf. L. 71. IJ. cle evict. 21'
2. L. 22. §. J. L. 24. eod. e) L. 24. Pl'. D. sol. matl'. 21. 3. L. 29. 30. §. 2
(L. 30. C. f.) Cocl. cle iUl'e dol.. 5. 12. f) L. 22. §, S. D. sol. matr. g) L. uu

takové bez závazku jako při darování 4) mezi manželi ; g) nespr~sťujeť
t ktéž manžela povinnosti, vrátiti věno po zrušení manžel stVl, leda
ž: by toto stalo se sktečně na prospěch manželky aneb za účelem, h)
veelle něhož bylo by nemravné, předčasné vl'áGenÍ věna v odpor
bráti. 5)
Pozn. I) L. 75. D. de iure dot. Quamvis in bonis mariti do s
sit, mulieris tamen sit; et me.rito placuit, ~t si .in do tem fundum in aestimatum dedit, cuius nomme duplae stlpulatlOne cautum hablllt,
isque marito evictus sit, statim eam ex stipulatio.ne agere p~sse . P?rr.o
cuius interest non esse evictum, quod in dote flllt, quodque lpsa eVlctlonem pati cl'editur ob iel, quod eum in dotem habere desiit, huius
etiam constante matrimonio, quamvis apud maritum dominium sit, emolumenti potestatem esse creditur; cuins etiam mat.rimonii onera maritus
sustinet. Justinian pravÍ dokonce o vědch věnných v 1. 30. pl'. (L. 30.)
Cod. ll. t . 5. 12.: že "et ab initio uxoris fuerant ct naturaliter in
eius permanserunt dominio; non enim, quod legum subtilitate transitu s
earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas delet.a vel
confusa est." Naproti tomu L . 23. Cod. h. t. 5. 12. Si praedium uxor
tua dotale veuum dedit, sponte nec ne eontraetum habuerit, nihil interest,
cum rei tibi quasitae dominium auferre nolenti minime potuerit. Ode
dávna jest tudíž spomo (již od časú Glossatol'tl: Hacnel, dissens . dominorum pag. 436. sq.), kdo po čas manželství )est Ylastníke~ ,~ě~~
věnných'? Mnozí př'iznávali vlastnictví . pouze manzelce; aneb udl~el.l JI
tak zv. dominium naturale neb dornllens vedle manzelova domullum
civile. Pravého náhledu, že toliko man~el jest praV)Tm vlastníkem, hájí
zejména von Lohr v Mag. IV. str. 57. ll. Mínění .~o , dn eš?Í" doby je s~
vládnoucím. Vangerow §. 218. P. 1. Tomu odporuJlcl nOVE'Jsl Idea tak
zv. prokuratorního vlastnictví manželova (Tigerstroem I. str. 202. n.)
neměla žádnéllo zdaru. Puchta, Vorles. 4. vyd. ll. str. 283. Bechmann,
Dotalrecht I . str. 127. n. Czyhlarz §. 54. 55. Willdsclleid §. 496.
Vír:e pozornosti věnuje jí Brinz str. 1239., kterýž v §. 2~4. , ~ ., obšírně
dovozuje, kterak prý věno jest zároveú statkem manzelclllym (res
uxoria), a na str. 1243. oproti Puchíovi n. U. m. ,n~shledá.vá v t?m;
že se připouští současné vlastnictví věna obou manzelu, "am zbyt~cn~
ani neř'ímské mínění ," avšak souhlasí se Scheurlem XI. str. II O. , JeD Z
uznává za "podstatný zásadný názor Hmský, (~ že. věno )cst p? dobu
manželství manželu toliko svM'euá res uxona, Jako pn fiduCla cum
amico a cum creditore contracta (Gai. II. 60.) jednotlivá věc (cf.
L. 18. pr. i. f. D. commodo 13. 6. [verb.: in rebus pignori datis;
snad prvotně: creditori fidtteiae causa dotis.l) Pi"irovnání toto, ačkoli
pokulllává, není špatné; přes to cllužno trvati na tom, že v~astníkem
věcí věnných po dobu manželství jest t o I i k o manžel. Srov. téz Mandry
v kl'. Vjschr. XII. str. 502. n.
-

-
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Cod. si dos COllstaute matrimollio soluta fuerit. 5. 19.
D. de jme dnt. 23. 3. L, 20. D. sol. matl". 24 . 3.

hl . L. 73. §. 1. L . S5.
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~) Uvádí se též co právo manželky, že tato může žádati na mallželi polovici pokladu na statku věnném nalezeného. P.uchta §. 416 .
not. e. Bachofen n . u. m. str. 112. n . Avšak srov. §. 401. not. e.
L. 7. §. 12. D. sol. matr. praví: Sed etsi vi tempestatis (arbores)
ceciderunt, dici oportet pretium earum restituendum mulieri nec in
fructul1l cedero, non magis quam si thesaurus fnerit inventus ; in fructum
enim non computabitur, serl pars Oi1l8 dimidia r estitnetur, quasi in
alieno illventi. Za re stitu ci žárlati lze však v po sledním jak i v prvém
případě tl'IH"Ve soluto matrimonio.
3) Scheuerl n . u. m. str. 111. , s ouhlas ně s Brinz em str. 128 1.,
tvrdí, že manželka l111J7.e, když manžel schudl , po dobu manželství
p o v Ž II Y žalovati o vyrl:ínÍ věna, byť i t.oto bylo do s receptitia. Po
náhledn tom jevilo hy tedy i věno ci7.Í osohon ~1'ÍZené (dos receptitia)
aspoú v je rl n o m směru (nehoť jinak srov. Bdnz str. 1250.) ráz majetku manželčina , a Seheurl práv ě 7. toho dovo zuje , že každé věno
dlužilo považovati za majetek manželky. Avšak r[o voz ovánÍ ono, postrádá základu oproti 1,. 29. pr. i. f. (I,. 29 . c. m.) Cor!. h. t., kteráž
uděluje manželce eonstante matrimonio j en poturl žaloby ku zjištění
věna "ut pot.uisset., si matl'imonium eo morlo es set dissolutnm , quo
dotis . . . exartio ei com petere ]loterat. " Pokud tu běží o věno cizí
osobou zHzoné (do s r eceptitia) , n epHsluší jí nikdy tato exactio. Jiného
však jest tu náhledu C7.yhlarz str. 4·8G. s Vangerowe,m I. §. 218. P.2 .
č. 1. Srov. též Puclita, Vor-les. U. str. 282. P. 2.
4) VSTok ten shl edal závadným BechmOl,un n. u. m. 1. str. 165.
ll.; srov. však t éhož ll. str. 158. P. 3 ., k tomu Czyhlarz str. 492.
5) Nov. 22 . ca]). ?'0. notes antem, rjuas niariti accepel'uut, nOll
facile mulie ribu s, rlum co nstat matrimonium , l'erld ent., llisi ex causis,
quas lex cllumeravit (srov. L. 27. §. 1. D. do r eligio s. ll. 7. "easibus ,
in quibu s hoc ci face r e legi hus permi ssnn1 cst. "). Co takovéto causae
uvádějí se (not. h.) : ~d aes alicnurn SOlNtt aui lJmeclia idonea emat, . ..

ut liberis ex alio vh'o egcntibus aut fmt1"ibus aut pal'entibus consuleret,
vel ut eos ex hostib~ts 1'eclirneret (L. 20. cit.); aneh: ut sese SltOsque
aZat, ut funclum idoneum emat, ut in exiliurn aut in insularn relegato
]Jm'enti pmestet alimonia, md ut cgentem virwln ./1"atrern S01'orem ve
sustineat (I,. 73. §. 1. D . 23 . 3.). Srov. Hasse v Zeitschr. f. ge~ch.
Rechtsw. V. 9. Francke v civ. Arch. XVII. Hl. 1. Vangerow §. 218.
P. 2. č. 2. Spomo jest, má-li se případům těm rowměti jako příkladlun
!leb exklusivně? Puchta §. 420. not. o. " Též slova nov. 22. cap. 39 ....
nemohou příklady ony něčím jiným učiuiti , llež co tyto jsou." Srov.
nyní vůbec Czyhlarze §. 142 ... 144. s Bechmallnem LstI'. 173. ll. " '
ll. str. 153. n. a k tomu Scheurl VI. str. 31. n . XI. str. 129. ll. 266. ll.
b) Po skončell'ém man-i:elství. Vrácení ""ua.a)

§.
a) Kdo

405.

věn o nazpět při,Jimá.

Po znl~ení manželství, smrtí neb rozvodem, náleží' manželi
aneb jeho dědicť'ull , by vrátili VěllO. leč by platnou tllnlouvou (S. 4UO.)

..

bylo ustanoveuo, že Ú1l0 zústnti má ltJ:lnželi, kdyby udál se pi'ípad,
ktel'ýmž manželství došlo konce. Do smlouvy lze též položiti usta- .
novení o tom, kOUll[ a za jak.ými porlmínkami )lÍ'ísluší právo, žádati zn vrácení v ěnn. 1)
~ ení-li ničeho smluveno, tož záleží na tom, zela-li manželství
zrušilo se smrtí manželky, nneb za jejího živobytí, tudíž rozvodem
aneb ' smrtí manžela? pok jo-li věno dos profectitia aneb adventitia?
Profectitia sluje pak věno tehdy, bylo-li úízeno ze jmění otcova
aneb otcových pl'íbnzn.ých manž elky co takov.ých, a sice otcem
samýJIl aneb jeho jménem ; h) každé jilll\ i manželkon zŤ'Ízené věno
nazýv,i se clos adventitia. 2 )
Jestliže tedy 1) manželství ZJ'lI šeno za živobytí manželky,
pHsluší této PI'<í.vo, žftdati za vl':lcení včna, kteréžto právo př'echází
též na dědice její, C) pi'eclpoldállaje ovšem , že manželka jest sui
iuris, čímž se však dle práva dnešního pravidelně stává vejitím
v manželství ; byla-li hy ještě v moci otcovské, mohl by otec věno '
zpět žádati, av~ ak nikoli pl'oti zjevné v{lli dcei·jIlě, d) a pouze s tím
výsledkem, že nabude k Ilavnkené dos advelltitia téhož práva, jaké "
jemu př'íslnší vzhledem lm jJllěnÍ dítek,3) a že Hlu sí, pak-li dcera
opět vejde v manželství, pro ni vydati dos Vl'ofectitia v stejném
obuosu, leda že by lllezi tím jmění otcovo tak se ztenčilo, že by
ono včno nyní objevilo se nepoměrně veliké. 0) Pak-li však 2) zľU
~eno bylo manželství smrtí manželčinou , p.hpaclne dos adventitia
jejím dědicÚIlI , f) dos pľofeltitia lJak tornu, kdož věno pořídil, pak-li
ovšem přežije zl'n~ení manželství, jinak pÍ'Ípadne toto jJllění dč
diclUII manželčinYm. 4) Na tom v obou pi'ípadeeh ner\lění ničeho
okolnosť, krlyž mall želka, aneb, jde-li tu o dos profectitia, zhzovatel věna, Ilali ::iohě v.ý s lovn ě slíbiti, že jim bude věno vráceno .
POZll . ') V ě llO , jeho~ )'estitu ci t.j·etí zi"izovatel s obě vyhradil, sluje
dle Ulp. frngm. Vl . §. 5. do s receptitia. Tn ll emají vllbec místa zvlášt.ní
pl'ávidla pr;l\<1. vě llll é lio . Srov. vš"k uot. Ii .
~)

Ulp, VI. §. ;:;. Do ~ aut profe ctitia lli citur, iil est, tluarn pater

a) Dig. soluto matrimollio dos l[l10madIllOduJ1l p etatuL 24. 3. Cod. 5. 18 . .
d . X. de donationilJli s illter vinUli cl. IIxorem et de dot" po st rlivortillm lTstit uenda. 4. 20. - L . un. Oocl. d,] rei uxoriae actione ... 5. 13. b) L . 5. D. de
iure dot. 23. 3, C) L. 2. pl'. n. h. t. 24. 3. L . uno §. 4. 6. ll. Cod . de r ei !lX.
aet. d) L. 2. §. 1 . . L. 4. L . 34. D. 2-!. 3. L, Ull. §. 14. Cod. L C. L. 2. 7.
Cod. h. t. 5. 18. cf. L. 22. §. 3 .. ll. L. 31. §. 2. D. eod. L: 8. Pl', D. de proeUl'at. 3. 3. el \'0\'. '07. mp. 5. f l L. UlL ~. H. 13. Cod. L C. g) L. 4. Cod.
h . t. 5. 18, L. Ii , ]Jr. L . 78. S. 1. 1>. de ime dut. 23. 5. L. 7L D. de <,viet. 21.
2. d. L. 10. j.ll'. L. 59. D. h. L :24. 3. L . 5. D . de divort. 24 2. h) L. Ull .
S. H. CuLl. Lle rei IIX. <leL 5. 13.
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muliel'i s dedit, aut adventitia, id est ea, quae a quovi, alio data est.
Cf. L. 5. pr. D. de ime dot. 23. 3. Profectitia dos est, ([tlae a patre
vel pal'ente profecta est de bOl1is vcl facto eins. L. 5. §. ll. eod. Si
pater pro tilia emancipata dotem dederit, profectitiam nihilominus dotem
esse, nemini dubium est, qnia non ius potestatis, sed parentis nomen
dotem profectitiam facit, sed ita demum, si ut parens clederit : ceterum
si, cum deberet tiliae, voluntate eius dedit, adventitia dos est. - Beze
vší podstaty jest náhled (Tigerstroemflv I. str. 45. n.), že věno manželkou samou zřízeué není dos adventitia, nýbrž sluje pov)/tečně dos
vůbec. Czyhlarz str. 315. 11.
3) Nesprávné jest dle práva Ju st. jednak: aby toliko dceři na
živu zůstalé v každém pi"ípadě zůstaveno bylo právo , žádati za vrácení
věna zvaného dos adventitia (Puchta §. 419. not. g. [k tomu však též
poznámky Rudorffovy tamtéž]), jednak: aby, nalézá-li se dcera ještě in
patria potestate, otci udílelo se k tomuto vě nu totéž právo, jako v pří
čině věna tak zvaného dos profectitia. (Vangerow §. 220. P . 1.). Srov.
Arndts v Rechtslcx. III. str. 826. (civ. Schr. II. str. 253.), a též Vangerow 7. vyd . I. str. 406. pod 1. b. Czyhlarz str. 379. n. Bechmanll
II. str. 316. n. Dle práva dnešního jest otázka ta bez významu. (§. 426.
n. z.). Ostatně srov. o onom společném právu otce a dcery ještě :
Baron, Gesal11mtrechtsvel'haltnisse §. 37. str. 392. ll. (oproti tomu
Pernice v kl'. Vjschr. VII. str. 1 21. n.), Bechmann II. stl'. 299. n.
Mandry, Familiengiitenecht I. str. 311. ll.
4) Dle starého práva neměli dědicové manželky ke věnu žádllého
nároku, nebylo -Ii této vrácení phpověděno ; i v případě pod č. 1. 1l0t. c.
uvedeném mohli jen tehdy žalovati o vrácení, pak-li manžel se zameškal již oproti zůstavitelce jejich. Ulp. VI. §. 5. 7. cf. Vat. fmgm.
§. 95. 97. L. 57. D. h. t. 4. 3. Srov. Bechmann II. str . 295. 11.
Czyhlarz str. 297. ll. P roti náhledu Voigtovu 1l.U. m. str. 80. P. 120.,
že prý manželčina actio rei uxoriae byla nezděditelnou toliko v pří
padě rozvodu, v. Arndts v Ztschr. ť. Rechtsgesch. VII. str. 43. (civ.
Schl'. I. stl'. 478.). Czyhlarz str. 298. P . 4.). Teprve Justiniall propůjčil vůbec dědicům manžtlčiným jakož i manželce samé právo, žádati
zpět věJlo, a č -li nebylo nic jiného platně umluveno. L. Ul1. §. 4. 6. 13.
Cod. de rei ux. art. Ale dle Ulp. VI. §. 4. "l1lOltua in matrimonio
muliere dos a patre profecta ad patrem revertitur, " toliko se srážkou
l/á pro každé dítě; cf. Vat. fragm . §. 108. Tato retentio proptel' liberos zmizela v právě Justinianském (cf. L. Ull. §. 5. c. (5.). Cod.
I. c.), načež zbylo lleobmezen é právo zřizovatele věna profekti čního ,
žádati za jeho vrácení, kteréžto právo vylučuje ono dědiců manželky "
(srov. not. g.). Avšak spomo jest: a) zda-li otec vylučuje i děti dcehny? jak právem (srov. Francke v civ. Arch. XXVI. 14. Czyhlarz
[str. 46. násl. 316. násl.] 39:;. násl.) glosátor Bulgarus tvrdil oproti
Martinovi, jehož mínění však v praxi nalezlo většího souhlasu (srov.
Baenel, dissens. domin. pag. 40. násl. 87. násl. 441. ilásl.), praxe .dosud
kolísá; srov. Seuffertltv Arch . I. 35 0. V. 182. 183. a 18i).b VI. 214.; h)
přísluší-li ono právo též otci, kterýž v ěnem opathl dceru již z moci
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otcovské propu štěnol1 ? POIJÍrá Fl'ancke n . u. m. str. 437. násl. Vangerow (6. a 7. vyd.) §. 22 0. P. ]. [6. 2. aa.] lVlas;ot v prakt. Arch.
n. F. V. B. [str. 62. násl. 68. násl.] . Windscheid §. 499. P. 4. arg.
L. Ull. §. 13. in f. Cod. 1. c., oproti mínění vládnoucímu, jež opírá
se o místa v not. g. uvedená. Bechmann ll. str. 373. násl. 423. n.
Czyhlarz str. 390. n., srov . též Arnclts v civ. Arch. L. stl'. 156. (civ.
Schl'. I. str. 485 .) násl. Náhledu, Wind scheidem na základě L. Ull. cít.
§. ll. (nikoliv §. 13.) bájeného , že do s profectitia nepřipadne op ě t
otci ani tehdy, když dcera v době úmrtí jejího nenalézá se více v jeho
moci, vzdal se ve 2. vyd. spisovatel súm.
fl)

Předmět

j·c::;t'itnce.

§. 406.
aa) Co se

týče

věci

hlavnÍ.

Bližší určení toho, co má plniti ten , kdož jest povinen věno
vrátiti, závisí nejprve na vlastnosti předmětu , obnos věna tvořícího ,
pak též na tom, zda-li a pokud vrácení věna zmařeno neb zmen- ,
šeno bylo asi vinou man žela (§. 401.) aneb jeho dědicťL Tak dlUŽIlO
1) obnosy peněžité a jiné kvantity věcí za stupitelných vrátiti vúbec ,
v stejném druhu, jako p6 pújčce, a) a totéž platí i v pÍ'Íčině obnosu, 1)
v jakém věnem dány byly věcí nezastupitelné, jež zpúsobem koupě
byly oceněny. 0) 2) Věci nezastnpitelné a bez takovéhoto odhadu
věnem dané dlužno individuálně vrátiti, a Jllu~í se dáti úplná náhrada, pak-li villou manžela aneb jeho dědicú naprosto nemožno
je:st, je vrátiti, aneb jen zhoršené ; C) za ztrátu nezaviněnou nejsou
tito odpovědni, ov ~e ll1 ale z ollleškání ; cl) jsou však povinni, vrátiti,
co byli obdrželi náhradou za odúaté věci, C) pokud se týče, postoupiti pi" Íslu šné žaloby; f) byly-li věd zcizeny se svolením toho,
komuž mají se zase vrátiti, lze žádati pouze jich l:enu. g) 3) Jest-li
že pi"edrnětel11 věna bylo věcné právo, tož lllUŽJlo, seč možná, dopj"áti právní prospě ch z toho mallželi vze~lý nyní toulU, kdož věno
z p ět pi"ijÍll1á, h) a sice dle pí'ípacli'l, buďsi pÍ'evoclelll toho kterého
IJráva aneb jeho vykonávání, buďsi vzdáním se práva uděle ného ,
buďsi znovuzř'ízením pníva, jehož se bylo zi"eknuto; i zde musí
a) L. 42. D. de iure do L 23. cl. L. 12. Co r!. eod. 5. 12. cf. L. 54. D.
eoLl. L. 22. in f. D. h. t. 2-1. 3. <:.f. §. 1-15. p. 3. b) L. 51. . D. h . t. L. 10. r.
D. de iure dot. 23. 3. cf. L. 10. §. ti. L . 1-1 .. 16. L. 18. D . eod. L . 66. §. 3.
D. h. t . 24. 3. L. 1. Cod. h. t. 5. 18. L. 30. Co d. 5. 12. §. -111. c) L. 18. §. 1.
L.24. §. 5. L. :!5 . § 1 .. -1. L. 55. 66. pl' D. h. t. 24. 3. L. 17. pr. 72. §. I ; n.
de iure dot. 23. 3. cf. L. 69. §. 7. D. eod. L. 21. Cu d. eod. 5. 12. L. ,O. Š· 1> .
L. ll. D. de iure dot. 23. 3. L. 1. Cod. h . t.. 5. 18. rl) arg. L. 18. Š' 1. L . 25 .
§. 2. D h. t . 24. 3. e) L . 52. D. de iure dot. 23 . 3. cf. L. 49. §. 1. D. ~. t.
24. 3. (fragm Vat. §. 94.). f) L . 18. §. 1. in f. D. 1. c. !l) L. 32. D. de IUre
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dáti se náhrada, nelze-li více vinou manžela a na škodu :oho.
kdož věno zpět pi-ijati má, dosíci onoho výsledku. 3) 4) Nabyl-li
manžel zř'ízením věna, bud' slibem (§. 397.) aneb jiným zpúsobern
(§. 398.), pohledávání a hylo-li toto splněno, řídí se obsah zpět
ného plnění povahou toho, co ' bylo pí'ijato, i) leda že by snad byla
ona pohledávka postoupena manželi způsobem koupě co res aestimata (not. b.). Nebylo-Ii pohledávání splněno. pi'ísluší zpětnému
. ~~řÍjemci , j~-li sám dlužník_em , toliko nárok, by byl dluhu spl'ostěn; k)
Jlllak musl se mu postoupiti aspoř! pohledávka ještě platná, I) dle
okolností pak musí dána mu býti úplná náhrada toho, co bylo
předmětem pohledávky, v posledním případě tehdy, když manžel,
dobývaje nedbale pohledávky, zavinil nějakou ztrátu, 1l1) aneb když
bud' ocl počátku, ") bud' pozdějším naÍ'ÍzenÍm 0) vzal na sebe celou
odpovědnosť z tohoto pohlellávání. 4) 5) Pak-li prominut byl dluh
clotis causa, tož sluší věc tak po~ažovati, jako by manžel obdržel
věnem to, co bylo předmětem dluhu: byla-Ii však s dluhem pro,minutým spojena výminka nějaká neb doložen čas, třeba pouze
dřívějšÍ závazek s jeho doložkou zase obnoviti, P) jest-li že tato
v době, kcly věno dlužno vrátiti,5) ještě nebyla nastala.
Pozn. 1) Namítá-Ii manželka, že při odhadu byla zkrácena má

m,a~žel na ;.~li, vrátiti bud' . věci aneb jich pravou cenu : jestliže 'však
ve~1 byly pnsly na zmar, Jest mu nahraditi toliko cenu ustanovenou,
le~. by se shledalo, že jednal lstivě (dolose), aneb byla-li manželka
mlllolet~ a pak-li se věci moply prodati za lepší cenu. L. 12. §. I.
D. de IUre dot. 23. 3. L. 6. Cod . L. t. 5. 18. Naopak může též
manžel žádati za snížení odhadu, pokud příliš ná výše jeho dokázána.
L . . 6. cit. in f. Czyhlarz v Lindově Ztschr. n. F. XX. str. 15 .. 18.

. 2) Co se tÝI; e míry, po kterou sahá zodpovědnosť, viz L. 17. D.
de mre dot. 23. o. In rebus dotalibus virum praestare opol'tet tam
~olum quam ~ulpam, quia causa sua dotem accipit: sed etiam diligentlam praestal)lt, quam in suis rebus exhibet. L . 66. pl'. D. de sol.
matl'. 24. 3. In his l'ebus quas pmeter numel'atam pecuniam doti vil'
habet, dolum malum et culpam eum praestal'e oportere, Servius ait.
Ea sent.entia Publii Mucii est.; nam is in Lieinllia Gracchi uxore
statuit, quod res dotales in ea seditione, qua Gracchus occisus erat
perissent, ait, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Licinniae prae~
stan oportere. - O tomt.o případu právním srov. Voigt n. u. m.
dot. 23 .. 3. h) L. 6~L 78. D. 23. 3. L. 57. D. h. t. 24. 3. i) Arg. L. 48 §. 1.
49 . lil f. D.. de lUre dot. 23 .. 3. k) L . 41. §. 4. D. eod. L . .jO §. 1. L. 66.
Š' 7. D b. t. 24.? I) L. 44. ~. 1. D eod. 111) L. 49. pro eod. L. 20. §. 2.
~ . 0de )Jact. dot. 2.j. 4. L. 33. 49 D. de iure dot. 23.3. cf. L. 56. eod. ll) L.41 .
9· ~ . D. r~d . 0) L. 35 .. 4~. 71., eod. L . 66. §. 6. D. h. t. 24. 3. Pl L. 12. §. 2.
1· 13. §. . (1.). D. de Hnc dOe.
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str. 60. P. Gí. a JIaproti tomu Arndts n. U . m. str. 18. (eiv. Schl'. J.
,tl'. 457. n.); o zodpovědnosti dle práva věnného vůbec srov. CzybLlrz
str. 236. n. O })ovinnosti průvodní srov. [Gemu vJ Arch. f. prakt. lL

W. V. 8.
3) Prameny (not. h.) uvažují zejména případ ususfruetus in rlot.em
rlatus dle různých jeho možností:
a) L. 66. D. 23. 3. srov. §. 193. P. 1. s větou zá.věrečnou.
Quidam ergo remedii loeo recte putaverunt introducel1flum , ut vel . lo cet
hune usumfruetum mulieri maritus, vel vendat nummo uno, ut Ipsum
quidem ius remaneat penes marHum , pereeptio vero frur.tuum arl mulierem pertineat.
b) L. 78. pl'. D. eod. 9uum i~ fundo ma:iti haben s mulier usumfruetum rlotis causa eum manto dedlt., quamvls ab ea ususfructus decesserit, maritus tamen non usumfructum habet, sed suo fundo quasi
dominus utitur, consecutus per dotem plenam fundí proprietatem, !lon
separatam (ab) usufructu ; nec est quod non utendo maritus amittat.
Divortio autem facto constituet in eodem fundo usumťructum mulieri.
Q.uodsi ill matrimonio decesserit uxor, nihi! emolumenti ob dotem bahere ,
videt.ur maritus, quia, etsi uxorem eam non duxi sset, fructuariae mOlte
finitus ususfructus ad proprietatem rediret. ; ideof]uc n('('. in fLlnu~ eonfert. ,
lllulieris (srov. §. 299. 405. P. 4.).
c) L. 78. §. 1. Plane si pater filiae nomine, (lui in fundo generi
usumťrur.tum habebit (Vulg. habebat), dotis constituondae grat.ia pum
rledel'it, et in matrimonio mortua fuerit, babebit ex sua persona ususfru etus petitionem (srov. §. 405. P. 4.) .
d) L. 78. §. 2. ibid. Quodsi mulier in fundo suo marito usum·
fruetum dotis causa constituerit, tunc ex mariti persona erit ususfructu s
jlroprie, qui et Ilon utendo ipsius (ipsi) pereat. Quod si accidel'it,
virleamus, an etiam nunc dotata sit mulier? Et si quidem dominium
apud mulierem est fundi , arl quem reversus est ususťructus , niltis iam
in tloto habet, f]uod actione dotis consequatur ab eo, cui, quod non
utenclo amisit usumfructum, imputari non potest, ex quo ipsa lueľum
hahet; ideo(l118 indotata erit. Quoclsi alienaverit uxor proprietatem, qUfle
sine ullo mulieris emolumento plenior fada est, adhuc dotata est, quia
rlotis ac.t.ione teneri debet maritus, qui, quando licnit nsufructu ut.i,
amisit enm non utendo; nam, si habere perseverasset usumfructum arl
rlivol'tium, commodo mulieris cederet eius restitutio, quia etsi non 111'0Unus arl ipsam transiret, tamen ve 1 petio vel beneficio sine illeommollo
muliel'i,; ad proprietatem reverte(re)tur. Si a.utem usumfructum ma-ritu s
non n miserit. 11100'te mulieris non finitur ususfructus apurl mal'itum
(sroV". však §. 405. P. 4.). Divortio autem facto, primo videamus et in
hac et in superiore specie, an pro rata. temporiil eius anni dividant.ur
fructus, quod proba-ndum est. Ipsius autem restitutio ita fiet, ut babonti
mulieri fundum usnsfructus cedatur et ita cum proprietate consolidetur.
Sed et si non sit fundi domina, nihilominus competit rlotis actio, ut
rlimitt.flt. a se maritus usumfructum; nam vol ox omto act.ione arlhnr,
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ut usumfructum praestet, mulier tenetur, aut pretíum elUS consequí
sperat, aut euivis magis gratiam praestare, quam relinquere apud inimicum ius ad (a?) se translatum, li cere ei civile est.
e) L. 78. §. 3. ibid. Uxor viro usumfructum dotis nomine dedit,
manente matrimonio eidem fundum vendiclit; fJuaesitum est, clivortio
facto quid dotis iudicio reciperare debeat? Dixi, referre, Cjuanti fundus
velliisset; nam si nudae proprietatis aestimatio beta fuisset, mulier
dotis iudicio pretinm ususfructus reciperare debet. Quid ergo est, si
vir ante litem contestatem mortuus fuisset? Herodes eius nilJiI praestituros; lIam et~i quilibet alius emtor proprietatis extitissot, heres viri
nihil nlUlieri praestaret, scilicet usuti'uctu reverso ad proprietatem.
Ceterum si fundus totus veniisset, quanti debet venire 11011 rletracto
usufructu, intelligi mulierem dotem manente matrimonio rece})isse.
Srov. ještě k a. b. d. L. 57. D. h. t. 24. (,. Usufructu in dotem
dato, si divortium intervenerit (§. 405. not. c.), nec proprietas rei
apud maritum vel mulierem sit, eam dotis esse restitutionem, ut maritus caveat, quamdiu vixerit, passurum se uti frui mulierem heredemque
eius: fJuod an verum sit circa adiectionem heredis, dubito. Interest,
rluemadmodum sit ususfructus in dotem dat.us. Si, quum baberet mulier
fructum, viro, cuius erat proprietas fundi, usumfructum eessit (IJ), nibil
mulier beredi suo relinquet; debebatur enim ei ususfructus, qui arl
horedem non solet transire. Quodsi fUlldi sui fructum mulier vil'o ces~it
(d), restitui is a vil'o debet; cum proprietate enim ad heredem eius
transiisset, si vir in roddendo eo non feeissot monlm. Si vero alie- .
nata sit proprietas (d) aut aliquis fundi sni usumÍrllctum ll1ulieris iussu
viro eius dederit in dotem (a), inspiciel1Llum est primum, quemadmodum
mulieri possit restitui? potest autem vel cautionibus intorpositis, ut,
sicut potest, vir iure suo cedat mulieri frui(lUe eam patiatur, vel, si
se aceommodavit dominus proprietatis, volente eo ll1ulieri constituatur
ususfructus. N am aut fructum fundi ille mulieri poterit. cedere, aut
aliquid videlic:et pro eo, ut illter eos actum fuoJ'it, dare; nam et finge,
boc ipsum mulierem posse proprietatis domiuo vendere; quo casu non
inique etiam mulieris herede agente vir facere cogetur, quippe si moram
non fecisset, pretium fructus muliel' heredi suo reli(juisset. Quodsi
facultatem ususfructns vendendi proprietatis domino mulier non habuerit,
patientiam, quam percipiendi fruetus })raestare ipsi debnit, etiam heredi
eius praestat.
Možný jest též případ f), že dáno bylo věnem vykonávání již
zHzeného })ráva požitežného (ususfructus); nesprávně praví o tom pří
padě Sintellis llI. §. 133. ph p. 84. "toto (vykonávání) pomíjí prost~
s manželstvím;" musí se ponechati tomu, j,dož věno zpět př'ijímá, to
pak může býti i někdo jin.)', než usnsfruktuář sám; správněji v 2. a
3. vyd.: "toto pomíjí s manželstvím a musí ponecbáno býti tomu,
kdož věno zpět přijímá." Palc-li žo konet':nč g) propůjčilo se právo
k požitkům za tím účelem, aby požitky tvořily obnos věna, dlužno nahraditi hodnotu požitků vybran.)'cb aneb zameškaných nedostatkem diligelltia quam suis reblls. L. 7. §. 2. D. de iure dot. 23. 3.
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4) O zodpovědnosti manžela v7,hledem ku věnu jemu připověze" ku pobledávee in dotem dané" srov. zejména Mayer f'eld,
'
aneb
nemu Mus. VII. 5. a k tomu Czyblarz §. 7 [)- . . 77 . pro t'I B ec b mannOVI.
vRh.
II. str. 240. n., ph čemž sluší zvláště doložiti:
a) Nedává se muži za vinu, pak-li nebyl bezohledně na otce
dotis profeetitiae, aneb i na třetí osobu, kteráž dobro~~lně (z pouhé liberality k manželce) věno pl'islíbila: nastupoval. a~y
tito splnili slib věna. L. 23. 3. Si extraneus sit, (lUl dotem pronnslt,
isque defectus sit facultatibus, imputabitur marito, CUl' eum nOl: convenerit, maxime si ex necessitate, Ilon ex voluntate do tem promlserat.
Nam si donavit, utcunque (utique) parcendum marito, qui eum non
praecipitavit ad solutionem, Ilui donaverat [rluemque in iL!: quod face.re
posset, si convenisset, condemnaverat. (I-~al. condemr:avent).; boc elllm
Divus Pius rescripsit, eos, ([ui ex liberalItate convemuntur, lil Id, quorl
fecere posunt, conclemnandos: cf. L. 41. pl'. D. I~e re i.ud. ~2 . . 1).
Sed si vel pater vel ipsa promiserunt, Jultanus qllldem LIb. Hi. Dlg.
scribit etiam si pater promisit, periculum resplcere ad mantum (cf.
L. 30.' §. 1. D. 24. 3.). Quod ferendum non est; d~bebit igitur .mulieris
es se periculum. Nec enim quicquam (qttisquam?) lUdex prop.rus (propitiis?) auribus audiet mulierem dicentem, CUl' patre~, qU! d~ suo
dotem promisit, non ul'serit acl exsolutionem, multo mll1us, CUl' lpsam
non convenerit. Reete itaque Sabinus disposuit, ut dicel'et: quod pater
vel ipsa mulier . promisit, viri periculo non es~e; qu~d cle~itor, ~d. vil'i
esse; lluod alius, scilicet donaturus, eius penculo alt, cU! adllUlntur;
adquiri autem mulieri · accipiemus, ad (luam rei commodum respicit.
Meyerfeld n. u. m. §. 8 .. 20.
zřizovatele

b) Nebezpečí pohledávání nese manžel vůbec a) od počátku,
byl-li dlužníkem delegovaným věnem při~ovězen obnos Scf. L. 50. p:·.
D. 23. 3.); arg. L. 41. §. 3. D. eod. d. L. 46; pr. L. ~3. eod. ~. O.
D. de paet. dot. 23. 4. Meyerfeld §. 25., nepravem popll'á to ~lIld
seheid §. 500. p. 9. srov. Czybiarz str. 271. P'v [jo v (:1) ex yos ~~?to,
pak-li prominul dluh bez soublasu s tím, kdo z ven~ . zpet pnJll~lá
(etiamsi id propter egestatem soceri factum esset, sc. lnlU~su u~ons:
L. 66. §. b. D. 24. 3.), aneb učinil-li obnovu, aneb pak-ll kredltoval
dluh dále se súročením (not. o.).

5) Fr. Hofmann ve Víd. Ztscbr. I. 22. str. 713. n. [dovozuje, že
dluh, nenastalo-li doložení času (dies) ještě v clo bě, kdy věno zl' íze n o obnoviti se má s t o u lhůtou, jaká tu byla, když dluh byl prominut.' Naproti tomu namítá Windscbeid 4. vyd. §. 500. P. [j., že dle
tohoto názoru těží pak se z věna i po zrušení manželství. To není
správné. Příklad: Někomu prominula se dotis causa částka z kupní
ceny ve třecb letecb splatná. Vzejde-li po třecb letecb později povinnost k restituci a nemusí-li dříve než teprve po dalších třecb letech
obnos onen zaplatiti, tož užívá kapitálu po čas tě ch t o tří roků na
základě kupní smlouvy; po dobu dl-ívějších tl-í let užíval kapitálu toho
co věnnébo.] Předmět věna mftže po čas manželství se změniti, načež
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. pak dlužno vrátiti to, eo zaujalo místo původního předmětu , Cr-yhlarz
§. 82. 8:1. To státi se může smlouvou, to Lili se svolením toho ,' kdo ž
opr~~ně~l v~no zpět žádati, jenom nikoliv na újmu man želky (§. 400.) ,
a t ez mkoh neplatným darováním mezi manželi (donat.io inter virum
et uxorem ; L . 25. 26. 27. 32. 38. D. de iure dot. 23. 3. L. 21. 32.
C. de pact. dot. 23. 4. L . 7. §. 5. D. de non int. v. et u. 24. ] .,
aneb též následkem jiných okolností, ku př . dáním správy (not. e.) ;
- i když r es aestimata in dotem data est: L . 16. D. de iure dot.
23. 3. Czyhlarz . v Lindeově Ztschr. n. F. XX. str. 19. n. - aneb
dělením : L . 78. §. 4. D. de iure dot. 23. 3. Si fundu s communi s in
dotem datu s erit, et sociu s egerit cum marito communi dividundo , adiudicatusque fundu s socio fu erit, in dote erit flu antitas, qua soeius marito damnatus fuerit ; aut, si omi8sa (Hal. wlmJssa) licitatione extraneo
addictu s i, fundu s fueri , prehi portio , (luao distruc.ta eRt (quo di8tme-tus est ? an eh s Momm sen em: qll. ať ei redacta r sf ?), sed it.a. ut
non vice corpori š hah eatur, nec rHvortio sewto pJ'ae senti di e, !juod in
num ero o~ t" l'estituatur, sed stat.uto tempore solvi debo at. Quod , i 111a ril.o ťl1l1rlu s fuerit adiudicatu s, pars utique data in dotom dotali s manehit ; rlivortio autem faeto selluetur re stitutionem (rlotis nn eb I'ius
pa1'lis ?), proptp, r rluam arl maritum porvenit, etiam altera )1Oltio , sri licet ut r ecijJia t tantum protii nomine a muli er e, quantum dedit ex
eondemnatione socio , nec audiri deb ebit alteruter eam aequitatem
I' o (~ n s an s, aut mulier in suscipienrla altera parte quofJu e, aut vir in
I'estitu end a. Sed 3011 C'on stante matrimollio 110n sola pars rlotali s sit.,
fluae data fuit in dotem, sed et.iam nltera. port.io ? videamu s. .Juli:mus
do parte tantum dotaH lOfluitur, et O,!l:O rli xi in aurlitori o, illfllll snlam
rlotal em esse. Srov. §. 402. not. 1.

§. 407.
bl,) 0 0 s e

tý če vř c í

vedlej s í c h.

S hlavní v ě cí tl'eha vrátiti vše to, eo bylo mrzi tím k obnosu v ě nn r mu phro Rtlo , a) a múže v příčině t é manž el stejně pohnat.i se k z odpovědno sti , jako vzhledem ku v ěci hlavní. Man želi
má n álež eti tolil\O požívání v ě n a po čas manželstvÍ, a proto má s e
mu p on ed13.ti vše to, co na požitcích př'il'ozeny ch neb pl'ávlIÍ('h
('iviIIlÍrh) hyl pí'i tom vybml , b) ale ovšem phměř'ellě k (lobě , po
kteron lllanželstvÍ trvalo a věc požitky ploclíeí byla skutečně v ě nnou .
Plody př' e (l tím vy bmll é rozmnož ují obnos věna; C) po té dluži; o
určitému období Pl'iměi'ený výnos plodú, pokud mezi takovýmto
po sledním obdobím, počítaje ode dne, kdy hlavní v ěc stala s r
a) L. 4. 10. §. 1. 2. L. r.5 . D. de ime dot. 23. 3. L. 7. §. 12. D. h. t.
24. 3 . L. uu. §. 9. a. i 9.) Ootl. de r pi llX. aet. 5. 13. cf. §. 401. 40-L jl. 2.
hi L. nn. §. 7. b. (7.) 9. h. c. (!J. ) Cod. I. r. L. 7. pl'. n. de ime dot. 23. ;jo L.
2f1 Ood ('ocl. ,j o 12. ") L. 7. §. 1. L. 47. D. 2~. 3. L. r.. in f. L. 31. ~. ·L D.

věnou, manželství došlo konce svého, l'ózdéliti mezi manželem a
tím, kdož věno zpět př'ijÍmá, tím zpúsobem, že podle okolností
onen bud bude muset vydati zp ět část plodú po čas manželství
vybraných, aneb bude naopak moci žádati za vydání jedné části
požitkú, které se teprvé později budou dobývati. cl)
Pozn. K zásadě dělení plodů poukazuje vůbec L. uno §. 9. C.
(9.) Cod . 5. 13. slovy: Sed et ~ovissi~i anni, in (juo . matrimo.nium
solvitur, fructus pro rata tempons portlOne debere utnque part! adsignari ... in reblls seilicet non aestimatis : srov. s tímto místem L . 7.
~. 6. 7. D. h. t. 24. 3. Quod in anno dicitur, potest dici et in sex
;nensibus, si bis in anno frllctus capientur, ut est in locis irriguis. Et
in pluribus annis idem dici potest ut in silva caedua. Doba plodů ob náší u pozemků hospodářských po nejvíce jeden rok, proto "novissimus
al1us, " t. j. po slední rok trvání věna, do kteréž doby spadá ukončení
manželství a kteréž může býti též prvým rokem věnným ; než i období plodů může trvati kratší neb delší čas, k němuž pak dlužno zrovna
tak I1leděti, j ako d ěje se tam, kde trvá období rok. Srov. vůbec Czyhlarz
§. 68 .. 73., zejména t éhož odpor co se týče názoru, že není pře d
mětem dělení plodů výnos věna z posledního roku, do kterého věno
trvalo, nýbrž předmět ten určuje se výnosem oněch období plodů, do
kterýchž spadá trvání manželství po č as po sledního roku věna. Str. 241.
11., a oproti náhledu Bechmannovu II. str. 190. n., vedle něhož prvá
sklízeií., kterou manžel sklidí , pravidelně tomuto celá má zůstati, a tudíž
předmětem d ě l e ní býti má pouze nejbližší sklízeií., jež následuje po
zrušení manželství, po č as období plodů : Str. 242. P . 15., srov. též
Windscheid §. 501. P. 8., a co se týče prvého případu, zejména Francke
v civ. Arch. XXX. 10. - Velké však rozpory v náhledech vyvolala
L. 7. §. 1. D. 24. 3. (Ulpian. lib . XXXI. ad Sab.) : Papianus autem
lib. ll. quaest., divortio facto, fructus dividi ait non ex die locationis,
sed habita ratione praecedentis temporis, quo mulier in matrimonio
fuit. Neque enim, si vindemiae teml)Ore fundus in dotem datus sit,
eumque vir ex calendis N oyembribus primis fruendum locaverit, mensis
Januarii suprema die facto divortio, retillere vi rum et vindemiae fructus ,
et eius anni, quo divortium factum est , quartam partem mercedis, aequum
est ; alioquin si coactis vindemiis altera die divortium intercedat, fructus
integros retinebit. Itaque si fine mensis Januarii diyortium fiat, et
quatuor mensibus matrimonium steterit, vindemiae fructus et quarta
portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ut ex ea pecunia
tertia portio viro relinquatur. §. 2. E contrario quoque idem observandum est: nam si mulier percepta vindemia, statim fundum vir o in
dotem dederit, et vil' ex calendis Martiis eundem locaverit , et calendis
Aprilibus primis divortium fuerit secutum, non solum partem duodecimam
mercedis, sed pro modo temporis omnium mensium, quo dotale praeh . t.24. 3. d) L. un. §. 9. c. (9.) cit. L . 5 .. 8. D . h. t. 24. 3. cf. L. ll. 25.
§. 4. eod. L. 78, §. 2. D de iure dot. 23. 3.
A,'ndtsovy Pandekty.
3
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dium fuit, ex mercede, quae debebitur, portioneru retinebit. - O roZličných pokusecL, vyložiti §. 1., viz Hasse vRh. Mus. n. str. 1. n.
Francke v civ. Arch. n. u. m. [zejména str. 299 . n.], l'achta, Vorles.
§. 421. Keller §. 401., Vangerow §. 220. P. 2. (7. vyd. I. str. 409. n.).
Co do výsledku a pokud stanoví se dvě období plodů, byl by sice
uspokojivým výklad dle Duarena [disput. anniv. I. cap. 60. ed. Francof.
1598. p. ] 055.] Vangerowem hájený, a též schválený Sintenisem nI.
. §. 13S-. P. 93. a Bockingem Pand. nI. §. 14. not. 8. [str. 243. 5.
vyd.] jakožto "nejméně strojený" ( "ungezwungenste"), dle něhož §. 1.
praví, že výnos vinobraní sluší tak spojiti s 3/1 '1. pachtovného, aby
z toho vyšla 1/3 manželi [za 4měsíční dobu manželství] patřící, za tím
účelem pak dlužno z vinobraní právě jen 1/1'1. přidati ku ' 3/1'1. pachtovného. Škoda jen, že výsledku tohoto nelze dosíci, aniž by učinilo se
nesnesitelné násilí slovům a - logice spisovatelů onoho místa, neboť
kde že jest celek, přiměřený oné 1/3? Bocking počítá, obnáší-li vinobraní 24, pachtovné 12, pro manžela 5, totiž '1.4/1'1.
1% ---:- 2
3.
Z čeho jest těchto 5 ona tertia portio? ze 24? ze 24
12 ? ze 24
3?
Srov. též Windscheid n. u. m. Czyhlarz str. 251. P., k tomu str. 252.
n. P . 5. č. c. (oproti Arnoldovi comm. ad. L. 7. §. 1. cit. Bero!. 1850',
kterýž přichází k témuž výsledku jako Duaren, přijímaje rok ideáln)",
kterýž se, jako skutečné měsíce manželství, dělí ve stejném poměru na
obě doby plodů.) - Emendací chce pomoci Brinkmann v Haimerlově
Vjschr. XVII. 10. XVIII. 5. srov. civ. Arch. XXXVI. 15.; čteť [no U. m.
XVID. str. 98.]: "vindemiae fru ctus et tertia portio . .. ex ea pecunia
quarta portio V. 1'.," béře totiž 30. září za počátek manželství a za
dobu vinobraní, nechávaje viniční rok počínati 1. říjnem, považuje
"vindemia" a 1/3 pachtového co výnos 16 měsíců a počitaj e z něho 1/4
na 4 měsíce manželství ; přes to domnívá se, že rozpočet tento lze jen
výminečně připustiti a pravidelně dlužno v každém období plodů pro
sebe uvažovati výnos a trvání manželství. Naproti tomu Czyhlarz str. 249.
n. P. 2. - Jinou opravu navrhuje Mommsen (Dig. I. p. 718.): "vindemiae
fructu s quarta portio et tres" (sc. portiones mercedis instantis anni
etc. ?), jejíž výklad a ospravedlnění musí se ještě očekávati. - Též
Bechmann II. str. 203. n. bere v odpor integritu L . 7. §. 1. cit., ale
toliko pro nedostatečnou souvislosť slov "neque enim etc." (v čemž mu
Czyhlarz str. 249. za pravdu dává), aniž by měnil poslední větu "Itaque
etc.," ve kteréž neshledává pravidlo, nýbrž spravedlivou výjimku z domnělého pravidla, že prvá sklízeň cele muži náleží, kdežto se vykladatelé ponejvíce nad L . 7. §. 1. proto pozastavují, proto ' že se zdá,
jako by se tam muži příliš mnoho poskytovalo . Na jiný však způS'ob
nyní též Brinz str. 1271. 1273. a Baron, Pand. §. 340. shledávají
nesprávnosť rozhodnutí vL. 7. §. 1. cit. obsaženého vtom, ' že prý poskytuje manželi příliš málo, že totiž "mimo vinobraní (vindemia) nestává se dělencem celé v annus novissimus spadající pachtovné (11/12 ),"
což ovšem jeví se slušným v tom případě, když muž obdržel celý výnos
ročni již v jedné - části doby (prvého)
posledního roku manželství.
(Srov. též Puchta ll . U . m.) - Oproti tomu s ostrovtipem háji Huschke
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v Ztschr. f. R. Gesch. X. str. 1. ll . proti každému odporu L. 7. §. 1.
2., kteráž prý dobře souvisí a žádné opravy nepotřebuje, zvláště
zastává se rozhodnutí v L. 7. §. l. n. Z. co zcela správného v tom
smyslu, že dlužno peněžitou hodnotu vinobraní a jen 1/4 pachtovného
s účtovati jakožto úhrnuý výno s plodů posledního roku trvání věna, z toho
pak náleží 1/3 manželi, % manželce, kteréž ještě připadnou % pachtovnéLo. [Srov. ještě z nejnovější doby Bolze v civ. ArcL. LXI. str. 321 .. 334.J

§. 408.
cc) O nárocích

opáčných .

Nároky opáčné mohou vzniknouti tím, že manžel podnikl náklady v příčině věna. a) Náhradu nákladú nutných lze vúbec požadovati dříve ještě, nežli se vrátí věno; b) ba, možno-li náklady
takové z věna si sraziti, zmenšÍ se tím obnos věna, 1) a po pH
padě spotřebuje se tím věno . C) To platí o mimořádných a nemalých nákladech, . jichž tř'eba bylo podniknouti, aby pi'edmět věna
zachráněn byl pi"ed zkázou neb zhoršeJ~ím a za jichž opomenutí I
by manžel musel zodpovídati se, vyjímaje ovšem obyčejný náklad '
za pÍ'Íčinou zachování věcí učiněný, kterýž pokládati sluší za břímě
s užíváním spojené. cl) Pro náklady užitečné e) nelze manželce neb
jejím dědicúm věno zadržovati aneb s restitucí meškati,2) nýbrž
dlužno náhradu takovou pohledávati zvláštní žalobou mandati neb
negotiorum gestorum contl'aria actio; f) co se však týče nákladú
na ozdobení podniknutých, přísluší manželi a jeho dědicúm toliko
ius tollendi. g) Pokud dlužno vrátiti požitky, odpočítají se, jako
vždy, náklady s jich dobývá.ním spojené. h) Ostatně lze zrovna jako
za náhradu nákladú žádati taktéž i za pi'evzetí závazkú, kteréž
byl manžel v příčině věcí věnných bez svého provinění podstoupil.
Po zn. 1) Co se týče v ěty "necessarias impensas ipso iure in
dotem miuuere" srov. Mayer : Digestorum de iure dotium XXIII. 3. I.
56. §. l. 3. interpretationem propos. Tubingae 1859. Dernburg, Compeus.
2. vycl. str. 105. n. 126. n. Czyhlarz §. 78 .. 81., zejména v příčin ě
L. 56. cit. str. 284. ll.
a) Dig. de impensis in res dotales factis. 25. 1. b) L. 5. pl'. D. h. t.
c) L. 5. pl'. §. 1. 2. eod. L. nn. §. 5. e. (5.) Ood. de rei UX. act. 5. 13. §. 37.
J . de act. 4. 6. cf. L. 56. §. 3. D. de iure dot. 23. 3. d) L. 79. pl'. D. de V.
S. L. 1 .. 4. L. 12. 14. pr. L. 15. 16. D. h. t. 25. 1. cf. L. 13. eod. L. 7. §. 16.
D. sol. matl'. 24. 3. e) L. 79. §. 1. D. de V. S. L. 5. §. 3. L. 6. 10. 14. §. 1.
D. h. t. 25. 1. f) L. Ull. §. 5. e. (5.) Ood. cit. cf. L. 7. (§. 1.) L. 8. D. h. t:
L. 7. §. 16. cit. g) L. 7. (pr.) 9. ll. pl'. L. 14 §. 2. D. h. t. L. Ull. §. 5. f.
(5.) Ood. I. C. ll) L. 16. D. h. t. i) L. 55. D. sol. matl'. 24. 3. d. L. 1. §. 3.
D. h. t. 25. 1. - L . 25. §. 4. D. sol. matl'.
3*
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~) Dle starého práva byly možné retentiones eX dote: aut propter'
hberos aut propter mores aut propter res donatas aut propter res
amotas. Ulp. VI. §. 9 .. 17. Srov. Bechmann I. str. 86. n. Dernburg
n. u. m. str. 141. n. Czyhlarz §. 96 . . 103. Právo Justinianské odstranilo obě prvší příčiny retence zcela, v ostatních třech pi'ípadech
však, nehledě k nákladům nutným, prohlásilo retenci věna za nemlstnou.
L. Ull. §. 5. Cod. de rei uxor. art. Czyhlarz str. 383. n. To však netýče se případu, kde sluší vrátiti dos receptitia cizímu zřizovateli . L.
uno §. 13. Cod. I. c. §. 405. P. 1.

§.409.
r) Doba 1·estituce.

'I'!

Za navrácení věna lze z pravidla žádati a) teprve po zrušení
manželství, a jen výminečně již mezi dobou manželství, když manžel
hyl schudl. 1) Ale i když manželství bylo rozloučeno, dlužno toliko
pozemky ihned zpět vydati; jiné předměty věna do roka, 2) načež
bez dalšího vybídnutí nastává povinnosť ku placení úroků 4 ze sta
z celého obnosu hodnoty. b) Avšak hotové příjmy i z takových movitých věcí, kteréž zvláště (jako species) dlužno vrátiti, náleží za
tu dobu tomu, kdož věno zpět přijímá, C) kdežto jinak commodull1
temporis připadá manželi aneb jeho dědicům . d)
Pozn. 1) Nikoliv pouze v případě úpadku: Seuffertův Arch. IV. 57.
2) Ve starém právu bylo pravidlem: Dos si pondere nu mel'O mensura contineatur, annua, bima, trÍlna die redditur ; .. . reliquae dotes
statim redduntur. Ulp. VI. §. 8. Czyhlarz §. 104 . . 106. Justinian v tom
učinil změnu (not. b. c.). Czyhlarz str. 388. n. srov. str. 371.

S) O žalobách.

§. 410.
aa) Osobní žaloba o

věno . a )

Kdo oprávněn, žádati za vrácení věna, tomu přísluší žaloba
osobní na manžela 1) . a jeho dědice, b) aby touto vymohl vrácení
věna. Opírá-li se právo to pouze o zvláštní úmluvy, rozhoduje povaha této smlouvy též o rázu žaloby, kteráž pak jest bud' actio
. a) L. 29. Cod. de iure dot. 5. 12. (§. 404. not. e.) b) L. un. §. 7. Cod.
rel UX. act. 5. 13. §. 208. P. 2. b. C) L. uno §. 7. b. (7. in f.) cit. (1) L. 24.
§. 2. D. sol. matl'. 24. 3. §. 220. P. 2.
.
a) 1,. nn . Cod. de rei uxol'iae actione in ex stipulatll actionem transfusa
ct de uatura dotiblls praestita. 5. 13. b) L. 2. 9. Cod. sol. matl'. 5. ui.' L. 46.
~e

ex stipulatu, bud' actio praescriptis verbis. ,,) Osobám těm však,
kteréž dle pravidla práva věnného i bez zvláštní úmluvy mají právo,
žádati za vrácení věna, svědčí v každém případě osobní žaloba
actio de dote, (1) kteráž, ač bonae fidei actio a nepředpokládajíc
stipulaci, přece Justinianem nazvána jest ex stipulatu actio. 2 ) Aby
se žaloba tato odůvodnila, ti-eba prokázati, že věno zřízeno bylo, e)
a dle okolností, pokud toto stalo se nejprve na základě přípovědi,
třeba i prokázati, že věno bylo vyplaceno, f) což zejména státi se
musí vždy tehdy, pak-li ten, kdož žádá za vrácení věna, byl sám
osobou, ktel'áž věno připověděla. Oproti listině, přijetí věna vysvědčující, pÍ'Ísluší žalovanému, nebyla-li později vydána zvláštní
kvitance o tom, že připovězené věno bylo vyplaceno, g) tak zvaná
querela neb exceptio non numeratae dotis, a to až do uplynutí
jednoho roku aneb tří měsíců po zrušení manželstvÍ, dle toho,
trvalo-li toto na nejvýše dvě leta, aneb déle dvou, ale nikoliv více
než 10 roků; f) jinak stížnost ta zcela odpadá. 3)
Pozn. 1) Byl-li muž je ště v moci otcovské, a dostalo-li se věno
jeho otci, sluší na tohoto žalobu podati. L. 22. §. 12. L . 31. §. 3.
D. sol. matl'. 24. 3.
2) Starší právo rozeznávalo actio ex stipulatu, kteráž byla na
dědice přecházející stricti iuris actio, předpokládajíc, že vrácení věna
bylo stipulováno, od vlastní actio de dote neb rei uxoriae actio , kteráž
v nedostatku zvláštní úmluvy místo měla, jsouc bonae fidei actio a
příslušíc t.oliko manželce aneb jejímu otci, nikoliv dědicům . Justinian
chtěl i v tomto případě dědicům manželky poskytnouti žaloby, jako by
vrácení věna bylo umluveno, nazvav ji actio ex stipulatu, ale udělil
žalobě této povahu bonae fidei actio , jejíž účinky v některých kusech
spolu blíže vyznačil. Srov. §. 405. P . 4. Czyhlarz §. 110. násl.
3) Byl-li muž, když v manželství vcházel, ještě llezletilým, pří
sluší mu ku podání stížnosti celkem lhůta 12 let, dědicům jeho však
nanejvýše jenom ještě lhůta jednoho roku, počínaje od doby jeho úmrtí,
pak-li totiž zbytek oné lhůty není již bez toho menší. Jsou-li dě
dicové manžela, jenž lm podání stížnosti ještě byl oprávněn, dosud
nezletilí, dopřává se jim lhůta 5 roků, počínajíc ode dne smrti zůsta
vitele. Nov. 100. cap. 2. Sporno ostatně jest : vztahuje-li se předpis
tento na veškeré předměty věna , aneb pouze na předměty zastupitelné 'ť
sluší-li téhož užiti v příčině každéhokoliv potvrzení o přijetí věna vydaného, aneb jen potud, pokud v písemné smlouvě manželské (instruD. eod. 24. 3. C) L. uno §. 13. cit. L. 6. Cod. de ime dot. 5.
pl'. §. 2. 4. 6. 14. Cod. 1. C. §. 29. J . de act. 4. 6. cf. §. 405.
de dote cauta et n011 numerata. 5. 15. f) L. 33. D. de iure
~. 406. P. 4. g) L. 14. §. 1. Cod. de non num. pec. 4. 30. ll)
1. 2. L. 3. Cod. de dute cauta. 5. 15.

d) L. uno
e) L. 1. Cod.
dot. 23. 3. d.
12.

Nov. 100. cap.
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mentum uotale) se uvádí, že věno zřízeno bylo ? Gneist, formelle Vertr.
str. 32. nás!. Sin tenis II. §. 96. P. 30 .. 34. III. §. 133. P . 36. Windscheid §. 504. Opětně yšak.i zde hájí se náhled, že nemá všude místa
zastavení průvodní moci, jaká se přikládá potvrzení o přijetí. Srov.
§. 262 . 281. Czyhlarz §. 115.

§. 411.
bb) Žaloby věcné .

Aby zabezpečilo se pohledávání z věna, propújčilo se manželce všeobecné právo zástavní k majetku manželovu, 1) kteréž počíná s dobou, kdy věno zi'ízeno, pokud se týče vyplaceno (illat.io)
bylo a působí t.ak, že i ty věci ; jež věnem se daly a tak do majetku mužova byly přešly, zavazelly jsou právem zástavním manželce
Ca jejím dědicúm) pro její pohledávání 7. věna. Mimo to přísluší
manželce též právo, bu cr ihned, jakmile lllanželsl\ý svazek byl zruš en,
aneb když muž byl schudl, ještě po čas manželRtvÍ, žalobou věcnou
domáhati se věcí věnných v majetkumanželova se nalezajících, jako
by jí náležely, ať byly dány s odhadem neb bez odhadu in dotem ,
kterážto žaloba p11sobí i proti všem věřitelúm, kterýmž snad manžel
věci ony byl zastavil. A oproti této žalobě nemají též místa obrany
7. vydržení neb promlčení, jestliže ode dne zrušení manželství neb
i:ichudnutí manžela doba k vydržení neb promlčení potřebná ještě
neuplynula. 2) Totéž právo dáno jest manželce i co se týče jiných
věcí ' ze statku věnného mužem poi'ízených (res quasi dotales.) 3)
Pozn. 1) Před Justinianem měla manželka toliko osobní privilegium exigendi; srov. §. 227. P. 3. e. Czyhlarz §. 118. Justiniallem
propůjčen jí nejprvé r . 529. jakýsi způsob jistoty práva zástavnílw
toliko co se týče věcí věnných (srov. p. 2.), pak ale v L. un.§. l.
Cod. de rei UXOl'. act. 5. 13. (a. 530.) všeobecné právo zástavní k majetku mužovu, a v L. 12. Cod. qui pot. 8. 17. (18.) (a. 531.) prohlásil Justinian právo to ve prospěch manželky a jejich dětí za privilegované; srov. §. 373. P. 2. g. §. 385. not. d. Czyhlarz §. 121. 122.
[Ubbelohde v civ. Arch. LVIII. 13.].
2) Pramen těchto zásad právních jest Justinianem 1'. 529. vydaná L. 30. Cod. de iure dot. 5. 12. In l'ebus dotalibus sive mobilibus sive immobilibus seu se moventibus, si tamell exbnt, sive aeshmatae sive inaestimatae sint, mulierem in his vindicandis omnem habere
post dissolutum matrimonium prael'ogativam (iubemus Hal.) et neminem
cl'editorum mariti, qui antcl'iores sint, (posse) sibi potiorem causam
il! his per hypothecam vindical'e, quum eaedem l'es et ab initio uxol'is
fueJ'allt et naturaliter in eius permanserunt dominio etc. (Srov .. §. 404.
P. 1.). - §. 1. Volumus itaque eam in l'em actionem quasi in huiusmodi l'elms pl'opriis hab el'e et hypothecariam omnibus anteriol'em possi- .

dere, ut, sive ex naturali iure eiusdem mulieris res es se intelligantur, vel
secundum legum subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse (videantur),
per utramque viam, sive in rem sivc hypothecariam, ei plen'issime consulať Ul'. §. 2. Omnis autem temporalis exceptio, sive per usucapionem
induct a, sive per decem sive per viginti annorum curricula, seu per
triginta vel quadraginta annorum metas, sive ex alio quocunque tempore maiore vel minore introducta, ea mulieribus ex eo (tempore) 0pponatur, ex quo possillt actiones movere, id est et.c. Výklad tohoto zákona jest však velice sporný, a obě nejnovější monografie o nm. právu
věnném tu se velice od sobe odchylují: Bechmann II §. 172 .. 175.
Czyhlarz §. 119. 120. Sporno jest zejména:
a) znamenají-li slova "si tamen extant" "pak-li věci ty vůbec ještě
jsou před rukama" aneb spíše jen "nalezají-li se ještě v majetku manžela, nejsouce od něho snad již dříve platně zcizeny?" Prvého výkladu
hájí v nejnovější době Bechmann str. 470. násl.; proti tomu Windscheid
§. 503. P. 7. Czyhlarz stl'. 413. Scheurl v krit. Vjschr. XI. str. 336.
Brinz str. 1277. Baron §. 343. cf. L. 6. in f. Cod. de secund. nupt. 5. 9.
"extantes autem ... res, si non fuerint alienatae sive consumtae vesuppositae," L. 12. §. 1. Cod. qui pot. 8. 17. (18.) "licet res dotales
vel ex his aliae comparatae non extent, sed quocunque modo vel dissil
patae vel consumtae sunt (sint)."
b) Sluší-li výrazem res aestimatae rozuměti též venditionis gratia
aestimatae re.s aneb toliko taxationis gratia aestimatae? Za výklad poslednější přimlouvá se Kindervater v Bekkerově Jahrb. VI. str. 344.,
ješto res venditionis gratia acstimatae nestaly se vlastně dotales res
aniž legum subtilitate majetkem manžela; proti tomu li většinou spisovatelů Bechmann II. str. 469. nás!. Windscheid §. 503. P. 8. Czyhlarz
str. 414.
c) Jaké povaby jest ono vL. 30. cit. manželce propůjčené právo
a jí příslušící žaloba věcná? Po náhledu jed n o m propůjčeno zde
manželce pouze privilegované právo zástavúí, Lohr v Mag. IV. stl'. 70.
ilás!.,v civ. Arch. V. str. 295. O}Jroti tomu sbledává Bechmanll
(II. str. 476. nás!.) v L. 30. n o vou věcnou žalobu, totiž směsici žaloby vindikační vyššího stupně a actio hypothecaria, kteráž má za účel ,
by 'manžellra, co se týče věcí věnných dósud jsoucích jakož i zcizen)'ch,
seč možná octla se v takovém postavení, jako by byla nepřetržitě zi'lstala vlastnicí; uznává tudíž, že vlastnictví ipso iure spadá opět na
manželku, a působí spád ten slovně sice jen ex nunc, skutečně však
ex tunc; neboť výslovně (II. str. 479.) dokládá, že věci věnné nelze
jinak zciziti, "než s právní vlastností na nich lpící, že jsou věcmi
. věnnými a že po zrušení manželství připadnou zase munželce," a jiného
rázu nemá ' žádná t. zv. revocatio dominii ex tunc (§. 128. P. §. 71.
P. 6.). Náhled dosud vládnoucí v pravdě uznával spád aneb nápad
vlastnictví k věcem věnným neplatně zcizen)'rm toliko ex nunc, a jen
vedle toho udělovala se manželce hypothecaria actio na ochranu proti
věřit.elům. Puchta §. 416. not. g. Windscheid §. 503., též i Czyhlarz
v Lindově Ztschr. n. F~ XX. str. 24., (srov. shora §. 128. not. g.) .
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Oproti tomuto náhledu shledává Ihering v dogm. Jahrb. I. str. 126.
násl. str. 158. násl. (srov. X. str. 517. násl.), v řečené in rem actio
L. 3 O. cit. pouze jakousi rei vindicat.io utilis, kteráž prý jest toliko
věcným sesílením osobní žaloby na muže (aneb jeho dědice), směřujíeí
ku převodu vlastnictví. (§. 145. P. 3.). Ale byť bychom žalobu tu
l)rostě pokládali za utilis rei vindicatio a popírali, že vlastnictví ipso
iure na manželku spadá, tož přece každým způsobem jsme oprávněni,
a jestiť úmyslu zákona přiměřeno, bychom připustili žalobu . tu nejen
na toho, kdož věno vrátiti l)ovinen (Ihering I. str. 161. násl.) , llýbl'ž
i na třetího neoprávněného držitele a taktéž i na toho, komu tepné
po zrušení manželství věc věnná byla zcizena mužem neb jeho dědici
bez svolení manželky. Kindervater n. u. m. str. 343. násl. 356. násl.
Windscheid §. 503. P. 4. §. 174. P. 9. Czyhlarz, Dotalrecht §. 120.
Scheurl n. u. m. XI. str. 337. Žalobu tu lze tudíž pi'irovnati k Publiciana actio v tom případě, lze-li exceptio iusti dominii prostředkem
doli replicatio vyloučiti (§. 170. not. rL), kde žalobce dle L. 52. D.
de acquir. dom. 41. 1. věc drží skutečně in bonis; protož jest asi
dovoleno říci: žena může pohledávati věc věnnou jako své vlastnictví, .
prostředkem actio in rem, quae de proprietate est, jak se vyslovuje
N ov. 91. cap. 1. Tím nevylučuje se prozatím vindikační právo manželovo aneb jeho dědice oproti třetímu držiteli; můžeť naopak pro opomenutí jeho k zodpovědnosti býti potahován. Scheurl n. u. m.
d) Spomo jest též, zda-li, pokud L. 30. cit. vztahuje se též na
res venditionis gratia aestimatae, maželka může s výsledkem žalovati
prostředkem žaloby vlastnické na tobo, kdož k restituci povinen a na
věřitele jeho i tehdy, když nabízí se jí zaplacení její pohledávky obnosem odhadu? nejnověji s Bechmannem II. str. 469. násl. (viz však
též stl'. 222.) při svědčuje k otázce té ještě Scheurl ll. u. m. (stl'. 275.
337.), ale právem vyslovuj e se zápol'll ě Windscheid P . 8. Czyhlarz
str. 419.
3) Toto rozšíření L. 30. cit. llznává se v L . 12. §. 1. Cod. qui
pot. 8. 17. (18.) (srov. l)ozn. 2. a. n. lL) a sem sluší vztahovati
v právě Justinianském L . 54. D. de iure dot. 23. 3.: "Res, quae ex
dotali pecunia comparatae sunt, dotales esse videntul'," srov. L . 22.
in f. D. h. t. 24. 3. "quae vel in dote(m) datae sunt vel ex dote comparatae, quasi et hae dotales sint." Ihering n. u. m. 1. str. 130. násl.
Bechmann II. str.) 233 . násl. 470. Windscheid §. 500. P. 1. §. 503.
P. 4. 8. 9., též Demburg, Pfandrecht I. str. 383. P. 6.

§. 412.
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B. O vlastním jmění manželčině. (]ýIajetek para/'ernální.)
Jmění manželčino, kteréž věnem nebylo dáno, sluje dle i'eckého výrazu 71a(!ác:pó(!l rt. ") Na majetek tento a správu jeho nemá
manželství žádného právního púsobení. Muži přísluší k němu jen
l

a) L. 8. Cad. cle pact. couv . .. 5. 14. ll) L. 8. Cad. cit. L. 17. CaJ. Je

tolik práv, na kolik jich manželka mu propustí. b) Ona ml1že mu
propůjčiti správu a za tím účelem i vlas.tn~c~~Í s~ého ,~aj~tku ~a
čas trvání manželství; c) ale odtud nevzmka zadny zvlastm pomel'
rázu práva manželského; d) jenom že manžel zde, jako v příčině
věcí věnných, práv jest toliko co do diligentia quam suis rebus,")
a pi"ísluší manželce zákonné právo zástavní pro nároky jí odtud
vyrústajíd. f)
Pozn. 1) Dnešní terminologie nazývá bona paraphema zvláště
onen majetek manželčin, jenž dán muži ku spravování, arg. 11. pl'.
(L. 11.) Cod. eit. "ut loco paraphernorum apud maritum maneant;"
onen pak, jehož správu manželka sobě byla podržela, bona recept~tia,
dle Gell. noct. att. XVII. 6. "servnm receptitium, hoc est, proprmm
servum suum, quem cum pecunia reliqua receperat neque dederat dotí,
sed retinuerat." Poslednější výraz může snadno omyl vzbudit.i, jako by
manželka musela si zvláště vyhraditi správu svého jmění.
'1) Vzhledem k věcím , jež manželka jako své vlastnictví drží,
mm.ává pl'. ř. zvláštní domněnku . (t. zv. praesumtio Muciana). L. 51. '
D. de dOllat. int. v. et u. 24. 1. (Pomp. lib. 5. ad Quintum Mucium).
Quintus Mucius ait.: cum in controversiam venit, unde ad mulierem I:
quiu pervellerit, et veritus et honestius est quod non demonstratur unde
habeat, existimari a viro, aut qui in potestate eins esset, ad eam pervellisse. Evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtul'
Q. Mucius probasse. Srov. L. 6. in f. Cod. de donat. int. v. et u. 5.
16. (§. 414.), Tenge v civ. Arch. XLV. 13. "iiber die Bedeutung dej'
sog. pl'aesumptio Muciana." Seuffertúv Arch. II. 302. IX. 298. Xl. 250.

§. 413.
C. Donatio propter

m~ptÚts/')

Donatio propter nuptias, pi'ed Justinianem zvaná ante nuptias
donatio, jest zvláštní právní ústav, věnu podobný, totiž dal' 111anmanželem choti učiněný pro pÍ'Ípad, že by týž schudl aneb že by
vinou jeho neb následkem úmrtí manželství se zmšilo. b) Ve svém
i'ímském významu není více zal·ízenÍ to praktickou instituCÍ dnešního
11ráva obecního. J) V jiném smyslu sluje donatio ante nuptias aneb
sponsalitia darování, kteréž snoubenci sobě byli učinili vzhledem
Ir zamýšlenému manželství. C) Takové darování lze zpět žádati, pak-li
danat. iut. v. et u.. . Ó. 16. C) L. 9. §. 3. D. de iUl'e dot. 23. 3. L. ll. Cad.
ďe pact. COllv. 5 14. d) L. 9. §. 3. in f. cit. e) L. ll. cit. f) Cf. §. 373.
P. 2. g. fl.
a) Cad. de uonatianibus ante lluptias vel pl'optel' uuptias et spollsalitiis.
5. 3. b) L. 17 .. 20. Cad. l. c. Nav. 61. 97. 109. cJ L. 1 .. 16. Cad. l. c. ci
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§. 414.

D. Darování mezi manželi. a) .

;;?:rov~ní .mez~ manželi" tedy po dobu trvání platného manzelstv,J,! 111 k oh;r, pred početlm C) neb po zrušení jeho, d) jsou ne~latna; ) neslusl se, aby jeden manžel pro štědrost druhého n
utra-ty tohoto majetek sVl1j rozmnožoval. 2) Darování J' est ničí e) va
l'
'
V} , ,
m, vec
(aIOvana- neprec laZl do vlastnictví obdarovaného 1) slibem d _
vacÍm nevzch' , v'd ' v l b '
aro
v.
' ~Zl za na za o a, darem proká.zané prominutí dluhu
p~~a.zuJe se, Jak? by se l~ebylo stalo; g) žaloba kondikční přísluší
cl~ICl vtu , kde. vube: na utraty jeho jinérriu dostalo se nějakého
p~ospechu ma]etkoveho, h) a taktéž i t.ehdy i) když obdarovaný nmná
VIce předmětu původně mu darovaného . 3) 'Ale zValoba smeruJe
vv . pouze
L. 32. §. 28. D. de don int v et u 24 1 L
§
d l L. 15. Cor1. 1. C.
e) ·L. Úl. Cod. 1.' c.· . . 1. . l. D. de donat. 39 ..' 5.
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b)
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1, obohacení, ktel'éž obdarovanému zústalo; k) tento podrží i plody,
svou pílí z věci dobyté. I)
Nepřežije-li však dárce obdarovaného, stane se smrtí jeho
darování zúplna platným a nedotknutelným, m) convalescit clonatio,4)
ač-li nezměnil týž vúli svou, n) předpokládaje ovšem, že darování
nebylo neplatné z jiného žádného dúvodu, Ilež za příčinou manželského svazku. 0) Darování na případ smrti co takové mezi manželi
učiněné jest povždy platné. p) II)
Pozn. 1) Srov. vúbec Savigny, System lY. str. 165 .. 194. Windscheid, Pand. §. 509. Brinz str. 1303. násl. [A. Keysser, Das Verbot
d. Schenkung unter Ehegatten ... Inaug. Abhdlg. Strassburg. 1878.J.
pravil1l0 to vztahuje se též i k darováním , kteráž pocházejí od osou
aneb učiněna byla osobám, spojeným s jedním z manželů ouvazkem
moci otcovské, jakož i ('.0 se týče darování mezi osobami, kteréž takovýmto svazkem s jedním neb druhým manželem jsou spojeny: vyjma
darování z tak zv. peculium castrense aneb quasi castrense aneb na
jeho prospěch učiněná. L . 3. §. 2 .. 8. L. 32. §. 16 .. 21. D. h. t .
24. 1. L. 4. 5. Cod. 5. 16. cf. 60. pl'. D. eod. Rozšíření toto odů
vodněno bylo působením moci otcovské na práva majetková dle práva ,
staršího, l,teréž však vyloučeno bylo vzhledem k oněm dvoum }Jekulicím. Dle práva Justinianského (§. 429.) .bylo by ovšem důsledné bývalo, aby se mělo za to, že i v jiných případech tohoto druhu pravidlo
ono změněno bylo, a tak i Savigny n. U. m. str. 172. p. O. tvrdí, že
nyní platí darování učiněné dětem- v moci manžela se nalezajícím, s vyloučením otcovského práva k užívání. Avšak v pandektách přijaty jsou
zúplna ještě zásady staršího práva. - Z pravidla vyňata jsou darování mezi vladařem a jeho chotí. L. 26. Cod. h. t.

2) L. 1. D. h. t. Moribus apud nos recept-um est, ne inter virulll
et uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuo
(mutuato) amore indicem spoliarentur, donationibus uon temperantes, sed
profusa erga se facilitate . [Cf. Nov. 74. cap. 4. pr.] L. 3. pl'. eod.
Haec ratio et oratione imperatol'is no stri Antonini Augusti electa est ;
nam ita ait: Maiores nostri intcr vintm et ~txorem donationes prohib'Uenmt, amorem honest~trn solis animis aestimantes, famae etiam coni·
nncto/'um eonsulentes 1U5 concor-dia pr-etio conciliari videretur, neve melíO!
in panpertatem incideret, dete1'iol' ditior fier·et. Cf. L. 28. §. 2. eDd.
Et sanc non amare nec tanquam inter infestos ius prohibitae donationis
tractandum est, sed ut inter coniunctos maximo affectu et solam inopiam timentes. Pouze darování, kterýmiž umenšuje se majetek jednoho
k vllli obohacení druhého, spadají tudíž pod lJravidlo: L. 5. §. 8 . . 17 .
L. 7. §. 1. 2. D. h. t. cf. L. 25. eod.; nikoliv připuštění ku spoluk) L. 7. pr. §. 3. L. 33 . §. 1. eod. I) L. 15. §. 1 . . L. 17. pl'. eod. L. 45. D.
de llSur. 22. 1. m) L. 32. D. h. t. n) L. 32 . ..§. 3 .. 5. 15. eod. L. 12. Cod.
h. t. cf. L. 22. D. de probat. 22. 3. No\'. 162. cap . 1. (lleglossov.). 0) L 25.

Cod. h. t.

Pl L. 9. §. 2. L. lO. ll. pf. .. §. lO. D. h. t.
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užívání věci liějaké, L. 18. 31. §. 1. eod., aneb dary manželem poskytnuté na uhražení obyčejných potřeb, L. 15. pl'. L. 21. pl'. 31.
§. 8. cf. L. 33. §. 1. eod., dle zvlá~tního ustanovení též nepatří sem,
(;0 dáno bylo za příčinou znovuzřízení 'stavení zničeného, L. 14. eod . ;
pak též nikoli donationes honoris s. dignitatis mariti causa, L. 40 .. 42.
eod. (srov. Seuffertův Arch. XVII. 251.) aneb exilii causa, 1" 43 . eod.,
aneb d~vo~tii causa, "quae tameu sub ipso divortii tempore, non quae
ex cogltatlOne quaudoque futuri divortii fiunt: L. ll. §. ll. L. 12. 13.
pr. L. 60. §. 1. L. 61. 62. eod. Ostatně pravidlo to týká se každého
způsobu darování (dando, promittendo, liberando), L. 3. §. 9 .. L. 4.
5. §. 1 . . 4. D. h. t., též i taková pod záštitou jednání onerosního uči
něná, L. 5. §. 5. L. 7. §. 6. 1" 31. §. 3 .. 5; L. 52. pl'. D . eod.
Srov. ještě zvláště L. 44. eod. Si extraneus rem viri, ignol'ans eius
esse, ignoranti uxori, ac ne vir o quidem sciente eam suam esse donavel'it, m~li:l' recte eam usucapiet. Idemque iuris erit, si is, qui' in potestate Vln erat, cl'edens se patremfamilias esse, uxori patris donaverit.
Sed si vir rescierit sUaJU rem esse, priusquam usucapiatur, vindieal'eque
eam poterit nec volet, et hoc et mulier noverit, interrumpet.ur possessio
quia transiit in causam ab eo factae donationis. Ipsius mulieris scienti~
propius est ut nullum adquisitioni dominii eius adferat impedimentum'
Ilon enim omnimodo uxores ex bonis virorum, sed ex eausa donatiolli~
ab ipsis factae adquirere prohibitae sunt. Savigny v Ztschr. ť g. Rtsw.
I. 10. [a tamto 18. str. 424. násL] (verm. Schriften III. 25.) prvý vyložil uspokojivě místo toto na základě správné interpunkce (před Ipsius
místo za scientia); srov. Savigny, Syst. IV. st.r. 570. násl.

3) V příčině takých věcí, kteréž z darovaných peněz byly
pelly aneb jich7. nově získáno specifikací darovaných věcí, přísluší
též utilis rei vindicatio. L . 29. §. 1. L. 30. L. 55. D. h. t . (§.
P . 3.) Kindervatel' v Bekkerově Jahrb. VI. str. 344. násl. 348.

koudárci

145.

rragm. §. 276. L 3. }Jl'. (L. 3.) Cocl. h. t., Savigny IV. str. 190. násl.
(jenž v L. 23. pojímá druhý díl co prosté referování, nikoliv jako
schvalování), a sice arg. a) L. 32. §. 1. D . h. t. Oratio .. . pertinet ...
ad omnes donationes inter virum et uxorem factas, ut et ipso iure res
fiant eius, cui donatae sunt, et olJligatio sit civilis; cf. L. 32. §. ,23 .. 26.
eod. b) L . 33 . }Jr. eod. Si stipulata fuerit mulier anmium ... si manente
matrimonio decessisse maritus proponatur, puto, quia in annuo quoquc
donatio vertitur, posse dici, stipulationem (al. donationem) confirmari
ex senatusconsulto. §. 2. Et si forte maritus ab uxore stipulatus sit
iel annuum decesscritque mulier constante matrimonio, dicendum erit,
ex oratione donationem convalescere. c) Nov. 162. cap. 1., kteráž výslovně a obecně uznává nabytí platnosti slibu darovacího, ale není glosovaná. Srov. též ještě L. 2. Cod. de dote cauta. 5.15. Seuffertův Arch.
XII. 41. (přisvědčivě), avšak XVIII. 260. (záporně) . Pokus, odstraniti
odpor v L . 23 . cit., znova učinil Schtitze v Bekkerově Jahrb. III.
str. 442. násL, maje za to, že míní se zde sponsio na místě dlužníka
manželky elonandi animo učiněná, a upozorií.uje tu, že dle starého
práva (GaL III. 120.) tento druh rukojemství byl nezděditelným. Proti
tomu však právem Vangerow 7. vyd. I. str. 420. Srov. nyní cllikladně
pojednání od F. P. Bremera v civ. Arch. LI. 13., kclež přiehází se
k tomu výsledku, že vložená L. 32. §. 1. cit., vzhledem k L. ll. Cod. ,
de contrah. stip. 8. 37. (38.) L. Ull. Cod. ut act. et ab hered. 4 ll.,
vyjadř'uje pravou myšlénku práva Just., L. 23. cit, že však jen nedo])atí'ením přijata byla. Srov. též Winascheid §. 509. P. 35.
5) lZclálo by se snadno, jako by tato věta odvozena byla z prvší,
co do dějinného původu; však jest tomu právě naopak a platila poslednější věta již před prvší tak zv. oratio Antonini ; v. Savigny n. u.
m. · str. 181. násl.].

násl.

4) Ustanovení to zavedeno jako novota na základě orace Autonína Caracally "ante exces sum Divi Severi patris sui" [z r. 206.] L. 32.
pl'. D. h. t. srov. §. 2. ibid. Ait oratio: Fas esse, eumqt~idem, qU'i
donavit, poenitere, heredern ver'o et"ipere lorsitan c~dversus vol'untatem
supremllm eius, qt~i donavel'it, dur'um et aval'um esse. §. 14-. ibid . Ait
enim oratio: si pržol' vitct decesserit, qui donatum accepit; non videtul'
autem prior vita decessisse, qui donatum accepit, cum simul decesserint.
(Cf. §. 27. P. 2.). - Velice spornou jest však otázka: zda-liž i nesplněný slib darovací smrtí phslibujícího nabude platnosti? Záporně
odpovídá Wachter v civ. Arch. XVI. 4-. Vangel'ow §. 225 . P. 2. a "co
arg. L . 23. D. h. t. (Ulp. lib. 6. ad Sab.) Papinianus recte putabat,
orationem Divi Severi ad l'erum donationem pertinere: denique si stipulanti SlJOpondisset uxori suae, non putabat conveniri posse heredem
mal'iti, licet durante ' voluntate maritus decesserit; oproti tomu }Jři
svědčuje Lóhl' v civ. Arch. XVI. 9. (jenž v L. 23. cit. slůvko recte
vypouští), Puchta vRh. Mus. VI. 9., kl. Schriften str. 332. násl. (jenž
L. 23. cit. vztahuje na dřívější obmezenější oraci Severa, cf. Vat.

§. 415.
E. O krádežích

me~i

manželi.:1)

Pro krádeže, jichž se dopustil jeden manžel na druhém, nemá
i po zrušení manželství místo actio furti, nýbrž toliko žaloby reipersekutorní. b) Zvláštní pak žaloba, actio rerum amotarum, poskytuje se, dopustil-li se manžel na manželi, aneb na tom, v jehož
moci tento se nalézá, C) krádeže vzhledem k nastávajícímu rOzvodu, d) pak-li došlo skutečně k rozvodu. e) Žaloba ta jest žalobou
a) Dig. de actione rerum amotarum. 25. 2. Cod. 5. 2l. b) L. l. 2. 3.
§. 2. L 22. §. l. L. 24. 25. D. h. t. cf. L. 2. Cod. h. t. C) L. 3. §. 4. L. 6. · §. 1.
L. 15. §. 1. D. eod. d) L ll . §.l. L. 17. §. 1. 1" 20 . 21. pl'. eod. e) 1" 25. 30.
eod. cf. L . 6. §. 3 .. 6. eod. - L. 2. Cod. h. t . fJ L. 26. D. eod. g) L. 17.
§. 2. L. 21. §. 3 . . 6. eod. h) L. 3. §. 4. L. 4. 5. 6. §. 1. D. eod. i) L . 19.
20. eod. k) L. 3. Cod. h. t. cf. L. 6. §. 4. D. h. t. §. 104. P. 2. I) 1" 22.

§. 4 . . 4. c. (§. 4.) Cod. de fmt. 6. 2.
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kondikční (condictio), f) směi'ujÍC k náhradě, g) zrovna jako condictio
furtiva, možná též žalovati jako pi'i actio cle peculio. ll) K žalobě
té oprávňuje již i okolnost, že manžel při odcizení pomáhal, aniž
by věc dostala se jemu, i) a pojednává se o ni na jednom místě k)
jako o žalobě delikčnÍ, i když byla podána na dědice vinníka. Odcizil-li jeden z manželi'! druhému věc n'ějakou , za kterou tento
třetí osobě jest odpovědným, připouští se již po čas manželství
actio rerum amotarum. 1)
Pozn. Windscheid §. 454. P. 24. prohlašuje actio rel'. amot. za
nepraktickou; naproti tomu Brinz str. 1302. n.

§. 416.

F. O účincích rozvodn na práva maJetková

.,

Nehledě k následki'!m se zrušením manželství vúbec spojeným ,
múže rozvod míti v zápětí ještě zvláštní účinky, na práva majetková působící. Dle práva i'ímského jsou 1) ustanoveny značné škody
majetkové co tresty na rozvod proti zákonu spi'!sobený. a) Dnešní
doby nemají tyto ovšem žádné di'!ležitosti, ješto dle práva nyní
platného nelze více dosíci rozvodu pouhou libovÚlí. 2) Takovouto
újmou na majetku, a sice na prospěch druhého manžela, vyhrožuje
se též tomu, kdo rozvod zavinil, dav k němu svým chováním i'ádnou
pi'Íčinu. b) Tato ustanovení platí až po dnes, 1) a to ne jen, když
jde o úplné zrušení manželství (quoad vinculum) dle protestantského práva manželského, nýbrž i běží-li o rozloučení od stolu a
lože, C) kteréž jenom možné jest dle manželského práva katolíků.
Pozbudeť a) provinilá manželka věna svého, kteréž jinak by jí pi'ipadlo, nyní pak pi'ipadne manželi, a nemá-li takovéhoto nároku
k věnu, pozbude čtvrtiny svého jmění, avšak nikoliv přes sto libel'
zlata; byla-Ii usvědčena z cizoložství, zvýšuje se trest ten ještě
o %. b) Je-li naopak manžel vinníkem, musí vydati manželce mimo
věno i donatio propter nuptias,2) a nebylo-li darování takové uči
něno, taktéž (se stejným obmezením) čtvrtinu svého jmění, a je§tě
o % obnosu tohoto více, pak-li ld'ivě vinil manželku z cizoložství
aneb dal-li sám pi'"íčinu k rozvodu tím, že si vydržoval souložnicÍ,

.

aj Nov. 117. cap. 13. Nov. 127. cap. 4. Nov. 134. cap. ll. cf. Nov. 140.
L. 8 .. ll. r:od. de repud. 5. 17. b) Nov. 117. cap. 8. 9. cf. L. ll. §, 1 .. I. c.
(§. 1.) Cod. I. c. c) arg. cap. 4. X. de donat. int. v et n. 4. 20. d) L. 62 .
§. 1. D. de donat. int. v. et u. 24 . 1. cf. L. un . §. 1. D. uude vir et UXOl'. 38.

~ Jsou-li tu dítky z manželství pošlé, vyhražuje se těmto vlastnictVÍ,
co se týče majetku onoho [v tomto případě, jakož i v případě a.];
manželi nevinnému přísluší toliko užívání. c) Mimo to pozbude
každý z manželú rozvodem oněch užitkú z majetku, kteréž by mu
byly připadly, kdyby manželství smrtí se zrušilo, (1) a platí v tomto
ohledu domněnka, že to, čím manžel druhého v poslední své vůli
obmyslil, chtěl zůstaviti tomuto pouze pro ten případ, že manželství
zrušeno bylo smrtí, ale nikoliv, stalo-li se tak rozvodem. a)
Pozn . 1) Srov. o tom, jakož co se týče rozličných sporných
otázek této náuky Sintenis III. §. 136.
2) Ješto dle Nov. 97. cap. 1. věnu povždy přiměřené býti l~ělo

darování zvané donatio proptel' nuptias stejné výše s obnosem vena,
a v tom rovnostejnosť obou manželů měla platiti, tož tvrdí mnozí, že
tedy dnešního času, bylo-li zřízeno věno bez přiměřené donatio proptel'
nuptias, jest mažel provinilý povinen, na místě této (donatio p. n.) zaplatiti ze svého jmění částku, rovnající se obnosu věnnému. Gol'chen
§. 700. [III. 1. str. 100.]. Sintenis 11. u. m. str. 79.

§. 417.
G. O následcích

opětného

manželství. &)

S opětným manželstvím po zrušení dřívějšího spojuje právo
římské rozličné účinky působící na práva majetková, podstatně na
prospěch dítek z dřívějšího manželstVÍ, avšak na újmu tak zv.
coniux neb parens binubus (neb i trinubus atd.) .. Slujíť ne zcela
vhodně, poenae nuptiarum. 1)
1) Kdož opětně vstoupil v manželství (binubus), pozbude ve
prospěch dítek z dř'ívějšího manželství pocházejících vlastnictví
k tak zv. lucra nuptialia, t. j. všech těch statků, jichž od dHvěj
šího manžela nabyl bud' darováním aneb posledním poHzením aneb
věnem aneb prostředkem donatio propter nuptias; 2) zůstane mu
pouze užívclní. Zcizení statků, byť i stalo se pi'ed vejitím v nové
manželství, jest na prospěch dítek neplatné,3) avšak tyto neb jich
'nástupci mohou zcizení to v odpor vzíti teprve po smrti manžela
v opětný svazek manželství vstoupivšího (parens binubus), a ono
nabude opět platnosti, pokud ilásledkem dřívějšího úmrtí dítka
vlastnictví přejde opět na onoho. Vlastnictví připadne dítkám dl é

ll.

aj L. 49. §. 6. D. de legato III. L . 3. D.

D. de donat. int. v. et u. 24. 1.
a) Cod. de secundis nuptiis. 5. 9.

de auro 34. 2. cf. L. ll. §. 10.
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řádu zákonné posloupnosti, ale nehledě k tomu, zda-li se stali
dědici pro zemřelého zploditele, avšak vyjímaje ty, kteří zavdali
vinou svou příčinu k vydědění. b) Pak-li se zakládalo lucrum nuptiale
již o sobě na užívání, neutrpí vejitím v jiné manželství žádného

zkrácení. C) Dítkám z tohoto manželství má zase zflstati nezkráceno
věno aneb donatio propter nuptias, kterouž binubus odtud byl obdržel. d)
_

2) Žádným způsobem ani inter vivos ani mortis causa ne-

může binubus novému spolumanželi více majetku poskytnouti, než
obdrží dítko z dřívějšího manželství, kteréž bylo nejméně obmy-

"Ijl l

sIeno, leda že by bylo takové, jaké manžel byl mohl vyděditi. e)
Byl-li předpis ten porušen, Í"Ídí se dle poměrú, jaké byly v čas
úmrtí binuba. O to, co byl druhý manžel příliš mnoho obdržel,
rozdělí se stejným dílem mezi dítky z předešlého manželství. 4)
Také zmenšení věna aneb donatio propter nuptias jest neplatné
pro druhé manželství, pokud na odpor svrchu uvedenému pi'edpisu
se tím nadržuje druhému manželi. f)
3) Parens binubus 5) není více sprostěn povinnosti lm složení
jistoty 7.a příčinou odkazů, jež jest mu odevzdati dětem 7. dNvěj
šího manželství. g)
4) Matka, dědivši ab instato po dítku z dÍ"Ívějšího manželství
spolu s jeho bratřími a sestrami,6) pozbude opětným se provdáním
vlastnictví svého podílu dědického na prospěch svých spoludědiců,
podržÍc toliko užívánÍ. Udá-li se případ dědiční teprve později,
obdrží hned z počátku toliko právo k užívání. h)
5) Mater binuba více než jindy jest obmezena, co se týče
odvolání darování učiněného ve prospěch dětí z dÍ'Ívějšího manželství. i)
6) Pozbude poručnictví nad oněmi dítky, k) jakož i po výtce
jí pÍ"Íslušícího nároku, dítky ty vychovávati, I) a utrpí ještě k tomu
tytéž škody, jako poruší-li rok smutkový (§. 418.), pak-li vstoupila
v nové manželství, prvé nežli vyžádala pro ony dítky jiného pob) Nov. 22. cap. 22 .. 26. cf. Nov. 2. cap. 1. 2. 4. L. 6. §. 4 .. S. (1.) .
Cod. h. t. 5. 9. cf. §. 373. P. 2. f. (J. C) Nov. 22. cap. 32. 33. cf. L. un. Cod.
si secundo nupserit muliel', cui maritus usumfructum reliquerit. 5. 10. d) Nov.
22. cap. 29 . e) L. 6. pl'. §. 1 . . 3. (pr.) Cod. h. t. Nov. 22. cap. 27. 2S. fJ L.
19. §. 3. Cud. de donat ante nupt. 5. 3. Nov. 22. cap. 31. g) L. 6. §. 1. a.
(§. 1.). Cod. ad Se. Trebell. 6. 49. Nov. 22. cap. 41. h) Nov. 22. cap. 46. cf.
Nov. 2. cap. 3. i) L. 7. Cod. de l'eyoc. donat. S. 5ó. (56.). Nov. 22. cap. 35.
cf. §. S2. P. 2. k) Nov. 22 . cap. 40. Nov. 94. cap. 2. I) Nov. 22. cap. 3S.

l'učníka, než počet učinila a splnila své 7.ávazky poručenské. m)
Mimo to pozbude manžel opětným manželstvím toho, co mu někým
bylo dáno s výminkou neb s ~ložením, že zi'lstane ve stavu vdovském
(indicta viduitate). n)
Pozn. 1) Ty v př'ehledu uvádí Geiger v Lindově Zeitschr. XIX. 7.

srov. Vangerow §. 227. P. 1. Zejména co se týč.e otázk~, m.ůže-li
manžel dj-íve zemí'elfr druhému, na živuzůlltavšímu, prommoutl poslední vůlí . tresty druhého manželství? Geiger II. u. m. str. 2~2. n.,
l(terémuž však odporuje Majer v Lindově Zf,schr. n. F. V. 7. (recte: 8.).
Seuffertův Arch. IX. 300.
2) Vlastnictví věna, kteréž manželi, pokud se týče donatio propter
nuptias, kteréž manželce přišlo k lepšímu, mělo býti vyhrazeno dle
Nvv. 98. dítkám vůbec, nehledě na druhé manželství; ale Nov. 127.
cap. 3. uděleno na živu zůstalé~u manželi vla,stniyctví. dílu n~ jednu
hlavu pi'icházejícího, a tu platí I svrchu uvedeny predpls právlll. Srov.
Marezoll v Lindově Ztschr. lil. 5. [Uízení inventáře: Heinzerling a
Buff v prakt. Arch. n. F. XI. str. 396 .. 402.].
3) Pokud lucra nuptialia l)ři smrti zploditele ' jso~ ještě pi"ed ru.kam a, nebyvše ani zcizeny ani spotřebovány, mají, byť 1 tento nevstoupl~
více v nové manželství, přece připadnouti dětem, bez ohledu, zda-h
tito po něm dědili či nie. L. 5. §. 7. (2.). L. 6. §. 10. ll. (3.). Cod.
h. t. 5. 9.
4) Náhled, že i druhý manžel s dětmi se dělí, opírá se o .p~trně
křiv)r výklad slov [textu Vulgaty]: "hoc autem, quod plus est, dlVldent
ad invicem grati filii parentibus (N ov. 22. cap. 27.), Jak nade vši pochybnosť vychází z textu řeckého.
á) Beze všeho důvodu obmezují mnozí ustanovení to pouze na
otce, a toliko na případ zcela specialní chce jej obmeziti Marezoll
v Lindově Ztschr. V. str. 372. n. Brinz str. 1227.
6) Mnozí rozšiřují dle Nov. 118. ustanovení to též na otce,
kterS'ž dosud mohl děditi po svém dítěti bez bratří a sester tohoto;
nelze popříti, že v tomto směru zdá se býti rovnostejnosť obou .man:
želEl pJ-iměřena. Tomu na odpor Marezoll n. u. m. str. 397., Jemu;.;
zase odporuje Geiger n. u. m. str. 204. n.

§. 418.
H. Zvláštní úéinlry

lJředéaslIého

vejití v nové manželství.

Dle práva Í'Ímského neměla bývalá choť vstoupiti v nové
manželství př'ec1 uplyni.ltím jednoho roku, počítaje ode dne skončení manželství di"ívějšího (tak zv. roku smutečního) , a to i tehdy,
L. 1. pr. (L. 1.) Cod. \lbi pllp. 5. 40. m) No\'. 22. cap. 40. ") Nov. 22. cap.
43. 44. cf. Cod. de indkta vjdl1jt~te E't r1e Ip-gr .Julia miscella tollenda. G. 40.
cf. §. 72. P. 5. a.
Arndtsov)' "andekt)'.
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hyl o-Ii manželství rozvodem, i tehdy, bylo-li slllrtí manžela zl'Ušeno. 1)
Žena, proti tomu se prohře šivší, propadla trestu bezectnosti (infamia), a) a měla mimo to všeho , co od dÍ"Ívějšího muže obdržela,
pozbyti na prospěch sestupníkft (descendentfl), vstupníln1 (ascenrlentft) aneb pobočních pí-íbuzných až do druhého stupně, fl nehylo-li těchto , na pro spěch tisku; žádným zpftsobem nemohla udě
liti svému novému manželi více než tí-etinu svého jmění a měla
pozbyti spůsobilosti, nabyti něčeho darováním aneb poslední vůlí
aneb děditi ab intestato po jiných osobách, vyjma pi"íbuzné včetně
až do tl-etího stupně. Tresty ty neměl ani vladaí- jí prominouti,
jest-li že nepostoupila ihned polovici svého jmění dětem svým . b)
Tytéž tresty pak měly (ne předpisu Justinianova c) manželku stihnouti i tehdy, pak-li porodila mezi rokem dítě , o němž bylo jisto,
že lIení otcem jeho dúvěj ší její choť.
Právo kanonické však zrušilo bezectnosť co následek porušení
roku smutkového, (1) a na tomto základě otlstranila prakse tresty
ony vľthec, ]Jo nechavši toliko potrestání smilstva, spáchaného v mezi dobí tom (v roku smutkovém). ztrátou toho , co nazváno lucra
nuptialia. ~)
Pozn. 1) Star:f- mrav pťellpisoval vůbec, by po smrti nejbli žších
zachovával se jakýsi l:a~ s mute ční , velova zejména měla tal.
učiniti po rleset mě síci), ode dne úmrtí manželova. Vat. fragrn. §. 320.
321. Pauli sent. 1. 21. §. 13. 14. cf. L . 23. 25. pl'. D. de his qui
not. infamia. 3. 2. Klenze v Ztschr. f. gesch. Rtsw. VI. str. 32. 11 .
Kdož povinno s ť tu porušil , stal se bezectným. Paul. 1. c. §. 13 . "Qui
contra fe cit, infamium numero habetur." Pokud ona doba smutkov:1
trvala, n esměla vdovu ojl ě t · se provdati, a to i tehdy ne, hyl-li mu ž
takovým , quem more maiorem lugeri IlOll oportet, jako perrluellionis
damnati, suspendiosi aneb qui manus sibi intul erunt mala conscientia;
l11ěloť se tím zabezpe čiti otcovství dítek, j ež ona mohla ješ tě poroditi;
pře stoup ení zákazu toho m ělo i pro ni i pro jiné co spolupllvodce za
následek bezectno s ť. L. 1.8 .. 12. D. I. c. L. 15. Oorl. eod. 2. ll. (12 .).
("quum . .. tam ea, quam is qui duxit cam uxorem ... perpetuo edi cto
la-bem pudoris eontrahat. ") Srov. Rllrlorff v Ztsehr. f. Rtsgeseh. II' .
st.r. 53. n. A to z ůstalo právem i tehdy, když povinno s ť ke smutku
byla. již pozbyla svého právního v)'znamu (cf. L. 2B. cit.); za I~ano
vání CÍsařů kře sť an s k)' ch předpi sy ty je š tě velmi 7.ostřeny, ješto 'doba
, mnteční })ro vrlovu prodloužena na celý rok, též vytčena tatM lbúta
příbuzn}' ch

a) L . 15. Cod. de cans. ex quib. infam. 2. 1.1 . (12.) . L . 2. Cod. de sec.
\lnpt. 5. ~' . cf. L. ll . §. 3. D. de bis qui not. infal1l. 3. 2. - L. 9. Cod. de
rrpnd. 5. 17. cf. L. 8. §. 4 .. 4. b. (4.) eoc1. ]1) Nov. 22. cap. 22. d . L. 1. 2.
Cod. de sec. unpt. 5. 9. L . 4. Cad. ad Se. TertnlJ. 6. 56. cJ N'0 1: 39. cap. 2.
d) Cal'. 4. 5. X. de sec. \lUpt. Ll. 21.

pro opětné provdání se v p.řípadč rozvodu a před~asné, provd~ní. se
, tíháno ještě jinými pokutami (not. a. b.). Ale v dlgestach naleza se
ještě jedna věta, kteráž na p.ohled připouští výminku, ~ . .~ J . §. 2.
1. C. eam, lluae intra legltJmum tempus partum eclldent ... statlm
posse "nuptiis .~e colloca~·e." Práv~l~l zajisté obmezuje se věta ta dle
souvislosti s §. 1. a 3. ll)ld. na pnparly, kde vdova nebyla ke smutku
~)ovinna, kde šlo toliko o to , aby zam.ezena byla turb~tio s anguini~
(cf. L. · J 1. §. 1. cit. "tempus . .. quo Vll' elugeretur, qUJ solet elugen
propter turbationem sanguinis "). Vangerow §. 227. P. 2: Windscheid
§. 512. P. 1. Srov . té ž Bl'inz :>tl'. 1221. ll .

?

~) V C.al" 4. X. 1. C. praví se: Super illa ... lluaestiolle, qua
quaesitum est, Ull ••. mulier pO::isit siue illťamia nubere infra (illtra)
tempus luctus ::iecundum leges definitum ... respondemus, quod, cum
apostolus dicat : mulie1' Vi1'O suo mortZtO solttta est Ct lege v'iri sni et
in domino nuuat, cui volu-erit, ]lel' licentiam et auctoľitatem apostoli
eius infamia aboletuI'. Namítá se pak sice, že dle pravidel , jak se
zákon vykládá, nelze za to míti, jako by tím byly již i odstraněny
ostatní následky porušení roku smutečního, Vangerow n: U. m., avšak
musí se pí'ece připustiti, že "tyto asi v ú 1J e c přišly v zapomenutí,"
Sintenis §. 137. P. 15., dle toho nelz e věru j)ochopiti, že tl'eba jen
rlokázati. "kterak vyšly z užívání (in desuetlldinem) par t i Ir u I á r ním
oby čejem soudním." Sj)rávněji dí naopak Boi1mer in annot. ad cap. 4.
cit. 1nterim haec dispositio intercessit, ne poenae secundarum nuptiarum
intra annum luctus iuris romani in Germania recipi potuerint. Quae
vero nova lege pl'ovinciali de anno luctus hinc Inde proposita sunt,
nnice ex hac, non ex iure romano, quoad poel1am, aestimari dehent.
Srov. ostatně GIti ck XXIV. str. 197 . n. Geiger n. U. m. str. 228. n.
2uchta §. 429. Jl . lL

Kapitola druhá.

o

poměru

mezi

rodiči

a

dětmi.

§. 419.
Poměr mezi l'odi6i fl dětmi jest, jako manželství, vúbec rá,zll
více mravného než právního, ale pi"ece jeví zál'oveú v mnohém
ohledu právní účinky. Též jest postavení obou rodiM k dětem dle
povahy tohoto pom ěru pod statně stejné, ač př'irozeně převládá
autorita otce. Právo i-Ímské však uznává .moc otcovskou nad (lětm i
se zvhí.;;t.ním rázo:em právním ) čímž j eví se moc otcovská, patľia,
potest.as, co samostatný, zvláště výz nalllný ústav práva rodinného ,
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rozdílný od poměru rodiUl Je dítkáll1 vltbec. Právo Í'Ímské pl'Odělalo v náuce této nejen až po dobu Justinianovu velmi značné
proměny, nýbrž doznalo též v pozdějším jeho užívJní mnohých
změn působením názorů práva německého.
419 Pozn. Srov. Kraut, Die Vormundschaft nach den Grundsatzen
des deutschen Rechts. Sv. lI. (l847.) kap. 1). "Elterliche Vormundschaft."
Str. 586 . . 696. Heimbach, "Vii.terliche Gewalt" \' Rtslex. XII. str. 1 . . 96.
Windscheid §. 513 . . 525.

I. O moci otcovské. a)

A. Jak vzniká.
§. 420.
1) Narozením.
Děti, zplozené v manželství právně platném (§. 39.), spadají
ihned do otcovské moci zploditele. b) Nalézá-li se týž sám je ště
v moci otcovské aneb byl-li v moci otcovské až do své smrti, kteráž
dříve se udála, náleží jeho otci moc otcovská i nad vnukem, a
pi'echází teprve smrtí jeho ua zploditele ještě žijícího. C)
Pozn. Dle práva nynějšího nalézají se děti zplozené z manželství
domněle platného (t. zv. matrimonium putativum) ve stejném poměru,
jako děti zplozené v manželství skutečně platném, pokud aspoň otec
nevě děl o překážce, kteráž platn ému manželství byla na závadu. Cap.
2. 14. 15. X . qui fi]ii sint legitimL 4. 17. (§. 476.).

že někdo dlC€ děti legitimovati, je-li jen otcovství uznáním ::;e
strany otce nepochybným. 2) 2) Povolením vladaře (legitimatio per
rescriptum principis) na žádosť otcovu, C) aneb též, dle přání v poslední vůli vysloveného, po smrti otcově Ila Hdosť dítek neb matky
jejich, d) což má ovšem jen za následek, že děti ty dosáhnou těchže
práv, jako by ještě za živobytí otce byly legltill1ov[-íny. 3) Ku vzniku
moci otcovsl,é poU'ebí jest ostatně vždy též svolení dětí, pokud
tyto mají spůsobilosť vůle; e) pouze pniv manželského zrození dosáhnou beze všeho již nápotomním manželstvím rodiM. f)
Pozn. 1) Dle práva řím. obmezuje se legitimace lIa děti v kon1mbinatu zplozené, naturales liberi. Scbneider v Lindově Ztscbl'. XII. 10.
Dle kanonického a dnešního práva, které~ konkubinát neuznává více
za poměr dovolený, lze legitimovati děti nemallželské vůbec (spul'ii);
sporno toliko, zda-Ii té~ cx damnato coitu nati? jak má většina za to ,
arg. cap. 6. X. I. c. cap. 3. 6. X. de eo lJui duxit in matl'. quam
])olll\it per adulterium 4. 7. Vangerow §. 254. 255. P. 2. Heimbach
str. 22. n. Srov. Seuftertův Ar(;b. 1. 352. III. ti5. V. 188. XIII. 42. '
4;). XIV. 230. XV. 227. XVIII. 261.

2) Legitimace tato byla povolena několikráte, nejprve jen mimo- .
chodem. L . 6. 7. Cod. h, t. 5. 27 . 00 stálý ústav zavedena byla teprve
Justinianem (not. b.), kterýž však nařídil, by lldělána byla in strumenta
dotalia, chtěje takto zabezpečiti p{'ctvol'eni konkubinátu v manželství.
Ku předpisu tomu netřeba nyní více hleděti, jtšto dnešní právo beztoho
vyžaduje ur6ité formy ,' chce-li kdo vejíti v manželství. Srov. ogtatně
Dieck, Beitr. ZUl' Lehl'e v. d. Legitimatioll durch nachf. Ehe . 1832.
Vangerow §. 255.

3) Sluj f}ť

nevhodně legitimatio pcr
předpisu Justinianova

testamentum; srov. Vangerow
má se ostatně legitimace vladaí'em povoliti za tou dvojí podmínkou, že není tu !'ádn ě zplozených
dětí a že nelze provésti legitimaci manželstvím (not. c.) . Ale přes to
jest legitimace platnou , pak-li jen vladař , věda, že nedostává se těchto
podmínek, ji povolil na základě moci llákonodárské; p r á va, žádati
za povolení, nemá nikdy ani otec ani děti, i tehdy ne, jak mnozí tvrdí
(Vangerow ll. U . m. Š. 1. l-leimba(;h str. 29.), jsou-li tu podmínky Justinianem st.anovcné; ncboť dovoluje-Ii zákon toliko obrátiti se s pi'osboll
(preces) na vladaře, rozumí se samo sebou, že na něm závisí výsledek
prosby. - Třetí způsob legitimaee dle pl'. I'., per oblationelll curiae
(Nov. 8H. pl'. cap. 2 .. li.), kteráž neobmezovala se na děti v souložllictví- zplozené, není více praktick)' m. Bezpodstatným však jest . domnění, že jest ještě tak zv. legitimatio per nuncupationem filii , kterouž
mnozí chtěli dovozovati z Auth. si quis ad L. ll. Cod. h. t. aneb

§. 25ti. P. 2. Dle

§. 421.
2) Legi timováním . a )
Nemanželsky zplozené děti 1) mohou dosíci práva manželských
a tudy pi·ijít.i též v moc otcovskou svého zploditele 1) nápotomním
manželstvím mezi tímto a matl\Ou jejich b) (legitimatio per subsequens matrimonium), pE čemž není poti'ebí zvláštního vyjádi"e~Í,
a) Jnst. de patria potestate. 1. 9. Cod. 8. 46. (47.) cf. Dig. de hís, qui
sui vel aliení íurís sunt. 1. 6. b) pl'. J. I. c. §. 12. J . de nupL 1. 10. cf. §. 39.
C) L. 4. 5. D. I. C. pl'. J. quib. mod. ius pot. 1. 12 . .
a) Corl. de naturalibus liberis et matribus eorum et ex quibllS causis
iustí efficíllutur. 5. 27 . Nov. 74. 89. cf. cap. 1. 6. 13. X. qlli Jilií sint legitimi .
4. 17. b) L. 10. ll. Cod. h. t. 5. 27. Nov. 12. cap. 4. Nov. 89. cajJ. 8. §. 13.

J. de !lUpl. 1. 10. C) Nov. 74. cap. 1. 2. No\'. 8~. cap.!J. d) Nov. 74. eap . 2.
§. 1. Nov. 8~. U1jJ. 10. e) Nov. 8 ~. cal!. ll. f) C,tp. G. X. I. (;. J. 17.
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Nov. 11 7. L:ap. 2.: Seufťcrtflv Arch. V. 189. Oproti tOIllU však Schirmer,
E1'b1'cL:ht 1. str. 212. P. 6., ale aniž by tvrdil , žc legitima.cc ta jest
praktickou. Srov. Windscheid §. 522. P. 7.

S.
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3) Přijetím za vla s tní (adoptováním.)a).

.

"

Moc otcovská nad nějakou osobou múže , i když tu není l>oclmÍllky })Í'irozeného poměru dítěte k otci, zakládati se na právním
(;irw, kterýmž někdo pí'ijme osobu za vlastní dítě, bud' že tato
nalézala se dosud v otcovské moci jiného, aneb llikoli, tudíž již
Lyla sobě]Jrávná (sui imis ~. 28.). V prvém pi"ípadě j est tu adopce
v už ~ím smyt;lu, v dJ'llhélll pak sluje adopce ta 7.vláště arrogací
(al1'ogatio). b) li posledněj ~í bylo pi1vodně třeba usnešení kmií na
základě řádné rogace (rogatio), odtudž jméno anogatio aneb adOlJtio
per populum; C) dle novějšího práva děje se reskriptem . vladaí'e,
::iluje proto adoptio 1)e1' principem. cl) Adopce v už ším slllyslu Jěje
se protokolámírn se vyjádřením u soudu, a sÍee jak adoptanta
(kdož dítě }Jřijílllá za své), tak i dosavadního jeho otee, kter.ýž
dítě adoptovati dává, taktéž v }JÍ'Ítollmosti dítěte , kteréž, má-li
::llJi'isoLilosť v(l1e, Illúže ollpo1'em svým adopci zmaÍ'iti. ") Al'l'ogace
r ; ak vyžaduje podstatně svolení toho, kdož má za vlastriího býti
pl'ijat, a je-li pod po1'učenstvÍm , i svolení poru čníka. f)
POZII. [O "tar šÍ formě datio ill alloptioll8111 srov. KUlltze, Uurou",
způ s obě emancipace (emallcipatio) tamtéž §. 755.].

§. 754. o

§.423.
,
Adoptant
2) aspořl o 18
dere debet; a)
.Je) A,dolJtovauý

(kdož chce adoptovati) musí 1) Lýti sui iUl'is a
let tlta1'ší llež adoptát, }Jlena pubertate emu }Jraeeedále nemohou 3) kastráti (kle~těnci) adoptovati. U)
nesmí býti lJ enuwželsk}írn dítětem adoptujícího , ktei~éž

a) Illtit. de aclo]JtionilJlls. 1. ll. Dig. de adoptiolliLus et emalll~i]Ja.tio llilJu s
lOt ali is modi s, qllibus potestas ~o lvitllr. 1. 7. Cad. de acíoptiollibus. 8. 47. (~8.).
. b) L. 1. Š' 1. D. h. t. 1. 7. c) Gai. 1. §, 98. 99. d) §. 1. J. h . t. L. J. pl'.
D. lL t . L. 2. 6. 8. Cad. h, t. e) L . 11. Cod. h, t. §. 8. J. quib , moc!. illS ]Jut.
1. 12, cf. L. 5. J2. D. h. t. f) L, 5. 8, D. h. t. L. 5. §. 1 .. 3. (L. 5.) CocL de
auet. praest. 5. 59.
a)

9,

J. J. h. t. L . JO,

S'

1. D, h. t. lJ. §. 36, not. f.

b) §. 9. J . h. t.

lIlohlo dle S. 4:21. IJ.ýti legitimováno, C) aneb 5) dítěte m od n ěhu
již jednou adoptovanÝll1, ale z mo ci otcovské zase propu štěným. ll)
Též 6) nesmí se adopce díti s podmínkou ueb s lhútou, e) allií'
1H'ostí'edkem zástupce. f) Ostatně múže někdo býti za vlastníhu
př'ijat nejen co syn neb dcera, nýbrž i co vnuk neb vnučka, anu
i od toho, kdož nemLi žádného syna, g) i od toho, kdož má jednohu
ueb více synú, a to zhola I,) (adoptio in IO CUl1l nepotit; ex inc e ľtu
filio) , aneb vzhledem k lll'čitému synu, kterýž za otce adoptuvauého platiti má (adolltio in 10cull1 nepotitl ex certo filio) , k něulu ž
v~ak, měl -li nastati tento účinek, byla potí"eba svoleni i tohotu
syna, i) a dúsledně musí se též pí'edpoldádati }JÍ'iměí'ellý ]Jolll ě r
stál'í tohoto k věku adoptovaného. k)
Po:m. V právu l'ímském poukazujc se Je tomu , že:. Adoptio ... uatllram illlitatnr, §. 4. J. h. t. a: Adoptio . . . iJ\ his persouis 10culII
babet, iu quibns ctiam llatura potest habere , L. 1(j. D. h. t., a lIel
tom zakládá sc zejllléna věta, že ll cmůže osu ba ' mladŠÍ starší adoptovati; avšak nevytklo se to za zásadu nauky, z kteréž bylo by lze dáll'
dovozovati; spíšc zásadě té na odpor se uZll 'h á, že i n ežc nat)', ba '
i ten, kdo ž lm plození není schopným, múže adoptovati . L. 2. §. 1.
L. 30. D. h. t. srov. též L. 07. pl'. cod. (ilOt. g.).

S.
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Prve nežli se provede adopce, vyšetřuj e úřad , jsou-li tu náležitotlti zákonné. Co ::Je týče al'l'ogace, tož sluší mimo to ještě
Míve zkoum ati , j e-li tato vhod, hledíc k osobním poměrúm súčast
ll ě n}'ch tltran. 1) Zejména budiž povolena arrogace tornu, kdož má
již děti aneb nalézá se j eště ve tltMí, kde děti ještě zploditi mťlže
(méně 60 let), jen ze zvhíštních dúvodů , okolnotlti ty převláda
j ídch, "') a taktéž ueb udi ~ bez takovýchto dúvodú arrogace dovolena, kdyby tlnad poručník, i }JU ukončení 1JoručenstvÍ, chtěl arrogovati poručence j eště nezletilého, u) aneb chUllší bohatšího C) aneb
někdo vke osob. d) Dle okolností budiž nařízeno , že položiti se má
jistota, aby zabez p ečen byl arrogovaný před možnými zlým i následky
c) L. 7. §, 1 .. 0. (L. 7.) Cad. de 1I<1t. liL. 5. 27. No\'. 7J. (;~p. 3. Kov. 89. cap. 7
d) L, 37. §. 1. lJ . h, t.d. L. 12. eod. L . 23. pl' D . de hb en s et post. 28. 2
c) L . 34 . D. h. t. L 7. f) L. 2! 25. §. 1. eOll. g)§. 5. li. J. h . t. L. 037. }Jr,
D. eod . cť. L . 15. §. 1. eod. h) L . J3. H. eod. 1) [" 6. 10. ll. eod. S. 7. J .
h. t. k) Arg. §. 4. J . h. t. (uot. a.).
") L. ) 5, §. 2, L . 17. §. 2. 0. D. h. t.
.t;) L . 17. §. 4. eod. ") L. 15. §. o. eocl.

U) L. 17. pr. L. 32.

§. L pod .
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árrogace. e) Zejména alTogaci nezletilrho U·eua povoliti f) toliko 1'0
bedlivém vy~etření, zdali jemu jest si ji }Ji'·áti, pi'·i čemž anogátor
jest zároveň zavázán a musí dáti jistotu, že vydá zpět jmění arrogovaného, pak-li hy tento co nezletiJý zemřel , oněm osobám, kterýmž
by př"ipadlo, kdyby tu nebylo al'rogace. g) Též má arrogovaný lIezletilý nárok ku čtvrtině majetku arrogátora, tak zv. quarta Di vi
Pii, 2) kdyby jej tento později vydědil aneb bez dostatečného di'tvodu emancipoval.

>l U '

Pozn. 1) Dle starého práva měli vyšetřování to na starosti pontitikové (pontifices-), dříve nežli byly otázány kurie, dle práva 1l0v Čj Š íllO
požaduje totéž vladař, aby odůvodněn byl reskript, kterýž má býti
vydán. Reskript takovJ platí však i bez pi'·edchozího vy š etřování , jen
jestli nebyl vylouděn křivým udáním. Co se týče adopce v užším smyslu,
tu nelze mluviti o takovéto causae cognitio, z té asi pří i:iny , že tato
jevila se podstatně toliko co soukromý akt mezi oběma otci, při i:cmž
jen z důvodu formálního vyžadovalo se spolupůs obení magistrátu " apud
lluem est legis actio." L. 3. 4. D. h. t. d . L. 7. 8. D. de manum.
vind. 40. 2. Přece však mnozí ku p{'. Puchta §. 443. [not. v.J ' rozšířují ustanovení v not. a., l((lež jde toliko o zájem adopJallda, kter ého~
otec si hled ě ti má. též na adopci v užším smyslu. Tomu odporuje Vangerow §. 249. P. 1. n. z. §. 251. Silltenis §. 139. P. 24.

. 2) Dle titarého práva byla nemožnou arrogare jak nedo sp člýcll
tak I osob ženských již z formálních pří6n. Gai. 1. §. 101. Gell. noct.
att. V. 19. Možnou byla per rescriptum principis, L. 21. D. ll . t.
L . 8. Cod. h. t. a dovolena pak alTogace n e dospčl)'cll zejména r eskriptem
Diva Pia Alltollína, ale toliko za podmínkan1i blíž e udanými. Gai. 1.
Š. 102.
Š' 4:25.

Účinek ado}Jce záleží v tom, že adovtovčlný vchází do utc ov~ké
llIoci .) adoptanta a spolu z<Íl'oveú do kl'llhu jeho pHbuzných (člgnátú), ")
že vystupuje tudíž z dosavadního svazku pl'íbllzenskrho, C) pi'"ijímá
též jméno a stav phsvojitele, d) aniž by v ~a k ut.rpěl újllly na dosavadních právech stavu svého. e) Arrogad podÍ"izují se zárov eň
jako vnuci llloci alTogatol"ově i děti, nalézajíd se v moci arrugovaného. f)
."

s· ,.,.

C) L . 1~. pro §. 5. eou. f) L. 17. §. 1 .. J. culi . g) L. 18 .. :2~. eod.
J . h . t. ,) Ij. 3. J. cit. L . 22. pl'. D. h. t. L. :2. pl'. (L. :J.) Cod. h. t.

• "J L. I . .pl'. L . 15. PI'· 1>. h . t. cf. Just. de adljuisit. ]ler ad rogaL 3. 10.
) L . 23. D. h. t. cf. L. 7. cod. L. 1. §. 4. D. lmele cogna ti . 38. 8: L. 17. Tl.
de ntu nupt. 23~ 2. c) L . 4. §. 10. D. de grad. 38. 10. cf. §. :l8. p. 2. fl) L. 13.
D . b. t. e) L. ,.,5. eod. I) L . 2. §. 2. L . 15. pl'. L . 40. pr. eod. cf. §. :28. lJ . :2.

b

Adopce v uŽŠ. ti. neIllá však lIlíti pravidelný účinek , nechá·li
vlastní otec adoptovati dítě své (syna neb dceru , neb i vnuka,
pokud tito smrtí jeho stanou se sui iuris) někým jiným nežli osobou
s ním v pokolení vzhln·u vstupujícím zpřízněnou (ascendentem).
Co do práva nemá se tím ničeho měniti na poměru dítěte k otci
přirozenému; adopce má míti toliko účinek ten, že adoptovanému
dostane se oproti př'isvojiteli cizímu zákonného práva dědického,
kteréž dítěti přísluší. g) Adopce ta není tedy více pravou adopcí,
nyní pi'"Íčinou vzniku moci otcovské; sluje dnešního času adoptio
minus plena, kdežto naopak adopce a arrogac.e s plným účinkem
nazývá se adoptio plena.
Pozn. I) Sintenis III. §. 139. při p. 35 .. 37. má za to, že
adOlJtovaný vstupuje v pomčr příbuzenství toliko k adoptantovi samému
"a k d ě tem od téhož pocházejícím a v jellO moci ještě jsoucím jakož
i k. dalším descendentům" - "I< manželce přisvujitele a k jebo ostatním
příbuZllým nejsou přisvojenci v žádném poměru." To jest dle pl'. ř.
uesprávné (jak Sintenis sám v 3. vyd. str. 106. P. 35. připouští, ač - '
ko\iv trvá na svém, pokud se týče práva nynějšíbo); adoptovaný stává/o
se agnátem (a eo takový spolu i kognátem) všech agnátů, též pobočnícll ,
příbuzný c h adoptallta (qui adoptatnr, iisdem fit agnatus, quibus pater
ipsius fuit. L. 2. §. 3. D. de suis. 38. 16.), a proto dědil ku pl'. co
agnát po bratru tohoto (L. 2. §. 2. 3. D. 1. c.) a nemohl za manželku pojmouti sestru a tetu jeho (L. 17. §. 2. D. de ritu nupt. 23. 2.);
Scipio Aemilianus byl agnát všech Scipionů, jakož i gentilis všech Corueliů. Srov. Schirmer, Erbr. I. §. ll. P. 26. Winclscbeid II. §. 524.
P. 6. III. §. 57l. P. 6. Patrně nemá tedy Thibaut (Civ. Abh. str. 303.11.),
jak Sin tenis p. 44. myslí, nepravdu, tvrdí-li, že adoptovaný luůže
i k ascendentu adoptallta vstoupiti v poměr příbuzenslrý , pak-li totiž
po slednější vystoupil z moci otcovské, stav se sobě volným. Srov. Arndts
v Rtslex. V. str. 686. (civ. Schl'. II. str. 50.). Právem lze však pochybovati, zda-li dnešnímu vědomí právnímu jest přiměřello, by se pří
huzenství přísvojllí tak dalece rozšií'ovalo? Právo německé nepi"iznává
přisvojencům rodinných práv agnátů (Seuffert §. 475. P. 7.); tvrdí se
též, že příbuzen s tví přisvojellce s rodinou přisvojitele trvá na všecben
• způsob pouze až do umrtí poslednějšího. Puchta §. 445. ll. k. Vorles.
§. 454. n. zač., srov. Sintenis §. 139. P. 62. ; BrillZ str. 30. 802. n.
má za to, že by příbu ze nství přísvojní dlužno bylo obmeziti toliko na
při s vojitel e (otce, pokud se týče oba rodiče), pfisvojence (Wablkind)
a na t éhož potomky po phkladu novějších zákonodárství: rak. obě .
zák. §. 183. Srov. §. 65., pl'. Land. R. II. 1. §. 13., 2. 708. 70f) .
Codc N ap. art. 048. 350., kterýžto poslednější jde dále toliko co se
tS-'če přek.ážky IIianžel ství. Smv. Arndts v krit. Jahrb. roč. X. str. 227.
(civ. Schr. III. str. 316.) n.
ll) L . 10. §. 1. e .. g. (§. 1.) Cod. h . t. (Justiuiau. a.

p. Chl'.

530.).
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~) Pom ě l' zakládající se na pi'íbnzellství adoptovaného po [Jř e~lici
(cognatio) ku své přirozen é rodin ě a dopcí se nemění. L. 1. §. 4. D.
uude cogn. 38. 8. Též tak zv. dokonalou adopcí (adoptio pl ena) nezruší se příbuzenský (kognátní) poměl' dítěte ku vlastnímu otci , jak
illOzí dle L. 10. Cod. h. t. tvrdí. Věta: adoptio tamdiu 1I0cet, f[uamdiu
lluis in familia aliena sit (L. 6. §. 4. D. de b. p. c. t. 37. 4.) platí
pouze ve zvláštním jednom (ne více praktickém) ohl edu .. Al'lldts v Htslex .
V. str. 687 . (civ. Scbr. II. stl'. 51.) n.

B. Jede zan-tká ?/loe vtcvvskú. a)

§. 426.
.YIoc otcovská, se zrušuje 1) smrtí otce jakož i dítěte, s kterouž
cHe l)ráva 1'lm. jest stejného účinku magna capitis deminutio; b)
2) proviněním otce, za trest a) pohodí-li dítě. C) b) svede-li dceru , d)
c) Vl:itoupí-li v manželství smilné; ") 3) dosáhne-li syn ť) jakési hodnosti, zejména hodnosti biskupské; 1) 4) alTogaCÍ otce aneb dal-li
otec adoptovati dítě lHe §~. 422. 425.; 5) zúmyslným pľo}Ju ~těním
dítěte z moci otcovské, za tím ú čelem , aby toto stalo se sui iuris,
t. j. eltlancipací. g) kteJ'áž děje se bud reskriptem vladaÍ'ovÝlll, ll)
jehož si otec vymohl a k soudu složil (tak zv. elllallcipatio Anal:itasiana), aneb prot01wlárním vyjádřením se otce na soudě v pí'ítOlllUosti dítěte i) (tak zv. emancipatio Justinianea) ; 2) 6) dle práva
dlle~ního též tím, že dítě trvale samo se vydržuje, jsouc odděleno
od dOlllúcího hospolláí'::;tví otcova, zvláště pak l!rovlláním se dcery
(tak zv. emancipatio tacita s. germanica s. ::;axonica) . 3)
POZll. I) Hodnost biskup ská (Nov. Sl. CH p. 3.) jest v tomtu
ohlodu j edilJou privilegovanou hodností, kteráž dn ešního čas u j eštč se
vyskytuj e; wtva ovšem lze kdy slyšeti, že dn eii ního času syll s pi'o iitč n
byl llloci otcovské teprve následkem vysvěcení w biskupa. TíUl, ic
sy n dO :;<1zeu úa úl'ad státní, nez rušuje se je ště llIU C otcovská, vyjma
lli'íllad pod ČÍs. 6. UVedell)' .
~) [Co :;e týče pl'{~va klasického v. KUlltZC ll . U. 111 . při §. 1:2:2.
lJ. Ll - XellÍ be;:spol'llo , je-li římská CIll<1llcillace du cš uí doby vi'lbec
. jdtč· praktickou ; na ' každý Zpllso b lllálo kdy se Jla~kytuje. SrovneJ'

a) Just. lltlÍbus JU ,) dis ius ]JoLetitatis so hitul'. 1. 12. cf. Dig. de <Ldoptioniuus ct emaucipatiunibus et aliis Illodis quibus pote.stas solvitur. 1. 7. Cod. de
emaucipationibus ]ibcl'ornm. 8. 408. (49 .). b) §. 1 . . 3. J. h . t . cf. §. 5. eotl.
c) L. 2. Cod . d e infant. eXPQs. 8. 51. (52.) cap. Ull. X. eotl. 5. 11. d) L. (j.
Co d. de spectac. ll. 41. (40.) L. 12. Cod. de episcop. atld. 1. 4. e) Nov. 12.
nLp. 2. f) §. 4. J . h. t. L. ult. Cod. de consul. 12. 3. L. H7. (HH.) Cod . de
declll'ion. 10. 32. (31.) Xov. 8 1 fl) §. H. 7. 9. 10. J. h. t. 1. 12. ll, L. 5. Cod.
h. t. i) L. 6. Co d. eod.

Scutl'ertův Arcll. llI. 2GS. Dnešní lJrakse však pl'ilJOuští emancipaci
toliko přechodní za tím účelem, aby provedlo se n ějak é právní jednání
mezi otcem a dítětem , t. zv. emancipatio particularis. Seuffertův ArclJ.

III. 333. XIII. 267.

O tom Kl'aut, VOl'mundsch. II. stl'. 644. ll. lL po n ěm Heim111. str. 70 .. 82. Zimmermann v civ. Arch. II. 308. lIl.
269. 270. V. 30. 37. XI. 51. 52. XII. 42. 168. XVI. 58. 96. XVl].
257. Jiný ;:půs ob emancipace mlčky provedené (emanc. tacita) chtěli
3)

bach ll. u.

mnozí shledati v tom, když totiž otec dopustil po delší čas, aby díte.
považováno bylo za sproštěné moci otcovské. L. 1. Cod. de pat. pot.
S. 46. (47.) L. 25. pl'. D. h. t. 1. 7. Seuffert 5. 480. P. 5. Proti
tomu Sintenis §. 140. P. 9. §. 143. P. 10. 23. srov. §. 428. not. 1.
- Uvádí-li se dle L. 1. §. 4. D. de lib. exhib. 43. 30. za příčinu ,
pro ktel'ouž moc otcovská může se zrušiti, ještě téi res iudicata (lYIiihleubl'uclt llI. §. 559. P. S.), toi jest tvrzení takové, pj"'í s n ě vzato, nesprávné ; :;1'01'. S. 116. 271.

§. 427.
Zrušením moci otcovské stane se dítě sui illl'is, vyjma pÍ'Ípady v §. 426. pod Č. 4. uvedené. SkonU-li však 1ll0C llědova nad
llětllli lIásledkem okolnosti jeho osoby se dotýkající (§ 426. Č. 1.
2. c.), pi"ijdou vnuci do moci svého otce, pokud tento, jako olli
sallli, až dosud setrval v pHbuzenském (agnátllím) svazku s dědem ; aj
a tak múže i al'l'ogovaný zase dosíci nad sVÝllli dětllli ztracenou dle
§. 426. 4. 1ll0C otcovskou. b) I v pHpadě §. 426. 6. budou syna ll(tsledovati clo moci otcovské obyčejil ě jeho cU'Íve již snall zplozen(~
llítky jako členové nové domácnosti .
PÍ'iroZeIl}T poměl' pi%uzenství mezi otcem a dítětem l:ie sV)7111i
na moci otcovské nezávislými účinky právními neznl~uje se ukon\';tlllím moci otcovské. c) V pl'ípadech v ~. 426. pod Č. 1. 2. 3. a li.
uvedených podrží dítě, pokud o tOlll múže býti í'eč, práva zaldádající se na pl'íbuzenském (agnátnílll) svazku jeho s otcem a rodinou
téh07-, cl) a v pÍ'Ípadě tak zv. emancipace Anastasianské (emancipatio
Anastasiana) lze tato práva sobě vyhraditi zvlá~tníJll ustanovením. e)
'/, }Jl'aVillla však má emancipace, jakož i dokonalá tlatio in alíol'tiollťlll,
za llásledek že zru~í se agnátní svazek pÍ'Íbuzenský, ktel'Ýž lHtč
aj Pl'. J. b. t. 1. 12. L. 5. D. de hi, llui sui . 1. (j . L. 10. D. h. t. I. 7.
cf. Nov. 81. cap. 2. (not. d.). bJ L. 40. tJ I' . D. h. t. 1. 7. C) L. 40. §. 10. D.
de gl'ad. 38. 10. cf. L. 5. §. 1. D. de agnosc. lib. 25. 3. d) Nov. 81. ca p. 2.
cf. Nov. 12. cap . 2. L . 25. D . de legib. 1. 3. e) L . ll. Cod. de legit. hered.
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k otci a jeho rodině byl poutal, f) a tudy též zru~í se i každý pří
buzenský svazek b) s otcem a jeho rodinou, pokud příbuzenství
kognťÍtnÍ (cognatio) místa mělo toliko prostředkem pdbuzenského
svazku agnátního, 1) jak tomu tak v příčině osob adoptovaných.
Emancipace však nemá se též, jako i datio in adoptionem, díti
přes odpor dítěte,2) spúsobilosť vúle majícího. h) Naopak zase nemúže otec proti své Vflli býti donucen , i) by dít.ě emancipoval, leda 3)
že by zle s llím zacházel, k) aneb že pi"ijal odkaz nějaký s takovým llt-íkazem, I) aneb pak-li nedospělý phsvojenec, dosáhl1uV dospělosti, jme se bráti v odpoj' adopci, jako by stala se na jeho
Flkodu. m) Za to však múže otec dítě z jeho moci již propu~těné
opět vzíti do své moci pro hrubé unížky jemu dítětem učiněné. ll)

'~"

Pozn. I) Srov. §. 28. P. 2. 4. Avšak p('ílJllzenstvÍ p('ísvojní pů
sobí částečnč na dále i po vykonané emancipaci pokud so t); če pře
kážek manželství. §. 1. 2. J. de nupt. l. 10. L U. pr. §. 1. L. 55.
D. de ritu nupt. 23. 2. - Pi"irozenosti poměrů zcela by odporovalo,
kdybychom chtěli tak zv. německé emancipaci (emancipatio gennanica)
t)'Ž Ílt:inck pí'ikládati jako i'ímské. Seufi'ertův Arch. XII. 42. srov.
IX. 303. Sporl1o však, zda-li vedle toho potrvati mllže právo dčdice
vlastnílJO (suus heres)? Seufi'el't §. 482. P. 3.
2) "Má se obyčejně za to, že přisvojenci mohou i proti své vůli
b);ti propuštěni z moci otcov:lké (a to právě jest případ, kde omallcipace
dnešního času ještě nejdí'íve se pi·ihodí). Na každý způ s ob mohla by
se emancipace taková státi proti vůli dítěte jen prostí'edkem reskriptu,
protože ostatní způsoby emancipace vyžadují co podstatné náležitosti
přítomnosť dítěte . " Puchta §. 445. při not. h. Sroy. Buchholtz, Jur.
AlJh. Nr. 17. Sinteuis §. ] 39. P. 63. Naproti tomu <lase pro nauku
vládnoucí Vangerow §. 2G7. (P. č. 2.), Seufi'ert §. 48 I. P. 6. , al'g.
§. :1. J. de adopt. 1. ll. L. 132. pro D. de V. O. 45. l. L. 10. pro
Cod. de adopt. 8. 47. (48.). Místa tato jsou však jen velmi slabou
podporou nau!(y oné, místa v not. h. uvedená zase lIaopak nečiní žádné
výjimky co se týče adoptovanýeh. Windscheid §. r,25. P. ] 2. Prosté
zavržení dítěte [a71o;.c~(iV~I.,J (v právu l'eckém se n<l:;kytující), abc1icatio
lv. Hermann, Lehl'b. d. gl'iech. Privatalterthiimer, 2. vyd. 1870. §. I !.
P. 13 ..1, lTemá právního účinku. L. 6. Cod. de patr. pot. 8. li6. (47.).

3) Mimo případy v not. k .. m. <lmíněné uvádějí mnozí ještě
výjimku dle L . 16. §. 2. 3. D. de curat. fu\'. 27 . 10. Van-

č tvrtou

6. 58. f) §. .3. J . de legit. tut. 1. 15. §. 3. J. de cap. min. 1. 16. L. 3. §. 1.
D. de cap. mill. J. 5. L. J. §. 10. D. de grad. 38. 10. §. 9. J . dr, hered .. a l,
iut. 3. 1. g) L. 13. 14. cf. L . 27. ll. h. t. 1. 7. §. ll. 12. J . de hered. ab mt.
3. 1. h) L. 5. Cod h. t. 8. 48. (49.) Nov. 89. cap. ll. pl'. cf. Pan li sentt. ll.
<!5. §. 5. i) §. 10. J. ll : t. 1. 1:J. L. 31. D. h. t. I. 7. k) L. nit. D. si a par.
quis man. 37. 12. 1) L. 92. D. de cond. et dem. 35. 1 111) L. 32. pl'. L. 33.
D. h. t. 1. 7. U) L. uu. Cod. de illgratis liiJeris. 8. ,1,9. (50.).

ge\'ow §. 257. [Po č . 1. e.]. Prot.i tomu Puchta ~. 445. not.. m. "Místo
ono neohsalmje patrně ničeho o t.'lkovémt.o pI'jnucení, jož mohlo se
v něm nalézti toliko una aliqua cius pa.rtieula. proposita." - Propuštěllí dřtí zletiI)'ch z mociot.covské dle práva německého (§. 426 .
Č. 6.) nemohl otec zameziti. Seufi'ert §. 481. P. 2. Heimbach str. 77.
Seufi't'rtůy Areh. XVI. !'í8. srov. XII. 168.

C. O právním význa1Jlu

§.

moc~

otcovské.

428.

1) V fl b e C.
Moc otcov~ká, jevící se ve starém právě co téměl' neobmezená moc nad dítět.em , uzavírající v sobě ius vitae ac necis, vyznačuje se v novějším právu l'ímském, pokud nejprve dotýká se
osobních poměrú, od obecného práva rodičů (§. 437.) toliko urči
tými zvláŘtními právy. Na základě těchto přísluší otci povýteQně ,
avšak nikoliv bezvýminečně a za všech okolností, a) právo, dítě své
vychovávati a kárati, b) ano i pí'edpokládaje jistou podmínku (propter
llimiam paupertatem) právo, (novorozené) dítě prodati, C) pak právo,
dáti své svolení, aby dítě mohlo vejíti v manželství, d) právo, zi'Íditi poručníka e) a ustanoviti nedospělému dítěti dědice. f) Z těchto
práv však odpadlo dnešního času zcela ono právo prodeje, právo
pak, dáti svolení k manželství, pi'iznává se nyní i matce a otci
též i po zrušení moci otcovské.
Dflležitější jest púsobení moci otcovské na majetek a v tomto
směl'U zračí se ještě po dnes v míř'e znamenité zvláštní právní

ráz tohoto poměru rodinného.
Ostatně lze otci práva svého k moci otcovské uhájiti oproti
každé třetí osobě , kteráž by jej u vykonávání práva toho rušila, a
to žalobou vlastnickou (rei Yindicatio) , g) aneb prostředkem interdictum de liberis exhibendis ll) aneb pomocí interdictum de liberis
ducendis, i) oproti dítěti však, tvrdícímu, že jest sui iu-ris, žalobou
a) L. 3. §. 5. D . de lib. exbih. 43. 30. (~. 437. not. h.). b) L. 3. 4. cf.
L. 10. Cod. de patro pot. 8. 46. (47.) L . Ull. Cod. de emend. propinquol'um.
9. 15. cJ L. 2. Cod. de patL qui fil. distl'a.x. 4. 43. d) L. 2. D. de ritu nupt.
23. 2. e) L 1. D. de test. tuto 26. 2. f) L. 2. pl'. §. 1. D. de vulgo et }lUp.
sub,t. 28. 6. g) L . l. §. 2. D. de rei vind. 6. l. h) Vig. de liheris exhibelldis
item ducendis 43. 30. Cod. 8. 8. i) L. 3. D. 1. C. k) L. 8. D. de probat. 22. 3:
I) L. 1. Cod. de patro pot. 8. 46. (47. ) cf. §. 426. P. 3.
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předchozí,

kteráž sluje actio de patria potestate, kdežto naopak
tomu, kdož žalobou hájiti chtěl stavu svého co paterfamilias, propůjčovala ::;e tak zv. actio de patria potestate negativa aneb de
statu patrisfal1lilias. Otci co žalobci náleží prokázati toliko vznik
moci otcovské, když tato se popírá, a to na pí·. ž( dítě bylo
manželsky zrozeno, odpůrce pak musí dovoditi, že moc otcovski
poíninula, k) k čemuž postačí i okolnosť, že otec po delší dobu
dopustil, aby dítě jako samostatné žilo? 1)
POZll. Srov. k tomuto §. zvláště Brinzovy Pand. 1. vyd. §. 247 .. 249.,
str. 1156. až 1172., k tomu Mandry v krit. Vjschr. XII. str. 497. násl.

2.

Zvláště

CO se

a) Práv()

týče

majetku.

l )

římské.

§. 429.
Dle starého práva bylo dítě v moci oteovRké JSOllcí vúhec
nespllsobilé, aby mělo svťtj majetek; vse, čeho nabylo, na bylo samo
sebou a nutlll~ pro otce; co do pní.vn majetkového byloť na rovni
,e; otrokem , s tím toliko rozdílem, že mohlo porlstonpiti závazky
žalovatelné, což tento nikoliv_ Byloť sil'.e obyčejem, 7.e otec synu,
jakož i Ván otroku svému prop(ljčil jakýsi majetek jako odrlělell}i
a tOllnto rlo vlastnictví náležející statek, peculillm; avšak majetek
takov.ý, ač vskutku byl pro sebe. pÍ"ece po pnívu byl a zt1stal částí
majetku otcova, jalw i ono otroku dané peculium zlhtalo částí
jmění pánova.
Nařízením císai'ským učiněna výminka z pravidla právn starého nejprve co se týče majetku, jehož nabyl syn u l1í-íležitosti
služby vojenské, tak zv. castrense peculium, s nímž po té na
roveú postaveno bylo ještě jiné nabytí jakožto peculinm quasi
eastrense. Vzhledenl k tomuto jmění považován syn co paterfamilias. Jenom tebcly, kclyž zemřel, neučiniv platného pOÍ'Ízení,
pI-ipadlo toto jako l'eculium otci; dle nejnovějšího práva dědického
v~ak nemá ani tento nápad (iure pcclllii) více místa.
.'
Jiného obmezení dostalo se pravidlu starého prá.va nejprve
KOlIstantinem v pÍ"Íčině statku mate(·ského (bona materna), po té
]1ozrlěj~íl1li rísai'-i vzhlerlem k některým jiným nabytím (bona 11111.- '
terni gelleris a lur.ra nuptialia), kterážto naHzení k tomu "tněí'o
vala , ahy majetek takov,v zt1stal dětem zachován; tento y}'voj právní .

dokonal konečně Justinian , vyhradi" dětem vlastnictví, otci pak
toliko požívá.ní a správu všeho toho, čeho děti odjinud než od
otce nauyly (ex re neb substautia patris).
Pravidlem nejnovějšího práva Í"Ímského jest tudíž toto: Co děti
ohdržely z majetku otcovského, jest a zllstane majetkem otCOV.ÝJlI;
čeho jinak nabudou, stane se jich vlastnictvím, otec obdrží toliko
užívání a správu toho, a po smrti dětí se vše to jako majetek
jejich zllstavuje v dědictví. Poslednější sluje dnešního i:asu peculium adventitium, lépe bona adventitia, a oproti tomu prvší peculium profectitium, kteréž v)rhradně může ještě tvořiti peculium ve
starém smyslu. Z pravidla onoho máme ve dvojím směru dvě výjimky: nejprve co se týče tak zv. bona aclventitia, pokud totiž
v mnohých př"ípadech odpadá otci příslušící právo k užívání a
spravování; slujíť pak bona adventitia irregularia (pec. adv. irr·egulare aneb též extraordinarium, oproti pravidelnému poměru pe~.
aclv. regulare neb ordinarium); napotom co se týče některých nabytí, bud orl otce, blHr odjinud pocházejících, tu jeví se obmezení
ono v tom , že vzhledem k těmto nabytím syn považuje se jako
paterfamilias; to jest tak zv. peculium castrense aneb qnasi castrense,
bona castrensia vel quasi.~)
Těmito změnami práva starého · oRtatně nebyla obmezena
možnost, nabývati právním jednáním rtětí v moci otcovské jsoucích
(§. 76. 246.). Otázka zvláštní jest pak ještě ta, pokud a s jakým
účinkem díti se mohou právní jednání mezi otcem a dítětem.
POZI1 . 1) O tom důkladná monografie "Das gemeine Familiengliterrecht mit Ausschlus s rles ehelichen Gliterrechts" od Mandry-ho ,
r. sv. (1871.), ohsahující v J. knize: 1) Nespůsobilo sť dítěte k majetku, 2) téhož spusobilo sť Je závazkťull (o tom Giippert v Ztschr. f. d.
Gstzgb. VI. str. 418. n. Czyhlarz v krit. Vjschr. XV. str. 50. násL);
svazek druhý (1876.) obsahuje: II. kniha, o peculium profectitium
"tr. 1 .. 206.; nI. kniha, o závazcích otce z činů rlítěte str. 207 .. 622.
[o tom Czyhlan: v krit. Vjschr. XX. str. 503 . násl. a ve Wiener Ztschr.
1128. nás1.] (viz nahOl'c §. 247.). Ostatně srov. Brin7- §. 250 .. 2f)fl.
str. 1172 .. 1207.

2) Náíwiska adventium a profectitium přijata ne nevhorlně dle
analogie protivy me7.i dos adventitia a profectitia, k čemu~ oporou L. 28.
D. de reb. auct. iud . poss. 4-2. 5. "quia· id ex adventitio acquisitum
est, non per patrem ad emu pervenit. " Velice však v odpor vzato
u7.ívání slova peculium v těchto jeho rozličných vztazích . Srov. Hugo
v civ. Mag. V. 19. VI. 4 . Puchta §. 433. [not. e.] oproti Unter-holznel'ovi
v Ti.ibillg. ln-it. Ztschr. V. str _ 2b /! . násl. lYI8rezolJ v LillClově Zt3chc.
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VIII. str. 59. násl. Než slo vce toho u žívá se již od dob Glossr.torll
tak stále a ob ec n ě, že celá nauka práva řím. o majetkov)'ch poměrech
dětí nazývá se ohy č ejně " římské právo o pelmlijích. " Srov. o tom
vúbec Heimbacb, "Peculien" v Rt.slex . vn. str. 857 .. 887. Dietzel
v Bekkerov ě Jabrb. n. 1. III. ?., tomu však na oclpor Keller tamto

II1. fl.

§. 430.
a) O tak zvaném peculiulII profectitimn.

Pravidlem jest: co dítě v moci otcovské se nalézající obdrží
od otce svého aneb čeho nabude ze statku otcova, náleží k majetku otcovskému. a) Proto tedy neplatným jest také darování co
takové se strany otce dítěti učiněné; b) platí tu pouze ta zvláštnosť,
že darování takové, nebylo-li odvoláno, smrtí otcovou nabude zase
platnosti. C) Ale otec mť'!že dítěti ze svého ustanoviti aneb pi"epustiti ně!lteré pi'e dměty majetkové, ktel'éž pokládati se mají :r,li
statek jemu vlastnicky náležející, odděleny jsouce od ostatního
jmění otcova. To jest pak peculium ve vlastním slova smyslu ; jen
k tomuto slu~í vztahovati v nejn o v ěj ším právu, nehledě k poměru
otrokl\ ony právní př'e dpisy , kteréž pojednávají o peculium vlibec,
a to jest ono jmění, z kteréhož věř"itelé dítěte mohou dosíci zaplacení prostř"edkem žaloby actio de peculio. d) Aby tu bylo takov é
jmění, tí'eba svolení otcova, byť i jenolll mlčky daného C) (peculii
concessio), a skutečného oddělení od ostatllího majetku jeho. f) Tak
lze je utvoi"iti a rozmnožiti darováním otcem učiněllým ,i) ač koliv
nesluší každé pí'enechání statku otcovského dítěti pokládati za
darování. K peculiul11 náleží též, čeho dítě dále nabylo na úkladě
již utvořeného jmění pekuliámího (ex re peculiari aneb peculii
nomine), h) taktéž mohou sem patí'iti dary od osob tí"etích učiněné .
ač-li v tomto úmyslu darování se stalo. Dítěti náleží správa, pokud
jemu byla propůjčena i) a pokud ono k tomu jest spůsobilé; k) dary
činiti z majetku pelmliáJ'l1ího smí toliko na základě zvláštního
a) §. 1. J. pel' quas pers. nob. acquir. 2. 9. L. 6. pl'. L. 8. pr. Cod. de.'
bon . quae lib ... 6. 61. b) L 1. §. 1. D. pro donato. 41. 6. L. ll. Cod. de
donat. 8. 53. (54.). C) L. 25. Cod. de donat. iut. V. et u. 5. 16. L. 18. pl'. Cod.
fam. erc. 3. 36. cf. L. 31. §. :J. b . de donat. 39. 5. d) Dig. de pec ulio. 15. 1
d. §. :l47. not. h ... r . e) L. · 4. pr. §. 2. L. 7. §. 1 .. 3. cf. L. 39. 49. pl'. D.
h. t. 15. 1. f) L. 8. D. eod. cf. L. 4. pl'. L. 5. § 4. eod.
L. 31. §. 2. D.
de donut. 39. 5. L. 15. pl'. D. de castro pec. 49. 17. hl L. 1. §. 5. L. 4. D. de
poss. 41. 2. cf. L. 40. D. h. t. 15. 1. i) L. 7. § 1. L. 46. 48. eod. L. '3 t pl'.
D. de donat. 46. 2. L. 10. Cod. qllod CHm eo. · 4. 26. k) L. 7. §. 3. D. h. t.

g,

?:moc.nění. 1) Pekulinm jest lio právu vždy .ieš tě majetkem otcovským;
tento mClže v každé době na:r,pět si je v:r,íti . m) Po smrti jeho jest
čá.s ti jeho dědictví. ll) Jestli že však ote c nevezme si je zpět, když
dítě propouští z moci otcovské, zústane ono vlastnictvím dítěte. 0)
Pekulium má. též vyhrazeno zústati dítěti (ex constitutione Clauelii).
pak-li fislnlR pro dluhy zabavil majetek otcovský. ll)
Pozn. Co se týče pojmu peculia, srov. L. 5. §. 4. D. b. t. Pecu lium autem Tubero quidem sic elefinit, ... quod servus dom-lni pcnnissn
scprtmtum a j'ationibus dominicis !tabet, eleducto inde, si rrulel domino
clclJctw ·. L. 4. Pl'. eoel. Pecul ii est non iel, cuius servus seorsum a domino ratio nem ll abue rit., sed quod do millus ipse separaverit sum1l1 a servi
. rat.ionem (suum a servi ratione? Mommsen: S2tWm a servi rationem)
cl iscernens. L. 39. eod. Peculium et ex eo consistit , quod parsimonia.
sua quis par:wit vel officio meruerit a quolihet sibi elonari, iclque velut
p1'o}Jrium pctt1'irnoni/l112 (L. 47. §. fl. eod. qztasi pat1'imonium liber;
hom-inis) S81'vum sumu babere quis yolnerit. §. 10. J. de act. 4. n. "velub pat.l'imO lli1l1l1 miorum filiarumquc, item scrvorum." MarezoJ] v L indov ě Ztschl'. n. F. V. 4. Dietzel ll . U. m. II. str. 5. násl. Manclry,
U ebel' B egl'iff ull<l Wesen dcs Peculium 186:). [Mandi-y, Gem. Fam .GUt.errcrht. n. str. 1. násl.].

§. 43l.
fl ) Cast1'cnsc vel quasi cast1'CI1RC ]1ecztlinm. a)

Ku castrcnse peculium náleží vše, čehož syn nabud e (aneb
synovský vnuk) vlastností svou jako (nastá.vající aneh již vřaclěný)
vojín, ll) zvláště pak co obdrží od otce samého aneb od tÍ'etí osoby,
aby sebe cHe stavu svého vypravil , C) pa.k vše, čeho získá stavem
vojenským aneb pí'i pi'íležitosti této, ku pÍ'. co mzclu aneb kol'isť
aneb darováním a posledním poří:r,ením svých souc1ruhú, (I) dle zvláštního ustanovení též i co zdědí po své choti na základě poslední
vťtle, e) kon ečn ě vše to, co získáno bylo z takovéhoto jm ění aneb
I) L. 7. D. de donat. 39. 5. cf. L. 28. §. 2. D. de pad. 2. 14. L . 52.
~ . 2G. D. de furt. 47. 2. m) L. 8. in f. D. h. t. 15. 1. cf L. 7. §. 1. eotl .
") L. 38. D. de cond. indeb. 12. 6. o) L. 31. ~. 2. D. cle donat. 39. 5. L. 17.
Oocl. cle donat. 8. r,3. (54.) cf. not. C. - L. '53. D. h. t. ] 5. 1. - Nov. 8 ].
cap. 1 ~: 1. Jl) L. 3. §. 4. in f. D. cle minor. 4. 4. cf. L 1. §. 4 D. quando
de pecuho. 15. 2.
a) Dig. de castrensi pecnlio. 49. 17. Cod. cle cas trensi
et praefectol'ianol'nm. 12. 36. (37). u) L. 1. Cod. h. t. L. ll.
cf. L. 8. 16. pl'. eocl. C) L. 3. 4. pl'. L. 6. D. eod. L. 4. Cod.
d) L 5. 19. ]Jl'. cf. L . 16. §. 1. eocl. L. 4. Cocl. h. t. 12. 36 .
A rndtsovy Pandekty.

.

peculio militum
D. h. t. 49. 17.
fam. erc. 3. 36.
(37.). e) L. 13.
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prostředkem jeho aneb co se za to poříd ilo. f) Vzhledem k tomuto
majetku platí syn, i když byl ze stavu vojenského propuštěn, g)
zcela jako paterfamilias 1,) i oproti otci i oproti třetím osohám ;
mllže též o něm pro pi""ípad smrti poj"·izovati, i) a není-li tu žádného
posledního pořízení, zftstaví se dle práva nejnovějšího k) jmění to
zákonným dědicllm . Tomuto castrense peculium za rovna se pokládá 1) a sluje proto qllasi castrense peculium I): 1) čebo nabude
syn jako pNsedíd soudu m) aneb jinakým vei·ejným Madem ll) aneb
ve službě dvorské,O) taktéž 2) čeho nabude 2) svou činností jako
zástupce, p) 3) čeho nabude q) nějakým zpftsobem 3) jako duchovní,
a 4) co obddí dítě štěurostí vladaře aJJeb manželky jeho. l')

Pozn. 1) Protivou castrense a quasi castn'nse n:17.ývá se obyčejné
pekulium (§. 430.) v pramenech paga num. L . 37. §. 1. (pr.) Ood. Je
inoff. test. 3. 28. cf. L. 7. §. G. D. de clonat. 39. 5. Nov{ojší terminologie nazývá obě prvší pekulie též militaria p ec ulia. Kdož je~t u věci
té pří s n ěj š ího nálJledu, varuje se, zrovna jalw co se týče bona advent.itia, zcela a. napro sto i názvu peculium , protol.e k e statkům takov)'m
nehledí se uyní více (not. k.) jako ku pekulium ve s tarém smyslu.
Puchta §. 433. (not. d.) srov. naboi"·e §. 429. P. 2. Než právníci klasi6tí zajisté zrovna tak jako byzantin ští byli by poddeli i na dále název
již obvyklý , byť i právo ono se již z m ě nilo. (Tpln é spracov:í.ní nauky
této podává : Fitting, Das castrense Peculium in seiner geschidltl. Entwickelung und heutige n gemeinrechtlichen Gcltung 18 71. (o tom Windscheid v krit. Vjschr. XIII. str. 253. nás!. [a Brun s v Zeitschrift fLir
Rechts geschichte X . str. 179. n ás!.]).
~) Spomo jest , pokud objem nabytí uved eného pod l-. 1. a 2.
!-ídí se analogií castrense peculium (not. b. c. rl.)? Lohl' v riv. Areli.
X. str. 177 . násl. , proti tomu Marezoll v Lindově Ztschr. VIII. s tr. 130.
násl. Proti tomuto Fittin g Jl. u. m. str. 447. násl.

3) Spomo, náleží-li sem t éž, č. cho nabyl ex 1'e patri s? Lohr n .
u. m. str. 164.; proti t.omu Marezoll n. u. m. str. 125., srov. Fitting
D. eod. cf. L. 16. pro eo d. t) L. 1. in f. Cod. b. t . 12. 36. (37.). L. 19. §. 1.
D . b. t. 49. 17. g) 1'1". J. ql1ih . nOll es t p el"lni ss tr st. . fa c. 2. 12. cf. L. 15. pl".
§. 1. 2. L. 19. §. 2. D. h. t h) L. 2. D. ad Sc. Maccd. 14. G. L. 4. ~. 1. L.
5. J 5. §. 1 .. 4 D. h . t. 49. 17. L 2. 3. Cod. h. t . 12. 36 (37.) cf. L. lH.
§. 4. 5. D. eod. L. 4 . §. 2. eocl. i) "I'. J. 1. c. L. 2. 14. 17. §. 1. L. 19. §. 2 .. 5.
L . 20. T>. h . t. kl Nov. li S. cap . 2. in f. cf. L. 1. 2. 17. D. h t . 49. 17. L. 10<
pl". D. ad. Sc. T ert. 3S. 17. L. 5. Cod. h. t . 12. 3G. (37.) . I ) L. 37. §. 1. 11)]-:)
I :od. de illOff. test . 3. 2S. cf. L. 32. ~. 17.
D. de donat. int. v. et u . 2'1. I.
L. 1. §. 6. D. ad Sc. TI"elJ ell. 36. 1. L . 3. §. 5. D. de bon . poss. 37. 1. L . 1.
§. 15. D . de coHat. ;l7. 6. L 7. §. 6. D. de donat. 39. 5. !ll) L. 7. Cod . de
assessol". 1. 51 ") L . 3·7. pl". Co d. de inoff. test. 3. 2S. L. (j. Cod h. t. 1<l .
36. (37.). 0) L. Ull. Cocl. de castrensi omnium palatinorml1 p ecnlio. 12. 30. (31.).
P) L. 4. Cod. de advocatis diveJ".>. iud . 2. 7. q) L . 33. (34.). Cod. de .episcop.
et cleric ... pt privil eg. eor. et caslrensi peclllio. I . 3. Nov. 123. cap . 19. cf.
Nov. S I. cap. 3. r) L . 7. § 1. (L. 7. ) CoJ. cl e bOI1. quae lib. 6. 61.

str. 458. nás!. 573. nás!. 616. násl. - O tal;: zv. p ecu1ium clericale
ve smyslu. práva kanoni ckého (X. de p ec ulio clericorum 3. 25.) srov.
Walter, KIl"ch e nre cht §. 262. 2G3. H eimbach v Rtslex. VII. str. 885.
násled.
4) Nabytí pod č. 4. uvedené ř·adí Fitting n. u. m. ačkoliv uznává
že toto poUtati s~u ší dle L . 7. Cod. cit. 7. (6. 61.) Jr p ec ulium qua~i
castren;e (str. , 440·v nás!.), mezi ona §. 434. na základě totiž nauky
v práve obecll1m az do n ejnovější doby nepřetržitě vládnoucí (str. 568.
ná~l. [611. n:\.sl.] .64fl.). UjJroti tomu rozšiřuje týž z t éže plH:iny, ješ to
pl"y práv em ohY{·PJov)' m ustá leno, případy pod č. 1. 2. uvedené mnohem
dá le, na vše vto , če Lo sy n nabude veřej Il.ým svým postavením aneb čin
no stI svou vedeckou neb um ě l eckou (§. 88. sa. str. 639. násl. srov.

s §. 82 . . 8 7.) .

y) Bona a.dven titia 1·Cg IIlcwia. a)

§. 432.
Vše, ('. 0 dostane se dětem odjinu([ než od otce neb z jeho
m[l~ etku , 1) stane se jich vlastnictvím. h) Ale z praviclb pUsluší
otCI, pohlCl pÍ"e dmčt.y ty nenáležejí mezi bona castrensia vel quasi
cast.rcll si[l" na ziÍklarlt~ moei otcovské užív,íní (§. 178. 181. 190.), C)
s nÍm ~ spojeno právo Je neobmezenému spravování, 2) aniž lze otce
k tomu pÍ"idržeti, by za spravování to položil ji stotu aneb dokonce
rial z n ~ ~10 po čet, cl) ale ov ~e ll1 klade se mu za povinnosť,O) by
JfI.kO pozlvatel p ečo val o zachování pod staty statku , proč ež lze
když prá.vo jeho ukončeno , k němu hleděti za př"í6inou umenšeni
maj etku, pohnl možno dokázati, že toto stalo se vinou jeho.:!)
V~eliké zcizení jest mu však po zákollu zakázáno, vyjma v pří
padě nutnosti a pokud běží o takové věci, jež nelze podržeti bez
nebezpe6í ztd.ty. f) Zcizení nezákonné jest neplatné; děti llJubou
po s koll čenÍ práva ot.covského žalobou vlastnickou táhnouti se
k věce:1I zcizeným; teprve od doby této po číná oproti nim púsobiti
promlčení ti"icetileté. g) Až clo té doby nemohou d ěti vykonávati
~á(ln:í prá.va v př·íčině statkft těeh, aniž o nich poř"ízovati pro
j1Í"Ípad smrti; h) nemají žádného pni va, zasahovati do otcovské
.

a) Cocl . d~ bonis lIlat.' Tnis et materní ge neri,. 6. 60. cle bOl1is, ql1ae libel"i s

potestat~ patn s con st.1tlltl S ex lIlatrinwni o ve l a li t!:'!' adql1irllntuI",

et eOl"ll1ll
adUlJJllStratlO!18. 6. (H . b) L. 6. ]J!'. §. 1. Co cl. h. t.. 6. 6 1. ~ 1. J . p e!' Cjl1as
jlcrs. 2. 0. c) L 1. 2. 4. Co d. h . t. 6. GO. L. 4. pl". §. 3. (L. 4.) L. G. §. 1.
~pr. ) L. ~. pl" Co d. b., t . 6. GI. d) L. G. §. 2 L. S. §. 4 . d. (4). Co d. I. c.
) L. 1. ~. 1. (I,. 1.) Cod. b. t. G. GO. fl L. 1. Co.l. cit. L. S. §. 4. 5. Cod.
G. 61. g) N o v. 22. cap. 24 . cf. L. 4. in f. Co d. G 61. L 1. i. f. Cod. G. 60.
L. 1. §. 2. Cocl. de unnali exc. 7. 40 . h) L. S. §. 5. <l. (5.). Co cl. h. t. 6. 6l.
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správy statkll jim náležejících; otci nflleží pouze, by k rozepÍ'Ím
sem hledícím 4) opati'il sobě svolení dospělého a pÍ'Ítomného (lítěte. ')
Kyne-li dítěti opětná pi'íležitosť k nabytí jmění, na pí'. když
nabídne se mu dědictví ueb odkaz nějaký, vznikne právní onen
poměr toliko př'ijetíll1 nabídky otcem i dítětem. Odmítne-li prvněj ší
nabytí to, muže ono pÍ'ece ve prospěch dítěte skutkem se státi
s vyloučením práva otcovského. Pak-li že poslednější nabytí odmítne, múže otec nabídnutého pfec1mětu nabyti zcela a pouze pľO
sebe, 5) s týmže účinkem, jako by dítě téhož nabylo na rozkaz
otce svého. k)
Dá-li se osoba dosud samostatnfl. alTogovati , nabude tím již anogátor práva otcovského k celému (losavadnímu majetku osoby té. 1)

.,

Pozn. I) L. 6. §. 1. (pr.) Cod. G. (j 1. Si quis itl1que filiusfl1milil1s,
vel patris sui vel avi vel proavi in potestate constitutus, aliquid sibi
acquisieril"., non ex eius sub,tl1ntia, cuius in pot-estate sit, sed ah aliis
quibuscunque causis, quae ex libemlitl1te fortunae vel laboribus suis ad
eum perveniant, ea (eas) suis parentibus non in plenum, sicut l1ntea
erat sancitum, sed usque ad solum usumfructum acquirat. Cf. L. 8. pl'.
eod ... post novellam nostri numinis legem, quae omnia, quae extrinsecus ad filiosfamilias perveniunt, et non ex paterna substantia (sllnt)
non esse acquirenda patribus statuit. ni8i tantummodo ad usumťl'uctum.
Srov. vůbec Marezoll , Revision der Lehre von den sog. Adventitien
v Lindově Ztscbr. Vnl. 2. 6. 9. Jednotlivé sporné otázky jsou: a) náleží-li do pojmu bona adventitia to, co ti'etí osoba otci k vúli dítěti
dala? Sluší rozeznávati, chtěla-li osoba třetí dáti otci prosti'edkem
dítěte, aneb, byť i vzbledem k otci, dáti dítěti; b) kam vi'aditi sluší
dary kmotrů (pecunia lustrica). Používá se tu učenosti zcela neprávnicJ~ým způsobem, uvádí-li sé dnešní doby domněnka, že dary ty ur~cny
jsou pro rodiče, protože sllad v dějináeh máme tobo doklady, kterak
dary takové původně ustanoveny byly k tomu, aby př'ispělo se jimi
k uhrazení nákladů hostu (s Marezollem stl'. 276. násl. Vangerow
§. 236. P. 1. ll. k.); c) pokud syn laboribus suis (přes výslovné znění
L. 6. pl'. cit.) nenabývá pro sebe, nýbrž pro otce? Potud, pokud koná
služby v záležitost.ech otce, aneb dle jeho rozkazu neb nařízení. Vangerow §. 236. P. 1. é. 2.; d) zda-li též to, co na základě zákonnébo
předpi~u co do vlastnictví z majetku otcova dětem pÍ'Ípadne, nálúí k ~d
ventitiím (§. 416 . . 418.)? Pokud otci přísluší užívání nikoliv na 'z ákladě moci otcovské, nýbrž z jiného důvodu, což se i jinak může při
hoditi , jest otázka ta zbytečná; neboť adventitium bylo by zde toliko
vlastnictví, a k tomu nemá otec co takový žádného práva.

2) Prameny propůjčují výslovně dětem ylastnictví k věcem (hmotným)
i) L. 8. §. 3. eocl. k) L. 8. §. 1. (pr.) §. 2. Cod. eocl.
sitione per arrogationem. 3. 10. cf. Gai III. 82 . . 84.

I) Just. de acqui-

pro tyto llabyt)Tlll, otci pak užívání ("minime patribus acquiruntur,"
filiusfal1lilias .. . eas suis parentibus non in plenum ... sed usque ad
~'olLlln usumfl'uctum acquirat, et eOl'um ususťructus quidem apnd patrem
... perm aneat, dominium autem filiisfamilias inbaereat." L. 6. §. 1. (pl'.)
Cocl. b. t. 6. 61.), udělují však tomuto "plenissimam potestatem uti
ťl'uiquc his rebns" .. "gubel'l1areque res," "gubernatio," "administratio,"
"obscrvatio, " toliko "alienl1tione vel hypotheca clenegata" (L 6. §. 2.
,t 1. c.). Tím liší se znamenitě otcovské právo ku statku adventičnímu
od obyěejn é ho užívání. ·Windscheid §. 517. Drinz §. 254. Podstatným
jest však tu pi'ece pl'ávo Ir užívání, a toto jest skutečné užívání (ususfructus), pokud se t}TČe hmotných věcí dětem náležejících, kterýmž
pl'ísluší proto nuda proprietas, ovšem ale vzhledem k jinému majetku
přísluší otci pouze quasiususfructus. N enít pak žádné překážky, aby
otce pi'epustil vykonávání svého práva k jednotlivým neb ku všem
věcem jinému; ale neobmezené právo ku správč jest právem otcovským,
kteréž nemúže postoupiti jiné osobě. Srov. ostatně SeuffertlJv Arch.
XX. 222.
3) Mnozí s Marezollem str. 388. násl. obmezujípovinnosť v pří
Gll1e péče (diligentia) dle L. 1. Cod. 6. 60. toliko co se týče bonl1
materna a matel'l1i generis a lucm nuptialia (srov. §. 373. P. 2. f.),
a sprošťují otce v pÍ'Íčinč jin}TCh advelltitií veškorého závazku, by položil počet , když právo jeho bylo u kOlice. Avšak L. 8. §. 4. d. (4.)
Cod. 6. 61. praví: " hoc procul dubio obsel'v~l!Ido, ut ... omnia cirra
usumfructulll faGel'et, lllHW lIullo modo prO]J\'ietatem possint deteriorem
fac.ere," a to značí neménč Ilež (dle L. 1. §. 1. cit.) "omnem tuendae
rei diligentialll adhibere." Pllchta §. 436. not. f. Taktéž ukládá L. 8.
§. 4. a. (4.) cit. otci za povinnosť, by zaplatil ze svého jmění, když
dopustil se opomenutí dítěti škodlivého ("quodsi pater hoc facere
supersederit, ipso usuras vel ex reditibus vel ex sua substantia omnimodo dare compelletur"), to př'ece nelze vykládati, jako by to byl závazek prostě mravní. Dle L. 6. §. 2. eod. dlužno sice připustiti, že
dítěti po ukončení moci otcovské nemllže na otci, jako na poručníku
žádati. by vydal řádný počet, ale to přece neznamellá, že beze všeho
zkoumání prostě musí pi'ijati, co se mu odevzdá. jako jeho nynější
statek, že jemu nepi"ísluší, hy se tázalo, jak mohlo zmizeti bohaté
jmění dědické, kteréž jemu bylo pi'ipadlo, že nelze mu žádati náhradu
za ztrátu, spůsobenou jemu vinou otcovou, pokud toto lze proká.zati
Srov. Windscheid §. 517. P. 5. Baron §. 337. 2. a. Seuffertův Arch.
JIr. 337.
4) Marezoll str. 372. násl. [382. násl.] (taktéž Vangerow §. 236.
P. 2. Č. 3.) "ehce beze vší příčiny, aby se předpis tento obmezoval
na rozepře, týkající se dědictví pl'ipadlého. Nepochopitelno, proč by
syn, jemuž ovšem náleží, by s přijetím dědictví souhlasil, opětně měl
dáti své svolení, aby se mobla vésti rozepi'e vznikající z přijetí dědictví,
kdyby to nebylo obecným pravidlem ." Puchta §. 436. not. g. srov.
Windscheid p. 7.
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7. D. §. :1. Tb eo d. CO LI. I. c. Na mí s tě toho ustanovil Justinian vůb ec
užívání polovice tak zv. bona adventitia. L. 6. §. 3. Cod. h. t. 6. 61.

á) To platiti má i tebdy, kdy ž sy nu phpadn e dědictví , kt er éž,
l,dyby od n ěbo Lylo pi"ijato , náleželo by ku castl'ell Se pec uliul1l . L. 8.
§. 2. Cod. h. 6. 61.

3) V ětš í (,ásť vykladačů tomu odpírá aneb se o tom ani nezmiúuje, Puchta §. 43G. not. !J ., patm ě nepr áve m : ueboť dl e právn,
před Nov. 118. plativšího podržel otec v tomto př'ípadě užívání ( " don et.:
vivat, incoITuptum " ). V Nov. 11S. cap. 2. právo to Justinian zrušil
v pÍ'Ípad ě , když otec jest s polud ě dicem; v případ ě však, když k d ě
dictví nebyl povol á n, u znal právo to vS's lovn ě v N ov. 11 8. cap. J.:
"Nam in usu harum rerum, (jui debet acquiri aut sel'IJal'i (cf. 1,. 3.
in f. Cod. b. t . 6. (j 1.), nostras de !Jis leges parentibu s custodirnLl s."
JYIarezoll n . u. m. :ltr. 203. násl. Srov. však Schirmer, Erbr. I. str. 17fi .
násl. P. 138. 139. Brinz str. 1197.

§. 433.
Právo otcovo k aventitiím dětí j est toliko co clo vzniku, nikoliv však co clo trvání s" ého vůbec podmíněno moCÍ otcovskou . I)
Ono končí 1) dojde-li ukončení moc otcovská následkem okolnosti osoby otcovy se týkající (úmrtí, magna capitis deminutio,'
alTogace téhož); v pÍ'Ípad ě arrogace př'e chází právo t éhož na alTOgritora a miHe úmrtím jeho po té zase pi"ipadnouti na anogovallého; a) 2) stane-li :,;e dítě sni iuris z někter é ho jiného důvodu
s vúJí nrb proti vúli otce. b) Jestli že však 3) ote c dobrovolně dítě
z moci otcovské propustil , povoluj e se mu polovice dosavftc1ního
užívání c) jakožto praemium e man c ipationi s.~) 4) Zemi'e-li dít ě, zanilme otcovské právo k užívání do cela, pak-li otec, tř e ba i s jinými osobami, povolán jest k dědictví po dítě ti ; jinak právo otcovo
drile hvá 3) ar. do j eho slllrti; cl) obdrželo-li dítě toliko ližívání, podrží toto otec i po smrti dítěte , jako by bylo spolu jemu }Jl'0pitjčello . e ) Nechá-li kone č n ě 5) otec elitě zúplna adoptovati, 111l1Že
taktéž lJodržeti užívání adventitií již nabytých. 4)
Pozn . I) Obyčejně vytS' ká se prostě za zásad u, že i"ečený práv ní
poměr kOll č í s mocí otcov,;\wu , z uiž p rávě vz ri1stá; Puchta §. 436.
not .. h., výjimky z ' této zásady prS' j so u jCl! Í'ídk é ; Vanger ow §. 236.
P . 3. Avšak zásada ta nikde v právé říll1. Il ení zjev n ě vyslovenJ, alliž
v dů sledcích syý cb uznána; p ří l ež i tostně pl'iznává se pro s tě otci užívání po čas jeho života: "u sque in di em yitae suae pate r vel avus vel
proavus us umfruct um hab eallt," " don ec parentes vivunt; " v n ě kter)' ch
pťípadech výslovně t éž i 1)0 smrti dítčt e. Srov. not. c. d. e. a .M:arezoll:
" Wie gebt das viiterliche Recbt des Us usfructu s an clen sog. Aclventitien
verloren " atd. v Lindově Ztschr. XIII. 9., naproti tOIUU však Brinz
str. 1196. násl.

ll) Konstantin udělil v L. 1. §. 2. T!Jeod . Cad. !J . t. otci elllancipují címu úplllé vlastllictví k j edn é tí'etině co se t)·čc bOlla materna, co~
pozd ěji ro zšíi"ilo se i na bOlla materni generis a lucm nupti alia. L. (J.
a) Cf. §. 3. J. de usuf!'. 2. 4. §. 1. J. d ~ al:quis. pcr arl'og . Cl 10. S. ll.
J. de ad'lpt. 1. ll. b) Arg. L. J. in f L . 6. S. 3. Cod h. t. 6. (j l. Nov. Sl.
c. 1. §. 1. L. 1. pl'. §. :J. L. :J. pl'. Theod . Cod. de mat. UOH. S. 1S. "J~ . :L
J. IJPl' . quas jJcrs. J . :J. L. (j S. :,. Co d 6. (j I . d. L . J. iu f co d. L. 3. 9 1 .. Cl.
Co,!. 6. (jO. L . 1. §. J. Tu f'o(1. Cod. L ('. cl) Nov. llS. ULjJ. 1. J. cf. L. tL in

S. 1. Cod. 6. 61. L. 7. ):i. 1. 2. (1.). Cod. ad Se. TCl'tul1. ti. 56.
L . 17. Cud. de usufi'. 3. 33. d . S. 104. p. 1.

f. L. 4. pl'. 1" 6.
eJ

4) Pram eny neobsahují v t é pří čin ě žádn ébo roz!Jodnutí. Dle principu v ))ozn. 1. uveden ébo tvrdí se oby čejn ě opak. Srov. oproti tomu
Wering v Lilldově ' Ztschr. I. 17. Marezoll ll. u. m. str. ~ 12. n ásl.
Sintenis III. §. 139. P. 39.

§. 434.
J) Bona ad'Ven litia i1'1'egttla1·ia.

,40

Z pravidla pro právní poměl' majetku aclventičního vytknutého
nastává výjimka: 1) v příčině toho, čeho dítě nabylo proti vúli
otcově; a) ~) pak-li že otec jako dědic ze zákona spolu se svým
dítětem dědil po jiném dítěti, vzhledem k p0dílu ~ědickému na
ono vypadajícímu ; ") 3) bylo-li dítěti od owby tl'etí něco věnováno
s tílll ustanov ellílll , že otec nelllá k tomu míti žádné právo aneb
nikoliv úplné právo moci otcovské, pokud sahá obmezení ono. C)
statkú, neplatí dítě zcela jako paterfamilia~ , nelzeť llIll o majetku takovém poÍ'izovati pro případ úmrtí:
avšak nakládá se s ním jako se svobodným majetkem dítěte, vyňatým z lJra yidelného práva otce, zejména z práva užívání. 1) Pokud
dítě jest spúsobilé a není-li ničeho zvláštního v pi'ípadě pod Č. 3.
uvedeným snad jinak ustanoveuo, náleží dítěti též právo, majetek
svúj spravovati; d) má-li však zapotřebí ještě poručenství, mlže
otec vždycky na místě jeho správu na se vzíti, aneb zřídí se jemu
k tomu cíli jiný poručník. a) V případ ě č. 3. však, když osoba třetí
dítěti věnovala majetek nějaký , múže tato bez odporu též naopak
Pokud se

týče těchto

a) L. s. pr. ~. 1. Cod. de bon. quae lib. 6.61 cf §. 4~n. I\( ,t. k. b) No\'.
U S.cap. 2. cf. §. 433 Hot. d . C) Nov. 117. cap. 1. d) .NlJv. 117. ni]!. 1. §. I.
L. S. §. 1. a . (pr.) Cod. de bon . quae lib . 6. 61. eJ L. 8. §. I. b. 1. c. (§. 1.)
Cod. L c.
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naříditi, že t o I i k o správa nel1Ht otci !JÍ'Íslušeti, ov ~ em ale uží-

vání, právo lm pl·ij111úm. A taktéž má se za to , odejme-li se otci
správa pro hrubé porušení povinností a svěl-í-li se !Jol'Učlliku. 2)
Poz n. 1) Srov. Mar ezoll v Lin dově Zt schr. VIII. str. 409. násl.
B uchholt:,: eod. XIV. ll.; k Us. 3. srov. SeufťertfJv Arch. XII. '13.
V právě Justilliallském pi"icbází ještč p['ípad dnešní doby již neprakt.i!;k)r,
co se totiž t)rče to ho, co llítě za příčin ou nezákonného ro zvoelu bylo
oudrželo z majetku matčina : Nov. 134. cap. ll. Mimu to počítají sem
mllo:d ještě následující případy: 1) pak-li dítěti šíleného pÍ'ipadlo dě
didví. dl e L. 52. pl'. D. cle acquil'. her·ecl. 29. 2. Puchta §. 437 . not. lL,
oproti tomu Vangerow §. 237. P. 1. 2) Mu sí-li ote c pro špatnou správu
ihned vrátiti zpět synu svěře n ství (fideikomis), dl e L. 52. (50.). D. ad
Se. Trebell. 36. 1. Pucbta §. 437. not. p. Jiní m ají za to , že tu
př'ípad qunsi castren se peculium. Vangerow §. 235. Vskutku však máme
zde pi'ed rukam a :,:vláštní pi"ípad, rozdíln)r jak ocl peculiulll quasi castrense tak i ocl aclventitium irregulare : Imper::ttor Haclria nu s, quum
Vivius Ce realis filio suo Vivio Simonidi, si in potestate sua es se rlesiisscc,
IJ cl'cclitate m re stitu ere ro gatus essct, ac multa in fraudcm fideicomlI1i s ~i
ficri prol>al'etur, restit.ui hereditatem filio iussit ita, 11e lJuid (in) ca
pecunia, quamd iu filius eius viveret, iUl'is haberet. Nam (lui c), cautiones
llOll poterant interponi co nservata p [Lt.ri a potestate c1anlllUln co n ditionis
proptc1' frandem infli xit ; po~t decreti a utem aucto ritate m in ea h e1'cditatc tilio rniliti comparal'i clebnit, si res a p ossessoribu s peti vel ctimn
cum debitorib us ag i opol'te1'et. Sed patel'llae r ei' ere utiac co ngrllum cst,
cgc nti forte patri officio iudieis ex accessio nibus be1'eLlitariis clllolumcntum praestari. Toliko quamcliu filius vivM'et n elllá otec míti právu
žád né; zemí'e -li syn, prve než in potestate esse clesiit, pomíjí fideikom is
zcela, proto že podmínky jeho nebyly splněny. Srov. Fitting, Castrens .
Pecul. str. 404. násl. 407. P . 3.
2) Spomo jest však, zdali to za právo jest. Oproti tomu Marezoll
str. 426 . Vangerow ~. 237. P. 1. str. 443 . Naopak Sintenis §. 141.
P . 42a. Windscheid §. 517. P. 5a. Brinz stl'. 1198. násl. arg. L. 13.
~. 2. Cod. de sent. pass. 9. 51. L. 52. (50.). D. cit. (v čemž Brinz shledáYá arg. a maiori acr minus); nelz e též upříti , že náhled ten v praxi se
schvaluj e. Tak uznáno i v Se uffertově Arch. III. 336. VII. 198. XX.
222., zamítnuto však v ll. 306 . Samo sebou se rozumí, že otci odcjme
se sp ráva, byl-Ú vzhledem ku svému jm ění dán v opatrovnictví. SeuffertllV
Arch. III. 342. XX. 222.

civilního. 1) Tak i v právě Ju stin ianov ě pravidlem uznáno. a) Obdržel-li syn pekulium (§. 430.), mohou vzniknouti z toho mezI
otcem a sy nem poměry dlužníka, pohledávky aneb dluhy Z pekulia
oproti otci, kteréž však platnosť svou mají toliko co n atUľale s
obliga ti ones, b) též co takové půso bL hledě 11: osudu l1ekulia, po
dob u, kdy moc otcovskú trvá, !J0uze oproti osobám : i'etím, c) teprve
po ukončení této púsobí též nfezi otcem a synem. ll) Totéž platí
zajisté 0) i o závazcích, vzniknuvších mezi osobami v téže moci
. otcovské stojícími. !l)
V tomto ohledu nepi'lsobí žádného rozdílu ani !Jravillelný poměl'
sta tlm adventičního; co se týče tohoto, visí dítě zcela na otci a
postrádá veškerého práva, nakLldati s j m ěním tímto, ačkoli v jest
jeho vlastnictvím. Phpustí-li otec, aby dítě majetku tohoto užívalo
a požitky z něho hralo, jest to, jako by týž dítěti ze svého n ěeo
dal, a jen tehdy, když otec svolení své neodvolá, prve ll ež mot:
ot.covská dojde svého ukončení, zltstane dítěti to, čeho 0110 tím
nabylo, jeho majetkem jako dal' lleoel volaný. f) Co pak se týče
rastren se a quasi castrense peculiull1 , nemá místa Í'e(;ellé pravidlo
právní, g) a též vzhledem k bona aclventitia inegularia zdá se býti
nedl:lsleclné, aby se platnosť pravidla toho i zde hájila. 3)
POZll. I) Názor teu odvozoval se obyčejné z tak zv. ullitas pcr so nae,
t rv ající pr)r mezi otcem a dít ětem pro stí'eelkem mo ci otcovské. V zaikl
pak V)'l'aZ ten "mimo chodem proLlOzenou a sem neuáležejíc í fl'ásí ,Tnstiniana" v L. ll. §. 1. (L. ll. i. f.) Cod. de impub. sub st. G. 20.
"C UlU et natura pater et filius eadem p erso na p ene intelligulltu1' ;" srov.
§. 4. J. de inut.il. stip. 3. 19. "quia vox tua tamquam filii sit, sicuti
filii vox tamquam tua intelligitur in his rebus, quae tibi acquiri
possunt," z " če ho ž by se dobře tak mohlo so uditi, že tu myslí se unitas
oris. " Puchta §. 432. při a v not. d. "V}'raz jednota osob málo jest
spůsob ilým, by označena byla povah a poměru toho; l,do odtud vychází
jako ze zásady, ro zhodn e mezi třemi věcm i d vě křivě. " Puchta, Vorles.
§. 432. n. k. Srov. zv láště v. cl. Pfo l'clten Abh. Nr. 2. "uber Obligationel1
zwischen den durch vaterliche .Gewalt verbundenen Personen." Př' es to
hájí unitas personae (nikoliv: p er sonarum) zase Brim str. 1160. násl.,

.'

§. 435.
,) P rái'rl í Jednání mezi otcem 'a d·ítétem.

Z ]Jovahy mezi otcelll a dítětem (§. 428. 429 .) samo sebou
dle práva starého vysvítá u ell1ožnosť, žalobou dom~thati se pi'ávllÍ<'h
nároků a u skutečniti lllezi sebou právní jednání platná dle práva

a) §. 6. J . de inutiL stip . .3. 19. L. 2. pl'. D. de contrab. emt. 18. 1. L .
52. (50.). D. ad Sc. Trebel!. 36. 1. cf. §. 430. not. b. c. L . 7. D. de O. et A.
44. 7. L. 16. D . de furt. 47. 2. b) L. 3. § 7. L. ll. §. 2. L. 38. pr. §. 1.
L. 52. pl'. L. 56. D. de peculio. 15. 1. L. 38. D. cle cond. iudeb. 12. (j. c) L.
56. §. 1. D. de fid eiuss. 46. 1. cf. §. 24 7. not. o. r . cl) L. 38. §. 1. 2. D. de
com\. incleu . 1:2. 6. eJ L . 38. pl'. cit fJ L. 6. §. 2. G. (2.) Cod. de UOIl. qmLf'.
lib. 6. Gl. g ) L. 2. ]Jl'. D . lle contralJ . ernt. l o;. 1. L. 42. §. 3. D. de acqllir.
hered. 29. 2. L. 15. §. 1.:2 D. cl e Gustrell si pecu!. 40. l7 . d. L. 10. in f. D.
de ficl ei uss. 46. 1. L. 4. D. de iud . .5. 1.
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vycházeje z toho stanoviska, "že dítě, co do práva majetkového . . .
bylo podmětem nesamostat.ným, nebylo osob on v aktivním slova smy,;lu;
že tedy v domě byla toliko jediná činná osoba, krát.ce řečeno, byla
zde toliko jedna osoba, totiž osoba otce." Srov. též Keller, Pand. §. 418.
Sintenis §. 141. P. 3., naproti tomu však Mandry, Familiengiiterrecht I.
str. 33. násl. 153. násl. 367. násl.

přiznávalo otci na základě otcovského poručenství podstatně stejná
práva k majetku dětí. Avšak dle práva dnešního dlužno 1) uznati
znjisté za zásadu tohoto poměru, že otcovské právo k užívclní visí
co výron moci otcovské na době trvání této. 2) 2) Velmi pochybnou
jest praktická platnost, t. zv. praemium emancipationis. 3) 3) Mnozí
tvrdí, že netoliko právní jednání a právní nároky mezi otcem ft
dítětem nyní vůbec v platnosti své trvati mohou,4) nýbrž zejména
též darování otcem dítěti učiněná jsou ihned neodvolatelně platná,
netvoří, aniž rozmnožují pecu1ium profectitium, spíše lOV nají se
adventičnÍmu majetku,5) ano, že 4) pecu1íum profectitium v dnešní
době všude nevyskytuje se více, tudíž není více i'eči o příslušné
sem žalobě actio de peculio aneb tributoria. 6 )

2) L. 38. pl'. D. 12. 6. (jedna z tak zv. leg-es damnatae): Frater
a fi'atre, cum in eiusdem potestate ' essent, pecuniam mutuatus, post
mortem patris ei sol vit ; quaesitum est, an repetere pos sit? Respondit:
utique quidem pro ea parte, qua ipse patri he:r:es extitisset, repetiturum, pro ea vero, qua frater heres extiterit, ita repetiturull1, si
non minus ex peculio suo ad fratrem pervenisset; naturalem enim
obligationem, quae fuisset, hoc ipso sublatam videri, quod peculii partem
frater sit consecutus, adeo ut, si praelegatum filio eidemque debitori
id fuisset, deductio huius debiti a fratre ex eo fierit; idque maxime
consequens esse ei sententiae, quam Julianus pro baret: si cxtraneo
quid debuisset et ab eo post mortem patris exactUI1l csset, tantum
iudicio eum familiae erciscundae recuperaturum a coheredibus fuisse,
quantum ab his creditor actione de peculio consequi potuisset. Igitur
et si re integra familiae erciscundae agatur, ita peculiul1l dividi aequum
es se, ut ad quantitatem eius indemnis a coherede praestetur; porro
eum, quem a:dversus extraneum defendi oportet, longe magis in eo, quod
fratri debuisset, indemnem esse praestandum. Srov. v. d. Pfordten
str. 172. násl. Schwanert, Naturalobl. str. 3:20. násl.

J

3) Schwanert n. u. m. str. 332. násl. Dále jde v. d. Pfordten
str. 144. násL, připouštěje, byť i velice obmezeně , právní jednání mezi
otcem a dítětem t.éž i pokud se týče tak zv. peculium advent. reg., a
Windscheid §. 289. P. 27. §. 519. P. 5., l,terýž př'ičítá to nedbalosti
neb pohodlnosti lwmpilatorů, že v právě Justiniansl,ém není vS'slovně
uznána možnosť právních jednání mezi dítětem co takovS'm a otcem
v témže způsobu, jako byla tatáž možná mezi tím, kdož jest filiusfamilias miles a mezi otcem, pokud běželo o peculium castrense. N aproti tomu IllllO~í mají ~a to, že i v příčině tak zv. pec. adv. irregulare nemají místa právní jeclnállí mezi otcem a dítě tom. Puchta §. 438.
Van ge row §. 237. P. 2. Sintcnis §. 142. P. 8. Brinz str. 1201. násl.

5) Srov. Seuff"ertův Arch. XIV. 44. et ibi cit.; avšak II. 305.
Windscheid §. 484. P. 2. §. 519. P. 6. Brinz str. 120G.

§. 436.
h) Dlle~ní platnost práva hmského.

Pravidla

římského

tak zv. práva pelmlijního pol,ládá nejeli
větší čásť spisovatelů za dosud praktická; ve hlavnú;h věcech z největší části uznává se bez odporu jich platnosť v pl'ávě obecním. J)
Z vláště pak právo aclventičllí Gi. 432.) s obmezenírn §§. 431. 434.
doslo tím ~píše uznání v Němec1m, ješto již starší právo německé

Pozn. 1) Srov. vůbec: Kraut, Die Vormundschaft nach den Grundsii,t,zen des deutschen Rechts II. str. 618. násl.
~) Srov. 433. P. 1. 3. 4. Zásada tato jest phměř'ena právu ně
meclrému a odjal\Živa za právo římské uznával ji náhled vládnOUCÍ, '
i uznává ji za to dosud převládající většina učenců právnických.
3) Kmut n. u. m. str. 665. násl. Pochybnosť ta zakládá se na I
tom, že dnešní doby končí moc otcovská ještě za živobytí otcova i bez '
emancipace. Než jednotlivá práva partikulární uznávají i výslovně ono
praemium emancipationis, a sice důsledně též i při tak zv. emancipatio
germanica, pokud tato děje se s vůlí otcovou . Srov. Puchta §. 445.
po not. n.
4) Srov. Souff"ertův Arch. 1. 353. XIV. 44. XVII. 255. XIX. 160.,
avšak VII. 195. IX. 44. 304. XV. 30., srov. též UL 333. XlII. 267.

.'

B) Srov. Kraut n. u. m. str. 640. násl. Dollmann v Seuffertově
Bl. f. Rtsanwend. XIV. str. 129. násl. Seuffertovy Pand. §. 483 . 485.
486. Gcrber, Deutsches Privatrecht §. 241. 242. Avsak Windscheid
§. 484 . P. 4. Srov. ostatně dle bav. Lam!. I. 5. §. :2. č. 4. "obsehon
nach romischem Rechte Vater uncl Hinder dergestalt túr eine Person
geachtet werden. das s zwischen ihllen \Veder eine Schonkullg, noch
Contract, Process oder andere Hancllullg Platz greiťet, so ist doch
solcbes . . . nicht meh1' im Gebrauche" atd., a pak k I. 5. §. 3.,
kdcž uznává se je ště í'ím ská Muka o pe culium profcctitiul11, Krettmayr
v pOZIl. pod 6. 2. "Hieraus Illlll siehet mall \Vohl, Llass sothallc Action
(de peculio) meistelltheils llur Kauf- oeler Halldelslcute betreffe, weldle
ibre Kinde!" lIlit einmn gewissen Theil ihre s Vermogclls marchandil"en
lasscll . . . Ul1l1 Lla lHlll dieses ltentzntage seltcn mohl" ge~chicht, ohne
dass die Kinder ausdrOcklich odcr wClligstells tacitc per sCllaratam
OC l'ollomiaJlI der vtitcrlichclI Gc\\'nlt elltlasscll wcrden, :; 0 kOlll11lt auel!
diese Action llicht leicht llIetr ctuf das Tapet; ita ut hodie plus diťficul-
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tatis quam utilitatis haberc videatul' (Lautcl'b. Colleg. ll. t. §. n.) ."
Že peculium v Í"Ím skérn smyslu ncní více praktické, tvrdí sc Savignym,
Obl. ll. str. 52. té~ Brinz str. 1204. násl., ačkoliv trvá při pravidle,
že dítě neml1žc nabývati od oke a že právní jednání mezi okem a
dítětem ncmají mí sta. Dictzel však v Bckkerově Jahrb. II. 1. lll. 3.
snaží se dokázati, kterak ncbylo již i v právu J ustillianově žádné
pcc.uliul11 ve starém smyslu ; tomu odpírá Kcller tamt. III. G. Silltcnis
§. 141. P. 67. Windscheid 11 . u. m.

II. O

poměru rodičú

Ir

dětem

vúbec.

§. 437.
A.

J( dětem vl(!!jtntlJl.

Bez ohledu na moc otcovskou trvá mezi rodiči a d ětmi vzájemmí vovinno sť, poskytovati s obě výživy dle §. 348. Mimo to JSOLl
děti povinny, by rodičllll1 prokazovaly úctu. a) Proto lleslu~í se, by
děti žádaly b) na rodičích odpi"isáhnutí útisku soudního, I) a užily
proti nim právního prostÍ'edku, kterýmž by se jim na di ubližovalo aneb kterýž zakládal by se na zlém úmyslu , c) vyjma za VÍ"Íčinou utrox iniuria, d) též nelllají tyto obviúovati rodiče žalobou
hrdelní. c) Zvláš tě pak se trestají urážky, jichž se děti na rodi čích
dopustily. f) Těmto pÍ"Ísluší té ž oproti dětem právní dobrodiní Vi'íslušnosti výživy. g) J estiť vak vrávem rodiUl co takových, tudíž
i právem matčinÝI1l , ač z pravidla VI'evládá vůle otcova. děti své
vychovávati, a; podle okolností ponechává se vychovávání výhradně
matce s vyloučením otce, zvláště když tento ' vinen jest rozvodu
aneb když pro špatný jeho život dobro dětí jíl1l uvozováno bylo
v nebezpečí. h) Konečně hledí se ku svolení matčinu již dle práva
římského, když se dcera llezletilá vdává, dle práva dnešního pak
vůbec, když se děti žení neb provdávají. i)
Ostatně příslu ší dítěti právo, by po pi'ípadě žalobou na rodiče podanou domáhalo se uznání svého poměru dětského , actio
- -- -

a) Dig. de obsequiis parentibus et patronis praestandis. 37. 15. cf. L. 4.
5. Cod. de patro pot. 8. 46. (-17.). L. 4. D. de eur. fur. 27. 10. b) L. 7. §. 3
D. h. t. ;)7. 15. d. L. 16. D. de iureiur. 12. 2. c) L. 2. Ď . . 7. pl'. D. h t. cf.
L. 4. § 16. D. de doli except. 44. 4. d) L. 7. §. 3. 4. D. de iniur. 47. 10.
e) L. ll. §. l. D. de accusat. 48. 2. f) L. 1. §. 2 3. D. h. t. 37. 15. L. 4.
Cod. de patro pot.. 8. 46. (47.). g) L. 7. §. 1. D. 37. 15 8· 38. J. de ad. 4. 6.
L. 54. D. soluto matl'. 24. 3. d. §. 225. p. 3. a. b) L. 1. §. 3. L. ·3. §. 4. 5.
D. de lib. exhib. 43. 30. L. un o Cod. divortio facttl apud quem liberi morari
vel educari debent. 5. 24. Nov. 117. cap. 7. i ) L. 1. ~O . pl'. (L . 20.) Cod. de

agnoscendis ac alenflis aneh t.. zv. actio cle filiatione, a i matka
m11::':e žalovati o uznání dítěte na otce, který::': uznání odpírá (actio
de partu agnoscendo), pí'i čemž ovšem, bylo-li dítě narozeno teprve
po rozvodu, pí'etlpokládá se dle Se. Plancianum, že šetl'81lO bylo
zvlá~tních pravidel. k) Nai"ÍzenÍ ono obsahuje je ště jiné pi'edpisy
pro pUpad, pak-li manželka po smrti mužově tvrdí, že jest těhotnou. I)
Pozn. I) L . 7. §. 3. D. h. t. 37. lG . praví: Nec dcferentes
iU 3iurandum de calumnia iurant. Avšak L. 34. §. 4. D. de iureiul". 12. 2.
Hoc iusiurandum de calumnia l1 ef[ue patrono llCqUC parentibus remittitur ;
než zde dlužno Usti : aeque patj'ono parentihusque; aneb aeq2te p . atqu.ae
pm·. j·emittitw·. Momm sen ad h. l.

~) ftečené beneficium competentiae rodil'ů zakládalo se dle svého
]lllvodního vfrznamu (§. 225. P. 2.) zajisté pouze na povinované úctě
k rodiMm (reverentia parentibns debita) , k tomu jako další podporující
důvod dle po z d ěj š ího významu phdruWa se povinnosť dótí, nmmé s\' é
rodii:;e vyživovati. (§. 348.). Že by t.otéž právní dobrorliní též dě tem
oproti rodi č ům pÍ"Íslušelo , o tom prameny nikde v)'slovn č se ne7,miiíují
(not. g.): důkaz tomu nas vědč ující, jaký mnozí chtěli shledati v L. 30.
in f. D. de re iud. 42. 1., nil,terald n estai::í, taktéž nel ze takové právní
dobrodiní do vozovati pro B t ě ze vzájemnosti závazlm alimentač,ního. Jest
tudíž asi odihodněllo, pak-li novější spisovatelé většinou práva toho
lleuznáv8jí. Vangerow §. 174. P. 2. Č . 1.

§.438.
B.

J( détem přisvoJlmým.

Dokonalou adopcí vzniká mezi pi"isvojencem a pi"isvojitelem,
pokutl trvá pi"íbuzellství adoptivní, i co se týče vzta.hú v §. 437 .
uvedených, stejně púsobíeí poměr, jako mezi vlastním otcem a jeho
dítětem. Ale i žena múže na základě resln"iptu vladař'ova adoptovati dítě s tím .účinkem, že toto vstupuje zcela k ní do poměru přirozeného i"ádného dítěte, ačkoliv ona nemůže dosíci moci
o t e o v s k é. a) Za to však tak zv. adoptio minus plena (§. 425.)
nepúsobí žádného práva na poměru rodiM se zakládajícího; právní
účinek její zakhiclá se · toliko na tom, že adoptovaný dosáhne zákonného práva dědického dětem příslušejícího , b) z něhož m11že
nupt. 5. 4. cf. §. 428. not. d. kJ L. 1 . . 3. D. de agnosc. et. alend. lib. 25. 3
cf. §. 348. I) Dig. de inspiciendo ventre custodiencloque partu . 25. 4.
.
a) L. 5. Co cl. cle adopt. 8. 47. (48.). §. 10. J . de adopt. 1. ll. cf. L. 29.
~7.3(4~.i. de inoff. test. 5. 2. b) L. 10. §. 1. d . . 1. g. (§. 1.) Cocl. de adopt. 8.

I
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býti emancipací. C) Jiný pak poměr, kterýž však
býti spojen s adoptio minus plena, jest poměl' pěs tounství.
Tento ale nemá žádného prúvnÍho účinku (v oboru práva rodinného), nehledě ovšem k obligatorním nárokúm prá \t1ím, které~
týkají se př'ijetí opatrovance (alumnus) a tu a tam se na Rmlouve
zakládají; jenom že nemá opatľovanec p ěsto uny své žn lovflti u lmlelního právlt. d)

pflege" II. §. 4 32 .. 447., uvádí \'Šak prv čj š í op ět v právu rodinném
(sv. V. kap. 3.), a to pouze v jed 11 o m §. (526 .). Brillz pojednává
o tom v 3. knize "v. d. Re cbten, " díl 2. " Die Falllili en- und Vormund schaftsrechte," odd. 2. "Die Vormundschaft" §. 285 .• 306. Strana
1311 . . 1379., načež v odd. 3. §. 307 .. 310. ještě následuje: "Giiterpflegen und Spezialkuratelen."

Pozn. Dioldetian a Maximian povolili reskriptem (L. 5. Cod. de
adopt.) žadatelee jménem Syra adopci nevlastního sy na "in .solatium
amissorl1l11 . . . filiorl1m, " a tak i §. 10. J. eod. praví: "Femlll ae . . .
ex indulg r. ntia prin cipis ad solatium lib el'orum a ll1iSSo rUl:l ad?pt.a~e
poss unt.. " Není však pocbyby, že ua základě této indul ge ntI a prmclpls
povoliti se může adopce i tu, kde není t éto vohnutky.

§. 440.

zase

vyloučen

ll1ťJže

Kapitola třetí.

O por uče n s tví.
I. Pojem a lIruh)' pornčellství.

§.

439 .

PoručenstvÍ 1) jest právem uspol'ádané opati"enÍ II zastoupení
pl'osti"edkem jiných osoh pro takové osoby kterpž pro osobní vlastnosti své nemohou pORti'íei s dORtatek svú Zft 'ežitosfi právní, kteréžto
0JlaUenÍ a zastupováni náhradou za ot:hranu, jakéž spolu PO S~\yt uj ~
podrobení se moci otcovské, nastává pro ty, kterí ot:hrany potl'e?uJ~ ,
tu, kde oné rodinné ocbrany není aneb kd e tato nepostačuJe.-)

Pozn. I) Srov. vllbec Rudorff, Das Recbt der Vormundscbaft, aus
den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten entw icl<elt, 3. sv.,
18B2 .. 34. Kmut, Die Vormundsehaft nach d on Grund sat zen des
doutsch en Rechts dargestollt, 3 sv., 1835., 1847., 1859. Heimbaeh,
Vonnu;ldsehaftsrecht" v Rtslex. XIII. str . 327 .. 964. Srov. "Cura"
;"amt. str. 133 .. 221.

2) Z tohoto hlediště vycházejíce, řadíme poručel1ství mezi porodinné. Saviglly, System. 1. str. 461. ná.sl. Arndts, E! n cyk~op .
§. 64. Puchta však umí sťuj e nauku o poru č, enství do práv.a oblIgačll1ho ,
Panel. §. 33 1 .. 357.; t,al,té~ Windscheid, "Vormundseh a ft und Gutorm ě ry

C) L . lO. §. 2. Cod. 1. c.
pl'. D. de V. O 45. 1.

d) L. 17, Cod. ql1i aCCllS. n . p. 9. 1. cf L 132.

Dlhody, z kterých múže poručenst.vÍ nastat.i-, jsou:
1) Útlý věk. Za tou pi"Íčinou mají a) osoby nedospělé, kterr.ž
jsou sui iU\'is, dle práva býti pod pOl'UčenstvÍm , jež sluje vúbec
t.utola, zde pak tutela impuben1l11 s. pupillol'ml'l. a) b) Dospělé osoby
nezletilé mají k určitým jednáním zapoti"ebí pomoci opatrovníka, a
múže se jim takov.ý v někteJ'.ý ch př'ípndech zř'Íditi i proti jich viHi; b)
žádají-li za to, mohou vždy obdržeti opat.rovnÍka v pHčin ě celého
svého jm ě ní; není všal, ž:ídného obecného pi"erlpi su v práv ě Í'ÍmRkém,C) ,
že oso by t.al\Ové býti mají pod poru čen stvím. Rozdíl mezi tut.ela
impuberum a eura miIlOl'UIll') na tom se zakládá, že tutor svou
auktoritou (auctoritas) pro stě doplúuj e právní spftsobilosť k č im':tm
toho, kdož jest. impubes infantia maior, cl) kd ež to cumtor miBOl'is
pouze lHlílí své svolení k 6intlm nezletik em sn ll10 statně podniknutým e) a t.oliko o tomto svolení mflže tu býti l·eč. Prvněj ší kon čí
do s p ělostí, f) a po té stane se z pra viclla opat.rovníkem po dobu
nezletilosti g) osoba jiná než práv ě býval.ý tutor. Dle práva dne~ního
však platí obecný pi"edpis ten, že osoby nezletilé jsou pod poručen stv ÍIIl , a splynula tutela i'mpub el'ull1 a eura minoJ'U1l1 nyní
v pOl'UČell s tvÍ pro stáH,' sahající od prvého dětstv í až do zletilosti. 2)
2) Nedostatek spúsobilosti vúle následkem choroby du ševní ;
na tomto lll'dostatku zakl:1dá. se eura furio si, b) ktel'áž ale místo
a) Ins ·. cl e tlllelis. l. 13. Dig. 26. 1. b) L. 2.3. Cod . qui legitimam pers.
in iucl. 3. 6. Co,1, cle in li te m dauclo t.uL v. CUl'. 5. 4-1. L. J. 7. Cod. qni pe:.
tut o 5. 31. L. 5. §. 5. L . 33. §. 1. D. de ailm. tuto 26. 7. cf. L . 1. §. 2 . . L. 3.
pl'. n. de millor. 4. 4. C) PI'. §. 2. J . de cumtorihlls. 1. 23. cl) last. de auctoritate tntorum. 1. 2l. Cod. cle al1ct"rita(e pral'stall da. 5. 59. L. 19. D. de. anel.
tuto 26. 8 L. 17. §. 1. D. cle a,pp. 49. 1. cf. §. 4. J. qlli dari tuto 1. 14. e J Djp:.
d e auctoritate et consenSlt tutorllm pt clu·atorurn. 26. 8. f ) Pl'. J . quib. moll.
tut. fin. l. 22. L. 3. Cocl. qualldo tul. esse cl esin. 5. 60. g) L. 5. §. 5. D. cll'
a,dm. ~6 . 7. not. o. cf. §. 18. J . de eXC L1 s. 1. 25. L. 25. n. cle tut o clat. 26. 5.
L. 20. Cod. dl' excus. 5. 62. II I §. 3. J. cle curator. 1. 23. Dig. de curatorihlls
furio so e t aliis extra minores clandis. 27. lO. Coll. cle curatorc fllriosi vel pro-
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má jen tehdy, July~ není o šíleného posta.ráno bez toho ji~ Pľo
poru(;enství pro stáH zhzenÝlll. i) S tím pi'-Íbuzna jest
3) Nesmyslná, marnotratno s ť, pľo kterou:/' osobě jinak sall1Ol>tatné nálezem soudcovským po pí'edchozím vyš etř e ní oclúata jest
správa jmění vlastního k) a tudy vznikla pot.i"eba, pro takovou osobu
zi'íc1 iti poručenství, cura pľodigi. I)
4) Nedostatek vlastní dostatečné péče o sebe pro trvalou
slabosť neb chmavosť alleb tělesnou vadu, na pl'. n;Í,sleclkcm nómoty, hluchoty, pro kterol17. mú~e někdo dle vúle své obdržeti
poru(;níka (opatrovníka); odtucl tak zv. cura debilium pers onaľum. m)
Sem nenále~ejí př'ípady, kde zi"izuje se kurátor, aby spravoval
jisté statky bez pl'ímého ohledu k osobě (cma bonorum aneb rerum

poručníci toho, komuž by! poručník elán. Na tom zakládá se vrchní

středkem

1'0ručenstvÍ, l,teréž považovati dlužno za výron polieejní moci st.ttllí
a jež púsobí, že poručenství jeví se jako ústav rázu dílem veí'ejlloprávního. Takováto moc poru(;nická již v právě římském vícekráte
vystupuje značně clo popředí, jest však v právě novějším úplněji
ještě uznána a zdokonalena, a sice jako pravidelný pHvlastek llIoci
soudcovské.

§. 29G.).
Pozn. 1) Srov. Loh1', Uebet' dic romischen Bcgriffc von Tut.!'1
uncI Curatel , \' Mag. f. Rtsw. lIL 1. 14. Bctll11utIln-IIollweg vRh. Mus.
VI. str. 2G2 . . 254., pak Savigny, Von dem Schutz der Mindcrjiiltrigcn
im ll. R., und insbcsondere von der lex Plaetoria, v Ztschr. f. gesci) .
Rtsw. X. 3., ve verm. Schriften II. 18.
2) RPO. z 1'. 1543. tit. 31. §. 1. z r. 1577. tit. 32. §. 1. ... "Wann
aber nun den Obrigkeiten zustehet, in dem gebi.ihrlich . und billig
Einsehens (zu) haben, damit die Pupillen uncI minrlerjiihrigen IOndel'
unbetl'ogen und unvernachtheiligt bleiben, so wc,l16n VYir aUen und
jcden Churfi.irsten, Fi.irsten, PrtLlat en, Grafen, Herrn, von Adel und
Communen hiemit ernstlich auferlegt und befohlen haben, in ihren
Furstenthumen, Herrschaften, Obrigkeiten und Gebieten dermassen Vůr
schung zu thun, und zu verordnen, dass den Pupillen und minderj1ihrigen Kindern jederzeit, bis sie zn ihren vogtbaren .Jahren kommen,
Vormi.inder unel Vorsteher, da die ihnen von ihren Eltern in Testa ·
menten oder letzten VYillen nit verordnet, oeler ihre angeborne Frcunrl
und Verwandten si ch der Vormundschilft aus rcchtmtLssigcn U rsachcn
nit untcrziehen wollten oder darzu tllglich und geschickt wiiren, gcgchen
werden." Srov. Rudorff 1. §. 14. 15. K raut [I. str . 234. násl.] II.
str. 94. násl.

§. 441.
Na Maclu jest, pečovati o to, aby osobám, kteréž poručenství
poHebují, toto bylo zi'ízeno; týž 111lUe a má v ur(;ité rníi"e pflsobiti
na to, jak· se poručenssví vecle, aby se pí'ecle~lo nebezpečí, do
jakéhož nevěrností, nedbanftvosti a nerozšafností uvrhnouti mohou
digi. 5. 70. i) L. 3. pl'. §. 1. D. de tute1. 26. 1. L. 1. Cod. h. t. 5. 70. cf.
L. 8. §. 3. D. de tuto dat. 26. 5. k) L. 1. pl'. D. de curat. fur. 27. 10. cf.
§. 37. not.h. L. 12. §. 2. D. de tuL dat. 26. 5. I) §. 3. J. 1. c. 1. 23. cf.
not. h. m) §. 4. J . 1. C. L . 2. D. de eur. fur. 27. 10. L. 12. pl'. D. de tut o dat. 26. 5.

'y

POZll. I) ll. P. Ú. ll. U. m. §. 3. na konci: "indeme dann alle und
jede Obrigkeiten, venniig giittlicher, und Ullserer Kaiserlichen GeLott
sonders fleissiges Aufsehens zu thun, aus tragendem Ampt, siclJ s<:huldi~
crkennen, . und darum b keines V ormunders FahrltLssigkeit, noclJ weniger
Vervorthellung bei seillem Pflcgkind, oder dcssen Giiter ungestrafft hingehcll lassen sollen." Srov. Rudorff I. §. :.L Kmut J. str. 77. násl. II.
str. 95 . - Puchta §. 3:)1. n. k. "Mnohá práva partikulární zaběhla
v této věci příliš daleko, tak že správa nadporučenská seč možná absorbovala téměř správu poručenskou, což extré~ nepříznivS' jednoduchosti, spoř'ivosti a ráznosti správy." Arndts v krit. Jahrb. X. str. 240.
(civ. Schl'. lil. 329.). "Zákonodárce musí oddati se tomu že mu nelze
nikdy zcela zameziti, by poručenec nevzal iikodu, jinak snadno přivede to tam, že pak skorem každý bude míti škodu."
ještě jakés'
nejbližších př'íbuwých poručence v záležitostech poručenilkýchi
tak zv. rada r~dillná . Srov. o tom Arndts n. U. m., pak Rudorff §. 3,
Schenk, Der F amilienrath. 13Ei3.

2) Vedle vrchního poruéenství státního naskytuje se

působení

II. O základech

pornčenství.

A. O sptl.sobiloliti k

liornčenství.

§. 442.
Spúsobilé k poručellství jsou z pravidla pouze osoby mužského
pohlaví, a) sui neb alieni iuris, b) kteréž samy více nepotřebují žádného
pO~·llčnietví. C) Osoby ženského pohlaví jsou z poručenství vyloučeny ;d)
tolIko matky a báby mohou býti poručníky svých dítek a vnuků,
pak-li vzdají se právních dobrodiní, jež osobám ženského pohlaví
pHsluší, a pokud nevstoupí do nového manželství. e) Mimo to jsou
k úřadu pomčenskému nespůsobilí ~ 1) biskupové a mniši bez vý.
a) L. 16. 1)r. D. de tutel. 26. 1. L. 1. C(Jd. quando mul. 5. il5. b) Pl'. J .
qUl test. tuto dan pOS8. 1. 14. C) L. 16. §. 1. L. 17. D. I. C. L. 5. §. 1. (L. 5.)
Cod de ]Pg. tut. 5 . BO. §. 13 J.,
l'xcuS. 1. 25. d) L. 18. D. I. C. e) L. 2.
3. Cod. quando lllulIer tutelae OffiCIO fungi pot~st, 5. 35. Nov. 89. cap. 14. Nov.
94. cap . 2. N ov. 118. cap. 5. cf. §. 361. P. 3. §. 362. not. J. §. 417. not. k.
Arndtsova l'andekta.
6
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nepřátelství, b) 3) kdo dere se

1m poručenství, c) 4) manžel, co se
nad manželkou, d) 5) věřitel a dlužník poru čellce ,
vyjma matku a bábu. e) Pak-li zamlčel se poměr dlužní, ztratí věřit.el
své pohledávání, dlužník ,pak nemůže po dobu trvání poručenství
býti svého závazku sproštěn. f) Vznikl-li poměr dlužní mezi poručníkem a poručencem teprve. když poručenství bylo pí'ijato, má
se přidati Onomu druhý poručník. g)

minky, jiné osoby duchovní s tou výjimkou, že se dopouští, aby
spravovaly zákonné poručenRtví nad příbuzn ými. f) 2) Vojínové, g)
vyjma ty , kteří na základě poslední vúle spolnvojína povoláni byli
k úřadu poručenskému . h) 3) Nezletiki. i) 4) Osoby šílené a osoby
za marnotratníky prohlášené, jakož i takové, kteréž pro chorobu
neb tělesnou vadu samo sebou jsou k talwvémuto Madu neschopné;
tyto osoby nejsou sice přímo za nespůsobilé prohlášeny, a jich povolání není také samo sebou (ipso iure) neplatné, avšak na úřadu
jest, aby je za poručníky nepovolával, aniž je ku spravování poručenství připustil, kdyby jiným způs obem k tomuto byly povolány,
a aby, pak-li že vada později teprve vznikla, z poručenství je odstranil a na místě nich jmenoval jiného poručníka, dle okolností
třeba jen prozatfmně. k)
Vůbec může a má úřad nadporučenský zbaviti poručníka této
hodnosti, má-li z dostatečných dllVodů za to, že týž jest osobou
neschopnou aneb dobro poručence ohrožující. 1)

I

" I

Pozn. 1) V případech pod č . 4 . uvedených mluví prameny ještě
o jakési excusatio (§. 447.). Ješto však osoba povolaná, jakožto ne spů
sobilá ku spravování p oru č enství , zde i proti své viHi z něho se vylučuj e , sluj e excusatio ta exc. necessaria. Praktick)" význam rozdílu mezi
těmito pi'ípady a případy naprosté ne spůsobilosti (dle č . 1 . . 3.) zakládá se
na tom, že zde povolání k poručenství nenastává ipso iure, tam pak
odstraúuje se povolaný poručník tím, že úřad na jeho místo jiného
ustanovuje. Než i co se týč e případu pod č. 3. platí potud totéž,
pokud jmenování nezletilého na základě z ávěti není vůbec neplatným,
nýbrž úřad zřídí toliko prozatím jiného poručníka. [O tom, jak se rozličně čte L . D. Cod. 5. 34. (not. k.) srov. Kriiger v téhož vydání kodexu str. 466. Kritik des Just. Codex str. 4-5 .].

§. 443.
Mnohé osoby nej sou sice z poručenství vůbec vyloučeny, nemají však připustiti se k určitým poručenstvím, jsou tudíž relativně
nespůsobilými, totiž : 1) Koho vyloučil otec neb matka poručence
zákazem výslovným, a) 2) kdo S rodičemi téhož byl žil v nesmířitelnéhl
f) Nov. 123. cap . 5. g) L . 4. Cod. qui dare tutores vel curatores et qui dal'i
(non) possunt. 5. 34. h ) L. 23 . §. 1. D. de excusat. 27. 1. i) L. 5. Cod. de
legit. tuto 5. 30. §. 13. J . de excusat. 1. 25. cf. L . 10. §. 7. D. de excus. 27. 1.
§. 2. J . qui dari tuto test. 1. 14. k) L. 1. §. 2. 3. L. 17. D. de tutel. .26. 1.
L . 10. &. 8. L. ll. 12. pl'. L . 40. pr. D. de excus. 27. 1. L. 3. Cod . . qUl dare
tuto 5. 34. I) L. 3. §. 12. D. de susp. tuto 26. 10. cf. §. 441. P . 1.
a) L. 21 . §. 2. D. de tuto dat. 26. 5. L. uno Cod. si contra matris volun-

týče poručenství

B. O povolání lc

poručenství.

Drlacp.

§. 444.

'y

Dle práva římského mllže někdo k tutele, dle práva nynějšího
ke každému poručenství !Jro stáří povolán býti trojím způsobem:
1) Jmenováním na základě závěti se strany otce, jehož smrtí poručenec stal se sni iuris, a) testamentaria tutela. b) Jmenování státi
se může v závěti aneb v potvrzeném dovětku, C) též lze doložiti
výminku neb lhůtu, d) ale nikoliv pouze pro jednotlivé věci neb
jednání; e) jmenovaný musí býti osoba individuálně určitá f) a spůso
bilá, aby mohla ustanovena býti dědicem . g) Neplatné jmenování
závětni lze ostatně úředním potvrzením v platnosti udržeti. h) Tak
děje se beze všeho (sine inquisitione), pak-li otec zřídil poručníka
dítěti z moci otcovské propuštěnému, i) aneb jest-li že chybil toliko
co se zpúsobu (formy) týče. k) Pouze následkem vyšetření (ex inquisitione) smí se tak státi, když jmenoval otec poručníka dítěti
nemanželskému, I) jejž dědicem ustanovil, taktéž pak-li matka jmenovala poručníka dítěti za dědice zřízenému, aneb učinil-li tak kdosi
svému dědici, nemajícímu žádného jiného jmění. m) 2) Dle právního
pravidla, odtud legitima tutela, n) zákonné poručenství. 1) Nestalo-li
tatem tutor datus sit 5. 47. b) L. 3. §. 12. D. de susp. tuto 26.10. L . 6. §. 17.
D. de excus. 27 . 1. C) L. 21. §. 6, D. de tut. dat. 26. 5. d) L. 2. Cod. qui
dare tut. 5. 34. L. 14. D. de curat. fur. 27. 10. e) Nov. 72. cap. 1. Nov. 94.
cap. 1. f) Nov. 72. cap. 4. cf. §. 277. not. C. g) Nov. 72. cap. 2.
a) §. 3. 4. J. de tutel. 1. 13. cf. rnst. qui dari tutores t f stamento possunt.
1. 14. b) Dig. de testamentaria tutela. 26. 2. Cod . 5.28. Cj L. 3. pl'. D. h. t.
26. 2. d) §. 3. J . 1. C. 1. 14. L. 8. §. 1 .. 3. L. ll. pr. D. 1. C. e)~. 4. J . 1. C. L.
12 .. 15. D. 1. C. f) L. 20. pr. D.l. C. §. 27. i. f. J . de legato 2. 20. g)'L. 21. D. 1. C.
h) Dig. de confirmando tutore. 26. 3. Cod. 5. 29. i) §. 5. J . de tutel. 1. 13.
L. 1. §. 2. D. h. t. 26. 3. k) L. 1. §. 1. L. 3. D. 1. C. L. 2. Cod. h. t. 5. 29.
L . 29 . D. de test. tuto 26 . 2. I) L. 7. pr. D. h. t. 26. 3. L . 4. Cod. eod. Nov.
89. cap. 14 ... m) L. 4. 5. D. h. t. 26. 3. ll) Di/[. de legitimis tutoribus. 26. 4.
CO~'. de legltlma tutela. 5. 30. cf. Inst. de legitinia agnatorum tutela. 1. 15. de
legltJma patronorum tutela. 1. 17. de legitima parentum tutela. 1. 18. de fidu-
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výjimky uCllleny byly. Gai. 1. 184. 180 . . Ulp . Xl. 24., srov. not. S. U.
S větší bez toho volností dělo se jmenování kurátorů, též pro jednotlivá řízení, a toto bylo později tak obyčejné , jako i dostatečné, kde
toho vyžadova.la. potřeba., aby oproti onomu pravidlu jiný poručník byl
zřízen . §. 3. J. de auct. tut. 1. 21. §. 5. J. de curat. 1. 23.

se platné jmenovcíní závětnÍ aneb bylo-li toto zcela odstraněno, ó) )16volají se k poručenství nejbližší k tomu spůsobilí zákonní dědicové
poručence. P) 3) Úředním (soudcovským) jmenováním, q) t. zv. tutela
dativa; toto má místo, pak-li ani posledním poř'ízením ani po zákonu nebyl nikdo za poručníka povolán, ') aneb byl-li povolaný
poručník vyloučen S) aneb sproštěn t) poručenství, byť i jen na
určitou dobu, aneb není-li dosud jisto, kdy povolání počne působiti,
aneb odkládá-li se s ním, li) aneb je-li potřeba, nahraditi toliko
jednoho z více poručníků, V) aneb nastane-li vůbec potřeba, aby
pro určitou dobu W) aneb pro některá jednání X) zřídil se jiný poručník na místě dosavadního. 2)
Pozn. 1) Dle práva starého byli nejbližší příbuzní po meči (agnati)
jak dědici ze zákona, tak i zákonnými poručníky (not. n.); nov. 118.
cap. 5. rozšířeno ustanovení ono i na příbuzné po přeslici (cognati) .
Ve starším právu pak shledáváme také ještě zákonné poručellství otce
emancipujícího (legitima parentis tutela) a jeho synu (fiduciaria tutela)
nad dítkem emancipovaným (not. n.), podobné zákonné tu tele patrona.
Z většího dílu pokládají se poručenství tato za zastaralá následkem
nov. 118. Rudorff I. str. 243 . násl.; mnozí považují je však ještě za
praktická. Thibaut, civ. Abh. str. 285. násl. Vangerow §. 267. Znánlivým duvodem jest toto: matce a bábě dává nov. 118. cap. 5. přednosť
přede všemi pobo č ními příbuznými, tudíž i před bratřími, kteří s nimi
v posloupnosti dědické konkurují; nezdá se, aby se mohlo míti za to,
že by otec měl co se týče dítěte emancipovaného méně práva než
ony osoby. Srov. Windscheid §. 433 . P. 20. 21., kterýž vubec udílí
otci a dědu, nikoliv jakožto emancipátorum, n}'brž s tejně s matkou a
bábou nárok k poručenství před bratry a sestrami.

2) Jmellování tutoru svěřeno v Římě dle lex Atilia městskému
praetoru (praetor urbanus) spolu s většinou tribunu lidu: odtud Atilianus tutor. Mocí svého úřadu mohl však praetor poručenci jmenovati
jiného tutora pro př'ípad sporu tohoto s poručníkem, oproti pravidlu:
tutorem habenti tutor non datur, z kteréhož pravidla později ještě jiné
ciaria tutela. 1. 19. o) L . 6. D. h . t. 26. 4. §. 2. J. de legit. agnat. tuto 1. 15.
L. 9. 10. pl'. §. 3. L. ll. D. de test. tuto 26. 2. P) Nov. 118. cap. 5. cf. not. n.
q) Dig. de tutoribus et curatorilms datis ab bis, qui ius dandi hahent, et qui
et in quibus causis specialiter dari possunt. 26. 5. lnst. de Ati liano tutore vel
(et) eo, qui ex lege Julia et Titia dabatur. 1. 20. r) Pl'. J. b. t. 1. 20. S) L. n :
D. de tute!. 26 . 1. L. 10. §. 7. D . de excus. 27. 1. L. 9. §. 1. D. de tuto act.
27. 3. L. ll. §. 2. D. de test.. tuto 26. 2. cf. §. 442. not. i .. 1. t) L. ll. §. 1.
D . de test. tuto 26. 2. 8. 5. J. de cm'at. 1. 23. U) §. 1. J. h . t. 1. 20, L . 10.
pl'. L. ll. pr. D. 1. C. L. 9. §. 2. D. de tuto act. 27. 3. cf. not. d, Vi L. ll.
§. 4. D. de test. tuto 26. 2. L. 4. Cod. in quibus causis (casibus) tutorem babenti
tutor vel curator da.ri potest. 5. 36. w) L. 1. pr. (L. 1.) Cod. eod. L. 7. Cod. de
susp. (tut.) 5. 43. L. 2. D. de tuto dat. '26. 5. X) §. 3. J . de auct. tuto 1. 21.
§. 5. 6. J. de eurat. 1. 23. L. 26. §. 2. L. 27. pl'. D. de test. tuto 26. 2. Cod.
de iu !item dandu tutore vel ellratore 5. 44.
.

§. 445.
Ostatní druhy poručenství (opatrovnictví, dle práva nm. též
poručenství nad nezletilými) zřizují se z pravidla Madem. a) Bylať

sice dle 12 tabul též zákonná kuratela v příčině šílenců a marnotratníků. b) Avšak poslednější týkala se pouze toho, kdož prohýřil
jmění otcovské, zděděné na základě zákonné posloupnosti, C) kteréžto
obmezení bylo toho příčinou , že na místě zákonné kurately na

..

stoupilo obyčejně jmenováni opatrovníka prostředkem úřadu, d) co
se pak týče obou osob, dělo se skutečné povolání opatrovníků přece
jen za spolupůsobení úřadu, e) jemuž náleželo též posuzovati, pokud
opatrovníka jest zapotřebí. f) Jmenování takovýchto poručníků na '
základě závěti vyžadovalo vždy doplnění, a sice potvrzením úředním,
kteréž uděleno bylo ihned beze všeho vyšetřování , pak-li že takového
poručníka jmenoval otec sám, jinak ale vždy až po vyšetření. g)
Pozn. Dle Xl1. tabul příslušela. cura. legitima taktéž nejbližším
a. tak i v právě Justin. uznává se na. více místech agnát co
legitimus curator furiosi (agnatus furiosi). L. 12. D. de eur. fur. 27.
10. cf. L. 13. eod. L. 65. D. de solut. 46. 3. L. 2. 5. 7. §. 6. in
pl'. Cod. de eur. fur. 5. 70. Dle nov. 118. dlužno tedy clusledně při
znati takovýto zvláštl1í nárok ke kuratele nejbližším spusobilým kognátum.
[Viz nyní Biihlau v Ztschr. f. Rechtsgesch. XI. str. 370.].
agl1átům ,

§. 446.
Na úřadě nadpol'učenském jest, by z povinnosti úřední toho
byl bedliv, aby způsobem phměřeným vyhovělo se nastalé právě
potřebě v příčině zřízení poručenství. a) Zároveň pak klade se jistým
osobám za povinnosť, aby Maclu oznámily, když potřeba taková
a) §. 1. 3. J. de ClU·at. 1. 2:~. L. 12. D . de tuto et eur. dat. 26. 5. L. 1.
2. D. de cur. fur. 27. 10. L. 1. Cod. eod. 5. 70. b) §. 3. J. cit. Ulp . XII. 2. 3.
C) ULp. XII. 3. d) L. 1. pl'. D. h. t. 27. 10. e) L. 7. §. 6 .. 6. C. (§. 6.) Cad.
de cur. fur . 5. 70. cf. §. 3. J . cit. L. 13. D. 1. C. 27. 10. f) L. 6. D . I. C. cf.
Pauli sentt. III. 4 . a. §. 7.
a) RPO. Tit. 32. §. 1. L. 2. §. 2. cf. L . 4, pro D. qui pet. tuto 26. 6.
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vzešla, a aby pro všechno za poručníka navrhly osobu spůsobilou,
petere tutorem vel curatorem. b) Zavázáni k tomu jsou nejbližší
zákonní dědicové poručence, C) a sice náleží jim podati do roka
žádosť takovou; pro zaviněné opomenutí mají býti vyloučeni z dě
dictví poručencova, pak-li že týž zemřel, nedosáhnuv spúsobilosti,
aby mohl poslední pořízení učiniti. d) Kde poručenství zi"izuje se
toliko s vúlí toho, kdož státi má pod poručenstvím, e) aneb kde
potřeba poručenství zjistila se teprve prostř'edkem úředního nařízení, tu nemají místa tyto předpisy.

§. 447.

C. O povinnosti ku

převzetí poručenství.

Př'evzetí poručenství řádně nabídnutého jest břemenem (munus
publicul1l), jehož nelze libovolně se sprostiti. a) Toliko matka a bába
mohou právem tak učiniti , ale nejsou povinny. b) Jest však řada
dúvodú, excusationes, z l,terých múže někdo převzetí všech neb
aspoň jistých poručenství odmítnouti aneb žádati, by Spl'oštěll byl
poručenství již na se vzatého. C) Aby kdo byl spro štěn povinnosti
ku převzetí poručenství , náleží mu, by práva svého domáhal se
u příslušného soudu ve lM tě zákonné, jakmile došlo ho povolání
k poručenství, jinak ztratí právo své. Tato IMta obnáší v každém
případě nejméně 50 dm"!, tomu však, kdož přes 100 miglií jest
vzdálen, povoluje se dálší Ihť1ta 30 dnú a za každých 20 miglií
jeden den více, avšak každým zpúsobem nikoliv méně než 50 dnú. d)
Pokud toho zapotřebí, Zl'ídí se prozatímní poručník e) po dobu, co
trvá jednání, kteréž do ' 4 měsÍ<;ů má býti skončeno . f) Z nálezu,
b) Dig. qui petaut tutores vel curatOl'es et. ubi petantur. 26. 6. Cod. qui pet~nt
tutores vel curatMes 5. 31. ubí petantU!' tuton's vel curatores 5. 32. c) L. 2.
§. 1. 2. D. J. c. L. 2. §. 23 .. 46. D. ad. Sc. Tertull. 38. 17. L. 10. Cod. de
lrgit. ber,'d. 6. 58. d) L. 10. Cod. cit. L. 3. 6. Cod. ad Sc. T('rtull. 6. 56. cf.
L. 8. II Cod. qui pet. 5. 31. L. 2. §. 26. 27. 32 . . 37. 43 .. 46. D. ad. Se. Tertll II. 38. 17. L. 2. Cod. si ad 1'. deJ. 2. 34. (35.). e) L. 2. §. 29. D. ad Se. '1'-e1'tulJ. 38. 17. cf. §. 2. J. de cUI'at. 1. 23. L. 3. Cocl. qni dare tut. 5. 34. cf.
§. 4. J . J. c.
a) Pro J. de exeus. 1. 25. b) Nov. 94. cap. 1. c) rust. de excusationibus
tllton'm vd Cllratorum. 1. 25. Dig. de excusatiollilms. 27. 1. Cod. de excusationibus et temporibus earum. 5. 62. cf. Vat. fragm . §. 123 . . 247. Pauli selllt. II.
27 .. 30. d) §. 16. J. b. t . 1. 25. L. 13. D. b. t. 27. 1. d. L. L ~. 1. D.
quando app. 49. 4. e) L. 38. D. b. t. 27. 1. f) L 17. §. 1. D. de appell.
49. 1.

kterýmž žadatel byl odmrštěn, lze se odvolati, g) též lze ve lM tě
zákonné uvésti ještě další důvod, z kteréhož žádá se za sproštění
poručenství. h) Byla-li však žádosť za sproštění právoplatně odmrštěna, aneb shledáno-li, že jest skutečně bezdůvodná, i) tož hledí
se k ní jako by ani nebyla se předstírala, a ten, kdož sproštění
předstíral, jest zodpověden za škodu, jež poručenci protahováním
vznikla. k) Kdo přijal odkaz od testátora J) aneb kdož tomuto za
jeho živobytí přislíbil, že převezme poručenství nad jeho dětmi m)
(t. zv. tutela pactitia), nemůže více sprostiti se povinnosti ku při
jetí poručenství, byť i mohl se dovolávati zákonného důvodu sprošťo
vadho.
Pozn. 1) Důvody, z kterých lze žádati za sprošténí, jsou tyto:
a) ZtLstávání veřejného úřadu. §. 3. J. h. t. 1. 25. L . 6. §. 14.
16. L. 17. §. 4. 5. D. h. t. 27. 1. b) Spravování záležitostí vladařových neb fisku §. 1. J. h. t. L. 22. §. 1. L. 41. pl'. D. h. t. cf.
L. 8. Cod. h. t. c) Přijetí do cOllsistorium principis. L. 30. pl'. D. eod.
d) Nepřítomnosť v zemi ve službě .'státu, až do uplynutí jednoho roku
ode dne návratu. §. 2. J . h. t. L. 10. pl'. §. 1 .. 3. D. h. t. L. 1. 2.
Cod. si tutor reipublicae causa aberit. 5. 64. e) Úřad duchovní. L. 51. ;
(52.). Cod. de episcop. 1. 3. f) Veřejný vědecký úřad učitelskS' aneb
ustan~v~n~ za lék,?'ře . L: 6. ~. 1 .. 12. D. h. t. §. 15. J. eod. g) Čestné
pr?pustem ze slu,zby vO,lenske po uplynutí celé doby služební (20leté) ,
avs~k s obmeze;:um vzhledem k dětem vojínů ; dřívější propuštění, po
pátem roku sluzebném, oprávňuje toliko k dočasnému propuštěnÍ. L . 8.
~. h. ,to cf. L. 1. 2. Cod. de excusationibus vet.eranorum . 5. 65. h) SpoluudstvI korporace, kteréž udělen takovýto privilej , jenž však, je-li tu
pochybnost, nevztahuje se na poručenství nad ostatními dětmi jiných
. spolučlenů v témž bydlišti. L. 17. §. 1 .. 3. L. 26. D. eod. cf. L. 41.
§. 3. L. 42. eod. i) Počet 3, 4 neb 5 dětí (v Římě v Italii aneb
§. 1. L. 37.
v provinciích). Pl'. J. h. t. L. 2. §. 2 .. 8: L. 18.
D. e~d . L., 1. ~. Cod. qui numero liberorum se excusant. 5. 66. k) Troje
~oJ'ucenstvI v Jednom domě (tria onera in uno domo), buďsi že zastává
Je otec sám aneb kdož jeho moci jest podřízen, pokud jenom onen
z poručenství jest práv, nepočítaje ona, kteráž z vlastního popudu byla
prevzata, "aneb s kterými jen nepatrné obtíže j sou spojeny, kdežto naopak stacI dle okolností též i jediné zvláště obtížné poručenstvÍ. §. 5.
J. h. t. L. 2. §. ult. L. 3 .. 6. pl'. - L. 15. §. 15. 16. L. 31. D. eod.
L. uno Cod. qui numero tabularum. 5. 69 . 1) Chudoba, pro kterouž
dlužno věnovati veškerou činnosť vlastní výživě. §. 6. J. h. t. L . 7.

36.

v

g) L. 3. 6. §. L (L. 6.) L. 15. Cod. b. t. 5. 62. h) §. 16. J. h. t.
L. ?l.. §. 1. D. b. t. ,) §. ~O. J . h. t. Cod. si (tutor vel curator) falsis allegatlOl1lbus excusatus sit. 5. 63. k) L. 15. 22. Cocl. h . t. 5. 62. L. 20. 39. §. 6.
D. de adm. 26. 7. I) L. 5. §. 2. D. de bis quae ut indign. 34. 9. cf. L. 32 .. 34.
D. h. t. 27. 1. m) §. 9. . J . h. t. L. 15. §. 1. D. h. t. cf. L. 29. in f. D. de
te8t. tut. 26. 2.
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40. §. 1. D. eod. m) Nemoc, trvale překážející při obstarávání svých
záležitostí. §. 7. J. eod. L. 10. §. 8. L. 45. §.4. D . eod. L. Ull. Cod.
qui morbo. 5. 68. (67.). n) Neznalosť čtení a psaní a vůbee nedostatek vědomosti v příčině jednání, pokud tato mohla by překážeti
správnému vedení poručenství. §. 8. J. h. t. L. 6. §. ult. D. eod.
o) Věk 70 roků . §.13. J. eod. L. 2. pr. §. 1. L. 15. §. ll. D. eod.
L. uno Cod. qui aetate. 5. 67 . (68.). p) Rozdílnosť bydliště. L. 46.
§. 2. D. eod. Z téhož důvodu může poručník žádati za sproštění správy
takových statků, kteréž leží v jiné provinci aneb 100 miglií od jeho
bydliště . L. 10. §. 4. L. 19. 21. §. 2. 3. D. eod. q) Jmenování otcem
z nepř·átelství. §. 9. J. h. t. L. 6. §. 17. D. eod. r) Dědick)r spor povolaného s poručencem. §. 4. J. h. t . L. 21. pl'. D. eod. Konečně
může s) bývalý poručník dle pr. ř. odepříti opatrovnictví v pÍ'íčině
téže osoby, §. 18. J. h. t. L. 16. D. eod. L. 20. » ·d. eod.
Poslednějšího ustanovení lze nyní jen potud užiti, že b.íTval)' poručník stáří nepotřebuje, když poručenec jeho dosáhl již zletilosti,
j:n'evzíti ještě i opatrovnictví v příčině šílen,ÍTch aneb marnotratníkfl
(cura furiosi aneb prodigi). Pochybno též, zdali užiti lze i nyní dů
vodů sprošťovacích pod c) a g) uv.edených, protože souvisí s římskými
zařízeními, a důvodu při písmeně i) uvedeného, jenž náležel k onomu,
dnešnímu právu cizímu, zařízení, dle něhož plození dítek se zvláště
podporovalo, nyní však jen potud s jiného hlediště jest ještě příhodným,
pokud totiž se nesluší, aby na toho, kdož starati se musí o větší počet
svých dětí, uvalilo se ještě poručen s tví nad cizími. Rozhodně nepraktické
jsou některé ještě zvláštní důvody sprošťovací, kteréž ještě v právě řím.
se vyskytují. L. 6. §. 13. L. 8. §. 12. L. 17. §. 1 . . 3. L. 26. 46.
pl'. §. 1. D. h. t. L. 24. Cod. h. t. 5. 62. L. 13. Cod. qUl da.re. 5. 3,1.
2) Mnohé z uveden,Írch důvodů sprošťovacích mohou dle okolností
eo tak zv. excusatio necessaria (§. 442. p.) překážeti, aby, kdo poručníkem byl zřízen, na pl'. dflvocly pod l. m. n. uvedené a taktéž
asi z pravidla i důvod pod písmenou r. uvedený.
3) Z důvod!'l pod 1. C. l. m" L. ll. §. 2. D. de minor. 4. 4.
L. 10. i. f. ll. · LO. D. h. t . lze sproštěna býti poručenství již pře
vzatého; taktéž působí i důvod pod Č. 1. d. uvedený, pak-li poručník
odebéře se za moře ve službě státu; neboť v jiném případě zř·ídí se
toliko prozatímní poručník. L. ll. §. 2. cit. cf. §. 2. J. h. t. L. 10.
§. 2. D. h. t. Též oprávúuje k tomu změna bydliště (I. p.) dle rozkazu neb s dovolením vladaře učiněná, v poslednějším pak pí'ípadě se
předpokládá, že týž věděl o poruč El.nství. L. 12. §. 1. D. h. t. 27. 1.

§. 448 .
D.

.'

Zřízení pontčníka.

Dle zákonného předpisu říšského a) má každý poručník nadsoudem [v. však pozn.] přímo uveden býti ve správu
pornčenství. Děje se tak soudníni dekretem, kterýž sluje tutorium
poručenským

a) RPO. Tit. 32. §. 2.

b) RPO. Tit. 32. §. 3. cf. lnst. de satisdatione

neb curatori\lm a poručníku se co pn1kaz domčuje. Témuž však
náleží, by prve ještě rlal orl sebe rukojemství a složil přísahu poručenskou, b) taktéž náleží mu, by, nastupuje SVllj úřad, ihned pořídil seznam majetku poručencova (inventarium). C) Povinnosť a zorlpovědnosť poručníkova počíná ostatně, jakmile týž se dověděl , že
jest povolán k poručenství (v pi' ípadě zřízení úředního, úřední vyhláškou dekretu poručenského). d) On též musí po té sáni naléhati
na to, aby úřadem zřízen byl za správce, v případě nutnosti postarati se již napřed o VE'ci neodkladné, e) a odpovídá ze škody,
spI"lsobené poručenci zaviněným váháním. f)
Pozn. Pol. řád říš . (R. P. O.) nařizuje (§. 2.): že "ein jeglicher
V ormUndel', er sei gleich in Tes taments Weis' verordnet, oder durch
das Recht, oeler Richter gegebcn, si ch der VOl'mundschafft nicht unterziehen soli, die Verwaltung sei ihme dann ZUVOl' durch die Obrigkeit
decernirt und befohlen. " (§. 3.) "Item, dass er nach befohlener Verwaltung von allen Gutem, liegend uncI fahrend, Schuldenbrieff und
Registern, ein Inventarium auffricl1te, unel rechtmassige Caution und
Versicherung thue, aueh mit GeHibden und Eyden beladen werde, dass
er seinen Pflegkindern und ihren Giitern getreulich und erbarlich 1'01'- i
seyn, ihre Personen und Guter versehen, uncI verwahren, die Guter '
nicht, in seinen
eigEmeu Nutzen kehrcn oder wenden'
Hoch
dieselbio·en
.
b
ohn Von\'lssen, Erkantnuss und Dc cret der Obrio·keit sonder auch
sel bst, vermog seines an befohlenen Ampts, auch g~leister Pflicht. und
Eyds gebUhrlic.h Reehenschafft anbietcn uncI thun , umb seine Verwaltung Rede una Antwort gehen, und alles anders handlen, das einem
get.reuen VormUnder eignet und zustehet, alles bei Vermeydung der
Straff gemeiner B.eeht" atd. Toto zřízení poručníka, jak toho pj"edpis
tento vyžaduj e, nazývá se obyčejně eonfirmat.io germanica. [Že slovem
" Oul'igkeit" v tomto uvedeném mí stě nevyrozumívá se soud, nýbrž úřad
politick,Í', a tndí~ že to , co v úvódu §. 448. uvedeno bylo, správné
jest, pokud se t,Í'č c doby pozdější, nikoliv však co se týče pol. l'ádu
říšského, dovozuje Roth, Bayr. Civilr. I. §. 92. zvl. pi"i a v pozn. 18.J.
- V právu ř. vyskytuje se vzetí poručníka do přísahy nejprve v pří
pad ě eura furiosi CL. 7. §. 5. 6. b. C. (§. 5. 6.) Cod. de eur. fur.
5. 70.), pak té ž při poručen ství pro stáj"í (Nov. 72. cap. 8, cf. ib.
cap. 2. No v. 155. praef.). Položení jistoty úení v právu ř. ještě obeeně
pí'edepsáno , zejména nevyhledává se pE poručenství testamentárním
(srov. not. b. Rudorff str. 213 . násl.). Praxe novější ostatně často nezachovává v této příčině ani positivného ustanovení P. Ř. Ř., berouc
tutorllm vel cnratorllm, 1. 24.. Dig. rem pupil:i vel adolescentis salvam forť.
46. 6. Cod, de tutore vel curatore, qui ;;atis Ilon dedit. 5. 4.2. Nov. 72. cap. 8.
~ ! RPO. J. c. L. 7. pl'. D. de adm, 2fi. 7. L. 13. § 2. 3. (§. 1.). Cod. arb. tuto 5. 51.
) 1,. 1. §. 1. L. 5. §, 10. L , 6. D. deadUl. 26, 7. L, 5. Cod. de periculo tul. 5. 38,
C) L. 7. pro §. 1. D . cle adm. 26. 7. f ) L. 13. §. L D, cle ('XCUS , 27. L CucL
Sl tuto non gess. 5. 55. cf. §. 447, 1l0t k ,
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poručníka prostě do přísahy neb pouze ve slib rukou dáním. Rudorff

ll.

str. 231. Sintenis III. §. 148. P. 13. Seuffert §. 499.

III. O

ukončení poručenství.

a)

§. 449.
Poručenství končí naprosto, jakmile odpadla potřeba, pro kterouž
bylo zřízeno. Končí tedy 1) smrtí poručence, 2) podrobením se téhož
moci otcovské, 3) poručenství pro stáří končí zejména zletilostí
poručen ce, 4) kuratela opatrovnická v příčině osoby šílené uzdravením se této, 5) v příčině marnotratníka polepšením se tohoto,
následkem něhož dekretem nadporučenským se uznává zase za
spúsobilého, aby spravoval sám jmění své, 6) poručenství nad jinými
pomoci poti-ebnými osobami, když tato jejich potřebnosť přestane,
pročež oni sami mohou naléhati, aby poručenství bylo zrušeno,
konečně 7) poručenství zřízené za pi'íčinou jednotlivého řízení
úplným vyřízením záležitosti, jež uložena byla poručníku.

Pozn. Dle pl'. ř. přestala tutela nad nedospělými dosažením dos pělosti; dnešní doby trvá poručen stvÍ dále až do zletilosti aneb (což
rovná se této) až do prohlášení poručence za zletilého (§. 36. not. c.).
Dle pr. ř. končí též cura prodigi jakož i cura furiosi ipsa iure, pak-Ii
poručenec stane se sanae mentis. L . 1. pl'. D. de cur. fur. 27. 10.
Avšak poslednější zase nabude platnosti, pak-li poručenec upadne zase
do stavu šílenosti. L . 6. Cod. de CUl'. fur. 5. 70. Dle práva dnešního
jest zapotřebí v příčině marnotratníktl. Medního zrušení dekretu, kterýmŽ
tito dáni byli pod poručenství, a též co se týče šílenců jest obyčejem,
že teprve po předchozím vyšetření soudním prohlásí se poručenství za
ukončené a prohlášení to veřejně se oznámí. Srov pruský Ldrt. II. 18.
§.815 .. 817. 856 . . 859. Code Nap. art. 512. Zákonodárství tato
však nepřiznávají až do té doby šílenci spůsobilosť k právním činům
ani ve světlých okamžicích, uchylujíce se tu od práva řím. §. 59. P. 3.

§. 450.
Poručenství múže ukončiti se toliko co do osoby poručníka, aniž
by poručenec proto sproštěn byl poručenství: 1) smrtí 1) poručníka, ay
2) nastalou nespůsobilostí téhož, b) 3) nadešla-li IMta končící aneb
výminka rozvazovací, za jakouž poručenství zřízeno, C) jakož oda ) Inst. quibus modis tutela, finitur. 1. 22. Cod. quando curatores vel
tutores esse desinant. 5. 60.
.
a) §. 3. J. h. t. 1. 22. cf. L. 1. pro L. 4. pl'. §. 1. D. de fideiuss. et hered.
tuto 27. 7. L. 27. D. de appellat. 49. 1. b) Cf. §. 442. C) §. 2. 5. J . h. t. 1.

padla-li příčina, pro kterouž poručenství co prozatímné bylo zří
zeno, d) 4) dekretem nadporučenským , kterýmž bud' a) na základě
dostatečného důvodu povoluje se e) poručníku k jeho žádosti, by
složil poručenství, aneb b) kterýmž týž, aniž by o to žádal, sprošťuje
se poručenství, f) bud' si. že stal se nehodným svého úřadu g) zpronevěrou neb pro hrubou nedbalosť, 2) aneb že z jiných důvodů jeví
se jeho další ponechání pro zájem poručencllV po vážlivým. h) Takovéto odstranění poručníka múže každý v zájmu poručen ce navrhnouti
(suspectum postulare aneb accusare), též ženské osoby s poručencem
spřízněné neb seŠvakřené ano i llezletilý sám, poradiv se dříve se
svými příbuznými. i) Řízení lze však též zavésti i z moci úřednÍ. k)
Na dobu, co se o tom projednává, odejme se poručníku správa
a zřídí se prozatímní poručník. I) Sesazení samo stane se po před
chozím vyšetř-ení dekretem soudcovským, m) z něhož lze též se odvolati. n)
POZIl. 1) Smrti rovná se co clo působnosti dle pl'. ř·. capitis deminutio maxima neb media. §. 4. J. lL t. 1. 22. Dnešního času nemá .
tato žádného více významu (S. 28.); ale ovšem následovati bude z pra- '
vidla odstranění poručníka v těch případech, kcle ona capitis deminutio
v právě řím. místo měla (dle not. h.). Minima capitis deminutio poručníka
měla za následek toliko ukončení zákonné tutely agnáttlv (legitima
agnatorum tutela.) . §. 4. J . cit. L . 5. §. 5. D. de legit. tuto 26. 4.
1,. 11. D. de tuto act. 27. 3. cf. L . 7. pro D. de cap. min. 4. 5.
Tutelas etiam non amittit capitis minutio, exceptis his, quae in iUTe
alieno personis positis cleferuntur. Igitur testamento dati vel ex lege
vel ex senatuseonsulto erunt nihilominus tutores. Sed legitimae tutelae
ex XII. tab b. intervertnntur, eadem rati one, qua et hereditates exincle
legitil1lue, quia agnatis deferuntur, qui desinunt esse familia mutati. Ex
novis autem legibus et hereditates et tutelae plerumque sic deferuntur,
ut personae naturaliter designentur, ut ecce deferunt hereditatem senatusconsulta matri et filio. Slova ležatě tištěná vykládají se za op,ání slovce
"agllati" dle Schol. ad Basil. XLVI. 2. cap. 4 . (ed. Heimbach IV.
pag. 555.) 'wvd6n wl<; ď/,lXI"'EÍVlXlJ"(,V vm~ovi51otS WXQt T~, TOV 71lXTQO<;
TEÁCVTíj<;. Vallgerow §. 288. Jiní mění text, na př . quae i. a. p. p. clef.
i. e. quae iure agnationis proxim-i, potissimttm cleferuntw' (Cuiac.),
aneb quae in iUTe antiquo positis pers. clef. (Gothefred.); Haloander
22. L. 14. §. 3. 5. D. de tute1. 26. 1. L. 9. §. 3. D. cle tuto act. 27 . 3. d) L . 9.
§. 2. D. 1. c. e) §. 447. P. 3. f) Inst. cle suspectis tutoribus et cunttoriLus.
1. 26. Dig. 26. 10. Cocl. 5. 43. g) §. 10 .. 12. J. h. t. 1. 26. L. 3. §. 5. 13. 17.
L. 7. §. 1. D. h. t. 26. 10. L. 2. Co cl. b. t.. 5. 4R. cf. L. 8. D. eocl. h) L. 3. §. 12.
18. D. eocl. ,) L. 1. §. 6. 7. L. 7. pl'. D. eod. §. 3. 4. J. eocl. L. 6. Co cl. eod.
k) L. 3. §. 4. D. eod. I) §. 7. J. eod. L. 7. Cocl. eocl. m) §. 1. J. eocl. L . l.
§. 3. 4. L. 4. §. 1 .. 3. L . 10. D. eod. n) L . 17. §. 1. L. 20. pl'. D. de appel1.
49. 1.
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však čte: non deferuntllr, kteréžto četby zastává se dobi'e Huschke
v Rb. Mus. Vll. str. 68 . násl. "Jiní (na př. Miihlenbruch §. 587.
po~n. 5.) shledávají v tom výrok toho smyslu, že poručenství, jež svě
(cno bylo osobě za filiusfamilias považované, nekončí sire vůbec následkem capitis deminutio, neboť tomu odporovalo by L. ll. cit., ale
tím, že filiusfamilias dostane se do jiné moci otcovské. Pro tuto zásadu
dal by se sice nalézti slušný důvod hmotný, ale nelze ji dovozovati
z onoho místa, aniž by se učinilo násilí slovnému znění a vnitřní souvislosti l'ečené věty." Puchta §. 345. not. e.

'2) Poručník, kterýž pro obmyslnosť (dolus, sporno, zda-li též
ilásledkem culpa lata?) byl sesazen, stane se dle pr. ř. bezectným,
]l1'edpoldádaje, že byla příčina sesazení v dekretu uvedena. §. 6.J. h. t.
]. 2fi . L. 4. pl'. §. 1. 2. D. h. t. L. 9. Cod. h. t. 5. 43. cf. §. 31.
P . 1. při f. [V příčině accusatio suspecti srov. ještě Pernice, Labeo II.
str. 296. násl.] .

jest též práv z toho, bylo-li, čeho zapotř-ebí, opomenuto e) ueb ' n:1l'Ízeno něco, f) co se nesrovnává s poměry. L7,e jemu svM'iti tM
bezprostřední pé6i a vychování poručence, g) a dnešního času je.,!,
poru6ník kromě matky povolún též k tomu, aby Udil vychov;íllí
poručence a sám jeho se ujal vedle matky, jejím~ rádcem a )10mocníkem jest. Taktéž náleží k povinnostem poručníka, ll) by dbal
nad právním stavem osobním svého poručence a dle potí'eby i souduě
tého~ dobýval.

§.

452.

B. O spolupúsobení p1'i jednáních
Poručník může

}Joručence .

býti činllým co pouhá pomocná osoba }iO-

ručence tím, že jednání tohoto utvrzuje svým svoleuím. Tu OVŠClll

IV. O právních poměrech poručenství.

se pi'edpokládá, že poručenee Vll bec jest schopen viHe aneb žo

§. 451.

vůbec není llespllsobilý k činu, o který běží. Tak nemůže býti
řeči o tom, pokud se týče dětí a šílencll. a) Osoby nedospělé však,

A.

Péče

o osubu

poručen ce.

Poručníku náleží nejprve, p ečovati o osobu poručence svého,
jak dalece toho vyžaduje vlastnosť poručen ce. Tak jde-li o poru6enství nad osobou choromysluou, náleží poručníku, by pečovalo jeho
dozor a výživu, dle okolností též o jeho vyléčení, a čeho zapotřebí,
lUUSÍ dáti z jeho jmění, není však povinen, by jej osobně ošetřoval. a)
Taktéž i v př'íl:ině poručenství pro stáří: poručníku přísluší právo
i jest jeho povinností, by opatř'il neb opati'iti dal, čeho poručenci
zapotř'ebí v pi'íčině přebývání, vychování a výživy. Může sice potřebná nařízení dáti úřad nadporučenský, z moci úřední neb dle
nároku stran, vyslyšev příbuzné poručence a maje zřetel k tomu,
eo rodiče ustanovili. b) Též přísluší pi'edevším matce, byť i nebyla
poručnicí, právo, dítě vychovávati, není-li tomu na odpor žádná
zvláštní příčina. c) Avšak na poručníku jest, aby, seč možná, dbal
o to, by nař'ízení taková se vykonala, zejména povinen jest hraditi
ze jmění poručencova náklad na výživu a vychování, d) při čemž
jest radno, by dal si výši nákladu ur(;iti též úřadem nadporučenským;

a) L. 7.pr. n. de eur. fur. 27. 10. cf. L. 22. §. 8. D. sol. matl'. 24. 3.
L. 13. §. 1. L . 14. D. de of[ jJl'aes. 1. 18. 0) L. 1. 5. D. ubi pllpillllS ·eduearí
vel morliri debeat el de alímentis ci praestandis. '27. 2. Cod. ubi pUjJilli edu!3entur. 5. 49. C) L . 1. Cod. I. c. Nov. 22. cap. 38. cf. §. 417. not. 1. d) L. 2 . . 4.

kteréž nejsou více infantes, jakož i osoby nezletilé mohou taková
právní jednání, jež jim jenom prospěch pi'inášejí, i bez svolellí
pomčníka, a taková, jimiž se zavazují aneb práva nějakého vzdúvají, se svolením tohoto platně podnikati. b)
V té příčině činí se v právě i'ímském dúležitý rozdíl mezi
nedospělci a dospělými nezletilci. Prvnější potřebují k činům svým
povždy záštity tutora (auctoritas tutoris); C) tuto musí při jednání
samém k doplnění tohoto dáti na jevo tutor osobně přítomný, fl
sice ústně, bez výminky a dobrovolně, d) a to takový tutor, ktel'}íž
v právním jednání, o kteréž jde, sám nemá žádného účastenství e)
a kterýž právo má vůbec jednati) hledě ku předmětu právního
jednání; f) jde-li však o zrušení poručnictví, třeba svolení všech
tutorů. g) Dospělý nezletilec však jest o sobě k právním činlu!!
D. I. c. Cod. de alímentis pupíllo praestandis 5: 50. e) L. 6. D. I. c. L. 1. Cod.
I. c. cf. L . 3. §. 6. D. eod. L. 1. Cod. ubi pup. educ. 5. 49. f) L. 2. §. 2. ;5.
D. I. c. g) L. 1. Cod. cit. b) L. 1. §. 1. (L. 1. i. f.) Cod. de alim. praest. 5. 50.
a) L. 1. §. 12. 13. D. de O. et A. 44. 7. §. 59. not. a. b. b) Pl'. J. de
auetoritate tutorum. 1. 21. L. 1. Cod. de auct. 5.59. §. 59. not. e. C) L. 189. D.
de R. J. pr. §. 1. J . 1. c. §. 2. J. quíb. al. lic. 2. 8. L. 5. pr. § 1. L. 9. pro
§. 1 .. 3. D. de auctorítate et COllsensu tutorum et curatorum. 26. 8. L. 1. 2.
Cod. quí legít. pers. 3. (j . d) L. 1. §. 1. L. 2. 3. L. 8. 9. §. 5. 6. L . 10. L.
14 .. 17. D. h. t. 26. 8. §. 2. J . h. t. 1. 21. ej L. 5. pl'. L . 7. pl'. §.2. D. tod.
§. 3. J. eod. cf. L. 3. §. 2. D. de tutel. 26. 1. fJ L. 4. 5. pl'. L. 7. §. 1 D.
h. t. 26. 8. cf. L 49. D. de aequil'. hered. 29. 2. g) L. 5. Cod. de auctoritate
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spůsobilý; h) jen v některých případech jest mu třeba svolení lmrátora, zejména ku vedení sporů, i) zřízení věna aneb donatio propt8r
lluptias, k) k arrogaci, I) a sice v tomto případě svolení všech opatrovníků ; m) a má-li již jednou kurátora, nelze mu bez jeho přivolení
platně podniknouti žádné právní jednání, zasahujíd v majetek, podřízený správě opatrovníka; n) avšak při volení své mlHe opatrovník
dáti na jevo každým způsobem, též před právním činem aneb po té.

Než praxe dnešní nešetří více formálního onoho rozdílu mezi
auctoritas tutoris a consensus curatoris, a též co se týče osob nezletilých, kteréž dle práva mají býti pod poručen3tvím, uznáno za
pravidlo, že nemohou platně podniknouti žádné jednání právní,
ktef)ímž se zavazují neb kterýmž v právech svých se zkracují.
I v tomto ohledu setř'en podstatný rozdíl mezi tutela impuberum
a cura minorum. 1) Pouze v tom liší se dospělí nezletilci od nedospělých, že onino, nikoliv tito, jsou spůsobilí, činiti poslední poř'ízení, vcházeti v maBželství a přísahati. '2)
Právní jednání marnotratníka, 3) pokud týkají se majetku
jeho a nepřinášejí jedině zisku jsou rovněž jen tehdy platna, když
je poručník schválí. 0) Naproti tomu nejsou osoby takové, kteréž
dobrovolně se daly do poručenství a tudíž celkem dle vůle své
jeho zrušení mohly by spůsobiti, obmezeny ve své spůsobilosti ku
právním činům, a mohou tudíž platná opatření činiti s phvolením
i bez při volení poručníka.
Pozn. I) Velice spornou jest dosud ještě otázka: a) Zda-li již
dlE' pl'. ř. nemohou se zavazovati nezletilci, pod stálou kuratelou stojící? jak m. j. Puchta §. 51. [not. d.], Miihlenhruch §. 591. [not. 5.], Sintenis llI. §. 415. P. 1. str. 178. tudí oproti mínění nyní vládnoucímu,
(srov. na př. Savigny, Verm. Schriften II. str. 384. násl. Vangerow §. 291.
(P. 2.]). (§. 59. P. 2.); b) zda-li neplatí aspoň dle práva nynějšího
o závazcích cezletilců, aspoň pokud tito působí ve svém majetku, totéž,
co o závazcích osob nedospělých? jak m. j. má za to Ut př. Savigny
n. u. m. str. 392. násl. oproti Vangero" u §. 291. 11. lL V praxi však,
nemohoucí se vpraviti do toho, že týž poručenec . nesmí sice platně
prodati starý šat, ale ovšem nadělati hromadu dluhů, odedávna pře
vládal náhled k oboum otázkám přisvědčující, a aleSI)oň co se týČttl
zodpovídání druhé otázky způsobem jistivým, jest toto odůvodněno
praestanda. 5. 59. b) L. 101. 141. §. 2. D. de V. O. 45. 1. cf. §. 59. P. 6'
i) L. 2. Cod qui leglt. pers. 3. 6. L. 1. Cod. qui dare tut. 5. 34. k) L. 28'
Cod. de iure dot. 5. 12. I) L. 8. D. de adopt. 1. 7. m) L. 5. §. 3. (L. 5. in rJ
Cod. de auct. praest. 5. 59. n) L. 3. Cod. de in iut. rest. min. 2. 21. . (22.) cf·
L. 26. §. 1. (L. 26.) Cod. de adm. 5. 37. 0) L. 6. D. de V. O. 45. 1. cf. §. 59·
not. g.
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celým rozvojem německého poručenství, pro stál'í, s čímž souhlasí též
právo partikulární. Kraut, Vormundschaftsrecht II. str. 97. násl. Dollmann v Bl. f. Rechtsanwendung XIV. str. 97. násl. Heimbach Xlll.
str. 832. Windscheid §. 71. P. 8. 9. Ihering v dogm. Jahrb. XII.
str. 347 .. 377. [Ubbelohde ve Wiener Zeitschrift IV. 10. str. 693 .. 721.].
'2) Tvrdí-li se, že neplatné jest též vejití v manželství a vykonání
přísahy (promis orní) béz přivolení poručníka (Kraut II. str. 110., Dollmann str. 102., Heimbach str. 838. násl., srov. však Seuffertův Arch.
XIII. str. 241. XV. 113.), tož mínění takové rozhodně nesouhlasí se
zásadami práva kanonického, kteréž i nedostatek otcovského svolení
nepokládá za překážku manželství vylučující; lze toliko připustiti, že
nezletilý nemá se bez svolení poručníka pi'ipustiti ku súatku ane b lm
vykonání pi'ísahy. Srvv. §. 240. Richter, Kirchenrecht 7. vyd. §. 261.
při p. 7. násl. §. 272. 274. Philipps, Kirchenrecht. §. 292.
3) [Srov. důkladné pojednání od Ubbelohda ll. u. m. str. 671 .. 696 .].

C. O

správě poručencÍl.

a)

§. 453.
I) O spr á v ě por uče n s k é V ů b e c.
Jakožto správce jmění poručencova jest vůbec právem i povinností poručníka, aby hájil všude práv a prospěchů poručence,
tak jako svých vlastních záležitostí. b) Týž z pravidla za vázán jeRt,
by vynaložil stejnou péči, jako jest obyčejem př'i obstarávání svých
záležitostí, C) bez tohoto obmezení však práv jest z každého provinění, pak-li že ku správě sám se vtíral. d) Jednání potřebná nechť
co zástupce poručence provede bud' sám aneb ať pEbere si k tornu
poručen ce svého; e) povždy odpovídá z toho, že nebylo ničeho opomenuto, čeho vyžaduje péče o zachování zájmů poručencových. f)
§.454.

2) Péče o zachování majetku.
Především náleží poručníkovi, aby pečoval o zachování dosavadního jmění poručencova. K tomu účelu jest povinen, aby na př.
nařídil, čeho k udržení věcí jest zapotřebí, a) zcizil věci nákladné
a) Dig. de administralione et periculo tutorum et curatorum qui gesscrint
ve.l .non ~t de agentilms vel conveniendis uno vel plnri1.Jus. 26. 7. Cod. de ad·
1l11lllstratlOne tutorum et cnratOl'um et de pecunia pupillari foeneranda vel deponenda. 5 37. de periculo tuforum et curatorull1. 5. 38. si tutor (vel curator.)
non gesserit. 5. 55. b) L. 27. D. h. t. 26. 7. cf. L. 157. pl'. D. de R. J
C) L. 1. pro D. de tuto aet. 27. 3. L. 32. §. 6. L. 33. pro D. h. t. 26. 7. Nov.72.
cap. 8. cf. L. 7. Cod. arb tuto 5. 51. §. 250. 110t. i. d) L. 54. (53.). §. 3. D.
de furt. 47. 2. e) L. 1. §. 2 . . 4. D. b. t. 26. 7. f) L. 10. D. eod. L. ll. 17.
D. de auct. tuto 26. 8.
a) L. 22. §. 3. 4. Cod. h. t. 5. 37.
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aneb zkáze podléhající, b) zapravil s e č možná, bl'í~o dluhy tížící, c)
dobyl pohledáv ek nejistých. d) Aby uhradil y se nutné n:íJdady, ze jmélla náklad y na vyd l'Ž ov<Í,ní a vychoválJí p 01'll č en ce , smí však
podle okolností sáhnouti na maj et ek a umen šiti j ej i pokucl zakládá se na kapitúle. e)

~) Dle předpisu Justillianova (Nov. 72. cap. 6 .. 8.) má poručník
býti jen tehdy IJovinen, peníze pod úrok uložiti, když jinaké příjmy
nevy sta čují k uhrazení nutných vydajů.
V praxi dnešní se k tomu
nehledí.

4) Předpisy v příčině zcizení jmění poručenského .

§. 45 5.

§.456.

3) Péče o rozmno ž ení m a jetku.
N e níť siee p oručník 110vinen, aby pro svého poruč e nee rozvinul zvláštní čin n o sť v těže ní, sám nesa n eb ez p e čí 7, toh o, a) Pl'eee
však musí býti bedliv, aby jm ě ní poru čen eovo se rozmnožilo, pokucl
to sama s sebou nese obyčejn á phm ě Í" e n á správa; sem na pÍ". nál ežeti můž e péče o další provozování živnosti, Ueba-li i pro středkem
jednatele. O b z vláště má pohledávky ll esúro čitelné vybrati a výdajných jJen ě z poru če ncovýeh užiti bu cl 1) k e koupi po ze mků h) aneb
dáti je pod b ez p ečný úrok, C) k č e m u ž povoluj e se mu zv1áštilÍ
lhúta, tak zV. laxamentum t empori s, šesti lll ěs ícťl , počít aj e ode dn e,
kdy v pOnlč enský úl'ad se u vázal, eo pak se týče pen ěz, jež později do sly, lhúta dvouměs í č llÍ.~) P o uplynutí této lhúty nahraditi
musí p oručník úroky v zemi oby č ejn é, neprokáže -li, že mu bylo
nemožno peníze bezpe čn ě uložiti, d) úrok nejvyšší však mu sí na hraditi, jakmile byl užil p e něz poru čen eový eh ve svém pro s p ěchu. 0)
Též pokládá se poručník za nedbanlivého, pak-li že s prosp ě ehem
uložil peníze své, peněz poru čen eových však neuložiL f) Ovšem
nesmí též poru čník dopustiti , aby jeho vinou ušlo poru č enci nabytí
nového majetku , jenž se mu nabídl darováním , odkazem aneb d ě 
dictvím , g) jinak však jest též práv ze škody, jakouž miÍ, vzáp ětí
neprozř"e teln é přij etí d ě di etví po vážlivého . b)
Pozn. 1) P ro ř. přikazuje poru čníkovi , aby ne.iprve zakoupil pozemky, a t eprve , není-li to mo žno, aby peníze ulo žil pod úrok. "Toto
naří z ení však (dle Puchty §. 349 . not. e.) dlu~ no pdd ádati pro s tě za
předpi s ho spodář-sk)' , nikoliv za pi'" edpis právní ; platí jenom , pak-li
okolno sti předpi s ten ho s podářs ky ospravedlúuj í."
.'
bl L . 7. §. 1. D. h . t. 26. 7. cf. L . 5. §. 9. eod . Cj L . 9. §. 5. cou. d) L .
15. eod. cf. L. 35. 44. pro L. 50. ead. e) L. 3. §. 6. D. ubi pup . pdu ". 27. ".
a) L. 47. §. 6. cf. L. 58. pl'. D. h. t. 26. 7. b) L. 3. §. 2. L. 5. pl'.
L. 7. §. 3. D. h. t. 26 . ':f. L. 24. Cod. h. t. 5. 37. c) L. 7. §. 3. L. 24. cit.
dJ L 7. §. ll . L 15. D etld. L. 3. Cod. de usuris pupillarihll s. 5. 56. 0) L 7.
§. 10. 12. D. h. t. L. 1 Co d. l. C. t)L . 13. ~. 1. D. h. t. 26. 7. g) L. 2L
26. Cod. h. t. 5. 37 L . 39. §. 3. D. h. t. L. 3 §. 17 . D. cle SUS]). tuto 26. 10.
L. 67. §. 6. D. de ritu llUpt. 23. 2. h) L. ll. D. Ll " ÍJou. p 08S. 37. 1.

Správa jmění poručenského zavírá v sobě též právo ku zcizení. a) Ale aby z majetku poru č encova poručník něeo daroval b)
aneb štědrým se proukazoval, C) k tomu nemá týž práva, vyjma takové dary, jichž slušnosť vyžaduj e a jež poručenec nemohl by po
té v odpor vzíti, aniž by se dopu stil neslušnosti. d) O s obě nemúže poručník ničeho zciziti ; e) nemá však též, jako každý správce
cizích statkll, a to dle práva římského, pod trestem čtyrnásobné
náhrady, převésti na sebe statky poručeneovy oklikami neb lstivýlP
zpúsobem, na pí'. prostředkem osob podvržených. f)

§. 457.

.•

Toto poručenské .právo jest však velice obmezeno zvlášt.ním
zákonným předpis em , vedle něhož zcizení nějaké věd neb nějakého
práva poručen e ova ponejvíee jinak nemá místo, než za pÍ"Íčinou
nutkavé p o třeby a 1l10eÍ nadporu čenského dekretu , kterýmž se na
základě předchozího vyšetř-ování potřeba ona uznala a proto zeizení
schválilo.:» Předpis tento vydán nejprve na základě přednešení
Severa (orati o Severi) vzhledem ku pozemkfun (určitěji praedia
rustiea a suburbana) sirotků . 1) Roz šířen pak ne toliko prostředkem
interpretac.e na jiná poru čenství b) a na věená práva k takovýmto
pozemkúm, c) nýbrž pozděj šími zákony i na všechny dllležitější
pr-edměty majetkové, d) ano nemá se i připustiti, by plaeenÍ se

al L. 12. §. 1. D. h. t. 26. 7. L. 10. §. 1. L. ll . 12. D. de CUl" . fur. 27.
10 . cf. Gai. II. 64. b) L. 16. Cod. h. t. 5. "67. L. 22. D. h . t. 26. 7. C) L. 17 .
D. de eur. fur. 27. 10. cf. L. 12. eod. d) L. 12. §. 3. L. 13. §. 2. D. h. t. 26. 7.
L. 1. §. 2. 4 .. 6. D. de tut. aet. 27. 3. e) L. 5. §. 2, 5. L. 6. D. de auet. tuto
26. S. L . 34. §. 7. D. de eontrah. emt. 1S. 1. fJ L. 46. D. 1. e. L. 5. Cod. de
cuntrah. emt. 4. 3S. L . 5. §. 3. 4. 6. D. de auet. tuto 26. S.
.
a). Dig. de rehus e.orum, quib sub tutela vel eura sunt, sine deereto non
all enandls vel supponendls. 27. 9. Cod. de praediis et aliis rebus minorum sine
decreto non ali enandis vel obligandis. 5. 71 . b) L. S. §. 1. L. 10. ll. D. h. t.
27 . 9. c) L . 3. §. 4. 5. eod. d) L . 22. Cod. de adm. 5. 37. (Constantin. a. p.
Arndtsovy Pandekty.
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strany dlužníkú přijalo se bez nadporučenskébo dekretu. e) Pouze
věci nepatrné, nepotřebné a k uschování se nehodíd, ť) plody g)
a příjem ročních ne př'es dva roky zadržených dúchodu. ll) vyúaty
jsou z tohoto obmezení.
Dekret má zcizení předeházeti, i) a budiž uvedeno, k) z jakého
([i'lvodu zeizení schváleno;~) nemá též žádného účinku, byl-li vylouzen khvým udáním. 1) Zeizeni, v nejširším slova smyslu, m) ktel'éž
ullroti úkonu bylo podniknuto, jest ničím. n) Poručenee mi'lže. neL:hce-li raději hojiti se na poručníku, 0) práva svého se domáhati,
jako by zeizení nebylo se stalo, P) ph čemž na OdlJlllC'i jest, by
prokár.al, že zcizení n:1 základě dekretu se stalo, q) a li:1 žalobci,
by dovodil vadnost dekretu, tvrdí-li tak. '") Žalovanému pl'ísluší však
obrana, chee-li žalobce obohatiti se na jeho útraty, S) dále pak-li
zcizení týž př'ísežně byl stvrdil, t) aneh , dosáhnuv r.let.ilosti, schválil
aneb jenom neodporoval během 5 let ode dne zletilosti počínaje. u)
Ostatně vztahuje se celý pi"edpis ten toliko na zcizení dobrovolná, V)
a dovoluje se tudíž poručníku , by položil jistotu soudní použiy
věcí poručencových. W) Nadporučenský dekret nahrazuje se též (nevylouzeným) povolením vladařovj;m, X) jakož i posledním ponzením
otce aneb jiného testátora, kterýmž věc poručen<.:Í se dostala, Y)
a dovoluje se zejména, by na předmětu, penězi jillého poručence
pořízeném, k jeho prospěchu zřízeno bylo bez dukretu právo zástavní pro tento dluh. Z)
Pozn. 1) L. 1.
hibiti sunt tutores et
§. 1. Quae oratio in
libus, idibus Juniis.

D. h. t. 27. 9. Imperatoris Severi oratione procuratores praedia rustica vel suburbana distrahere.
senatu recitata est, Tertullo et Clemente COllSU§. 2. Et sunt verba eius huiusmodi: Praeterea,

plttres cIJnscripti, interclicam tutoribus et curatorib'Us, ne precliae rustica
vel SUbUl'blJ1w distrahant, nisi, 'Ut iel fleret, parentes testarnento vel
Chl'. 326.). e) L. 25. 27. Cod. eod. (Jllstinian.) [§. 8. J . quib. alien. lic. 2. 8.].
t) L .. 22. §. 6. 7. (L. 22. in f.) Cod. eod. L. 4. Cod. qllttndo decreto opus non
est. 5. 72. g") L. 28. ~. 5. Cod. de adm. 5. 37. ll) L. 27. Cod. eod. i) L. l.
§. 2. D. h. t. 27. ~). k) L . 5. §. 14. eocl . J) L. 5. §. 15. eod. L. 5. Cor!. h. t.
5. 71. lil) L. 1. § 4. L. 3. §. 5. L. 5. §. 2. 3. 8. L. 7. pr.D. eod. L. 4. 17.
Cod. h. t. 5. 71. ") L. 7. §. 3. D. eod. 0) L. 10. D. eot!. P) L. 5. §. 15. ('oJ.
cf. Cod. si qllis igtll,rans rem minoris esse sine deereto comparav(er)it. 5. 73.
'I) L. 13. §. 2. ll. de Publ. ad. G. 2. r) L. 1. §. 2 D h. t. 27. 9. cf. L. 5.
Cod. h. t. 5. 71. s) L. 13. §. 1. D . eod. L. lIJ. 14. 16. Cud. ťOli. §. 2. J . quib.
al'en. lic. 2. 8. cf. L. 7. § 5. 6. D. 1. e. t) Auth. ~acm/!1. pub (§. 240.).
u) L. 2. 3. Cod. si maior factus sine decreto fac!am aliellationem nltam habuerit.
5. 74. V) L. 1. ~. 2. L ;J. §. 1 .. 3. L. 5. §. 4 .. 6. L. 7. pr. §. 1. D. h. t
w) L. 28. §. 3. Cod. de adm. 5. 37. x ) L. 2. Cot!. qnando decreto oJ..lus nOI1
est. 5. 72. Y) L. 1. §. 2. L. ult. D. h. t. L. 1. 3. Cod. 1. c. z) L. 3. pl'. D.
h. t. 27. 9.

codiciltis caverint. Quoclsi forte aes alienum t~ntum erit, ut ex rebus
ceteris non possit exsolvi, tUItC praetor urbanus viJ' clarissimus adeatul',
qui pro sua rel-igione aestimet, quae possunt alienllri obligaj'ive elebeant,
111anente pupillo actione, si postea potuerit probari, obreptwn esse lYraetori. Si communis I-es erit et socius ael divisionem provocet, aut si cre(litor, qui pignori agr'Um (t pm'ente pupilli acceperU, ius e.csequetur,
nihil novanelum censeo. Srov. o tom Bachofen, Ausgewahlte Lehreu,
Pokud zapotřebí nadporučenského schválení, když
vlastnictví nebylo spůsobeno dílčí žalobou druhého
spoluvlastníka: .Arndts v osterr. Gerichtszeitung, roč. 1858. t':ís. 147.
(civ. Schl'. I. 33.). Seuffertův Arch. XIII. 149. XVI. 59.
str. 119 .. 170. -

rozdělení společného

2) Dle zmíněné Orati o Severi mělo se zcizení statků (praedia
rustica a suburbana) dovoliti pouze, bylo-li toho zapotř'ebí k zapravení
dluhů. L. 1. §. 2. L. 5. §. 9. 10. 14. D. h. t. L. 12. Cod. h. t. 5.
71. Rozšířením tohoto zákona nedala se těsná ona mez déle udržeti
a praxe připouští i důvody uhtečnosti, jde-li tu o věci movité. V Římě
svěí'eno rozhodování výslovně městskému praetoru (praeLor urbanus nikoliv ]Jl'. tutelaris): v provinciích rozhodoval praeses provinciae. 1..
12. 13. Cod. h. t. 5. 71. Dnešní doby pÍ"Ísluší moc rozhodčí přísluš
nému nadporučenskému soudu. (§. 462.).

§. 458.
5) O spr á v ě víc e por u ční k ů.
Poručenství múže současně svěř-eno být.i více osobám, kt.eréž
pak slují spolu poručníci, contutores aneb concuratores. Z těchto
jednomu neb několika múže povýtečně správa majetku poručen
ského býti odevzdána; tito slují tutores gerentes, aj ostatní pak
hOBorarii, kterýmž ukládá se toliko za povinnosť, by dohlíželi
k oněm, jsouce ovšem též právi z opomenutí dozoru. b) Úí'ad nadporučenský ustanovuje, komu povýtečně správa má se svěř'iti, vyslechnuv dříve poručníky a maje zřetel ku poslednímu pořízení
otce, především pak hledíc ku prospěchu a k zabezpečení poručence.

C)

Správu lze svěřiti více poru~níki'lrn nedílně, d) tak že každému
z nich přísluší celá správa, e) pro niž jedenkaždý na cele jest zavázán, f) maje však též právo, zakázati druhému čin nějaký správy
se dotýkající. g) Správa múže však býti též rozdělena, tutela divisa,
a) L. 3. cle adm. 26. 7. b) L. 3. §. 2. D. I. c. cf. L. 14. §. 1.
sulut. 46. 3. L . 1. Cod. de peric. tuto 5. 38. C) L. 3. §. 1. 3 .. 8. D.
26. 7. §. 1. J. de satisd. tuto 1 24. L. 17. 18. D. de test. tuto 26. 2.
§. 8. D. de adm. 26. 7. e) L. 24. §. 1. eod. f) L. 55. pro §. 3. eod.
Coll. de dividenda tutela 5. 52. L. 1. §. 10 .. 14. D. de tuto act. 27. 3.
7*

6. D. de
de adm.
d) L. 3.
cf. L. 3.
g) L.7.
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tak že každému vykázáno jest jeho zvláštní odvětví správy, h) buď si
dle rllznorodých odvětví jednání a prací (tutela di visa peľ paľtes),
aneb dle rozdílnosti místa (tutela divisa peľ l'egiones); i) pak odpovídá každý z nich toliko z toho, co se týče jeho odvětví správy
jakožto tutor gerens, co se týče odvětví správy jiných toliko co
tutor honorarius, pi'edpokládaje, že rozdělení nestalo se pouze na
základě soukromého ustanovení poručníků, k) ačkoliv i v tomto pí'ípadě sám zodpovědným jest nejprve ten, kdož jednal. l )
Zcela rozdílný případ jest ten, když témuž poručenci zi'ídilo
se více poručenství, na př. za příč.inou vzdáleností statkll ll1 ) aneb
zř'ídí-li se zvláštní poručník pro určité jednání, jež i'áduý poručník
nemá pi'ed se vzíti, ll) aneb je-Ii ustanoven pro celou správu prozatímní poručník na místě poručníka i,údného. 0) Tu není žádného
svazku mezi rozličnými pOľučníky.

6) O ž a lob ách z e spr á vy po l' uče n s k é.

§.
a) lUezi

459.

poručencem

a

poručuíkem.

Ze správy poručenské vznikají dvě hlavní žaloby: I) actio
tutelae directa, a) kteráž přísluší po ukončení poručenstvP) poručenci a jeho dědicům na poručníka aneb na jeho dědice, C) smě
řujíc k tomu, aby z celé správy d) učinil se řádný počet, 1) pak
aby vydal poručník zpět to, co na majetku poručencovu nalézá se
ještě v rukou jeho, e) a aby nahrazeny byly škody a poškození,
z nichž poručník práv jest dle §. ,*53. f) Žalobu tuto lze i nělwli
kráte podati, pak-li že některá záležitost zůstala nevyřízena. I-'ľo
obmyslnosť a hrubou ned balosť poručníka připouští se žalobce ku
§. 3, D, de CUl'. f~r. 27. 10. cf. L. 1. Cod, si ex pluribu~ tutoribus vel curatoribus omnes vel U!lUS agere pro minore vel conveniri l'os,unt, 5, 40. h) Cud,
de di yidend'1 tLltt'la pt pro qua parte quisque tutuI'um convelliatur. 5. 52, i) L , 3.
§. 9. L. 4. 51. D. de adm. 26, 7. L, 2. Cod . si PX plUl'. 5, 40. k) L . 2. CocL
de div, tut. 5, 52. L, 19. 41. 51. D. de adrn. 26. 7. L, 1. §. 15. D, de tuto act:
27. 3. I) L. 3, Cod. ~ . 52. m) L. 21. §. 2, D. de excus. 27 , 1. ll) §. 3. J, de
auct. tut. 1. 21. L . 1. 3. Cod . de in lit. dando tut. 5.44. Nov. 72. cap, 2, (§. 444.
P. 2.) . 0) §, 1. J. de Atil, tut. 1. 20, §. 6, J, de curat. 1. 23,

a) .Dig. de tutelae et 1'1Ltiollibus distrahendis et utili curationis causa
actionp . 27, 3. Cod. al'bitrium tutelae. 5, 51. b) L, 4. pro L. 9, §. 4. D. h. t.
cf. L, 4, §. 3. L . 16, §. 1. eod. C) L . 1. §. 16. 17. D. h. t. L. 12. Cod. h. t,
d) L. 1. §. 3. D. cod. 1... 9. Cou. eod. e) L. 5, D. eod. L. 1. §. 1. D. de :fid'iuss. tuto 27. 7. f) L. 1. pro D. h, t. 27. 3. L. 2. 7. Cud. eod. 5. 51. g) L. 7.

přísaze vyceňovací. g) Dědicové poručníka praVI JSou vůbec pouze
z takovéhoto provinění svého zůstavitele, pak-li nebyla započala
již rozepře proti němu; h) ale i z hrubého provinění svého, pokud
vzali ještě na se správu aneb opomenuli ukončiti záležitosti zůsta
vitelem započaté; i) 2) actio tutelae contraria, k) kteráž přísluší
poručníku a jeho dědicťllll na poručence a téhož dědice, I) za
činou .n áhrady přiměřených nákladů, m) učiněných za účelem poručenské správy a sproštění závazků v té příčině podniknutých, ll)
dle okolností směřuje též k zaplacení za práci s poručenstvím spojenou, jakožto odškodnění za jinaký výdělek poručníku tím ušlý. 0)
V příčině opatrovnictví mají žaloby tyto místo P) jakožto utiles
actiones. 3 )

pN-

Pozn. 1) Ani pHkaz otcův nemůže spůso biti, ut tutores aneclogisti sint. L. 5. §. 7. D. de adm. 26. 7.
2) Pak-li poručník zpronevěřil něco z jmění poručencova, uděluje
mu pl'. ř . ještě zvláštní s actio tutelae vzhledem k témuž předmětu
dle libosti konkurující žalobu actio de rationibus clistrahendis, o ná- '
hradu dvojnásobné' hodnoty pí'edmětu zpronevěřeného, L. 1. §. 19 .. 24.
L. 2 . D. de tuto act. 27. 3.; velmi sporno jest však, lze-li žaloby této '
i po dnes užiti? Sintenis III. §. 150. P. 1. Windscheid §. 438 . P. 8. '
3) V L, ll. D. de auct. 26. 8 . protivou uvádí se tutelae curationisve iudicium. Na jiných místech (not. p.) mluví se vzhledem k opatrovníkům o negotiorum gestorum actio aneb utile iudicium, z čebož mnozí
vykládají i rubriky not. a. k . ; Brinz 1. vyd. str. 447. 457. Srov. Rudorff,
Vormundsch. III. §. 155. Naproti tomu nazývá se kdysi (L. 0. Cod.
h. t.) spor s opatrovníkem přímo též tutelae iudicium, a analogie obou
žalob, též i protivou obyčejné negot. gest. actio [L. 20. Cod. de neg .
gest. 2. 18. (19.).] jest důrazná. Jenom že mohla curationis actio podati se též perseverante eura, nikoliv však tutelae actio. L. 16. §. l.
D. h. t. 27. 3. Windscheid n. u. m. P. 1. 17. [Srov. nyní ještě Wlassak,
Z. Gesch. d. neg. gest. §. 7. 9. 10.].

8. 460.
b) Žaloby na osoby velllejší.
Za příčinou nároků na poručenství se zakládajících lze kromě
na poručníka pořadem práva táhnouti se též: 1) na r~kojmě popl'. D, de adm. 26. 7. Cod. de in !item iural1do. 5. 53. b) L. 1. Cod. de heredilms tutorllm vel clIratorum. 5. 54. L. 4. D. de mag. COllY. 27. 8. L. 39. ~. 6,
D. de adm. 2(j, 7. i) L , 1. pl', L, 4. pl'. §. 1 2 .. L, ~, D. de :fideillss. tut. 27, 7,
cf. L. 13. 14. D. h, t. 27. 3. k) Dig. de contl'aria tutelae et utili actionr. 27. 4,
Cod, de contrario iudicio tutela... 5, 58. 1) L. 3. §. 9, L. 5. D. h. t. 27, 4,
m) L, 1. ~. 4 . . 6. L . 3. D. eod. L . 3. Cód. eod. ") L. 6. D, ('ocl. 0) L. 33.
§. 11. D. de adm. 26. 7. p) Cf. not. a. k. ef. L. 3, 4. ~, 3. D. de tuto act. 27.
3. L. 3. §. 5, D. de neg. gest. 3, 5. L. 7. Cod. h. t .· 5. <51.
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ručníka,

a) a rovněž 2) na ty osoby, kteréž, když v té příčině za-

na soudě dosvědčily spůsobnosť a sJloaffirmatores; b) po těchto 3) na ty, 1,dož poručníka navrhli, buďsi na úíkladě zákonem jim uložené povinnosti
(§. 446.), co postulatores, c) buďsi dle povinnosti úf'erllll, co nOlllinatores, d) avšak na matku lze nastupovati toliko tehdy, pak-li zvláště
vzala na se zodpovědnosť a tato jí tudíž dekretem úředním byla
uložena; e) . 4) na otee, v jehož moci poručenec se nalézá, dle zásad
§. 247., f) in solidum však, jest-li že se nějak mísil do správy syna
svého. g)
vedeno hylo

vyšetřování,

lehlivosť poručen ce,

praetor : si icl actor ignomvit, clabo in integntm restitutionem. Tato
i. i . restitutio vztahovala se povýtečně, po náhledu mnohých výhradně,
na př'ípad, když žalobce sepřel se s poručencem falso tutore auctore
a tudy žalobu svou konsumoval, kterého ž účinku litiscontestatio dle
práva Just. více nemá. (§. 113. P. 3.). Srov. Keller, Ueber Litiscontestation und Urtheil. §. 68.

2) L. 7. pl'. D. eod. Novissime · praetor ait: ln eum, qui, eum
t'utor non esset, clolo malo auctor jaet~ts esse dieetur, iuclieium clabo,
ut, quanti ea res erit, tantwn peeuniam eonclemnetur. Cf. L. 10. eod.
Si falso tutore actum sit, et interea ·dies actionis exierit aut res usucapta sit, omnia incommoda perinde sustin ere debet, ac si illo temporc
vero tutore auctore egisset. Srov. Rudorfť, Vormundschaft II. str. 295 .
násl. Brinz str. 1360. násl.

§. 461.

S.

V. O protutorecb.
Kdož vezme na se správu poručenství, nejsa poručníkem, věda
o tom nebo nevěda, sluje tudy pro tutor (též falsus tutor). K pOc
ručenci Ilalézá se ve stejném obligatorním poměru, jako skutečný
poručník, a má pak mezi nimi místa pl'otutelae actio directa a
~~ntl~ria, .dle analogie tutelae actio. a) Avšak pro tutorovi nepi"Íslu~Í
zadne pravo se správou spojené, jako poručníku sk utečnému a
potud tedy není stejným způsobem, jako tento, práv z opomenu;í. b)
Ovšem~ nen~ takovýto neustanovený poručník s to, aby čin poručencuv svym spolupůsobením učinil právoplatným. C) Tl-etí osobě
však, kteráž, jsouc v omylu v lJříčině vlastnosti domnělého poručníka, tím škodu vzala, poskytuje se dle potřeby navnicení ku
předešlému právu, d) a na toho, kdož, nejsa poručníkem , VědOlllě
svou auktoritou spolupťlsobil, má llIísto žaloba o náhradu škody. e)
edikt

Po zn. V příčině auktority osoby, poručníkem nej soucí, obsahoval
ustanove ní:

dvě

1) L. 1. §. 1. D. h. t. 27 . 6. Verba autem edicti haec sunt:
quod eo auetO?"e, inquit, qui tutor non fuerit. L. 1. §. 6. eod. Ait
a) L . 3. 5 .. 7. D. de fidciussoribus et nominatoribus et heredibus tutOrulTI
,:uratorum 27. 7. L 9 .. 12. D. rem pup. salv . .. 46 . 6. b , L. 4. §. 3. D. dr
tidPI,I1<s tllt. 27. 7. c) L. 2. D. 1. c. cf. L. 2. §.5. D. ql1i pet... 26. 6. J) L ,F
5: Cod. d: m,ag . . conv. 5. 75 ..cf. L 1. §. 5.10. D. 80 d. 27. 8. e) L. 1. 0. C~d:
SI mate.,· Il1demmtatem Vl'omlserit. 5. 46. 1) L. 1. Cud. qnod cum eo. 4. 26.
d. L. 6. ll. D. de tuto act. 27. 3. g) L. 7. D. de tute1. 26 1 cf L 21 D
..
.
.
. .
de adlJl. 26. 'I.
(~t

a) Dig. de eo qui pro tutore prove curatore neg'ot;a gessit 27 5 Cod
5. 45. b) L. 1. §. 9. D. L c. L. 39. pr. §. 2. D. de adm. 2li. 7. 'C) Dig: uO li
falso tutore auciore gestum csse dicatuJ'. 27. 6. (§. 452.) dl L 1 § 6
2
D. 1. c. el L. 7 . . 9. L. ll. D. eod.
.
.
..

l

VI. O

462.

ÍlÍ'ttdě nadpOl'llČellském.

Vrchní poručenství přísluší z pravidla i'ádnému soudci pot. j, k soudu, kde naléziÍ se bydliště poručencovo aneb jeJ-JO ;
otce, a) dle okolností k tomu soudu, kde statek leží, pak-li vzdá- '
leno sť hmoty majetkové vyžaduje nutně , aby zř"ídilo se zvláštní
1l0ručenstvÍ. b) Vrchnímu poručníku pak náleží: 1) by spolupúsobil,
když zl'izuje a dosazuje se pOl'uč, ník , opatřil pi"i tom zejména seznam majetku, postaral se o to, by dána byla jistota a poručník
vykonal přísahu poručenskou , a a by vydal tutorium neb kuratorium
(§. 444 .. 448.); 2) by dohlížel k tomu , jak poručník úřad svůj
zastává, zvláště pak aby spolupúsobll, když jde o ustanovení bydliště a výživy poručence (§. Mí 1.), by dal povolení ku zcizení
(§. 457.) a phdržel poručníka, aby týž ročně vydal počet CS. 448. P.);
3) aby za příčinou ukončení poručenstvÍ dle potřeby zakročil
(§. 449. 450.), po ukončení téhož závěrečné počty prozkoumal, C)
a po té poručníka sprostil jeho zázazku; jemu též pří::iluší rdzhodovati, vzejde-li za tou příčinou rozepi'e právní. <1)
Vrchní poručník odpovídá též jJoručenci z toho, když vinou
svou zanedbal povinností jemu náležejících, jež že vykonal, musí
pokázati; e) za tou příčinou' lze jej stíhati pořadem práva proru čence,

a) L. un. Cod. ulli pet. tuto 5. 32. cf. L. 5. §. 12. D. de reb. eor. 27. 9.
RI'O. Tit. 32. §. 1. 2. b) L. 27 . pro D. de rut. dat. 26. 5. c) L. 1. . Coll. ubi
agi oportet de ra!i"cillii s tam privatis quam puulicis. 3. 21. d) L . 1. Co ll. cit.
L. 19. §. 1. D. de iuu .5. 1. e l L. 1. §. 13. D de Ilwgii:itratiuus cOllveniendis
27. 8.
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středkem

subsidiární žaloby tutelární (tutelae actio),r) pokud ponenulže dosíci náhrady od poručníka samého a od osob
za něho bezprostředně zavázaných. 6") Dle práva římského ovšem
má žaloba tato místo toliko na úřady nižší (magistratus minores), h)
a pouze tehdy, pak-li jich vinou nebyl zřízen pražádný poručník
aneb zřízen poručník nespůsobilý, aneb nepečovaly vedle své povinnosti o to, by dána byla jistota; i) z důvodu poslednějšího může
žalovati též spoluporučník. k) Dle práva dnešního však každý vn:hní
poručník práv jest z následků všelikého porušení své povinllosti.
Je-li úhd nadporučenský sborem,zavázán jest nejprve člen, jemuž
ta která záležitosť zvláště byla svěřena, po případě právi jsou též
ostatní členové; také z více členú, pak-li nedopustili se obmyslnosti, práv jest jedenkaždý nejdříve pouze ze svého podílu, po
případě z celku. I) Dědicové odpovídají i zde pouze z obmyslnosti
(dolus) a hrubé nedbalosti zústavitele svého. m)
ručenec

Pozn. [O závazcích úřadu nadporučenského v pl'. ř. srov. Windscheid §. 445. zvl. P. 3. Pernice, Labeo II. str. 295. násl.].
---f) L. 1. 9. D. 1. c. Cocl cle ma gistratibns convenienclis. 5. 75. g) L. 1.
3. 5. Cocl 1. c. b) L. 1 pro § 1. D. I. C. 27. 8. §. 4. J. cle satisdat. 1. 24.
i) §. 2 J. I. C. L. 1. §. 2. 5.6 .. 13. L. 8. D. 1. C. L. 1. 5. 6. Cod. I. C. k) L. 2.
3. D. ťod . I) L . 7. 8. D. eod. cf. §. 215. not. cl. m) L. 4. 6. D . eocl. L. 2.
Cocl. eod.

,

,

KNIHA PATA.

O

dědictví.
§. 463.

Zanikne-li následkem úmrtí podmět majetku, povolají se vúlí
zemřelého aneb na základě pravidla právního jiné osoby, aby nastoupily do veškerosti jeho poměri't majetkov)'ch. Toto nastoupení
sluje posloupnosť dědická neb dědictví ve vlastním a zvláštním
slova smyslu,nástupce sluje dědicem, zemřelý jeho zústavitelem,
právo dědi covo právem dědickým ve smyslu subjektivním; soubor
právních zásad sem hledících nazývá se právo dědičné v objektivním smyslu. Zústavitel múže však i jiným osobám, nikoliv co
dědicúm, dopřáti prospěcM majetkových na účet svého dědictví,
t. j. múže jim zústaviti odkazy, kteréž pro středečně mohou zase zakládati též poměr dědické posloupnosti podobný, směř'ují-li k majetku co celku (prostředečná neb nepřímá posloupnosť dědická).
Tuto nauku o odkazech nutno připojiti k nauce o vlastní posloupnosti dědické (kap. L), s kterouž nalézá se v úzké souvislosti
(kap. lL). Kapitola třetí však věnována bude ještě zvláštnímu jak
odkazů tak i dědické posloupnosti se týkajícímu vylíčení oněch
nárokú, lderéž určitým osobám příslušejí i proti vůli zústavitele,
totiž právu clědicll pNrozených a osob k dílu povinnému oprávněných, a posléze (kap. IV.) budiž ještě pak promluveno o právním
osudu statkú odúmrtních a o některých jiných případech podobných
posloupnosti dědické .
Pozn. Zvláštní spracování nauky o právu dědickém jsou: Hartitzsch
(dle Haubolda), Das Erbrecllt nach rOlll. uml lleutigen Rechten. 1827.
Hunger, Das R. Erbrecht. 1834. Mayer, D. L. V. dem Erbrecht nach
heut. R. R. Tlll. 1. 1840. Vering, Rom. El'brecht in hi st. uml dogmat.
Entwickelung. 186l. (srov. Haimerlův Vjschr. VIII. Lit. str. 59. násl.).
Koppen , Syst.em des heut. 1'Om. Erbr. 1. und 2. Lief. 1862. 1864.
8chirmer, Handbucb des rom. Erbrechtes 1. Thl. 1803. Tewes, System
des Erbr. nach heut. R. R. Thl. 1. 2. 1863. 1864. (srov. Haimerlův
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Vjschr. XIII. Lit. str. 32. násl. Krit. Vjschr. VI. str. 427. násl. Warnkonig ve SchletterovS'ch Jabrb . XI. str. 16. násL) 2. vyd. 1870. Nejnovější vylíčeni : od Windscbeida, Pand. sv. III. §. 527 .. 678. (1870 .)
[4. vyd. 18 78.]. Baron, Pand. §. 387 .. 460. (1872.) . [2. vyd. 187G.].
Srov. Vangerow, Pand. sv. nI. §. 393 .. 565. (7 . vyd. 18 G7.) . Brinz,
Pand. kniha 3. odd . 2. §. 130 . . 225 . str. 651 . . 975. (1 8 60.). Roztroušená pojedllání o právu d ědickém od spisovatele této učebnice, dle
poí'ádku této sestavená, tvoÍ"í obsah drub ého svazku Arndtsových "Ge sammelte civilisto Schriften" (1 873 .). V pramenech vyskytuj e se
právo dědické: a) v systemu institucí mezi acquisitiones per universitat.em. lib. 2. tito 10 .. 25. lib . 3. tito 1 .. 9. b) v Dige5tách lib.
28 . . 38. cf. lib. 5. tit. 2 .. 6. (srov. ku knize 28 . . 30. Glii ckovy ErHiutcr. der Pand. , fortges. V. MUhlenbrnch, Fein, Arndts [Th!. 33 .
str. 311. násl.] díl 34 .. 48., dále od Leista lm knize 37. 38. [dosud
5 dílů. D. c) v Codexu lib. G. tito 9 . . 59. cf. lib. 3. tit.. 28 .. 3l.
d) Nov. 115 . 118 . 127 . - Jakožto díla k právu dědi ck é mu se vztahující se zvláštním směrem dlužno jmenovati: Gans, Das Erbrecht in
weltgeschichtlicber Entwickelung oder das rom . Erbrecbt in seiner
Stellung zu VOl'- und nachromischem . 4 Bde. 1824 .. 1835. [2. sv. obsahuje Í"Ímské právo d ě dické . ]. Dalwigk, Versuch einer philosophischjurist o Darstel1ung des Erbrechts nach Anleitung des R. Rts., neuer
Gesetzgebung und mehrerer Landesstatuten, mit GesetzesvorschHigen.
3 Bdchen. 1820 .. 1822. [F. Mommsen, Entwurf eines deutschen R eicbsgesetzes Uber das Erbrecht. 1876.]. Lassalle, Das W es en des rorn. und
german. Erbrechts in historisch-pbilosoph. Entwicklung. 1861. [2. Theil
des Systems der erworbenen Rechte], (srov. [Prantl v] krit. Vjschr. IV.
str. 458 . násl.). Spracování dle práva jednotlivý ch ze mí, hledí c
k obecnému právu dědickému , j sou : Unger, Das osterreichische Erbrecht
systematisch dargestellt. 1864. 2. vyd . 1871. Gl'uchot, Preu ssisches
Erbrecht, in Glo ssen zum allg. Landrecht auf rom. uml germ. Grundlage, unter BerU!5ksichtigung d. neueren Gesetzge bun gen dargestellt.
3 Bde. B erlin 1856 .. 1867. Roth, BayriscLes Civilrecht, dritter Theil
(1875.), 4. Buch. §. 295 .. 397., str. 194 . . 85 1.

pOJ1lěru majetkových, v jakých nalézal se dtíve zllstavitel, totéž
postavení právní, jakéž zaujímal tento, jako by dále vedl jeho
osobnost vzhledem ku právům majetkovým. I) Poměr tento, pokud
se ;wkládá na právu civilním, sluje hereditas '2) (dědictví); ten
pak, kdož takovýmto způsobem zaujímá místo zemřelého a tudíž
tohoto co do poměrů majetkových representuje, nazývá se heres 3j
(dědic). Tu nebéře se př'ímo zřetel k jednotlivým skutečným pravum
majetkovým a k závazkům, zrovna jako nehledí se k tomu, je-li
tu v tom smyslu skutečné jmění, jaké se jeví po srážce dluhů
přebytkem veškeré hodnoty práv majetkových (př'ebytkem aktiv
nad pasivami); 4) ale veškeré jednotlivé majetkové poměry . zemřelého jsou nyní následkem posloupnosti dědické takovýmito poměry dědicovými v stejném z působu a se stejným účinkem, jaké
byly v osobě prvního aneb jaké byly by bývaly, kdyby týž ještě
žil 5) a to proto, · poněvadž dědic vstoupil na místo zllstavitele
co dosavaoního subjektu veškerého jmění , 6) nikoliv jako by přechod
práv byl zprostř'edkován něj a kým jednáním, kterýmž se věci zcizují. 7) K jinýlll poměrům než k majetkovým posloupnosť dědická
se nevztahuje; 8) ale i ll: těmto jen potud, pokud dle své zvláštní
povahy nezanikají smrtí subjektu. !I) Ostatně dobí'e srovnává se
s podstatou posloupnosti dědické, že ono zastupování (representace)
zemřelého nepřísluší jednomu nedílně , nýbrž co s poludědieúm (coheredes) i více osobám vespolek, stejným neb nestejným dílem. 10)

Kapitola' prvá.
. O posloupnosti

dědické

ve vlastním smyslu,

1. Podstata II podmínky dědické posloupnost.i.
A. Pojl'm a objem lJosloHpnostt: dědicleé.
§. 464.
Posloupnosť dědická podstatou svou zakládá se na tom, že
kdosi bezprostředně nastupuje do veškerosti majetkových poměľú ,
,jak závazků tak i práv zemřelého, že tedy zaujímá nyní co do

\

Pozn . ') Myšlénce, po n ěj aký čas velmi oblíbené (srov. Unger,
System 1. str. 218. 5;)4. násl.) a Puchtou (§. 446 . 447.) a nejnověji
ještě N euner-em, Rechtsverh. str. 90. násl. uměle zaost.řené, že totiž
osobnosť zemřelého, co se týče práv majetkových , přechází na dědice ,
nyní z mnoha stran se odporuje , též č iní tak Unger, Erbr. §. 2, P. 7.,
srov. Windscheid §. 528. na K. §. 531. P. 2. Gruchot 1. str. II .. 16.
Mnl' však zdá se, že se výraz v text.u užívaný vždy ještě dobře hodí
a že j est přiměJ'en názoru řím s kému, každým způsobem jest vhodnější
než V)TraZ, jehož Keller v Pandektech svých §. 456 . ("Die normale
Art, wie einem Verstorbenen per universitatem succedirt, seine Likonomische Personlichkeit ersetzt und gleichsam fortgesetzt wird, ist die
hereditas") užívá a jejž Unger s pochvalou přijal. Srov. též Keller
§. 5;)3 .: "Dčdictví .... tvoJ'í nejprve množství poměrů majetkových ,
kteréž pozbyly svého subjektu, . . . ],teréž však vesm ěs dobromady
čekají na nový subjekt, a sice na takový, jenž, kdy ž nž tu jednou jest ,
má platiti jako prosté pokračování b)'va1ého subjektu." [Srov. ještě
Birkmeyer, Ueb er das Vermogen im jur. Silme. 1879. str. 27. násl.
79 . násl. 300. násl.] .
~) L . 24, D , de V, S, L. 62 , D, de R. J ,,, Heredita,s nihil a,lilld
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est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuit " (v L. 62.
cit. "habuerit"), totiž "ipsum ius successionis" aneb "hereditatis" dle
L. 1. §. J. D . de div. rer. 1. 8. §. 2. J . de reb. incorp. 2. 2. Cf.
L. 208. D. de V. S. "Bonorum appellatio, sicut hereditatis, universitatem quandam ac iU8 successionis et non singulas res demonstrat,"
aneb dle L. 3: pr. D. de b. p. 37. 1. "universitatis cuiusque successionem, qua succeditur in ius demortui, ~uscipiturque eius rei commodum
et incommodum." Nelze připustiti, aby se, jak Kóppen, Erbsch. str. 91.
násl., a v dogmat. Jahrb. V. str. 127. násl. 183. násl., Erbr. I. str. 250.
násl. Brinz, Pand. 1. vyd. str. 655. 658. dle Theophil. II. 2. §. 2.
vykládají, rozumělo onomu "ius successionis" co "ius succedendi" v tom
smyslu, jako by znamenalo právo, uvázati se v dědictví nabídnuté, "neb
právní možnosť, státi se dědicem; dle toho nebyla by legitima hereditas osob, které jsou sui heredes (§. 472. 511.), žádná hereditas.
Scbirmer, Erbr. I. str. ' 8. Unger, System I. n. U. m. a Erbr. §. 2.
P. ll. (srov. tamto §. 6. P. 2.). Windscheid §. 528. P. 3. §. 605.
P. 9. násl. - Hereditas v tak zv. objektivním smyslu: Cic. top. cap.
6. §. 29. "pecunia quae morte alicuius ad quempiam pervenit ;" L . 5 .
pr. D. de hered. pet. 5. 3. §. 20. J. de act. 4. 6.; L. 49. (48.) pr.
D. de hered. inst. 28. 5. "hereditatis dominu s ;" -- stejného významu
se slovem familia: L. 2. pr. D. familiae erciscundae. 10. 2. L. 195.
§. 1. D. de V. S. - Srov. vůbec Arndts, Beitr. str. 16 . . 18., v Rtslex.
IV. str. 1. násl. (civ. Sehr. II. str. 1. násl. 325. násl.). Unger, Erbr.

§. 2. P . 2 . . 6. 10 . . 14.
3) Srov. Arndts "Heres " v Rtslex. V. str. 238. (civ. Schl'. II.
str. 28. násl.).
4) L. 50. pr. D. de hered. pet. 5. 3. Hereditas etiam sine uUo
corpore iuris intellectum habet. L. 119. D. de V. S. Hereditatis appellatio
sine dubio continet etiam damnosam hereditatem; inris enim nomen
est sieuti bonorum possessio. Srov. Huschke vRh . Mus. VI. str. 271 .
násl. Vering, Erbrer,ht str. 74. násl. [Bil'kmeyer str. 109. 279. násl.].
5) L. 59. D. de R. J. Heredem eiusdem potestatis iurisque esse,
cuius fuit defunctus, constat. Formule žalob dědickf'ch zněla přímo na
jméno dědice : "si paret, e'ius ex iure Quiritium eum rem esse" aneb
"ei dari oportere, (( a na dědice : eum dare opportere." Gai. IV. 34.
Srov. Scheurl, Beitr. zur Bearbeitung des R. Rts. 1. str. 37. násl.
[Birkmeyer str. ·132. násl.].

6) L. 37. D. 29. 2. Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dominium succedit. L. ll . D. ·14. 3 ~ Cum heres in ius
omne defuncti succedit, ignoratione sua defuncti viti a non excluďit.
[Birkmeyer str. 136. násl.].
7) L. 1. §. 1. D. de fundo dotali. 23 . 5. (§. 402.) L. 62. D.
de acqnir. dom . 41. 1. Quaedam, quae non possunt sola alienari, per
universitatem transeunt, ut fundus . dotalis, ad heredem , et res, cnius
aliqnis commercium non habet; nam etsi legari ei non possit, tamen
heres institutus dominus eius efficitur. Cf. L. 9. D. de re milit. 49 . 16.
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Milites prohibentur praedia comparare in his provincii s, in quibus militant . . . §. 1. Milites, si heredes extiterint, possidere ibi praedia
non prohibentul'. (Srov. o tom Puchta, Vorles. (4. vyd.) II. str. 519.
násl. [příl. XXI.] oproti Iheringovi, Abh. str. 240. násl. s pozn. Rudorf!a tamto Scheurl n. U. m. str. 39. násl. Windscheid v krit. Ueberschau I. str. 197. násl. Kóppen, Die Erbschaft str. 101. násl. Schirmer,
ErbL 1. str. 23. P. 43. Unger, Erbl'. §. 40. P. 6. 7.
8) L. 46. D. fam. erc. 10. 2 . . . . "quia mor-tuo patre quaedam
filios .equuntur, etiam antequam fiant heredes, ut matrimonium, ut liberi, ut tutela. Igitur et do tem praecipere debet (sc. maritus sub c.onditione a patre heres institutus), qui onus matrimonii po st mortem
patris sustinuit." Cf. L. 5. 6. D. de religios. ll. 7. Cic. de legib.

II. 19.
9) L. 3. §. 3. D. quib. morl. ususfl'. am. 7. 4. Morte quoque
amitti usumfructum, non reeipit dubitationem, cum ius fruendi mOl'te
extinguatur, sic.uti si quid aliud (quod) personae cohaeret. Srov. §. [) 7.
not. d. §. 104. §. 194. not. e. §. 225. P . 3. §. 227. P. 3. S. 294.
319. 385. not. c.. d. Miihlenbruch §. 610. 611. Kóppen, Erbl'. §. 1.
str. 171. násl. Schirmer §. 2.
10) Posloupnosť dědic.kou lze děliti toliko na díly několiké (alikvotní, parte s quotae, nikoliv na partes quantae). Každý dědic částeční
(dědic. z části) jest successor in universum ius, ale každý toliko pro
parte. Výraz dnešního času obyčejný: "jediný a universální dědic." jest
tudíž nevhodný, každým způsobem pleonastický; pi'es to zastává se
výrazu "dědic. universální" Unger §. 2. P. 15.

§. 465.
Podstata dědické posloupnosti ráz svúj jeví zvláště v tom,
že po smľti zústavitelov ě , pokud tu není určitého dědi ce, pokládá
se pozLlstalosť (hereditas) sama prozatím za osobu smyšlenou, ")
pI'edstavující osobu zemI'elého. ll) Takto trvají v mezidobí tom nadále netoliko téhož poměry majetkové, aby se sprosU'edkoval jich
převod na dědice; pozústalosť (hereditas) platí za vlastnici věcí
k dědictví náležitých, c) kteréž jen v tom smyslu slují res nullius, d)
jako věci osoby hromadné; ve prospěch dědictví možno i nových
práv, věcí a pohledávek teprve nabyti, e) jakož mohou tomuto
a) L, 22. D. de fideiuss, 46. 1. cf. §. 41. P. 5. b) §. 2. J . de hered.
iustit. 2. 14. L. 31. §. 1. D. de hered instit. 28. 5. L, 116, §, 3. D. de legato
I. L 34. fl de acquir. dom, 41. 1. cf. L. 24. D, de novat. 46. 2. C) L. 31.
§. 1. cit,. L, 61 D. de acquir, dom. 41. 1. L. I. §. 1. D. si is qlli test. lib,
47. 4. L. 15. pl'. D. de interrog. ll. 1 d) L . 1. pl'. D. de div, rer, 1. 8. cf.
L. 13. §. 5, D. quod vi. 43. 24. L. 6, D. expil. hered. 47, 19. e) Cf. a) L. 20.
§. 3. L . 25. §. 20. L. 27. D. de hered. pet. 5. 3. fl) L 30 pl'. D. quib. ex
caus. mai. 4. 6. L. 31. §. 5. L. 20. D. de usucap. 41. 3. cf. L. 44. §. 3. eod.
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vzniknouti závazky, ť) ačkoliv, hledě ku příčině a významu této
personifikace, nephkládá se g) dědictví tak obsáhlá spllsobilosť k maJetku a k nabývání, jako jiným osobám právnickým.~) Jakmile po
té objevil se dědic, pi'ejdou na něho dědictvím právní poměry dě
dictví se týkající h) a vzhledem k těmto jeví se turly i) zllst.avit.el,
dědictví a dědic dle právního pojmu jako jedna a táž osoba. 3)
Pozn. 1) Mnohá místa beze všeho obalu vyslovují holou pravdu,
že věci dědické jsou pro zatím bez vlastníka, že majetek děLlickS' Ilerná
pána; ale ješto práva a závazky zemřelého přece jednou přejdou na
dědice, toho času ještě neznámého a neur~it ého, jmění zemí'elého co
takové zachovati se má dědici, tudíž nemohlo zŮ::ltati hezpráv)' m, tož
jaksi samo sebou přišlo se na to, aby se dědictví pro zatím pukládal0
za osobu, podobně jiným t~!r zv. osobám hromadn)'m, a sice co zástupce (representant) zemřelého, vzhledem k němuí pozůstalosť dlužno
pojímati co jednotný celek. Tato představa vyslovena jest také v pramenech výrazy co nejvíce významnými. Srov. not. a. b., obzvláště L. 31.
§. 1. D. 28. 5. (Gai.) Creditum est, hereditatem dominam esse, deťuncti loeum obtinere. L. 34. D. 41. 1. (Ulp.) Hereditas non heredis
personam, sed defuncti sustinet. L. 116. §. 3. D. de leg. 1. (Florent.)
Hereditas personae defuncti, qui eam reliquit, vice fungitur. §. 2. J.
2. 14.: nondum enim adita her editas personae vicem sustinet, non
heredis futuri, sed defuncti. Jiného náhledu, zdá se, že byl Pomponius,
vztahuje se na budoucího dědice dle L. 24. D. 46. 2.: morte promissoris non extiuguitur stipulatio, sed transit ad her-edem, cuius personam interim hereditas sustinet, nemá-li se čísti s rukopisem Vulgaty :
"ad her-edern illius (sc. Titii pr-omissor-is), cuius" etc. Než Lallg, Hermeneutik str. 166., vykládá v témže smyslu i č etbu Florentin skou, maje
za to, že tu věta eliptická. Ale i bez tohoto domnění nečiní místo
to žádných dalších obtíží, ješto pro budoucího dědice udržuje se
jmění zemřelého co takové, hereditas pokládá se co domina a co s takovou se s ní nakládá; v případě pak, o kterémž L. 24. cit. mluví,
nezáleželo praničeho na tom, zda-li se hledělo k zůstaviteli nebo Je budoucímu dědici . - Důležitosti praktické byla ona fikce zejména r,o
(§. 161. P. 3.). r) L. 20. (21.) §. 1. D. de neg. gest. 3. 5. L 16 §. 3. D. de
her. pet. 5. 3. L. 13. §. 2. L. 15. pro L. 43. D. ad leg. Aquil. f). 2. L 1. §. 6.
D. de inil1r. 47. 10. cf. L. 69 .. 71. (68 . . 70.). D. cle furt. 47. 2. L.2. D. expil.
hered . 47. 19. (§. 323. P. 4.). rl) L. 33 . pl'. §. 2. L. 61. D. cle acquir. dom.
41. 1. L. 44. ~. 3. D. de usucap. 41. a. L. 16. D. cle O. et A. 44. 7. L. 29.
D. cle captiv. 49. 15. pro J. cle stip. serv. 3 17. L. 41. D. de rel>. cred. 12. l.
L. 1. §. 29. D. depos. 16. 3. L. ll. §. 2. D. d" accrptil. 46. 4. L. Hl. ~. 1.
L. 53 . (52. 1. D. de hered. instit. 28. 5. L. 116. §.3. D. cle lega,t. 1. L. 55. §. l.
D. cle legat. JL cf. L. 19. §. 1. D. de castro pec. 47. 17. f) L. 3. pro §. 6.
L. 20. (21.) . §. 1. D. de neg. gest. 3. 5. L. j 7. D. de V. O. 45. 1. g) L. 61.
§. 1. D. de a,cquir. dOll. 41. 1. I,. 26. D. cle stip. serv. 45. 3. cf. L. 56. D. de
usufr. 7. 1. biL. 13. §. 2. D. ad leg: Aql1iL 9. 2. L. 1. §. G. D. clriniur. 47.
10. L. 20. (21.). §. 1. D. de mg. gest. 3. 5. cf. L. 73. §. 1. D. de V. O. 45. 1.
i) L. 22. D. de usucap. 41. 3. cf. L. 16. 28. §. 4 L. 35. D. de stip. serv. 45. 3.
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se týče nabývání prostř'edkem otroků dědictví (not. e. d.). To vzbudilo
názor, že fikce tato pouze proto byla u{;iněna a tudí ž že pro právo
dnešní se nebodí. Savigny, Sy st. II. §. 102. Avšak srov . naproti tomu
místa v not. e. a-y. not. f. a Puchta v krit. Jalirb. ro{. IV. str. 712.
násl. Arndts v Rtslex. IV . (civ. Schr. II.) str. 2. násl. Ihering, Abh .
Č. 3. Seheurl, Beitr. I. Č. 1. Schirmer, de tribus regulis iuris in hereditate iacente obsel'vatis earumque apud vetere s usu comm e ntatio. Vratislavine. 1852. a v Erbr. §. 3. V,rindscheid v krit. Ueberschau I. Č. S.
[str. 181. násl.]. Keller, Panu. §. 456. Rihno sti v doli č ování těchto
spisovatelů nepadají na váhu co do hlavní otázky, pokud totiž všic!(ni
uznávají, že v pr. ř. dědictví neujatému pi"iznává se o s obnosť, a spor
o tom, je-li pak ona osobou právnickou neb smyšlenou, nemá žádné
důležitosti. Ti však, kdož nechtí vůbec ni č eho slyšeti o osobách právnických (S. 41. p. 3.), nemohou ovšem uznávati i dědictví za osobu
právnickou, pokládajíce toto pouze za jmění prozatím bez subjektu
j~oucí. Tak zejména Brinz Panel. §. 155. a Kiippen nejprve ve své
Uiss. inaug. de natum hereditatis nondum adit-ae Berol. 1850. (htcrS'ž
tím, že dědictví charakterisuje co persona sui iuris heredem exspectans,
co relicta persona fa1l1iliaris defuncti spiunetn a corporali persona,
mimoděk dochází konečného výsledku, jako hy dědictví phznával osobnosť
právnickou), pak ve spise "Die Erbschaft" 1856., v Erbr. §. 2., v dogm.
Jahrb . V. str. 173. násl. Těmto jest personifikace dědictví, jako vůbec
"osoba právnicl,á," něco nephrozeně vyum ělkovanéllO, "fikce nevědecká"
("eine unwissen schaftliche Fiktion "), jakéž se nedopouští římská pravověda. Jiní s námi v tom shledávají nepopíratelný plod římské vědecké konstrukce, př-íhodn)T v ě deck)' V}TraZ povall)' poměru dědického. Srov. Vering,
Erbr. str. 94. násl., a v Heidelb. Jahrb. 1857. [č. 44. 45.J str. 675.
násl. Unger v krit. Ueberschau VI. 9. str. 156. násl. Dworzak v Haimerlově Vjschr. Xl. 7. Windscheid, Pand. §. 531. Baron, Pand. §. 389 .
a zvláště Unger, Erbr. §. 7. Velmi dobře poukazuje poslednější (p. 5.)
k tomu, kterak jest to Idam, když, mluvíce o právech a závazcích bez
subjelttu, o majetku bez pána j soucího, myslíme, že jsme na místo
pí'eumělkovaného vytkli názor jednodušši, přirozenější, neuvažujíce, "že
pojímati jmění jako samostatn)T právní organismus není pranic jednodušší a lehčí, než uznávati nabízející se nám pojem právnické osobnosti."
Srov. shora §. 21. P. 1. Než není zcela správné, praví-li vp. 2. souhlasně s Windscheidem §. 531. p. 5.: "Jest tu skutečně jmění bez
vlastníka, pohledávka bez v ě I'itele, dluh bez dlužníka." Vskutku vlastnictví, pollledávka, dluh pouze se předstírá, t. j. poměr právně tak se
uvažuje a tak k němu se hledí , jako by zde bylo vlastnictví, pohledávka, dluh, tudíž i vlastník, věřitel , dlužník. - Nový náhled pronáší
Ihering v dogm. Jahrb . X. 8 . "uher passive Wirkungen der Rechte."
Že v pramenech dědictví neujaté pokládá se za tak zv. osobu právnickou a s ním co takovou se nakládá, připouští na str. 413. p. 22 .
(oproti Brinzovi a Kiippenovi); ale shledává v tom pouze pochybenou
kOllstrukci vědeckou, pouhý výpomocný prostředek římských juristů,
shánějících se po subjektu práv a závazků dědických; osobu právnickou ,
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jím dříve hájenou, nyní prohlašuje za přelud (fantom). Tvrdí sice též
(oproti Windscheidovi a Koppenovi), :'íe není práv bezsubjektních; ale
rozeznává práva co do stránky aktivní a pasivní; po slednější zakládá
se na úč: incích práv na svět zevnější, vyjma osobu oprávněnou, na
právní závislosti věci neb osoby, ku které právo se vztahuje, a tato
pasivní stránka práv, dí, muže mimochodem vyskytovati se samostatně
bez stránky aktivní, co mezidobí, dokud tu prozatím není subjektu, co
předdobí (stadium předběžné), kdy právo se tvoří a existence jeho
není dovršena; s hlediště prvního uvažovati sluší heredita iacens, pro
pozustalosť očekává se ještě subjekt ; vzhledem k tomu trvají dědická
práva zatím dále pouze co do jich stránky pasivní. - Nám zdá se,
že tato konstrukce poměr lépe a jasněji neznázoruuje nú ona římských
právníků. Srov. nyní ještě [Zitelmann, Begriff und Wesen der jur.
Personen, 1873. str. 70. násl., dle něhož právním subjekt.em dědictví
neujatého prý jest projevená aneb "právem kladným na základě praesuri1pce iuris et de iure obecně platným zpusobem doplněná" "jaksi
stuhlá, ale př'ece stále ještě působivá vůle" zůstavitelova. (O tom Harum
ve Wiener Ztschr. I. str. 209. násl.)J Briuz, Pand. 2. vyd. I. §. 59.
násl., zejména str. 204. , a o tom Arndts ve Wiener Ztschr. I. st. 494.
násl. 502. násl. Randa, Der Besitz, 2. vyd. str. 337. násl. P. 13.

2) Proto bylo by ovšem kř'ivé , jak praví Keller [§. 456. při
p. 8.], kdybychom dědictví neujaté " s tav ěli do jedné řady s korporacemi a podobn)-mi pojmy," proto však, že dědictví neujaté liší se od
těchto, "nedává nám nikterakž práva, bychom jemu upírali příznaku
osoby právnické." Unger n. u. m. P. 14. Windscheid §. 531. P. 9.
násl. Ostatně jen s váháním uznána byla úplná s chopnosť majetlm i co
se týče ostatních osob právnických. Tak co se týče užívání (ususfructus)
dle L. 56. D. de usufr. 7. 1., a co se týče držby a tudíž i vydržení.
L. 1. §. 22. L. 2. D. de poss. 41. 2. Že vzhledem ku dědictví zustalo se
při tom, že tomuto nemuže př'íslušeti držba (ius possessionis), L. 1.
§. 15. D. si is qui test. liber. 47. 4., bylo vl a stně inkonsekvencí, vysvětluje se však částečně tím, že hereditatis petitio v praxi nahrazovala dědici funkci posesorních interdiktů, srov. §. 531. P . 6. not. g. h.
§. 533. P. 1. Ihering, Grund des Besitzesschutzes, 2. vyd. str. 85.
násl.; avšak nezůstalo se naskrz při tom (not. e. (1.); a právem kloní
se dnešní praxe k tornu, aby se připustilo i nabytí dáby ve prospěch
dědictví prostředkem opatrovníka dědictví neujatého (curator hereditatis iacentis). Mii.hlenbruch v pokračování Glii.cka d. 43. str. 58.
[Po 85.] . Holzschuher II. str. 526. 3. vyd. str. 628. násl. Unger §. 7.
P. 20. Ano i vykonavatelem závěti (§. 504.) má se ono nabytí stati
(Seuffertuv Arch. XIV. 102.), i nelze nahlédnouti, jak to shledávati se
může zcela v pořádku a přece pozastavovati nad nabytím držby prostl'edkem opatrovníka dědictví (Schirmer §. 3. P. 11.). Srov. Randa
n. u. m. [Po 14.J. Zrodlowski, Unters. str. 65. násl.

3) L. 22. D. de usucap. 41. 3. Heres et hereditas, tametsi duas
appellationes recipiunt, unius personae tamen vice funguntur. Basil.

L. 3. cap. 21.

KÁr,(!Ol!6tto, r.at r. Á1'J(!Ol!Ott 1a tl! 'll(!6iJOO'llOV 'l'ottí?; STal,.

B. Rozdíl

1nCZ~ dědickou

posloupností civilní a pmetorickou.

§. 466 .
Posloupnosť dědická dle práva civilního bylo dědictví, jehož
ráz svrchu vylíčen. Praetor chtěl však zjednati přístup ku posloupnosti dédické i takovým osobám, které dle práva civilního
nebyly dědici. Toho dosaženo tím, že udělil jim na jich žádosť
bonorum possessionem, a) obyčejně odvolávaje se prostě na ta která
ustanovení ediktu, b) tudíž edictalis bonorulll possessio, C) výminkou
stalo se tak na základě řádného dekretu po předchozím vysetření, .
decretalis b. p. d) Tomu, kdož byl bonorum possessor, pokud se týče,
na něho, propůjčoval praetor různé žaloby dědické, věcné i osobní, co
utilei' (fictitiae) actiones, e) a dal mu zvlášttlí interdictum adipiscendae
possessionis, t. zv. interdictum quorum bonorum, f) aby pozůstalost
dostala se do jeho držení, později též poskytoval jakousi actio
universalis, possessoria hereditatis petitio, g) žalobu to podobnou
civilní hereclitatis petitio. Bonorum possessor byl takovýmto způ
sobem, byť i ne heres v přísném smyslu, pi'ece heredis loco (velut
hm'es, vice heredis); h) právní jeho poměr byl opravdovou posloupností dědickou, hereditas bonoraria, i) kteráž však co do podmínek
a následků namnoze odchylovala se od dědické posloupnosti ci vilní.

a) Jnst. de bonorum possessionibus. 3. 9. Dig. 37, 1. et sqq. cf. Ulp. tito
28. Gai. III. 18. sqq. b) L. 1. §. 10. D. de success. ed. 38. 9. C) L. 30. §. l.
i. f. D. de acquir. her. 29. 2. L . 1. §. 4. D. si tab. test. 38, 6. d) L. 3. §. 8.
D. h. t. 37. 1. L, 1. §. 7. D. de succ. ed. 38. 9. L. 2. §. 1. 2. D. quis. ordo.
38. 15. e) Gai. IV. 34. Ulp. XXVIII. 12. f) Gai. IV. 144. §. 3. J. de interd.
4. 15. Dig. quorum bouorum. 43. 2. g) Dig. de possessoria hereditatis petitione.
5. 5. hJ §. 2. J. h . t. 3. 9. GaL III. 32. L. 2. 3. pl'. §. 1. 2. D. h. t. 37. 1.
L . 13. pl'. D. de b. p. C. t. 37. 4. L. 117. D. de R. J . i) L, 1. §. 4. (L. l.
i. f,) Cod. de sec. nupt. 5. 9. cf. L . 138. 170. D. de V. S. L. 23. §. 5. D. de

aed. ed. 21. 1. L. 1. Cod. unde lib. 6. 14.
Arudtsovy Pandekty.

, '.

Cf.

Nov. 48. praef. "quum tamen legibus nostris una quodammodo persona
videatur heredis ef. ilIius, qui hereditatem in eum transmittit. " N eporozumělo se však této jednotě osob, vztahujeme-li Jr osobě zustavitelově i to, co net)r če se dědice co takového. Arndts v Rtslex. IV. str. 22 .
(civ. Schl'. II. str. 23.), srov. Vering, Erbr. str. 86. - Rak. obč . zák.
§. 547. praví souhlasně s tím, jak se tento §. pojímá, ač sep,;ání není
zrovna nejlepší: "Der Erbe stelJt, sobald er die Erbschaft angenommen
hat, in Rilcksieht auf dieselbe den Erblasser vor. Beide werden in Beziehung auf einen Dritten fii.r Eine Person gehalten. Vor der Annahme
des Erben wird die Verlassenschaft so betrachtet, als wenn sie noch
von dem Verstorbenen besessen wii.rde." Srov. Unger n. u. m. P . 4.
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§. 468.

Pozn. [O pojmu slovce bona co východiště bon. poss . srov. Birkmeyer str. ll. 266. násl.].

Protiva mezi dědickou posloupností civilní a praetorickou vyrovnána ponenáhlu pozdějším vývojem pr:ívním na ten zpflsoh, že
ve skutečnosti nebylo tu žádného podstatného rozdílu, zda-Ii kdo
dosáhl posloupnosti dědické tím neb oním zpflsobem. Zákonodárstvím
i praxí postaveny oba Zpflsoby dědické posloupnosti vždy více sobě
na roveň, a -zbyla-li ještě jakási různosť mezi nimi, pozbyla přece
praetorická posloupnosť dědická co do zvláštního svého rázu téměi'
veškeré své prakt.ické dťHežitosti, proto že nyní již nastupovalo
civilní právo dědické skol'em ve všech případech, kde jinak pouze
bonorum possessio místo měla. Tak se stalo, že v právu nejnovějším
i dnešním zůstaly toliko jednotlivé zbytky praetorického systemu
posloupnosti dědické, a tyto týkají se dílem jen prozatímného upravení poměru dědického.

§. 467.
Ediktem praetorovým vytčen úplný por'ad dědické posloupnosti, v němž i dědicům civilním nabízela se na určitém místě
bonorum possessio. Pro tyto nebylo přijetí její podmínkou posloupnosti dědické, ale bon. possessio poskytovala jim výhody spojené
s interdictum quorum bonorum (odtud utilis b. p.), kdežto ostatní .
dědicové mohli dosíci posloupnosti dědické pouze prosUedkem b.
p., kteráž tudíž pro ně byla necessaria.:1) Stal-li se pak kdo dě
dicem toliko dle práva ci vilniho, kdežto jiný dosáhl b. p., musil
ustoupiti brzo dědic civilní jakožto heres, ješto pmetor i pi'ed ním
chránil bon. possessora platnými žalobami a obranami (bon. poss.
bylo tu cum re , hereditas sine 1'e); brzo bon. possesso!"' ješto na
něm mohl heres vysouditi dědidví moeí svého civilního práva dě
dického (b. p. byla pak sine re, hereditas cum re); brzo zase oba
vzájemně se obmezovali (b. p. jakož i hereditas byla pro parte cum
re, pro parte sine 1'e). b) Tu povýtečně rozhodovalo, v jakém pořadí jeden i druhý povolával se ku b. p. ; dědic civilní mohl z pravidla domáhati se svého dědického práva civilního i oproti jiným
b. possessorům v té mÍl~e, v jaké byl by mohl dosíci b. p., pak-li
že se této vzdal.
Pozn. O počátcích a prvotném významu b. p. v poměru k dědi
okému právu civilnímu náhledy se velmi různÍ. Není však žádné pochyby,
že t\stav tento ve svém dalším vývoji zejména tím nabyl praktické ' dů
ležitosti, že se jím i takovým osobám, kter)rmž dle práva civilního nepříslušelo žádné právo dědické, poskytovala skutečná, pouze praetorická
posloupnosť dědická. Srov. o tom nyní zvláště Leist, u pokračování
Glucka,Erlauterungen der Pand. Řada knih 37. 38. díl 1 .. 5. 1870-Ú379.
(o tom [Hartmanu v] krit. Vjschr. XIII. str. 531. násl. [Karlowa v] Jen.
Litztg. 1874. č. 37. 1876. č. 39.) . Úplná náulm o b. p. byla již dřÍ\:e
od téhož spisovatele spracována ve 2. sv. 1844 . . 1848.: [Die bon.
poss . Ihre gesch. Entwicklung und heut. Geltung.].
a) GaL III. 34. Collat. leg. Mos. XVI. 3 . §. 5. b) Gai. III. 35 .. 38. Ulp.
XXVIII. 13. §. 9. in f. J. cle ber. qllae ab int. 3. 1. c) L. 10. D. de collat.
37. 6. L. 14. pl'. L. 15. D. de b. p. c. t 37. 4. L. 14. pl'. L. 15. pl' .. : §. 2. D.
de legato pl'aest. 37. 5. L. 2. D. de except. rei iud. 44. 2. cf. Gai. rL 119 .. 122
148 . . 151. a. Ulp. XXIII. 6.
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Pozn. Sporno jest, zda-li a pokud v právu Justinianově i v právu
dnešním naskytuje se bonorllm possessio ještě jako zvláštní způsob po- '
sloupnosti dědické; v dalších odstavcích bude otázka ta uvažována
v podrobných svých kusech. Srov. vůbec Leist, Die b. p. II. 2. str. ~21. 1,
násl., 34.9. násl. Sintenis III. §. 193. P. 1. Schirmer I. str. 103. násl.
a níže §. 4.74. 480. 508. 509. 535. až 53f.l. 599. Windscheid §. 532.
k. konci. Leist v pokračování Glucka, díl 2. str. 274. násl. 344. násl.

C. Podmínky

dědické

posloupnosti.

§. 469 .

1)

Smrť

osoby majetku schopné.

První podmínkou posloupnosti dědické jest př'ípad smrti (viventis non datur hereditas), a) buďsi že tato přímo jest prokázá.na,
aneb že jest tu pouze domněnka smrti následkem prohlášení za
mrtvého (§. 26.). Nevyhledává se podstatně, aby zemřelý zflstavil
jmění (aktivní) [§. 464. P. 4.J; ale podstatnou podmínkou jest, aby
byl spflsobilým, míti i:lvé jmění. Proto také dle práva staršího nemohl filiusfamilias míti žádných dědicfl; b) z toho zbylo v právu
novějším toliko, že nelze po něm děditi na základě posledního pořízení, vyjma co se týče peculium cast.rense aneb quasi
castrense (§. 431 .. 434.). Dle práva římského nebylo lze děditi po
otrocích C) a osobách nebyvších občany;d) po poslednějších mohl
a) L. 27. D. · de a. v. O. hered . 29. 2. L. 1. D. de herecl. vend. 18. 4.
b) Ulp. XX. 10. L. ll. D. de fiileillss. 46. 1. C) L. 4. Cod. comm. cle sncc.
6. 59. L. 3. §. 1. D. de V. S. cf. Ulp. XX. 16. d) L. 7. §. 5. D. de bon.
8*
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někdo děditi toliko dle práva cizinského (peregdnského); e) tudíž
nemohli děditi i ti, kteréž stihla capitis deminutio magna, totiž
capite damnati. f) V dnešním právu obecním obmezení tato více
se nevyskytují. g) Dle práva k anoniekého nemohou l'eholníci zústaviti
žádných dědicův. b)

Pozn. [K not. h. srov. Hellmann, Ueber das gem . Erbrecht der
Religiosen. Miinchen 1874. §. 2 .. 7. ; o tom Schulte v Jen. Litl-tg.
1875. Nr. 5.J.

2) Děd i c k é právo u r čit é

O s O b y.

P O vol ci ní k Ll ě rl i e t y í.

§. 470.
a) Zpi'tso b povolání.

Dle práva Í"Ímského mohl kdosi k dědictví po zeml'elém býti povolán bud' na základě závěti, t. j. posledním pOÍ"Ízením (§. 63.), kterýmž
ustanovuje se za dědice, aneb bezprostředně dle právního pravidla ;
posloupnosť dědická jest tudy bud' testamentární aneb zákonná.
Poslednější má teprve místo, když není žádné pochyby, že prvnější
nemllže nastati, kde tedy zůstavitel, aspoú eo do výsledku, zemř'el
intestatus, a sluje tudy též posloupnosť zákonná J) (intestátní). Oba
způsoby posloupnosti z pravidla se vzájemně vylučují; týž zůsta
vitel nemůže způsobiti, aby pro jednu čásť majetku jeho platila
posloupnosť testamentární a pro druhou posloupnosť zákonná. 2)
O své pozůstalosti lze dle práva nynějšího, co se týče budoucí
posloupnosti dědické, pořizovati též smlouvou závaznou (smlouvou
dědickou neb smlouvou, kterouž se dědic ustanovuje), tak že povolání dědiců již určených ku dědictví nelze zmařiti jednostrannou
libovůlí zůstavitele. 3)
Pozn. 1) L. 39. D. de adquir. hered. 29. 2. Quamdiu potest ex
t.estamento adiri hereditas, ab intestato non defertur. Cf. L. 8. Cod.
comm. de succ. 6. 59. pl'. J. de hered. quae ab iut. 3. 1. L. 1. pl'.
D. de suis. 38. 16. - Civilní posloupnosť dědická, quae · ab intestato
defertur, sluje legitima hereditas, protivou k testamentární. L. 130.
damnat. 48. 20. cf. L. 31. D. dr iure nsci. 49. 14. e) Ulp. XX. 14. (15.) cf. L. 17.
§. 1. D. de poen. 48. HI. f) L. 7. § 5. L. 17. §. 1. cit. L.3. D. de interd.
et l'elť'g. 48. 22. - L. 8. §. 4 D. qui test. fac. 28. 1. L.6. §. 6. D. de iniusto.
28. 3. cf. §. 5. J. quib. 11. e. perll1iss . 2. 12. L. 22. pr. §. 1 . . 3. D. de captiv.
49. 15. g) Cf. Auth. Fl'id . II. Omn es pe-reg?'ini ad. L. 10. Cod. comm. de ~ucc.
6. 59. cf. §. 28. b) Cap. 2. X. de testam. 3. 26. cf. rak. z. obč. §. 573., prusk.
Ldl't. II. ll . §. 1199. násl.

D. de V. S. cf. rubl'. J. de bered. quae ab int. 3. 1. de legit. agn.
succ. 3. 2. V právu praetorickém uznávaly se ovšem tř'i třídy bonorum
poss. : contra tabulas, secundum tabulas a intestati b. p. Ulp. XXVIII.
1. Inst. 3. 9. Ale prvnější opírala se právě také bezprostředně o (praetorické) pravidlo právní a byla toliko modifikovanou posloupností zákonnou. L. 17. Cod. de collat. 6. 20. O poměru obou Zpllsobů povolacích mezi sebou srov. Unger §. 4. P . 1.

2) Cic. de invent. II. 21. Unius pecuniae plures dissimilibus de
causis heredes esse non possunt, nec unquam factum est, ut eiusdem.
pecuniae alius testamento, alius lege heres esset. L. 7. D. de R. J.
Jus nostrum non patitul' eundem in paganis et testato et intestato decessisse, earumque rel'um naturaliter inter se puglla est, testatus et
intestatus. Cf. §. 5. J. de hered. instit. 2. 14. N eque enim idem ex
parte testatus et ex parte intestatus decedere potest. Avšak a) L. 6.
D. de test. mil. 29. 1. Miles enim pro parte testatus potest decedere,
pro parte intestatus. b) L. 15. §. 2. D. de inoff. test. 5. 2. Filius,
qui de [Krieg. om.: de] in()fficiosi actione adversus duos heredes expertus diversas sententias iudicum tulit, et unum vicit, ab altero superatus
est ... credimus eum legitimum 'heredem pro parte esse factum et ideo '
pars hereditatis in testamento remansit. N ec absurdum 'v idetur pro
parte intestatum videri. - Co se týče důvodu a v)·znamu tohoto pra- I,
vidla srov. Huschke v Rb. Mus. VI. 8 . Keller, Pand. §. 460. Scbirmer,
Erbr. I. str. 273. násl. Sintenis III. §. 172. P. 9. Willdscheid §. 537.
V právě Justiniánském jest přísné rozlišování obou způsobů dědické
posloupnosti velmi seslabeno tím, že umožněno, budoucí dědice intestátní ustanoviti za dědice jako incertae personae. (§. 491. P . 5.). Jinak rak. zák. obč. §. 533. 534. prusk. Landr. 1. 12. §. 254 . . 256.
Saský zák. obč. §. 2011. násl. Srov. Unger, Erbr. §. 4. P. 2. Gruchot I.
str. 373. násl.
3) Dle pr. i'. jest dokonce nez:á\' aznou ne toliko a) smlouva, kterouž
pÍ'Ímo ustanovuje se dědic, L. 5. Cod. de pact. conv. 5. 14. L. 15. 19.
Cod. de pact. 2. 3. (poslednější místo obsahuje jen z dánlivě v}7minku),
nýbrž vůbec neplatnou jest b) smlouva, kterouž má se obmeziti volnosť
při posledním pořizování, L. 61. D. de V. O. 45. 1. L. 4. Cod. de
inutil. stip. 8. 38. (39 .). L. 52. §. 9. D. pro soc. 17. 2. cf. L. 2. §. 2.
D. de vulgo subst. 6. , jakož i neplatným c) jest vzdání se budoucího
práva dědického, L. 16. D. de suis. 38. 16. L. 3. Cod. de collat.
6. 20. Schirmer §. 5. str. 47. násl. Pokud se tu uchyluje náuka
o smlouvách dědických dle práva německého, viz Hasse vRh. Mus. II.
str. 150. násl. Beselel', d. L. V. d. El'bvertragen, 1835 . . 1840. Buddeus
v Rtslex. IV. str. 27 .. 48., a o povaze dnešní smlouvy dědické, zejména Hartmann, ZUl' Lehre von den Erbvertragen. 1860., k tomu
Arndts v Haimerlově Vjschr. VII. 10. (civ. Schl'. II. 41.). Unger, Erbl'.
§. 26. P. 3. násl., naproti tomu však Schirmer stl'. 50. násl. , Koppen I.
str. 285. násl. [Fr. Hofmann, Wesen uud Wirkung des Erbverzichtes
und Erbvertrages ve Wiener Zeitsch. III. str. 649 . násl.] srov. níže
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Co se týče rak. práva zvlá ště : ob. zák. ob ě. §. 533. 534 .
602. 1249. násl. a 551. Arndts a Unger n. u. m.; v pi'íčině práva
pruského: Scharnweber, Der letzte Wille und der Erbvertrag. 1861.,
k tomu Arndts v Haimerlově Vjscbr. VIII. Lit. str. 64. (civ. Scbr. ll.
str. 208.) násl.; sasko zák. §. 2542. násl. - Smlouva o dědictví třetí
osoby dosud na živu jsoucí jest dle práva řím. jen tebdy platna, pak-li
_ osoba tato smlouvu schválila a na tom setrvala až do své smrti. L. 30.
Cod. de pact. 2. 3. cf. L. :29. §. 2. D. de donat. 39. 5. O tom, zda-li
také ustanovení toto dnešního č~asu více neplatí? srov. Hasse n. U. m.
str. 218. násl. Beseler II. 2. str. 328. násl. Seuffertův Arch. 1. 252.
XIII. 44. XIV. 216. XX. 51., naproti tomu II. 213. VIII. 153. XIII.
151. XV lIT. 91., srov. sas. zák. §. 2563. Rak. zák. ob č. prohlašuje
vůbec. za neplatnou smlouvu o budoucím dědictví jakož i o odkazícb,
učiněnou třetí osobou dosud žijící. §. 879. n. lL, srov. §. 1278. Sporno též, lze-li dosud užiti míst pod b) uvedenýc.h? Za to přimlouvá
se Hasse n. U. m. str. 206. násL, Koppen str. 286. CP. 49.J Windscheid §. 529. P. 4., srov. sas. zák. §. 2559.; proti tomu Muhlenbruch
v pokračování Gliickových Pand. díl 38. str. 209. násl. Hartmann
n. U . m. str. 116. násl.

§. 501. -

§. 471.
b) Spúsobilosť

k

dědictví.

Povolání osoby n ěja.ké k posloupnosti dědické VISI na JeJI
spůsobilosti k dědictvÍ. Při tom platí ovšem obecná podmínka, že
ona osoba byla zde, aspoň jako nasciturus, již v době úmrtí zůstavite
lova. I) :Mimo to vykazuje pnívo i'ímské řadu důvodů, z kterých
kclo byl zcela neb částečně k dědictví nespůsobilý, jež však dnešního času více nemají platnosti. 2) Osoby právnické jsou spůsobilé
děditi , pak-li jim udělena byla spúsobilosť k dědictví na základě
pravidla právního neb zvláštním ustanovením. Prvý pi'ípad má
místo co se týče státu, obcí, církví a dobročinných nadací. 3) 4)

Pozn. I) Srov. a) L. 6. in f. D. de suis. 38. 16. Lex. XII. tabb.
vocat ad hereditatem, qui moriente eo, de cuius bonis quaeritur,
111 rerum natura fuerit. L. 7. eod. vel si vivo eo conceptus est, quia
conceptus quodammodo in rerum natura es se exist.imatur. L. 8. pr,_
eod. Item pmetor . . . bonorum possessionem pollicetur bi s, qui defuncto mOl,tis tempore cognati fuerint. N am quoel in consuetudine nepotes cognati appellantur etiam eOl'um, post quorum mortem concepti
sunt, non proprie, sed per abusiollcm vel potius &.vacpoQtxw, accidit.
Cf. §. 8. J. de her. ab int. 3. L. 1. §. 8. D. unde cogn. 38. 8. L. 6.
pl'. D. de iniusto. 28. 3. L. 6. pr. . D. de inoff. test. 5. 2. Beze vší
příčiny pokládají mnozí ustanovení to za zrušené Nov. 118. praef. cap.
~um

1. 3. §. 1., na pl'. Lobenstern v

Lindov ě

Ztschr. IX. str. 215. násL,

k němuž opětně chce se připojiti Schirmer §. 10. P. 157. [str. 189.J.

Srov. naproti tomu Arndtsův článek v Rtslex. V. str. 680. (civ. Schl'. II.
str. 43 .) a níže §. 474. P. 4. 6. Nelze však upříti, že tímto přísnfrm
pojímáním dojíti můžeme k výsledkům, příčícím se citu našemu, odtud
lze pocbopiti odchylné rozhodnutí v Seuffertově Arch. VIII. 63. b) L. 3.
D. de b. p. S. t.. 37. ll. Verum est omnem postumum, qui moriente
testatore in utero fuerit, si natus sit, bonorum possessionem petere
posse; cf. pl'. J. de bon. poss. 3. 9. Muhlenbru ch v pokračování Gliickových
Pand. díl 39. str. 406. násl. Buchel, Erortr.- II. 2. str. 2. násl. Arndts
v Rtslex. III. str. 913. (civ. Schl'. II. str. 70.). Nepl'ávem tomu odpírá Mayer, Erbr. I. str. 37. násl. P. 7., př'ehlížeje, že L. 3. ci·t. nalézá se pod záhlavím de bon. poss. secunclttm tubulas. Schirmer §. 4.
P. 2. I zde uchýlka v Seuffertově Arch. VIII. 63., aspoIl co se týče
veškerých pi'íbuzných, kteří by mohli děditi ab intestato, což ovšem
jest důsledné , l)rotože "bylo by nerozumné, upírati spůso bilosť, býti
za dědice ustanoven, descendentu (kognátu) spůsobilému k d ě dické posloupnosti zákonné. " Naproti tomu Seuffertův Arch. IX. '309. uznává
pravidlo to , pokud se týč e přímé posloupnosti dědické, kdežto právem
ho zavrhuje vzhledem k odkazům i k universálnímu fideikomisu. Koppen, '
Erbr. 1. str. 308. násl. a v dogm. J ahrb. V. str. 129. násl. Srov.
ostatně rak. všeob. zák. obč . §. 22. 274. 545. 681. Unger, Erbr.
§. 5. P. 1.
2) O tom ob šírně Schirmel' §. 4. str. 33. násl. Nespůsobilými
k dědictví jsou dle pl'. ř.: a) otroci [viz však a) co se týče cizích
otroků: Schirmer str. 39. N. 36. 37. (1) týkajíc se vlastních: pl'. J .
de her. instit. 2. 14. L. 5. 6. Cod. de necess. et serv. her. 6. 27.;
cf. Gai. II. 185. sq.J a osoby nejsoucí občany, tudy také b) capite
damnati, L. 1. Cod. de hered. instit. 6. 24. L. 13. D. de b. p. 37. 1.
L. 3. pl'. D. de his quae pro non scrip. hab. 34. 8. srov. §. 28. 469. c) Děti
velezrád ců s tou toliko vfrjimkou , že dcerám náleží povinný díl z mateřského dědictví, L. 5. §. 1. 3. 5. i. f. 6. Cod. ad leg. Jul. maiest.
9. 8. (Arcad. et Honor. p. Chl'. a. 379.) s ouhlasně zlatá bulla cap. 24.
d) Odpadlíci (apostati) a kacíři (baeretikové), L. 3. pr. (L. 3.). Cod.
de apost.at. 1. 7. L. 4. §. 2. 6. L. 5. pl'. §. 1. (L. 5.). Cod. de
haeret. 1. 5. cf. Auth. creclentes ibid. (§. 34.). e) Vdova porušivší rok
smutku, toliko relativně, srov. §. 418. Relativní nespů s obilosť k dě
dictví připouštějí mimo to mnozí a) vzhledem k osobám, které opomenuly požádati za poručníh (§. 446.); fl) u bratří a sester pro ně 
která hrubá pře činění, jich~ se na zůstaviteli dopustili dle nov. 22.
cap. pr. ; y) u osob, jež se dopustily krvosmilství dle L. 4. 6. Cod.
de incest. nupt. 5. 5. cf, Nov. 12. cap. 1 . . 3. Jiní shledávají zde
toliko případy nehodnosti d ě dictví , mající za následek odejmutí tohoto ;
případ posléz uvedený jest však k tomu ještě sporný. Srov. Vangerow II .
§. 404. Puchta §. 448. not. C. Koppen, E rbr. I. str. 306. násl. P. 37.
Windscheid §. 535. P. 9.
3) Uznává se tak v L. 12. Cod. de hered. instit. 6. 24. 1. Cod.
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de ss. eccles. 1. L. 45. (46.) (Iex l'e stituta) L. 48. (49.). Cod. de
episcop. 1. 3. Srov. Miihlenbruch n. u. m. díl 39. str. 423. násl.
Arndts d. 46. str. 411. násl., a Bindingovo pojednání "Ueher den Entwickelungsgang der Erbfahigkeit juristischer Personen" v Ztsch. f. Rts.gesch. VIII. str. 293. násl. L. 8. Cod. de hered. instit. (Dioclet. et
Max.) obsahuje však ještě pravidlo: "CoIlegium, si nuIlo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem rapere non posse, dubium non est,"
ačkoliv spůsobilosť k odkazům již dávno byla přiznána všem uznaným
společnostem. (L. 20. D. de reb . dub. 34. 5.). "Avšak názor, že spůso
bilosť. k dědictví náleží ku pravidelným přívlastkům uznané korporace,
převládal ode dávna v doktrině i v praxi práva obecního tak velice, že
odtud z toho, že korporacI' co taková mocí státní byla uznána, právem
můžeme v případě pochybnosti souditi, že této udělena byla též spůso
bilosť k dědictví." Arndts v Rtslex. III. str. 914. (civ. Schl'. II. str. 71.
násl.) . Srov. Schirmer §. 4. P. 7 .. 14. Unger, System I. str. 341 .. 351.
Erbr. §. 5. P. 3. Na to jest pochybno, zda-li vL. 8. Cod. cit. slovům
"si nullo" etc. rozuměti slušÍ, jako by se zvláště udělovala spůsobilosť
Ir dědictví, aneb spíše mluvilo se pouze o dovolenosti kollegia. Tak
Binding n. u. m. str. 301. násl. srg. L. 1. 2. D. de manum quae serv.
40. 3., dle č eho ž již za lYI. Aurelia pří slušelo všem dovoleným korpo racím patronátní právo dědick é vzhledem k otrokům od nich na svobodu propuštěným. - Dědictví neujatému (hereditas iacens) nepř'isuzo
vala se nikdy spůsobilosť k dědictví, kdežto servus hereditatius mohl
ustanoven býti za dědice s tím účinkem, že napotomný dědic mohl
v dědictví .se uvázati. Miihlenbruch · d. 39. str. 223 . násl. d. 43. str. 63.
násl. Ovšem však m ů ž e býti platným ustanovení dědictví neujatého
za dědice, pokládá-li se co ustanovení budoucího dědice . Arndts v Rtslex.
IV. str. 5. (civ. Schr. II. str. 4.) . P. 28. srov. níže §. 491. P. 5.
Tomu na odpor ar ci Schirmer §. 4. P. 16. Windscheid §. 535. P. 16.
Též Unger, Erbr. §. 14. P. 7. Jak mělo by se posuzovati následující
asi nařízení po slední vůle: " Pozt'lstalosť má nechť připadne dědictví po
mém bratru nejmladším, kterýž krátce byl zemřel v rozrušených poměrech majetkových, a sice tak, že jeho budoucím dědicům náleží
uhraditi veškeré jeho dluhy, dokud k tomu majetek můj postačí "?

4) [Srov. Hellmanll , Das gem. Erbrecht der Religiosen str. 86.
násl. v

příčině

otázky: "Pokud slib

řeholní působí

na právo k

clědictví. "]

§. 472.
3) Nastoupení lJosloupnosti dědické. Nabytí dědictví.
Povoláním k dědické posloupnosti, t. j. povoláním k dědictví,
poskytuje se pouze možnosť, aby kdo stal se dědicem. Aby pak
skutečně nastala posloupnosť dědická, jest pravidelně ještě zapotřebí, by povolaný (delát) vůli svou projevil činem, kterýmž týž

přijímá dědictví

(nabytí d ě dictví). Rozumí se samo sebou, že i v tomto
okamžiku vyžaduje se ještě spůsobilosť k dědictví; táž musí nepřetržitě zde býti od doby povolání až k době nabytí dědictví.
Některé osoby však stanou se samo sebou dědici, jakmile byly
k posloupnosti dědické povolány, tak že tu spadá v jednu dobu
povolání k dědictví a nabytí téhož. [§. 511.].
Po zn. L. 151. D. de V. S. Delata hereditas intelligitur, quam
quis possit adeundo consequi. _Srov. Seuffertův Arch. XV. Nr. 273.
str. 458 . cf. pl'. .. . §. 3. J . de hered. qual. 2. 19. Dig. de acquir.
vel omitt. hereditate 29. 2. "Povolání k dědické posloupnosti" ("Berufung ZUl' Erbfolge") má pro nás stejný význam jako povolání k dédictví neb ku právu dědickému (Delation der Erbschaft oder des Erbrechts). Srov. Sintenis JIL §. 159. Tento způsob mluvy neuznává se
však obecně . Puchta §. 449. 450. Koppen str. 249. násl. Srov. Windscheid §. 530. P. 1. [Viz níže §. 507. P. I.J.

II. O povolání k
A. O z á 1c on n é

]J

dědictví.

o s l 0"11 pn o s t i cl ě cl i c lc é.
§. 473.

Není-li tu závěti, bud' si že zůstavitel nezanechal po sobě
platné poslední vi'de, aneb že závěť zanechaná pozbyla později své
platnosti, povolají se k dědické posloupnosti nejprve příbuzní ze. mřelého .v určitém pořadí, po nich pak manžel prvého přečkavší.
Tím spravuje se řádná dědická posloupnosť zákonná. Určitým osobám
však nabízí se určitý díl dědictví bez ohledu ku pravidelnému pořadu posloupnosti dědické a vedle osob jiných, kteréž dle tohoto
pořadu stávají se dědici. Případy tyto můžeme vhodně pojmenovati
mimořádnou posloupností dědickou. Rozeznáváme · tedy: 1) řádnou
posloupnosť dědickou příbuzných. 2) řádnou posloupnosť dědickou
na živu zůstalého manžela, 3) případy mimořádné zákonné posloupnosti dědické.
Pozn. Srov. vůbec: Gliick, Hermeneutisch -syst. Erortr. d. L. von der
1803 . (2. vyd . 1822.). Rosshirt, Einleitung in das Erbrecht
und Darstellung des ganzen Intestat-Erbrechts, bes. nach romischen Quellen.
1831. Arndts, lntestaterbfolge (romische) v Rtslex. V. str. 668 .. 700.
(civ. Schl'. II. 36. str. 31 .. 65.). O německé zákonné posloupno sti dě
dické v. Brackenhoeft (tamt. stl'. 700 .. 798.). Schirmer, Handb. §. 9 .. 16 .
str. 125 . . 297. Windscheid §. 569 . . 574. (po n. o povolání na zálntestaterbťolge.

kladě závěti) .
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1) O ř'á d n é p o s I o up n o lol ti děd i c k é pří b u z n .ý c h.
a) Právo pfoílmzných ku posloupnosti

dědkké.

§. 474.
a) O právu

příbuzných

leu posloupnosti

dědické vůbec.

Ve stal'~ím právu civilním zakládala se dědická poslou pnosť
zákonná na dvilním příbuzenství čili agnaci. 1) S tímto řádem dě
dickým khžovala dílem praetorická zákonná posloupnosť dědicl\á,2)
dílem f'ada zákonů, propújčujíeích civilní právo dědické bez ohledu
k momentu agnace,3) až konečně Justinian novelou 18. stanovil
nový jednocluchý řád dědi cké posloupnosti zákonné, kterýž odstraniv každouko1iv pi"ednosť agnátův, opírá se pouze o příbuzenstvo
vůbec (kognaci, eognatio) 4) a stejným způsobem platí jak co se
týče pozůstalosti osob, zůstavších až do své smrti v moci otcovské,
tak i vzhledem k osobám moci takové více nepodrobeným. 5) Právo
dědické se tudy, bez ohledu ku pohlaví, vztahuje na veškeré stupně
pi'íbuzenstva, pokud jenom lze tohoto prokázati. 6 ) Jako pak pří
buzenstvo jest poměrem dvojstranným, tak jest i na něm se zakládající možnost práva dědického z pravidla též dvojstranná.
Pozn. I) Dle starého práva civilního byli zákonnými dědici (legitimi hercdes), nehledě k osobám z moci otcovské propuštěným, a) ti
členové rodiny, kteří se stali sui iuris smrtí" zůstavitelovou, sui heredes,
b) nejbližší agnáti, než ze ženských toliko sestra, consanguinea, c) Gentiles, kteříž však odpadli již za dob Gaiových. Srov. Gai. III. 1 .. 17 .
Ul p. tito 26. Pauli sent. IV. 8. Col1at. tit. 16. Iust. de hereditatibus,
quae ab intestato deferuntur. 3. 1. Dig. de suis ct legitimis heredibus

38. 16.
2) Ku tak zv. bonorum possessio illtestati byli povoláni:

'd

a) ex
edicto unde liberi všickni sui heredes a děti moci otcovské pro s té, ale
v cizí rodině se nenalézající, zejména děti z moci otcovské pro puštěné
(emancipované), b) ex edicto tmde legitimi dědicové zákonní (legitimi
heredes p. 1.), c) ex edicto unde cognati všickni kognáti dle blízkosti
stupně včetně až do 6. stupně a ještě několik kognátů 7. stupně , d) ko- .
ne{~ llě ex edicto unde vir et uxor man~el na živu zůstalý. Mimo to byly
tu ještě zvláštní třídy, pak-li z,ůstavitelem byla osoba propnštěná e'x
servitute aneb mancipio. Srov. Gai. III. 18 . . 31. Ulp. tit. 28. Inst. de
successione cognatorum 3. 5. ; de bonor. poss: 3. 9. Dig. si tabulae
testamenti nullae extabunt unde liberi. 38. 6. (cf. D. de coniungen dis
cum emancipato liberis eius. 37.8.), illlr}e legitimi. 38. 7" unde cognati.
38. 8., unde vir et uxor. 38. ll. Cod. unde liberi. 6. 14., unde legitimi et uude coguati. 6, 15., unde vir et uxor. 6. 18.

a) Nové civilní právo dědické obdrž,ely a) dě~! ?proti m~tce ~řede
všemi jinými jakožto pi'íbuzní v pokolem sestupuJIClm na zaklade Se.
Orphitianum ex oratione Marci et Commodi (a. 178. po Kr.), pak
(od r. 389.) na základě konstitncí vnuci opl'?ti. rodičůrr; matčiným a
. oproti matce otcově, avšak z prvu s obm~ze~lml, :d~ráz tep~ve Nov.
18. cap. 4. docela odstraněna byla; b) meZI pl'lbUznyml pokolem v~tu~u
., 'ho matka dle sc. Tertullianova za času Hadriana, avšak za zvlástmch
~~~mínek a obmezení, kteréž ale, p,oz?ěji,. zm~n~nyv ~yly v )ich prospěchu; c) mezi pi'íbuznými lohocnl1111 ':~lckn~ .zenstl ,agnátI bez obmezení stupně, a agnátní bratrl a sestry a JIch detl, posleze dle Nov. 84.
přiznána přednosť plnorodným před poloro~l~ými. Srov. Theod. Cod.
de legit. heredibus. 5. 1. Inst. de Se. OrphltIan~ .. 3. 4., de Se. Tertulliano. 3. 3. Dig. ad Se. Tertullianum et Orphltlanum 38. I!. ~od.
de suis et leO'itimis liberis ex filia nepotibus ab intestato vementIbus
6. 55., ad S~. Tertull. 6. 56., ad Se. Orphit. 6. 57., de legitimis heredibus. 6. 58., communia de successionibus. 6. 59. §. 15. 16. J . de
hered. ab int. 3. 1. §. 3 . . 3. b. (3.) 4. 1. J. de legit. agnat. succ.
3. 2. §. 1. J. de succ. cognat. 3. 5: - V. vůbec Vangerow §. 405 .. 410.
Arndts v Rtslex. V. str. 669 .. 678. (eiv. Schl'. II. str. 32 .. 42.).
Keller, Pand. §. 461 .. 464. Schirmer str. 127 .. 171.
4) Nov. 118. (v authentice [Vídeňský ruk.] 113.; [mezi obyčej
nými 97 authentiky: Coll. IX . tit. 1. Biener, Gesch. der Nov. ~tr. 545;
550.]), vydaná r. 543. po Kr. v řeckém jazyku, pr~ví v predm~uve
dle versio vulgata: "Plurimas et diversas leges vetenbus temponbus
prolatas invenientes, per quas non iuste differentia a~ inte~ta~o . s~cces
sionis iriter cognatos (P.E'Ut~V -rC)')! O'V)'Y8vroV) ex mascuhs et femll11S 1I1troducta est. necessarium esse perspeximus omnes simul ab intestato
coO'nationum successiones (ra<;, ll; aota&úov 'l1i~ O'v)'Y8'vda<; ďl(ťooXá~)
pe~ praesentem legem clara compendiosaque divisione disponere; itaque
prioribus legibus pro hac causa positis vacantibus de cetero ea sola
servaTi, quae nunc constituimus," pak v cap. 4. "Nulla.m ver? volumus
es se differentiam in quacunque successione aut herechtate mter eos,
qui ad hereditatem vocantur, masculos ac feminas, quos ad. he~'editateU1
communiter definivimus vocari, sive per masculi seu per temll1ae personam defuncto iungebantur: sed in omnibus successionibus agnatorum
cognatorumque differentiam (-r~1) -rrolJ agna-rúJv u )lat co?na-rúJ1J ďl(ť(pol!á~)
vacare praecipimus, sive per femineam persona~, .slve p~l' emanCIpationem, sive (vel) per alium quemlibet modum pnonbus leglbus tra~ta
batur, et omnes sine qualibet huiusl1Iodi differentia s~cundum prop~' lU~
cognationis gradum ad cogmitorum successionem ab mtestato (xa-ra -r01J
-rfí<; iďLa<; O'v)'YEjJda, (Ja{rp.olJ ~i<; -rfív ll; aďta{flrov, -rrov O'V)'Y,EV~V o~a
ooX~v) venire praecipimus." Recké O'li'yysvE/,a, O'V)'YE1JEt<; OdPOVld~ lat111:

skému cognatio, cognati ve smyslu šírším, zahrnujícím . v sobe agn,?:tl
a cognati CL. 10. §. 1. D. de grad. 38. 10.); aby protivu tu oznaC1I~
podržuje řecký text latinská slova. Na pojmu ~ po~~ín~ách pokrev~~stvl
(cognatio), poskytujícího práva ku posloupnosti d~dlcke, .~?vella mceh?
nemění (srov. p. 6.); jestiť vůbec zákonem obecnym, maJlclm podstat n 0
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toliko za účel, aby znova vytčen byl pořad po sloupnosti dědické, a nevylučuje se tím prostě další platnost zvláštních ustanovení dřívějšího
práva (viz shora §. 10.).

5) Dle staršího práva nebylo lze děditi po osobách, kteréž ze-

mřely jako personae alieni iuris, tudíž také nemohlo se děditi ab il~
testato (§. 469.), a ačkoliv v pří čině tak zv. peculium castrense a

quasi castrense připustila se posloupnosť dědická na základě závěti,
přece, nebylo-Ii této, neměla místo zákonná posloupnosť dědická, nýbrž
to které jmění připadlo iure peculii otci. J ešto však n ěkteré statky co
do vlast.nictví vyhradily se dětem, zavedena vzhledem k těmto táž zákonná po sloupnosť dědická, avšak toliko ve prospěch určitých pří
buzných (dE'scendellti, bratří a sestry, matka), kteříž pak vylučovali
otcovské právo nápadní. L. 10. §. 2. l'heod. Cod. de mat. bon. 8. 18.
Nov. l'heod. II. tito XIV . .§. 8 . [Corp. iure Bonn. Nov. const. ed.
Haenel col. 54.J L. 4. §.. 1. 2. (L. 4.) Cod. de bon. quae lib . 6. 61.
L. 7. §. 1. 2. (§. 1.) Cod. ad Sc. Tertull. 6. 56. Tak dle práva Just.
co se dotý če všech tak řeč. bona advent.itia (§. 432 .. 434.), L. 11.
Cod. comm. , de succ. 6. 59., což, jak se rozumí, rozšířeno i na peculium castrell se a quasi castrense, pl'. J. quib. non est perm. 2. 12.
cf. L. 17. D. de castrensi pec. 49 . 17. L. 33. (34 .). Cod. de episcop.
1. 3: Srov. Arndts v Rtslex. V. str. 677. (civ. Schr. II. str. 40.) násl.
Schirmer I. str. 171 .. 188. Novelou 11 8 . odstraněny kone čn ě i tyto
zvláštnosti zcela a platí tedy stejná zákonná posloupnosť dědick á co
se týče pozůstal ého majetku dítek v moci otcovské se nalézajícíc.h.
Srov. cap. 2. in f. "differentia nulla servanda .. . sive suae potestatis
sive sub potestate fuerit is eui suecedant." (§. 477. P . 2.) ; cap. 4.
in f. (P. 4.).

6) N ov. 118. cap. 3. §. 1. "omnes deinceps a latere cognatos
(7l'áv'W, 'rOl)(; ÚPé~11' EX 7l'Aay{ov Ilv'Y'"lé1!Eii;) ad hereditatem voeamus ".
(§. 477. P . 7.). Srov. L . 4. pr. D. de grad . 38. 10. Non facile autem
quod ad ius nostrum attinet, eum de naturali cognatione quaeritur,
septimum gradum quis excedit, quatenus ultra eum fere gradum r erum
natura cognatorum vitam consistere non patitul'. Srovnávaje místo
toto s novelou 118. I. C., dovozuj e z toho Sehirmel" str. 189 . P. 157.,
že Justinian opustil starý pojem kognace (pokrevenství) a založil nový
svůj řád dědieký nikoliv na pojmu kognaee, nýbrž pouze na pom ěru
příbuzenství sestupujícího (descendentního), vstupujícího (aseendentního)
a pol)očního (kollaterálního), a odtud mohl asi s Lobensternem dále
dovozovati , že dle nov. 118. tu víee na to nepřijde , zda-li příbu ~n)T
byl aspoň j ako naseiturus již za živobytí zůstavitele (§. 471. P. 1. a.) .
To bylo by důle ž ité v tom případě, kdyby nepovolával se dědie k zákonné posloupnosti dědick é vůbee ihned po smrti zůstavitelově (§. 470 .
P. 1.), aneb kdyby dle §. 478 . povolávali se vzdáleněj ší pHbuzni teprve později; neboť nikomu zajisté nenapadne , že mohl by se, když se
dědie povolává, ,vzíti ohled ku př'íbuzným, kteří po té ještě nej sou zplozeni . Avšak onen úsudek jest zhola neoprávněný.

§. 475.
(J) Na základě příbuzenství adoptivního.

Adopcí zakládá se dle práva římského 1) je-li táž arrogací
neb dokonalou adopcí v užš. srn., dvojstranné právo dědické
pÍ"Íbuzných mezi adoptovaným a téhož agnátními descendenty
s jedné a mezi phsvojitelem (otcem adoptivním) a téhož agnáty
se strany druhé, a) pokud ovšem poměr adoptivní trvá; b) zároveú
trvá na dále kognátní právo dědické mezi přisvojencem a téhož
přirozenými příbuznými, taktéž mezi ním a jeho přirozeným otcem. C)
2) Adopcí neúplnou vzniká pouze zcela výminečné dětské právo
dědické, jakéž přísluší adoptovanému oproti adoptantovi. d) 3) Adopce
osobou ženskou učiněná má za následek dvojstranné právo dědické
mezi touto co matkou adoptivní a dítětem adoptovaným (přisvo
jencem), a právo to vztahuje se pak na potomky tohoto, nikoliv
však na jiné příbuzné matky adoptivní neb dítěte adoptovaného. e)
Pozn. V nověj š í době popírají Lohr v Mag. III. str. 397. násl.,
Puchta §. 454. [not. e.J a Miihlenbruch §. 633 . P. 4. Erlauterungen
der Pand. sv. 35. str. 173. násl., že plene adoptatus podrží též dě
dické právo dítěte i oproti otei přirozenému; Miihlenbruch popírá dokonce veškeré právo dědické mezi nimi ; zvlášt ě na základě L. 6. §. 4.
D. de b. p. e. t . 37 . 4. a L. 10. §. 1. e. (L. 10. pro i. f.) Cod. de
adopt. 8. 47. (48.). Srov. oproti tomu Gai. III. 31. §. 13. 14. J . de
hered. ab int. 3. 1. L . 1. §. 4. D. unde eogn . 38. 8. (cf. L. 3. §. 7. 8 .
L. 21. §. 1. D. de b. p. c.. t . 37. -4.) L. 10. §. 5. Cod. de adopt.
8. 47 . (48.) Biiehel n. U. m. st.r. 18. násl. Vangerow II. §. 412 . Arndts
v Rtslex. V. str. 686. (civ. Schr. II. str. 49 . f.) násl. Sehirmer §. ll.
Windseheid §. 571. P. 10.

§. 476.
r) Na

základě příbuzenství

nemanželského.

Příbuzenstv í nemanželské rovná se manželskému, a) 1) pokud
se týče poměru nemanželského dítěte a jeho potomků k matce a
k ostatním příbuzným této. 1) Avšak 2) hledíc k zploditeli svému,

a) L . 1. §. 4, D. unde cognati. 38. 8. L. 4. §, 2. 10. L. 5. D. de grad .
38, 10. L , 10. ll. D. de adopt. 1. 7. cf. §. 425. P. I . b) L. 3. D. unde cogn.
38. 8. C) L, 1. §. 4. L . 5. D. L C. §. 13, 14. in f. J . [le hered. ah . int. 3, 1.
§. 1. §. 3. J . de sucC. cognat. 3. 5, Nov. 118. cap. 1. 2. 4, cf §, 425. P. 2. d) L, 10.
§. 1. e. 1. g. (§. 1.) cod. de adopt. 8 47. (48.) §. 14. J. de hered, ab illt. 3, 1.
cf. §. 425. not. g. e) L, 5. Cod. de adopt. 8. 47, 48.) cf. §. 438.
a) L. 2. 4. 8. D. unde cognati. 38. 8.
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nepokládají se děti nemanželské za plnoprávné kognáty; b) mezi
tímto a oním, jakož i mezi jich pi"íbuznými z pravidla C} nemá
místo řádné dědické právo pHbuzných. 2) Než a) děti legitimované 3)
rovnají se manželským, d) taktéž b) děti pošlé z manželství putativního, ale řádný m zpflsobem uzavl'eného, jenom že tomu z obou
rodiM, kterýž věděl o překážce . manželství, nepÍ'Ísluší vzhledem
k dětem žádné právo dědické ; e) e) dle praxe př'ísluší i dětem
nevěsty právo dědické vzhledem k jich otci, pak-li totiž bylo tu
platného slibu snubního, a pouze úmrtím ženicha neb nevěsty
. aneb bezdúvodným vzpěčováním se ženicha manžel ství nebylo při
vedeno k místu. 4)
Pozn. 1) Srov. Seuffertův Arch. I. 256. Z pravidla toho ustanovil Justinian zvláštním zákonem (ipsi pudicitiae dedicata lex) v'S'jimku, kteráž nov. II S. nebyla odstraněna, al e kteráž dnešního času
Ilemá praktického významu : zanechá-li totiž mater illustris J'ádn)"m
způs obem zplozené dět'i , nemá její nemanželské dítě po ní děditi. L. 5.
§. 1. (L. 5.). Cod. ad Sc. Orphit. 6. 57 . - Spomo však, zda-li též
děti ex damnato coitu (z ci zoložství, z dvojmanželství aneb zprzněním)
zplozené sluší počítati mezi př'íbuzné matky, jež spůs obil é jsou k dě 
dictví. Puchta §. 41. [not. l.J §. 455. [not. h.]. Gluck, lntestaterbf.
§. 136. Schirmer I. str. 224. násl. P. 39 . . 44. Jen co se týče dětí
ex incestis nuptiis procreati vyslovuje se záporně Muhlenbruch n. u.
m. d. 35 . str. 158. n., Windscheid §. 571. P . 13. 14. a j., dle L. 6.
pr. §. 1. (L. 6.) . Cod. de incest. nupt. 5. 5., kterouž však jiní považují za zrušenou na základě N ov. 12. cap. 1. Ro sshirt n. u. m. str. 211.
násl. Vangerow §. 41 3. P. 2. Srov. Seuffertův Arch. I. 257.

!l) Srov. Seuffertův Arch. Vl. 223. VII. 202 .
:J) Tomu se odpírá co se týče dětí na základě reskriptu legitimovaných, jsou-li tu ještě děti manželské: arg. Nov. 74. cap. 1. 2. Nov.
89. cap. 9. ll. srov. §. 421. P. 3. [též Seuffertův Arch. VII. 332.J.
Legitimací per oblationem curiae, jíž se nyní více neužívá, zakládalo
se právo dědické pouze mezi legitimovaným a přirozeným otcem, nikoliv však i téhož pi'íbuznými. Nov. 89. cap. 2 .. 4. ll. pr.
4) Tato praxe opírá se o cap. 12. X. 1. C. 4. 17. Srov. Gluck §. 155.
Comm.II. 113. n. Puchta §. 41. not.k. Mayer, Erbr. I. str. 191 . . 196.
Schirmer §. 12. P . 12 .. 19. Seuffertův Arch . VIII. 65. 66. IX. 189. XV. 143.
Oproti tomu Seuffertuv Arch V.200 . [XII. 344. XXV. 40.]. Heffter v Lindově Ztschr. n. F . XX. 9. - Po náhledu jiných má prý se, když se ženich
beze vší příčiny vzpě čuje vstoupiti v manželství, toto co do účinků práva
civilního prohlásiti rozsudkem soudcovským in contumaciam vyneseným za
b) §. i2. J. de nupt. 1. 10. L: 4. D. cit. cl Cf. Cod. de natnral. lib. 5.
27. Nov. 89. d) L . 10. pl'. ~. 3. (L. 10.) Cod. I. c. 5. 27. Nov. 89. cal'. 8.
e) Cap. 2. 8. 14. 15. X. qui nlii sint legitimi. 4. 17.

uzavřené a má takto dít ě nevěstino na roveú postaveno býti dítěti
manželskému. B6hmer, ius eccles. IV. 3. §. 49. 50. Třetí dávno zase
opuštěný náhled jest, dle něhož prý obcováním tělesním poměr snubní
(tak zv. sponsalia de futuro) proměnil se ve skut.ečné manželství (tak
zv. sponsalia de praesenti). - Přísluší-li pak v tomto případě otci
vzhledem ku dítěti zákonné právo dědické? Zimmermann v civ. Arch .
XXXVIII. 9. Seuffertův Arch. VIII. 66. IX. 189. Schirmer, p. 19.

b) POÍ'ad dědické posloupnosti pNbuzn)'ch .

§.477.
a) R

O Z V j'
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tří

d.

V jakém pořadí pi'íbuzní povolávají se ku posloupnosti dě
dické, řídí se rozvrhem těchto na čtyři třídy (orrlines) , z nichž
vždy předcházející vylučuje třídy následující. Ti'ídy tyto jsou :
1) Děti a děti těchto aneb descendenti všech stuPú.ů ; než
žije-li ještě jeden z rodičů k dědictví schopných, kterýž právě
sprostředkuje příbuzenství dětí se zústavitelem, vylučuje týž potomky druhého, třetího stupně atd. z dědictví po zi'istaviteli; tito
pouze nastupují na místo prvnějšího, pak-li týž sám nebyl povolán ku posloupnosti dědické. 1)
2) Rodiče (ascendenti), plnorodní bratří a sestry, synové a
dcery plnorodných bratří a sester. 2) Z prvnějších předcházejí vždy
ascendenti stupněm bližší ty, kdož jsou vzdáleněj ší, tedy otec 3)
a matka předcházejí přede všemi [nikoliv pouze před vlastními]
ascendenty. Co plnorodní bratří a sestry dědí pouze ti , kdož prosti'edkem obou rodičů spolu jsou tak spřízněni , že př'íbuzenství to
oprávřmje ku řádné posloupnosti ; děti nemanželské těchže rodič,ů
a adoptované bratry a sestry sluší' tudíž co takové pokládati toliko za polorodné. 4) Děti bratří a sester dědí, zrovna jako vnuci
v prvé třídě, jenom potud, pokud jich parens není více povolán
k dědictví. 5)
3) Polol'odní bratři a sestry a děti těchto ve stejném poměru
k sobě, jako ve třídě druhé plnorodní bratři a sestry a děti z těchto
zrozené. 6)

4) Veškeří ostatní příbuzní poboční bez rozdílu, jsou-li plnoneb polorodní, avšak tak, že vždy stupeň bližší vylučuje vzdálenější.

7)
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Pozn. 1) N OV. 118. · cap. 1. Si quis igitur descendentium ťuerit
et, qui intestatus moritur, cuiuslibet naturae aut gradus, sive ex masculorum genere sive ex feminarumdescendens, et sive suae potestatis
si ve sub l)otestate sit, omnibus ascendentibus et ex latere cognatis
praeponatur. Licet enim defunctus sub alterius potestate fuerit, tamen
eius filii (filios) , cuiuslibet sexus sint aut gradus, etiam ipsis parentibus praeponi praecipimus, quorum sub potestate fuerit qui defunctus
est, in illis videlicet rebus, quac secundum nostras alias leges patl'ibus
non acquiruntur (nam in usu harum rerum, qui debet aequiri aut
servari, nostras de his leges parentibus custodimus): sic t.amen, ut, si
quem horum descendelltium filios relinquentem mori contigerit, illius
filios aut filias aut alios deseendentes in proprii parentis locum (loco)
suecedere, si ve sub potestate defuncti sive suae potestatis illveniantur,
tantam de hereditate ·morielltis aecipientes partem, quanticunque sint,
quantam eOl·um parens, si viveret, habuisset; quam successionem in
stirpes vocavit antiquitas. In hoc enim ordine gradum quaeri nolumus,
sed cum filiis et filiabus ex praemortuo filio aut filia nepotes voeat'i
sancimus, nulla introdueenda differentia, sive masculi sive feminae sint,
et sive ex maseulorum seu feminarum prole descendant, sive suae potestatis sive sub potestate sint eonstituti. - Právo vnuka neb pravnuka, vstoupiti na místo svého roditele, sluje obyčejně právo representačnÍ. Proti výrazu tomu nelze ničeho namítati, pak-li že jen nespojuje se s ním idea (jež nyní [co do práva obecného] obecně jest
opuštěna, ale v mnohých kodifikacích dosud dále působí), že totiž vnukové mohou děditi vedle synů a dcer po dědovi nikoliv mocí svého
práva, nýbrž pouze co dědicové svého roditele. Srov. Unger, Erbr.
§. 33. P. 4. [a zejména Gruehot III. str. 50 .. 58.].
2) N ov. ll8. cap. 2. Si igitur defunetus deseendentes quidem
non relinquat heredes, pater autem aut mater aut alii parentes ei
supersint, omnibus ex latere cognatis hos praeponi sancimus, exeeptis
solis fratribus ex utroque parente coniunctis defuncto, sicut per subsequentia declarabitur. Si autem plurimi ascendentium ViVUllt, hos praeponi iubemus, qui proximi gradu reperiuntur, masculos et feminas, sive
paterni, siVě materni sint. Si autem eundem habent gradum, ex aequo
inter eos hereditas dividatur, ut medietatem quidem accipiant omnes
a patre ascendentes, quanticunque fuerint, medietatem vero reliquam
a matre ascendentes, qualltoscunque eos inveniri eontigerit. Si vero
cum ascendentibus inveniantur fratres aut sorores ex utrisque parentibus coniuncti defuncto, eum proximis gradu ascendentibus vocabuntur,
si et pater aut mater fuerint, dividenda inter eos quippe hereditate
secundum personarum numerum, uti et aseelldentium et fratrum singuli
aequalem habeant portionem: nullum usum ex filiorum aut filiarum
portione in hoc casu valente patre sibi penitus vindicare, quoniam pro
hac. usus portione hereditatis ius et secundum proprietatem pel' praesentem dedimus legem: differentia nulla servanda inter personas istas,
sive feminae sive masculi fuerint, qui ad hereditatem vocantué, et sive
per masculi sive per feminae personam copulantur, et sive suae pote-

statis sive snb potestate fuerit, . cui succednnt. Reliquum est, ut tertium
ordinem decernamus, qui vocatur ex latere et in agnatos et cognatos
dividitur, ut etiam hac parte disposita, undique perfecta lex inveniatur.
cap. 3. Si igitur defunctus neque descendentes neque ascendentes reliquerit, primos (primum) ad hereditatem voeamus fratres et sorores ex
eodem patre et ex eadem matre natos, quos etiam cum patribus ad
hereditatem vocavimus. Ris autem non· existentibus in secundo ordine
illos fratres ad hereditatem vocamus, qui ex uno' parellte coniuncti
sunt defuncto, si ve per patrem solum sive per matrem. Si autem defuncto fratres fuerint et alterius fratris aut sororis praemortuorum filii
vocabuntur ad heredltatem isti cum de patre et matre thiis, masculi~
et f~minis, et, quanticunque fuerint, tanquam ex hereditate percipient
p orbonem, quantam eorum parens futurus erat accipere, si superstes
esset. Unde consequens est, ut, si forte praemDrtuus frater cuis filii
vivunt, per utrumque parentem nunc defunctae personae i~ngebatur
superstites autem fratres per patrem solum forsan aut matrem ei iUllge:
bantur, praeponantur istius filii propriis thiis, licet in tertio sint gradu
sive a patre sive a matre sint thii et sive masculi si ve femillae,· sicut
eorum parells praeponeretur, si viveret. Et ex diverso, si quidem
superstes frater et ex utroque parente conillngitur defuncto, praemortuus autem per unum parentem iungebatur, huius filios ab hereditate
exc.ludiIfo1us, sicut ipse si viveret., excludebD.tur. Ruiusmodi vel'O privi- ,
legmm 111 hoc ordine cognationis solis praebemus fratrum masculorum
aut feminarul1l filiis aut filiabus , ut in suormu parentum iura succedant ·
nuIli alii omllino personae ex hoc ordine venienti hoc ius largimur ... :
Quandoquidem igitur fratris et sororis filiis tale privilegium declimus, .. .
illud palam est, quia thiis defuncti ... praeponuntur, si etiam illi tertium
cognationis similiter obtineant gradum .

3) Při dětech adoptovaných mohou se dle §. 475. sejíti dva
otcové. Po dětech z moci otcovské propuštěných však mohl dle práva
před nov. 118. plativšího děditi emaneipator co takový (paren s manumissor), nikoliv tedy na základě příbuzenství , zrovna jako patron dědil
po svém na svobodu propuštěném otroku. §. 8. J. de legit. agnat. suce.
3. 2. L. 10. D. de suis. 38. 16. L. 2. §. 15. 16. D. ad Se. Tertull.
38. 17. cf. L. 6. Cod. de emancipat. 8. 48. (49.) 1,. 4. Cod. ad Se.
Orphit. 6. 57 . L. 7. §. 1. Cod. ad Sc. Tertull. 6. 56. L. 13. CDd. de
legit. hered. 6. 58. Sporno, zda-li zvláštní toto právo dědické 7,rušeno
hylo nov. 118. Sotva lze je srovnati s novým pořadem (Arndts v Rtslex. Y.
str. 681., civ. Schl'. II. str. 45.), proto není to odvážné, pokládati je
za mlčky zrušené; v praxi pokládá se každým způsobem právo to za
zastaralé. Srov. Mayer, Erbr. I. §. 85. P. 5. 6. Miihlenbruch n. u. m.
d. 35. str. 219. násl. d. 37. str. 356. násl. Schirmer I. str. 19l.
P. 157. a. Ad. Schmidt, Das Pfiichttheilsrecht des Patronus und des
Parens Manumissor, [1868.J str. 153. násl.
4) Spojí-li se s polorodným přirozeným příbuzenstvem příbuzenstvo
adoptivní, na př. kdy7. někdo adoptoval více nemanželských dětí té7.e
Arndtsovy Pandekty.
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matky sluší tyto pokládati za plnorodné bratry a sestry. Jsou sicc
mlloú ' jiného náhledu, })roto že nov. 118. cap. 3. nazývá plnoroJr~é
ex eodem patre et ex eadelll matre natos" (rov, ty. 'lOV aiJ'lo'v 7Ta'l{!O<;
~ai 'l11' avrry, fI-'YJ'lQo, 'lBX,'ti1!W;) . Schirmerstr. 249. P. 17 .• (dle J~ěh~~
Lyli by onino "sice dvojnásobně polorodní, ale proto prece Illkoh~
plnoroduí bratří a sestry"). Avšak novella ona nemá vůbec n~ U;ysh
příbuzenstvo adoptivní; musí-li se však přes to k tomuto bráti zretel
(§. 475.), rozhoduje tu pak dúsledně okolnosť, že oni br~tří a sestrl
jsou utroque parente coniuncti defuncto (i~ fy.adQwl! yO'I!éWl! úVI!arr'lOfW!O( 'lC'p 'lf.Aét''l~úa11'l/.) aneb dle výrazu nov. 84. praef. c. 1. §. 1. 2.
že jsou spolu consanguinei i uterini mezi sebou. Arndts v Rtslex. V.
str. 690. (civ. SchL II. str. 54.) P. 143.

5) Dle nov. 118. ca}). 3. pl'. in f. neměli děti bratří a sester
děditi, pak-li mimo bratry a sestry byli zde ještě ascendenti ~ůstav~te 
lovi. Si autem cum fratribus defuncti etiam ascendcntes, SJcut lam
diximus, ad hereditatem ' vocantur, nullo modo ad successionem ab intestato fratris aut sororis filios vocari permittimus, neque si ex utroque
parente eorum pater aut mater defuncto iungebatur. Justinian v tom
učillil změnu novellou 127. cap. 1. Hoc itaque iuste corrigentes sancimus ut si quis moriens reliquel'it (relinquat) ascendentium aliquem
et ft'~tres', qui possint curn parelltibus vocari, et altei'ius praemortu!
fratris filios curn ascendentibus et fratribus vocentur etiam praemortm
fratris filii ~t tantarn accipiant portionem, quantam futuru,; el'at eorum
pater accipere, si viveret (vixisset). Hoc vero sancimus de illis filiis
fratl'is, quorum pater ex utroque })arente iungebatur defuncto, et absolute dicímus, ordinem, quando cum solis vocalltur fratrib~s,. eundem
eos habere iubemus, et quando cum fratribus vocantur ahqm ascendentium ad bereditatem. Avšclk pro ten případ, když děti bratrů a
sester pouze s ascendenty konkurují, Justinian ničeho nezměnil; Arndts
n. u. m. str. 692. (56.); než praxe rozšířila nov. 127. i na tento
případ, Gliick str. 639. násl., maje za to, že praxe tato srovnává se
s . úmyslem Justinianovým, hájí té~e opětně Helmolt, Civ. Abh. 1. str. }2.
násl. arg. Juliani epit. ad h. l. Srov. Puchta, Vorl. zu §. 457. Keller,
Pand. str. 89 f). P. 7. ; oproti tomu Schirmer str. 251. P. 22., ale
uznávaje, ~e tomu tak v praxi. Avšak i tato se zavrhla novějším n.á:
lezem v Seuffertově Archivu V. 300. Ostatně lze i toto právo detI
bratrů a sester nazývati právem representačním pouze v témže smyslu,
jako ono vnuků dle pozn. 1.; není tu žádného důvodu, spojl1jeme-li,
jako Gliick §. 24. vyd. 2., zde s tím výrazem onu křivou ideji, kterouž
tam co takovou zavrhujeme.
pOZll.

6) Nov. ll8. cap. 3. pl'. "His autem non existentibus" etc. srov.
2.

7) Nov. 118. cap. 3. §. 1. Si vel'O neque fratres neque filio s
fratrum, si~ut diximus, defunctus reliquerit, omnes deinceps a · latere
cognatos ad hereditatem vocamus secundum uniuscuiúsque gradus praero-

gativam, ut VlCll1lOreS gradu ipsi l'eli(lUi S praepouantur. Si autem
plurimi eiusdem gradus inveniantul', secundum personarum numerum
inter e05 hereditas dividitur, quod in capita nostrae leges appellant..

§.478.
(J )

V jakém pořádku jdou za sebou 1'ozličné třídy

II

s tupně.

Jmenované čtyry třídy stojí k sobě v tom poměru, že se vylučují příbuzní následující třídy, dokavad mohou ještě příbuzní
třídy předcházející státi se dědici. Je-Ii však rozhodnuto, že nestane se dědicem nikdo z příbuzných ve třídě nejprve povolané,
povolá se pak třída nejblíže následující. Toť jest, co slove se
successio ordinum. Taktéž i v jedné ti'ídě má místo posttipný pořádek rozličných stupňů, tak zv. successio graduulll; 1) nestane-li
se nikdo dědicem z těch, kterýmž jakožto bližším příbuzným nabídnuta byla posloupnosť dědická, povolají se pak příbuzní stupně
nejblíže následujícího. To platí bez odporu ve třídě čtvrté, a ve
druhé Uídť ve prospěch vzdálenějších ascendentú, odpadnou-Ii dě- :
dicové před nimi povolaní. Třeba tvrditi tak i pokud se týče třídy
prvé na prospěch vzdálenějších potomkt1, a . ve druhé a třetí ti'ídě
ve prospěch dětí bratrů a sester, kteří sploditelem svým nejprve
povolaným byli vyloučeni z posloupnosti dědické,!l) pak-Ii že nestane se skutečně dědicem ani tento ani jiní s ním stejně povolaní příbuzní.
Pozn. I) Tak zv. successio ordinum et graduum neplatila při
staré civilní posloupnosti dědické ; byloť pravidlem : in legitimis hereditatibus successio non est. Gai. III. 12. Ulp. XXVI. 5. Pauli sentt. IV.
8. §. 23. Řečená sukcese zavedena poprvé při bonorum posses ,io intestati co se týče tříd, a ve ti'ídě kognátů co se týče stupňú. Dig. de
successorio edicto. 38. 9. Cod. 6. 16. cf. Dig. quis ordo in possessionibus servetur. 38. 15. Thcophil. ad §. ll. J. de grad. cogn. 3. 6.
Justinianem zavedena též při civilní posloupnosti dědické, L. 15. §. 3.
Cod. de legit. hered. 6. 58. §. 7. J. de legit. agnat. succ. 3. 2. cf.
supplem. ad L. 4. §. 20. Cod. de bon. lib. 6. 4. (rest. z Basil. XLIX.
1. cap. 28.); a tak přešla i do práva, jež obsaženo v nov. 118. V. ještě
Kohler, Stammeinheit und Nachberufung; v civ. Arch. LIX . .t.
2) Obé popírá Puchta §. 458. not. e.; "neboť neníť to stupeň,
pro kterýž tuto vzdálenější byl vyloučen." Oproti tomu Vangerow §. 420.
Arndts n. u; m. str. 694. (civ. Scbr. II. 58.). Pouze pokud se týče
dětí bratrů a sester popírá, z jiných však důvodů, posloupnosť stupňů
(successio graduum) Biichel n. u. m. str. 118. 171. násl., majíť d ěditi ,
9*
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když jich parens odpadl, teprve ve čtvrté třídě jako~to příbuzní třetího
stupně. Naproti tomu Vangerow n. u. m. [a §. 416. P. 1.1 Helmolt,
Ahh. I. str. 2. násl. Schirmer §. 15. P. 18 . . 23. Windscheid §. 573.
P. 4-. Zvláštní v té příl:ině náhled pronáší Tewes, Erbr. §. 19 . (I. str. 126.
náf;[ .). Succes sio graduum ve prospěch vzdálenějších descendentll a dětí
bratrů Do sester má míti místo, pak-li dědicové zemřeli, byvše k dědictví
již povoláni, nikoliv však tehdy, když dědictví zamítli. Náhled tento
zakládá se na nesprávném užití pojmu o právu representačním (§. 477.
P. 1. 5.) a na libovolných ohledech slušnosti. Spisovatel míní, že prý
není na odpor přirozené slušnosti, že kdo zamítne dědictví, zbavuje tím
i své děti onolJO dědictvÍ. Ale zamítne-li zploditel dědictví z: pýchy
aneb pro nechuť, jakouž chová k zůstaviteli neb ku svým dětem, aneb
z lehkomyslnosti, aneb protože pozbyl dobrodiní inventáře? Bude spis.
schvalovati , že dědictví po té připadne vzdálenějším pobočním phbuzným
s pominutím dětí? Srov. ostatně Unger, Erbr. §. 33. P. 2. Kohler n.
u. m. str. 106. násl. Joh. Merkel, D. 1,. v. d. successio gra dullm unt.er
lntestaterben, 1876. §. 2 .. 6. 13. [o tom Sehirmer v krit. Vjschr.
XIX. 165. násl.]

3) Avšak velice SpOl"llOU otázkou jest, nemá-li místa suecessio
gra([num pro onu řásť, kteráž dědictví nenabývá, pak·'li že totiž nenabývají dědictví všiclmi spol npovolaní? Windscheid p. 5 , O tom nííe
§. [lIS. P. 2 .

§. 479.
,,) Rozd(>}ení posloupnosti

dědické

mezi více nápadníky.

Je-li více osob povoláno lm posloupnosti dědické, rozdělí se
z pravidla tato mezi ně stejným dílem (in capita, dle hlav). Tak
mezi děti prvého stupně, mezi ascenclenty a bratry a sestry, mezi.
samotné bratry a. sestry, mezi samotné děti brati"í a sester, a na.skrze ve čtvrté t.ř"ídp. Avšak 1) v prvé tÍ'Ídě obdrží vllukové po
synu neb dcel'i zllstavitele vždy všickni dohl'ollla(lJ..-, t.oliko onen
podíl dědieký, ktel'Ý7. by byl pi'ipacll na jich zploditele pI'ed nimi
zemř'elého aneb jinak Je dědictví ne spúsobilého; totéž platí o pravnudch atd. Posloupnosť dědická dělí se na kmeny descendentú
(successio in stirpes). 2) Tak tomu i ve t.Hdě druhé a tí"etí co se'
týče dětí bratrú a sester, sejdou-li se s jinými dědici těchto tříd.
3) Mezi více ascendenty vyšších stupňú, kteří jsou stejně blízci
a samotni dědí, se strany otcovské i mateř'ské , rozdělí se posloupnosť dědická dle pokolení (successio in lineas), t. j. tak, 7.e
jedna polovice dostane se otcovským a clmhá mateřským rodičúm. 1)

V případech tohoto druhu muze na základě vícenásobnrho pří
buzenství pi'ipadnouti na tutéž osobu vícenásobný díl dědický.~)
Jak má se rozdělení státi, určuje se dle toho, které osoby j:->(lU
povolány, nikoliv dle toho, které osoby staly se skutečně dědici..1)
Vyjímaje jeden případ nehledí se k tomu, odkud majetek zú"tavitelúv pochází. 4) 5)
Pozn . I) Srov. vůbec §. 477 . P. 1. 2. 4 . . 6. Jakým Zpfl o;ohelll
děliti se mají o posloupnosť dědickou děti různých bratří a sester, když
pouze oui byli povoláni, bylo spomo již od doby glosatorů; Accursiu~
zastával se dělení dle kmenů, Azo pak dle hlav, což i Byzalltill
Harmellopulos V. 8. §. 15. IJi'ijal. Srov. Gliick str. 664 . . 705. (kter.ýž
v 1. vyd. přisvědčuje Azovi, ve II. však libuje si v mínění stJ'edním).
Špýrský R. A. z. r . 1529. [§. 31.J rozhodl: "Wann einer untestirt austirbt und nach ihm kein Bruder oder Schwester, sondem seiner Bl'iider
oder Schwester Kinder in ungleicher Zalll verlasst, dass alsdann dieselben seines Bruders oder Schwester Kinder in die Haupter unci nicht
in clic Stamme erben und dem Verstorbcnen ihrer Vater oder Mutter
Briidel' oder Schwester dermassen zu succediren zugelasscn wel'den
so11en ." Srov. Schirmer §. 16. P. 30 . . 38. - Tewes, Erbr. I. str. 101. i
nn. chce, aby rozhodnutí toto i tehdy mělo místo , kdyí děti více ,
bratrů a sester konkurují p o u z e s ascendenty (§. 477. P. 5.), tak
~ice, že vyšetří se nejprve celkový podíl prvnějších nápadníků dle po6tu
Iwnkurujících kmenů a ascendentů, po té však rozdělí se podíl onell
llIezi dět.i braří a sester dle hlav. Oproti tomu Schlrmer str. 277.
Dworzak v Haimerlově Vjsch. XIII. Lit. str. 36.
ll) Tak mltže dvojnásobný podíl dědický obdržeti na pl'. v př"í
padě 1) dítě v manželství bratrance se sestřenicí zplozené, dědí - li po
pradědu, v případě H) děd se strany otcovské i mateřské, dědící po
pravnukovi, jenž zplozen byl vnukem a vnučkou. Též i ve ti-ídě třetí
(č. 2.) může se tak státi na prospě ch dítěte z lle\lastllího bratra a z nevlastní sestry zplozeného, dědí-li po polorodném bratru obou rodičů,
ano i ve druhé třídě na prospěch dítěte. zplozeného v domnělém manželství rodného bratra a rodné sestry zltstavitele. Schirmer I. str. 286.
lIásl.

3) Někteří pokládají kolísavou a nc.-;t.ejnou dobu, kdy dědictví se
uabývá, za rozhodnou, táhnouce se k L . 2. Cod. ad Sc. Orphit. 6. 57 .
Mayer, AnwachsUligsrecht str. 251. násl. Wittte v Rtslex. I. str. 278.
násl. Proti tomu z:ejména Miihlenbruch ll. u, m. d. 4H. str. 292 . násl.
Vangerow §. 421. Amdts n. u. m. str. 695 . (59.) násl. Helmolt u. u. lIl.
str. 83. násl. Schirmer §. 16. P. 42. Windscheid §. 573. P. 6. A. M.
proti Fittingovi v civ. Arch. LVII. str. 162. násl. , řídě se tu pravidlem,
že sluší za to míti, jako by těch, co odpadli, ani vůbec nebylo bývalo ,
pí'i čemž ovšem ne zneuznává, k jakým podivným důsledkům přichází.
4) [Schirmer str. 289. násl.J Výminku viz v §. 417 . not. d. srov.
též not. h. Na základě zcela nemístné kombinace 1,. 13. §. 3. (L. 13..

- .-!,...- -------------134

135

in f.) Ood. de legit. hered. 6. 58. s Nov. 118. obyčejně tvrdilo se
dříve ieště, že ve třetí třídě, sejdou-li se uterini a consanguinei, obdrží
prvnější výhradně jmění od matky pocházející, druzí pak ono od otce
pocházející. Proti tomu Francke, Beitrage 1. 7. Schlesinger v civ.
Arch. L. 8.
S) Zvláštní modifikace nastati mohou ještě a) zvláštními právy
otce. TýŽ podrží totiž [srov. Schirmer str. 293. násl.] a) není-li povolán k dědictví spolu se svým dítětem v jeho moci se nalézajícím,
právo požívad, kteréž mu dosud příslušelo §. 433. č. 4., srov. však
§. 436. P. 2. (3) Dědí-li děti po matce, obdrží, nacházejí-li se tito
ještě v moci otcově, nejen právo k požívání jich dílů dědických, jako
v jiných případech, nýbrž i právo k požívání podílu virilního, pak-li
že děti neb otec jejich z moci otcovské jest již propuštěn aneb pak-li
že oni jako děti po dceři ani se nenalézali v jeho moci. L. 3. Ood. de
bon. mat. 6. 60. 00 se týče způsobu, jak podíl ten vyšetřiti sluší, srov.
Schrader, Abh. aus dem Oiv. R. 1. 4. [str. 98. násl. 127. násl.]. Vangerow §. 415. Puchta §. 457. not. c. Srov. však §. 436. P.3. s §. 433.
P. 2. Je-li však r) otec ve druhé třídě sám povolán, nenáleží mu
žádné právo požívací co se týče podílů spoludědiců. (§. 434. 2.). b) Na
škodu matky spoludědící obmezuje se právo její v případě v §. 417.
not. h. uvedeném. Schirmer 1. str. 291. násl.

cena. :\1á totiž právo k jedné čtvrtině pozllstalosti, avšak je-li tn
více než tři děti zťtstavitelovy, obdrží toliko díl dle počtu hlav 2)
s tím obmezenÍm, že její podíl dědický nmná žádným zpi'lsobelll
pj"ekročiti obnos 100 liber zlata. 3) Musí pak též dáti si vpočítati
do svého podílu vše, co odkazem od muže obdržela. Dědí-li spolu
se sv);mi dětmi, přísluší jí toliko právo požívací vzhledem k j8jímu
podílu dědickému, vlastnictví zústane vyhrazeno dětem . 4) I toto
právo dědické přeqpokládá, že zústalá vdova žila se svým manželem
až do jeho smrti v platném manželstvÍ.
POZll. 1) Justinian zprvu (I'. 537.) propůjčil stejné právo dědické
s touž podmínkou i manželi: Nov. 52. cap. 6. Později (I'. 542.) je
tomuto zase odňal a určil blíže ono právo nuzné vdovy 1I0V. 117.
cap. 5. Srov. Gliick str. 425 .. 473. Lohr v Mag. III. str. 359. násl.
a v civ. Arch. XXII. 1. Schirmer 1. str. 233 .. 24-3. Za nuznou vdovu
sc lIepokládá, má-li právo požadovati v,Í'živu na zámožných rodičích.
Schirmer p. 8. 23.; naproti tomu však Seuffertův Arch~ XV. 231.

!ly "Jsou-li

vdovy vesměs neb z části vnuci Beb ,
sluší .. beze vší pochyby zřetel míti .. ku ' .
počtu kmenů; ale i tehdy, konkurují-li pouze vnuci neb pravnuci je ,.1noh o kmene s vdovou, dlužno počítati dle téže zásady, přisouditi tudíž
vdově čtvrtinu pozůstalosti;" neboť "nemožno nadíti se do zákonodáree
té nesrovnalosti, aby chtěl vdově dáti čtvrtinu, konkuruje-li tato s jedním
synem, se třemi vnuky jiného syna a se dvanácti vnuky třetího syna,
ale toliko třináctý díl, dědí-li s ní pouze dvanácte vnu]{Ů jednoho syna."
Arndts n. u. m. str. 697. násl. (62.) SclJirmer p. 12.
pravnuci

§. 480.
2) Řádné dědické právo manželú.
Není-li tu příbuzných ku dědictví oprávněných, aneb nechtějí-li tito užiti svého práva dědického, může druhý choť zústalý
dosíci posloupnosti dědické na základě bono rum possessio ex edicto
tmde vir et uxor. a) Předpokládá se však, že manželství až do
smrti zústavitele trvalo v platnosti, aniž bylo přerušeno rozvodem
byť i po právu neplatným. b) Dle dnešního práva vylučuje se toto
právo dědické též následkem rozvodu od stolu a lože.
3) O mim O i"á d n é p O s I O u p n O s t i děd i c k é.

§. 481.
a)

Dědické

právo chudé vdovy.

Nuzné vdově po zámožném zústaviteli, nedědí-li dle §. 480. ,
se vedle pi'íbuzných dle §. 474 .. 478. dědících právo
dědické, 1) ve kterémž ani posledním poi'ízením nemúže býti · skrá-

Pl'Opůjčuje

a) Dig. uude vir et uxor. 38. 11 Cod. 6. 18. b) L. 1. §. 1. D. I. C.

různých

spoludědicové
kmenů,

3) Obmezení toho zdá se, že praxe si nevšímá. Schirmer p. 10. 23.
"Zákon mimo to ještě blíže ustanovuje, že I"dova jest bez věna
(indotata mulier), čehož nerozumným vfrsledkem jest, že vdova jinak
nuzná, ale věnem byť sebe menším opatřená, nemůže táhnouti se i k nejbohatšímu .dědictví mužovu." Arndts n. u. m. str. 699. (63.) Proto
rádo od požadavku toho se upouští, PuclJta §. 456. [not. c.]. Schirmer
p. 8. 23., a Windscheid §. 5.74-. p. 5. zavrhují náhled, jako by věno
nepatrné vylučovalo dědický nárok vdovy, majíce jej za nesprávný výklad
zákona. Přísnější však rozhodnutí v Seuffertově Arch. IX. 47. Vyloučení
práva dědického, je-li smluvami manželskými postaráno o výživu vdovy:
tamto X. 273.

4) I kromě tohoto případu
lIikoliv za právo dědické, nýbrž
Vangerow II. §. 488. [str. 307. n.].
Windscheid §. 574. p. 10. Proti

pokládají mnozí právo nuzné vdovy
toliko za zákonné právo z odkazu.
Sintenis III. §. 165. p. 2. [str. 332. n.].
tomu Schirmer p. 15.
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D. O

§. 482.
bl

Dědieké

právo

dětí

Pozn. I) Dle nov. 18. cap. 5. Nov. 89. cap. 12. §. 4. jen tehdy,
pak-li zůstavitel žil s jed n o u souložnicí a děti narozeny a vychovány
byly v jeho domě . .
2) Srov. Gliick stl' . 473 .. 489 ., a zvláště co se týče dnešní
praxe : Mayer, Das IntestaLerbrecht der liberi nat.urales nach heut.
R. R. Tiibingen. 1838. Seuffertův Arch. L 87 . 88. VIII. 67. Avšak
praxi tuto zavrhují zejména sondy severoněmecké ve svých nálezích.
Seuffertův Arch . Vl. 223. VII. 202. XII. 343. Schirmer §. 12. P. 20 .. 36.,
srov. též Schlesinger v civ. Arch. L . str. 208.

3) Vyjímaje však vedle převládajícího mínění děti ex damnato
eoitu ano i ony ex meretrice nati. Schirmer . p. 33 . . 36.
4) Souložnice (kuběna) sama o sobě nemá žádného nároku dě
dického; než i onen nárok ku podílu dle počtu hlav vypadajícímu
shledává dnešní praxe závadným, ješto konkubinát se nedovoluje , při
čemž matka jeví se spoluvinnicí. Seuffertiiv Arch. IX. 46.
5) O podmínkách tohoto práva dědického : Schlesinger v civ.
Arch. L. 12. oproti Schirmerovi §. 12. P. 26. Srov. Windscheid §. 574.
P . 13. Pl'. ř. poskytovalo ještě a) spolukurialům mimořádného práva
dědického ke čtvrtině pozůstalosti, pak-li po zůstaviteli nedědili descendenti. L . 1 .. 3. Cod. quando et quibus debetur quarta pars ex boni s
decurionum 10. 34. Ustanovení toto jest nyní bez v.§'znamu. b)Kdož '
z dobré vúle podvolil se péči o blbce až do smrti tohoto, má nastoupiti na místo dědiců zákonných, kteří , byvše vyzváni, necht ěli
břímě to na sebe vzít.i. Nov. 115. cap. 3. §. 12. Případ tento sluší
však spíše pokládati za pÍ'Ípad odejmutí dědictví pro nehodnosť . Puchta
§. 560. not. r.
5 . ~ov .

89 . cap. 13.

b) Nov. 89. cap. 13.

posloupnosti testamentán1'Í.

§. 483.

nemanželských a jich zp1odite1e.

Dle zákonů Justinianových a) pÍ'Ísluší dětem v konkubinátě
zplozeným (liberi naturales) , 1) dle dnešní praxe dětem nemanželským
vllbec ("naturales" v dnešním smyslu), 2) pokud otcem byly uznány, 3)
právo dědické ku šestině dědictví jich zploditele, z kteréž části
jim náleží př'euechati matce své díl dle počtu hlav pro tuto vypadající. 4 ) Tu se však předpokládá, že nemanželský otec nezanechal
ani dětí i'ádně zplozených ani i'ádné · manželky. Naopak přísluší
i nemanželskému otci stejné právo dědické vzhledem ku dětem . /jl

a) Nov. 18. cap .

dědické

1) Pojem

závěti

(testamentu).

Závěť (testament) jest poslední pořízení vúle, obsahujíd platné
jmenování dědice (ustanovení dědice) . Vyhledává se spl1sobilosť
ziístavitele, činiti poslední pořízení, pak spllsobilosť ustanoveného
dědice, a z pravidla též šetí'ení určité formy, když se vllle prohlašuje. .Jméno samo (testament, testamentum) pochází od obvyklého 7.pftsobu, kdež se ku svědectví vyzývá.

Pozn. Definice v L. 1. D. qui test. fac . 28. l. není př·esná. Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post
mortem suam fieri velit, aneb u Ulp . XX. J. "mentis nostrae iusfa
sententia in id solemniter facta, ut post mortem nostram valea:t·" nesprávné jest odvozování v pl'. J. de test. ord. 2. 10. Testament~m ex '
eo appellatul', quod testatio mentis sit.; cf. Gell. noct. att. VI. 12.
Poslední pořízení byť i v náležité formě, ale bez ustanovení dědice '
učiněné, není testamentem: L. 20. D. de iUl'e cod. 29. 7.; testament
však .lze poříditi výminečné též beze všech náležitostí (solenní formy,
solemty) (§. 487 .). Zřízení testamentu sluje testal'i, původce (zřizo
vatel) testator. Toliko výminkou vyskytují se oba výrazy též vzhledem
k jinJrm posledním nstanovením vůle. §. uIt. J . de fid . hered . 2. 23.
L. 39. §. l. D. de legato III. L. 1. Th. Cod. de testam. 4. 4. - Co
se týče náuky o testamentu a sem náležející literatury , pojednává [Gliick
sv. XXXIII. str. 311. až sv. XXXV. str. 75.; pak (Miihlenbruch) sv.
XXXVIII. str. 118. až sv. XLI. str. 276.; koneČně sv. XLII. str. J . . 288. ;
sv. XLIII. str. 368 .. 493. aJ Heimbach vRtslex.X . str. 713 . . 1047.

§. 484.
2) O spt"tsobilosti ku zÍ'Ízení testamentu. a )
8pllsobilosť, činiti poslední pOÍ'Ízení, sluje testamenti factio. ' )
Aby tu bylo lJlatné poslední vúle, jest zapotí'ebí, aby zřizovatel
(testatol') v době, kdy se testament úizuje, skute{:ně byl spftsobilým, b) a by sám o tom byl př'esvědčen, d) leda že by byl vojínem.C)

al Inst. quilms non est permissum testamenta facere. 2. 12. Dig. qui testamellta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant. 28. 1. Cod . qui
testamenta facere possunt vel non . (Kriige1': q. f. testamentum p. v. n. possunt.)
6. 22. b)!--: 19. D. h. t: cf. L. 1. §. 1. 5.D. de legato liL cl L. ll. §. 1. D.
de test. mlllt. 29. 1. d) L . 1. pl'. D. de legato III.

138
Dle práva římského závisí spůsobilosť ku poslednímu · ponzení na
:5tátním občanstvÍ; pozbývá se jí následkem capitis deminutio magna,
pro tož jsou capite damnati nespůsobilými. e) Ustanovení toto v dnešním
právu obecném neplatí. '2) Taktéž nelze dnes ještě mluviti o nespúsobilosti apostatů (odpadlíků) a haeretikú (kacířů). f) Mimo to
jsou nespúsobilými: 1) odsouzený pisatel potupného spisu ("zrádné
cedule" , paskvilu), g) 2) notorický (vúbec známý) lichvář, pak-li nevrátil úroky nezákonné, h) 3) kdo za marnotratníka byl prohlášen, i)
4) děti v moci otcovské se nalézající (filiifamilias, Hauskillder), k)
vyjíml1je co se týče bona castrensia a quasi castrensia; I) k účellun
nábožným 3) mohou však se svolením otce poi'izovati i o majetku
bona adventitia zvaném; m) 5) nedospělci; n) o) osoby nemající spů 
sobilosti vúle, zejména ~ílenci, 0) vyjímaje v době světlých okamžikli, P) a všickni ti, kdož z kterékoliv příčiny nalézají se ve
stavu, kdež nemají vúle, pokud stav takový trvá, q) konečně 7) ti,
kdož nejsou s to, aby vúli svou způsobem srozumitelným projevili, ')
na př. němý, kterýž není písma znalý, a dle zákonného ustanovení
vúbec, kdo jest hluchoněmý od narozenÍ. 4)
Pozn. 1) Testamenti factio sluje ve smyslu objemnějším ona spů
právní, jíž jest zapotřebí, aby kdo, buď si co testatol' (závětce) aneb jako dědic, súčastnil se testamentu; toť význam, kterýž
vysvětluje se starodávnou formou testamentu, při čemž dědic (jall:o
familiae emtor) pomálIal při zř-Ízování testamentu. Gai. II. 103 .. 105.
V tomto smyslu může někdo míti testamenti factio (t. zv. testamenti
factio passiva), a přeee nikoliv testamenti ťaciundi facultatem (t. zv.
testamenti faetio activa) . L. 16. D .. h. t. 28 . 1. §. 4 . J . de hered.
qual. 2. 10. Avšak testamenti factio nazývá se Jéž prostě tato spůso
bilosť ku poslednímu pořizování vůbec aneb i zřízení testamentu samého.
L. 1. pr. D. de te st. milit. 29. l. L. 1. §. l. D. de tuto aet. 27 . 3.
- Na úplný nedostatek testamenti factio, v prvém smyslu, vztahuje
se výraz intestabilis. Auth . credentes (§. 2. P. 4.). Ale srov. L. 26.
D. h. t. 28 . l. Cum lege quis intestabilis iubetur esse, eo pertinet,
ne eius testimonium recipiatur ; et eo amplius, ut quidam putaut, neve
sobilosť
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ipsi dicatur testimollium . Cf. §. 6. J . de test. ord. 2. 10. et Theophil.
ad h. 1. Gel!. noct. att. Vl. 7. XV. 13. in f. Ve právu Justinianově
toliko paskvilant vf'slovně uvádí se jako intestabilis (not. g.); srov.
však též L . 3. Cod. de apost. 1. 7. Arndts v Rtslex. III. štl'. 916.,
civ. Schl'. ll. str. 74.

'2) Srov. Wachter, O nespů sobilosti posledně pořizovati pro spáchané zločiny a přisouzené tresty, v civ. ArclI. XVII. 14. Spi~. popírá,
že by v dnešním právu platily ještě případy nespůsobilosti pod č. 1.
a 2. uvedené (not. g. h.); s ním co do Č . 2. souhlasí Vungerow §. 428 .
[po č. IV. 1.]; oproti tomu s míněním převládajícím Puchta §. 463 .
not. 1. Zvláštního náhledu jest Tewes I. stl'. 138. násl., že prý osoby
do zajetí upadnuvší nemohou i dle práva dnešního učiuiti platný testament. - [O spůsobilosti žen, č initi testament, dle pl'. řím . viz Max
Cohn, Beitrage Z. Bearbeitung de s R. R. Heft 1. (187 8.) str. I .. 17.]
3) Nepráyem tomu odpírá na př. Puchtal §. 463. not. r . . t. ,
vztahuje cap. 4. de sepult. in 6to . 3. 12. toliko k mortis causa donatio
(arg. L. 25. §. l. D. de m. C. don. 39 . 6.) . Cap. 4 . cit. dí na k.:
Quamvis autem filiusfamilias absque patris adsensu sibi possit libere
eligere sepulturam, pro anima tamen sua (t. j. ad piam causam) praeter
ipsius arlsensum, nisi peculium castrense aut quasi castrense llabeat,
aliquid i1tdicare non potest. Indica/oe však znamená ve středověké latině '
tolik co supremo iudicio de bonis suis decernere. Srov. Glossar. man. ud
script. med. lat. S. v. iudicare. Heimbaéh v Rtslex. X. str. 726. 883.
4) Dle staršího práva nemohly, leda na :t:ákladě zvláštního po volení, závěť činiti pro formu této osoby němé a hluché (vyjma vojíny
L. 4. D. de test. milit. 29. 1.). L. 6. §. l. L . 7. D. h. t. Justinian
v tom učinil změnu na základě L. 10. Cod. h. t., prolllásiv však, že
osoby od narození hluchoněmé vůbec jsou nes!)ůsobilé; cf. §. 3. J. ll . t.
Naučil-li se takovýto hluchoněmý mluviti neb psáti, miHe zajisté státi se
spůsobilým , posledně pořizovati, na základě zvláštního povolení vladařova; mnozí však ex ratione legis mají za to, že tollo lIení ani zapotřebí, jen když spůsobilosť ku prohlášení vůle byla najisto postavena
. úředním vyšetřováním. Srov. Preuss . Landr. I. 5. §. 17l., 12. §. 26.
3) O for m ě t e s tam e n t u. ")
a) Závěti soukl'om ťo .

o) L. 8. D. h. t. 28. 7. cf. L. 9. 13. eod. L. 2. Cod. h. t. 6. 22. cf.
§. 469. 471. P . 2. f) L. 3. Cod. oe apostat. 1. 7. L . 4. Cod. de haeret. 1. 5.
cf. §. 471. P. 2. g) L. 18. §. 1. D. h. t. L. 5. §. 9. D. de iniur. 47 . 10. h) cap . .
2. de usuris. in 6to. 5. 5. ') §. 2. J . h. t. 2. 12. L. 18. pl'. D. h. t. cf. Pa.uli

sent. III. 4. a. §. 6. 7. 12. Nov. Leon. 39. k) Pl'. J . h. t. L. 6. pr. L. 16. pl'.
D. h. t. L. 3. §. 1. L. ll. Cod. h. t. · I) Pl'. J . I. C. L. 12. Cod. h. t. Noy. 123.
cap. 19. d. L. 26. D. de test. milit. 29. 1. Ulp. XX. 10. m) Cap. 4. de sepult.
iu 6to. 3. 12. ll) §. 1. J. h. t. L. 5. D. h. t. L . 1. §. 1. D de tuto act. 27. 3.
0) L. 16. §. 1. D. h. t p) L. 9. Cod. eod. q) L. 2.17. D. eod .. L. 3. pl'. Cod.
eod. cf. Paul. 1. c. §. ll. L. 27. pl'. D. de cond. instit. 28. 7. §. 59. not. b. C. d.
r} L. 10. Cod. h. t. 6; 22. cf. L. 6. §. 1. L. 7. 16. pl'. D. h. t . 28. 1. NotariMsordnung z r. 1512. Tlt. II. §. 4.

a ) Řád n á fo

j'

m a.

§. 485.
Závěť lze učiniti aktem soukromým, písemně neb ústně. K tomu
jest zapotřebí sedm svědků , b) současně přítomných , tak že testatora
.

a) Jnst. de testamenlis ordinandis. 2. 10. Dig. qui test. fac. poss. et qucmadmodum fiant. 28. 1. (§. 484. not. a.) Cod. de testam"ntis : (et) quemadmodull1
testamenta ordinentur. 6. 23. NO . z r. 1512. Tit. II. O testamentech. b) §. 1 . . 3.
J. h. t. 2. 10 .
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pozorovati mohou, c) v jichž přítomnosti celý akt, kte1'ýmž testament
:,;e zi'izuje , má se vykonati bez značného přerušení d) (unitas actus). I)
Při ústní závěti (testamentum nuncupativum) jest nutno, by závětitel
oznámil svědkům celý obsah testamentu svého zpúsobem slyšitelným
a srozumitelným,O) načež pak k vftli dúkar-u múže se o tom písemné
poznamenání učiniti (testamentum nuncupativum in sc1'ipturam 1'edactllm). K písemné závěti však náleží podstatně listina, v níž nalézá se obsah poslední viHe , a múže listina ta již dÍ'Íve býti sdě
lána. 2) Testa tor musí listinu tu u přítomnosti všech svědků r-a svúj
testament uznati a ji podepsati, a pak f) dáti podepsati a pečetí
opati'iti od svědkú, kteÍ'Í ostatně v tomto případě nepotřebují znáti
obsah závěti. 3) Pak-li testator celou závěť vlastnoručně sepsal 4)
a výslovně v ní uvedl, že tak se stalo (testamentum holographum) ,
není podpisu jeho více zapotřebí. g)
POZIl. I) L. 21. §. 3. D. h. t. 28 . 1. TJno contextu actus testari
oportet; est autem uno contextu nullum actum alienum testamento intermiseel'e. N. O. §. 7. "Desselben Tags und Zeit, ohne dass einige andere auswendige Handlnng oder Weile, denn allein die der Leibsnoth
l!alben geschehe und ldein ware, dal'zwischen falle." §. 9. " Zu einer
Zeit und an einer statt; also, dass kein ander Zeit, denn die klein
ware und aus Nothdurft der Natur sich begebe, darzwischen falle ."
Planým slovíčkái'stvím jestiť tedy, prohlašovati testament za neplatn)',
jenž před půlno éí byl zapo čat a ukončen po ptHno ci : Marezoll v Lindově Ztschr. lY. 4. [§. 3. str. 68. násl.] , s nímž též souhlasí Vangerow
II.. §. 444. 6. vyd. str. 165. násl. a Heimbach str. 773 . násl.; proti
tomu F ein ve svém pokračování Gliicka d. 45 . str. ll. násl. a nyní
i Vangerow 7. vyd. n. str. 141 . násl.

2) Sepisuje-li se závěť písemná teprve, když se zřizuje, aneb
když se ústní závěť písemně sd ělává, vyhledává se ku platnosti této
listiny, aby se přečtla před testatorem a svědky : N. O. §. 5.
podpisu a pečeti svědků a k tomu
jich jména ku peč. eti . Spangenberg v civ.
Arch. V. 5. [str. 144. násl. Srov. Bruns, Die Untel'schriften ill d. rom.
1iechtsurkullden ve Verh. der Bp.rliner Akad. 1876. str. 88. násl.] . Dle
dnešní praxe s tačí , když svědek v listin ě neb na zevní straně své
jméno napíše, přitisknuv pečeť. - Pečetě mohou býti vlastní neb cizí; .
§. 5. J . ll. t. 2. 10 . L. 22. §. 2. D. h. t.; i dle pr áva dnešního:
N. O. §. 10. "Es mogen aneh ihre1' einer oder mehr, so nicht eigen

3) Dle pl'.

je š tě

opětného

ř. bylo potřeba

připojení

C) L. 9. Cod. h . t. G. 23 . cf. L . 22. §. 6.
L. 28. pl'. §. 1 .. 5. (L. 28. pr.) Cod. h. t. L .
0) L. 21. §. 4. L . 26. Cod. h. t. L . 20. §. 9. L.
Cod. h . t. §. 3. 5. J. h. t. cf. L . 22 . §. 2 . . 7.
g) L. 28. § 6. (1.) Cod. h. t.

D. h t. d) L . 21. pr. §. 1. 2.
20. §. 8. L . 21. §. 3. D. h. t:
21. pr. D. h, t. f) L. 21. pr.
L. 30. D. h . t. NO. §. 7. 10.

Signet hatten, eilles oder 111eh1' der andem Siglleten sicl! l!ierinn gebrauchen." Srov. §. 7. tamto "mít ihrem gewohnlichell Signet zn besiegeln." Srov. však též W. Sell, Versuche I. str. 225. násl.
4) PJ'íliš úzkost.livý předpis, dl e něho ž test.ator byl povinen jména
dědiců vždy vlastnoručně, napsati (§. 4 . J. b. t.. L. 29. Cod . h. t.),
Justinian sám zase zrušil v Nov. I Hl. cap. H.

§. 486.
Oněch 7 svědků, ku kterýmž i .pisatel testamentu muze náležeti, I) musí v době, kdy testament se zřizuje, býti vesměS osoby
spl1sobilé, a) vyzvané 2) ku podání svědectví a zpravené o tom, kdo
testatorem jest; b) musí se též dobrovolně ku svědectví propújčiti . c)
Pouze dospělé osoby mužského pohlaví, kteréž mohou za dědice
býti ustanoveny, jsou spúsobilé, aby mohly býti svědky poslední
vi'tle. d) 3) Nespúsobilými jsou pak zejména ještě: 1) Kdo prohlášen
za mamotratníká a osobu lm svědčení neschopnou (intestabilis), e)
2) osoby ku prostému svědectví přirozeně neschopné, ') zejména
šílenci, osoby němé, hluché, též slepci, 4) 3) kdo dědicem jmenován,
jakož i osoby s ním mocí otcovskou spojené, g) 4) kdož nalézá se
v moci testatorově, jakož i naopak 5) ten, v jehož moci testator
aneb s nímž týž nalézá se v téže moci otcovské: h) Legatai'i a fideikomisarové jsou platnými svědky. i) Omyl \'e vlastnosti svědka nepúsobí z -pravidla, aby svědek nespůsobilý stal se spúsobilým . 6)

Pozn. 1) L. 27. D. h. t . Domitius Labeo Celso suo salutem .
Quaero, an testium numero habenrlu s sit is , (jui, cum rogatus est ad
testamentum scribendum, iclem quoque, cum tabulas scripsisset, signa.ve rit ? (tak %V. cjuaestio Domit.iana). Juventius Celsus Labeoni suo salutem : (Aut) nOll intelligo, quid sit, . de qno· me ('onsulueris , aut valde
stul ta est consultatio tua ; plus enim quam riclicululIl est, dubitare.
an aliquis iure testis adhíbitus sit, quoniam idem et tabulas testamenti
scripserit (respon sum Celsinum). - T estes idonei, rogati, voluntarii
(not. a . . c.).

2) N. O. §. 3. "Es ist aueh im Testament nothig, dass dlE'
Zeugen nicht allein gebeten, sondem insonderheit zu Aufrichtung des
Testaments berufen und genommen, oder aufs wenigste, wa · sie ungeschicktercling unberufen zugegen waren, darzu ermahnet uml besprache n
werden. "
a) L. 22. §. 1. D. h. t. b) L . 21. §. 2. eocl L . 21. pl'. Cod . h. t. c) L. 20 .
~. 10. D. h . t. d) L. 20. §. 6. eod. §. 6. 7. J. h. t. e) §. 6. J. L r. L. 18. 26.
D. eod. f) L. 20. §. 4. eod. g) L. 20. pl'. end . §. 10 . .T. pocl. I,) L. 20. pr.
cit. 9. J . eod. I) L . 20. pl". cit.. §. ll. J . I. C. L . 2:.! . Cod . h. t.

143

142
3) N. O. §. 6. "Denn viel seynd in Rechten zu solcher ZeugllÍss
verboten, als gemeiniglich alle die, so selhst nicht magen von Recht
Testament machen oder aus Testament etwas empfahen, aucl! Frauen
oder Hermaphroditen, das seynd, die mannlich und frtiulicl! Gemacht
haben und in dem fraulichen Gemacht furtreffen" atd. Neprávem tedy
t;rdí Mayer, Erbr. §. 9., že by všickni ti, kdož nemohou poslední vi'lli
učiniti, byli svědky nespůsobilými. Slova, jichž se v cit. předpisu (N. O.)
užívá, opisují toliko výraz, kterýž značiti má úplný nedostatek testamellti factio (§. 484. P. 1.). (Dle Nov. 90. cap. 1. dlužno z pravi (Ha, vyjímaje pHpad nouze, povolati svědky bezúhonné).
4) Slepci neuvádějí se výslovně jako osoby nespi'lsobilé, ale. za~
jisté jen "proto že římským právníkům ani na mysl nepřišlo, pokla,datl
za možné svědky slepé při aktu, jejž . .. beze zraku zúplna a ve vsech
jeho podstatných momentech pozorovati není možno." Puchta §. 465.
not. p. Mnozí jsou však náhledu jiného, srov. Vangerow §. 444. [str. 138.].
Windscheid §. 542. P. 6.

5) §. 9. in f. J . h. t. Sed si filiusfamilias ?e castrensi . p~culio
post missionem faciat testamentum, nec pate~ ems. recte adhlbetur
testis , nec is, qui in potestate eiusdem patn.s est; ~ep1'O?a,tU1r~ est
enim in ea re domesticum test'Í1noniunt. Cf. Gal. II. 106. Jmy nahled
sděluje Ulpian v L. 20. §. 2. D. h. t., jemuž mnozí eo důslednější~:.u
dávají přednosť před tak určitým výrokem institucí. Puchta §. 460.
not. s. Windscheid §. 542. P. 10. Oproti tomu vztahují Vaugerow II.
str. 140., Heimba.ch n. u. m. str. 769. a j. ono místo pandektové, na
případ, kde syn činí ' poslední vůli ještě jako vojín (§. ,~8~.), mlsto
pak v institucích obsažené na případ, kde testament znzuje se . po
propuštění ze služeb vojenských. Srov. Fitting, Das castrense pecuhum
str. 205. násl.
6) Výjimku činí pl'. ř. v tom případě, když za svědka byl vzat
otrok, jenž obecně za svobodného byl pokládán. §. 7. J . h. t. L. 1. Cod.
h. t . Užívati této výminky obdobně, jest na pováženou. Srov. Unger ,
Erbr. §. 10. P. 16. Windscheid §. 542. P. 16.

1) V příčině závětí vojínů. a) Tito mohou učiniti poslední vMi
beze všech fonn<Ílností dle práva i'ímského po čas polního ta2ení, b)
dle řádu notariátního c) pouze po dobu piHky (jinak jim nále2Í,
by pi'ibrali si dva svědky); běžíť zde toliko o jistotu co do vůle. d)
Takovýto vojenský testament však pozbude nečestným pl'opuštěnÍm
vojína ihned své platnosti, po propuštění čestném teprve po uplynutí jednoho roku. e)
2) Ku platnosti testamentu slepce jest mimo obyčejné formálnosti ještě zapotřebí l!řítomnosti notái'e neb osmého svědka. Tý7.
musí vúli, kterouž testator svědkům zúplna a srozumitelně oznámil,
v jich přítomnosti sepsati aneb villi dříve sepsanou přečísti , a pak,
kdy ji byl závětitel potvrdiL listinu tu spolu s ostatními svědky
podepsati a pečetí opatřiti. f)
Písemnou závěť osoby, kter:íž 11 e m úže psáti,~) bud' si že
neumí neb z jiné příčiny, musí na místo této podepsati g) osmý
svědek,3)

Pozn. 1) Výsaua, jíž testament vojenský UZlva, propUjCUje se též
osobám takovým, kteréž ve svém povolání sdílí nebezpečí vojínů, pro
případ, že v nebezpečí tom zahynou. L. uIt. D. ll. t. 29. 1. L. uno
D. de b. p. ex . test. milit. 37. 13. - Srov. vůbec MuhlellbruclI n.
U. m. d. 42. str. 19 .. 130. Fitting, Zur Geschichte des Soldatentestaments. [Spis slavn. za příčinou Witt-ova dokt. jubil.] 1866.
2) [Ustanovení toto nel)latí o testatorovi, jenž umí psáti, ačkoliv
N. O. §. 7. dí: "wo er nicht sclIreiben kiinnt, odel' alsdann nicht
mocht" (= vermochte)J. W. SelI, Versuche 1. str. 218. násl.
3) [Týž má podepsati se s v Ým jménem s doložením, ~e podepisuje
za test.atoraJ. Seli n. u.m. str. 222. násl. Winclscheirl §. 543. P. 8.

§.488.
bh) Za příčinou zvláštních okolností pi'i zi'izování tes talllentu.

fl)

Mimořádná

jonna ,

§.487 .
aa) Za

pl'íčinou

osoby t es tatorovy.

Z ř'ádných předpisll O formě testamentu jsou některé výminky,
dílem polehčující (v kterémžto případě sluje takov}r testament priVIlegovaný), dílem přitěžující. Takovéto výjimky, a to nejprve co
do osoby zústavitele, jsou následující:

1) . Po čas panujíd nakažlivé nemoci dovoluje se, by svědkové
nebyli současně přítomní. nýbrž jednotlivě a odděleně povinnosti
své zadost učinili ;a) tak zv. testamentum tempore pestis conditum. J)
a) Jnst. de militari testamento. 2. ll. Dig. de testamento militis. 29. 1.
Cod. 6. 21. cf. Dig. de bOllorum possessione ex testamento militis. 37. 13. b) PI'.
.T. I. c. L. 17. Cod. h. t . cf. L. 42. D. h. t. 29. 1. C) NO. §. 2. II. k. J) L. I .
pro L. 36. pro L . 40. pr. D. 1. c. L 15. Cod. h. t 6. 21 . L . 19. Cod. de part.
:l. 3. e) §. 3. J . h. t. 2. ll. L . 26. D. h. t. f) L . 8. Cod. qui test . far . 6. 22.
NO. §. 9. B') L. 21. §. 1. L. 28. §. 6. (1.) Cod. cle testam. 6. 23.
a) L. 8. Cod. de testam. 6. 23.
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Zřizuje-li

se závěť na venkově, stačí v případě nouze pnz nichž, neumějí-li všickni psáti, ti, kdož
jsou písma znalí, mohou ostatní spolupodepsati; v tomto případě
jest třeba, by svědkové obsah testamentu znali a po smrti zústavitele o tom přísežně byli vyslyšeni; b) tak zv. testamenturn ruri
conditum. 2)
Pozn. I) O různých náhledech viz Marezoll v Lindově Ztschr. IV.
str. 77. násl. Miihlenbruch n. u. m. d. 42. str. 262. násl. Ackermann
v civ. AI:ch. XXXII. 2. Vangerow §. 444. (II. str. 142. násl.). Heimbach
stl'. 815. násl.
2) Srov. Marezoll v civ. Arch. IX. 15. Fritz v Lindově Ztschr.
V. 2. Miihlenbruch n. u. m. str. 245. násl. Heimbach str. 825. násl.
tomnosť pěti svědků,

§. 489.
ce) Z a p i'í čin o II ob s a h II t e s tam e II t ll .

Z tohoto ohledu požívají výsady 1) tak zv. testamentum parentis inter liberos, t. j. testament, ve kterémž poř'izuje se pouze
ve prospěch dětí neb dětí dítek testatorových . I) Tu třeba toliko
spisu, v němž testátor vlastnoručně poznamená jména ustanovených
descendentú a jich podíly, a sice slovy, nikoliv číslicemi, př"ipojiv
též datum a) Ústně lze takovou závěť učiniti u přítomnosti dvou
svědkú. b) Ustanovení cizích osob za dědice pokládá se zde jako
hy se nebylo stalo. Též odkazy ve prospěch těchto učiněné jsou
jen tehdy platny, pak-li př'íkaz takový udál se před svědky v počtu
náležitém pl-ítomnými. C) Starší dle obecného práva úízený testamellt
[v. §. 23.1 nepozbývá platnosti následkem testamentum parentis
inter !ibm·os. d) Od tohoto rozdílné jest poř'ízení tak zv. divisio
parentis intel' ,liberos, t. j. příkaz, jak má se rozděliti dědictví mezi
děti co zákonné dědice , C) což státi se mliže spisem bucl zllstavitelem neb ode všech clítek podepsaným.
2) Pořízení učiněná ve prospěch církve neb k účelúm nábož'ným (testamentum ad pias causas) nepotř'ebují dle práva kanonického f) ku platnosti žádnýeh formálností, stačíť, múže-li se takové
pořízení dvěma svědky dokázati.
L) L. 31. Ood. eod.
a) L. 21. §. 3. Ood. de testam. 6 23. Nov. 107. cap. 1. b) NO. §. 2.
C) Nov. 107. cap 1. d) Nov. 107. cap.2. o) Noy. 18 ('ap. '1. Nov. 107. cap. II.
cf. L. 20. §. 3. L. 32. 33. 3!:J S. 1. D fam. el'c. 10. 2. L. 10. 16. 21. Ood. eod .
3. 36. I) Oap. 4. 11. X. de test. 3. 26.

Pmm. 1) Srov. Mtihlenbruch n. u. m. str. lF>1 . . 245. Heimbach
st.r. 83 7. násl.
" '!) Sporno, zda-li svědkové tito jsou sv ě dky solennÍmi (náležitými) ?
M~l!Jlellbru ~ b n. ,LL m. , str. 130 . . 150. [zvl. str. 133. násl.], aneb pou ze
s v e ~lky 1~r~vodnIl11l ~ PfeIffer, Prakt. Au sf. II. stl'. 340. násl. Schulte
v Lmdove Ztschr. n. F. VIII. 6. Heimbach str. 8 68. ná sl. Srov. S euffertův

Arch. VIII. str. 149.
~.

490.

b) ZávHi

veh~jll ť.

Formálnosti, jicM pI·j záv ěti soukromé Řet{it.i dlužno lze nahl'a.~iti s~olupúsobellím veřejné autority (odtud náz ev: ver.ejné závéb) , a SI~C 1) SPOlllpúsobeníll1 vladai"e tím, že týž prijme písemný
t.estament ;lemu zfvčtitelem podaný a) (testamentllm principi oblatum) ;
2) spolupusobemm soudu (t. zv. testamentUIl1 iudieiale) bucTsi že
testator ozmímí svou vůli v soudním protokole b) (t.. zv. te~tamentum
aP:l.d act.a conrlitllm), aneb, jak praxe clovoluje, že odevzdá písemný
SVll] testament soudu clo uschování (t.. zv. testamentum iucliei oblatum), o čemž se obyčejně též protokol sepíše. 3) Dle práva kanockého lze poslecl~Í ~flli učinit.i též p{edfarář'em a rl věllla svěrlky C)
(testam~l1t kan~mcky). Ustanovení toto nestalo se v obecném právu
německelO pravidlem, ačkoliv v jednotlivých, zejména clurhovních
zemích se uznávalo.
,Pozn. V pří čině nutné jednoty aktu (llllitas actu s) při testam entu
soudl11l11 v. FrancIe v pl'::t1,t. Arch. Vl. 17. [EM. 374. núsl. ZJ'izování
te s ta~lentll před fal'ó}em fl, rlvěma :,: vřrlky (N euYoJ'pommel'n) : Sonnenschnndt, Pralit-o Erc'irt.. NI'. 7 ..1.
4) O b S a h z á v č t. i.

§. Mll.
a.) O obsahu závětivi'the c .

Poclst.atným obsahem Zlí.věti jest. jmenování clficlir.c ;.") táž mu sí
obsahovati aspoú platné llstanovenÍll ě II i f'. e, mMe v ~ak obsahovati
též i j iniÍ 1'llzná opatření. Co v testam entu obsaženo , musí však

s 1 (~) i~') O~tl./e t~st8mi (j. 23. f·f.
s. . . ., . e. ". 1. Ol . I. e. cf.
k stam. 3. 2G.
a) L . 1. §. 3.

n.

Nov. Valent. tito XX. 1. §. 1. 2. b) L . Hl.
Nov. Val ent o cit. §. 2. ") Cap . 40 . X , de

de vul go suhst. 28. 6.

Arndt sov)' Pand el" )'.
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1) býti skutečnou vuJí zll stavitelovou ; b) 2) lze aspoú v odpor vzíti,
pak-li obsah testamentu zakládá se na omylu takového druh11 , 1)
aby mohlo se za to míti, že zllstavitel bez tohoto omylu OlJatření
ono nebyl by učinil; 0) 3) nesmí též vzniknouti d) donucením zústavitele,2) za což se ovšem nepoldádá prosté domlouvání, e) aniž
4) smí obsah závěti býti nemravným neb proti zákonu buďsi sám
sebou neb pohnutkoll (motivem), o kterou se nařízení opírá ; proto
zvláště neplatným jest ustanovení dítěte za d ě dice , kteréž zústavitel zplodí s osobou, kterouž nemťlže za manželku svou pojati 3)
aneb kteráž v té době jest za jiného provdána, f) dá.Je jmenování
vladaře dědicem litis causa, t. j. aby odpúl'ci ve ph zpllsobena
byla škoda, g) jakož i všeliké na1'Ízení kaptatorní, ll) t. j. takové,
]{teréž spojeno jest s podmínkou, že osoba obmyšlen á budoucně
obdaí'í ve své poslední vúli též zústavitele neb jinou určitou osohu. 4)
Vyhledává se též, 5) by vllle zústavitelova lJyla ur čit á : lze sice
položením podmínky zajisté nepřímo zpúsobiti, aby pusobnosť posledního pořízení závisela na libovMi určité osoby, bez jejíž vMe
totiž nemllže podrllínka dojíti splnění; i) avšak nařízení , zejména
ustanovení dědice, jež vubec, buď přímo, buď ve formě podmínky,
zústaveno zhola libovllli třetí osoby, prohlašuje právo Í'Ímské za
neplatné. k) Než spomo jest, zda-li nemohlo by se dle dne ~ního
práva též pUmo svěřiti určité osobě , aby táž nalo žila s pozllstalostí. 5)
Konečně

H) musí vule býti projevena, m) a sice zúplna, I) byj;
i nikoliv zcela jasně; n) nesprávllým pojmenováním, buďsi osoby
obmýšlené 0) aneb p('edmětu pí'ikázaného, P) neruší se platno sť na h) L. 9. jil'. §. 1 . . 7. D. de herecl. in stit. 28. 5 . L. 2. §. 7 . D. cle b. p .
s. t. 37. ll. 0) L. 72. §. G. in f. D. cle coucl. et cl em. 35. 1. L. 4. §. 10. D.
de duli mali exc. H 4. cf. a) L. 27. ~. 4. L 28. D. dr inoff. te st. 5. 2. L. 93.
(92.). D. de hel'cd. iust it. 28. 5. L. 0 10. Coll. de tc~t. mi 'it. 6. 21. (l) L. 4.7.
Cud . de h en ·cl. insi it. 6. 24. L. 5 C"d. de tesLam. 6. 23. cl) Arg. not. b. c.
L . 20. §. 10. D. qni test. fa c. 28. 1. L. 1. Cod . si qni s Rliqllcm tf'stari 1'l'1Ihihuel'it vel (;o(·gerit. 6. 34. l'f. Dig. 20. 6. e) L. 3. li. h. 1.. L. 3 Cod. h. t.
f) §. 28. J. de l~g;jt.. :!. 20. L 9. §. 1. 3. 4 D. de li". er. pn~t . :28. 2. g) L. 92.
(91.) D. d ," l, el'c I. instit. 28. 5. h) L. 29. 71. 72. (70. 71.). D. eod. L. 64. D
<II' I(' ga~. 1. L. 1. D. de his LJuae 1' [", non ~cril ,t. 34. 8. L. 20. ~ 2. D. de COlU!.
inslit.. 28. 7. L ll. Cod. de t , st. Hlil. 6. 21. (S. 68. 1'. 2.). Cr: L. 2. 82 . (81.)
§. I. D. de llPrecl . inst. 28. 5. i) L. 32. pl'. L. ti9. (ti8.). D. ch· hind. in sti t:
:28. 5. L.52. II . clp, ('oncl. et de,u. 35. 1. (§. 68. 1'. 3.). k) L. 60. (68.). cit. L. 1.
pl'. D. de legato jl. L. 43. §. 2. D. cle lega r. I. cf. L. 46. ~ 2. D. de fidei, ·omlll.
lib. JO. 5. 1) L. 25 . D. qui test. ťat'. 28 1. L. 9. §. 5 D: de herec!. il!stit. 28.
5. cf. L. 9. (b.). Coll. dl' illsr.. ct suhst. 6. 25. m) L. 9. pl'. ~ . 0. L. 63. (62.).
~. 1. D. I. ". L. 3. Tl. dr r .· b. dnh . 34 . .5 . L. 4. pro D. de legat. l. ") L. (;:3 .
(62.) §. 1... it. L. 03. ~. 1 D. cle rond. pt dem. :"5. J . rf. Dig. de rehu s dubii s.
04. 5. (~. 75.1. 0) L. 4l:1. (4H.) . ~. 3. ]) . de bel','d. in ,t. 28. 5. L. ;;3. pl'. L.3 ·1.
1)1'· D. d l' rand. et d, m . .~5. I . P , §. 30. J. de legal. 2 . 20.

.

nzení, jen když 17:e poznati vúli. Neplatné jest však takové nal'ízení, q) když obmýšleného lze poznamenati pouze na základě známky
pro něho potupné. 6)
Aby se zabezpečilo , že zústavitel svou vůli jistě projevil,
prohlašuje se na základě tak zv. Sc, Libonianum 7) za neplatné
každé pořízení ve prospěch toho, kdož zllstaviteli píše závěť (vyjma,
~e by byl jediným dědicem zákonným), pokud ovšem pořízení takové přiná~í mu nějaký prospěch a pokud zltstavitel sám ono na'Í'Ízení nepotvrdil ph svém podpisu aneb zvláštním podpisem. ')
Pozn. 1) Případy toho druhu jsou dle 1Iot. C. a) když závětitel
omylem předpokládal smrť osoby, které ž by jinak přednosť dal ; dle
c. fl) kde omylem měl za to, že tu př'íbuzenství, bez kteréhož by nebyl
tak naložil. VYeil v Lindově Ztschr. n. F. XX. 3. Unger, Erbr. §.
P. 3. Vangerow §. 431. P. 2. (7. vyd. U. str. 90. násl.). Windsclteid
§. 548. P. ] O. násl. Jinak platí pravidlo: falsa causa adiecta non nocet.
L. 72. §. 6. D. de cond. et dem. 35. 1. L. l. 2. Cod. de falsa causa
adiecta. G. 44. [Keller, Instit. str. 387. násl.J. Ustanovenému dědici '
o n ěmž dokázáno, že jest dítětem podvrženým, má býti dědictví od~
iíato ye pro spěch fisku dle L. 46. pl'. D. de iure fisci. 49. 14. O omylu ;
se zde ne činí zmínky. Srov. vůbec ještě Savigny III. str. 377. násl. '
TýŽ má za to , že nesluší dále jíti, než až kam směřují rozhodnutí, obsažená v pramenech, tak i Sin tenis III. §. 171. P. 60. Brinz str. 766.
Seuffertův Arch. XI. 58. Schletterovy Jahrb. XIII. str. 103. [č. 62.].

13.

..

2) Vynucené lJoslední pořízení pokládá většina spisovatelů právem
za neplatné. Gliick d. 33. str. 426. násl. Miihlenbruch ve svém pokrar:ování díl. 43. str. 485. násl. Tomu nas vědčuje jednak p~'avidlo, dle
něho ž s ~lů.r~z~m jes: přihlížeti ku pravé vůli zůstavitele (not. b. c.),
za Jakouz Jeste méne lze pokládati vůli vynucenou, ne ž vůli omylem
zpúsobenou, pak zajisté i L. 1. Cocl. h. t. 6. 34. (Civili (lisceptationi
crimen adiungitur, si testator non sua sponte t.estamentum fecit, sed
compu~sus a~) eo.' cjui heres est in stitut.us, vel quoslibet alio s, ljUO S
noluent, scnpsont (hel'edes) (tak IIp.1'1'mnnn a 1í.1·iigc1'; lIlrl. má: vel
a quolibet alio, (lUOS noluerit sCl'ipsit hererles) a analo gie L. 20. ~. ] O.
rit. (not. cl.); neboť krIož k e svědectví byl přinucen, mú že přece v je š tě
o sobě býti svěd k e m platnÝ'm, kdežto ten, qui coactns voluit, ve Sln l'slu
prae g nantn ějším (le járlrn hlerlícím) přece noluit. Srov. nyní též Srbli em~nn, Vom Zwallge stl'. 80. 11ásl. D\\'ol'l~ak v Haimorlově VjSCIll'. IX.
LIt. st.r. 4G. Voigt, Condictionen stl'. GIS. P. 535. Kramer. De leer
van (len psychischen clwang, p. SG. sq. Czyhlarz v dogm. Jahrb. XIII.
str. 27. násl. - Tak i ra.k. ob. zák. obě. §. 066. Srov. p!'ll Sk. Lanclr. I.
12. §. 24. 25. J. 4. §. 31 .. 33. U ngr!', Erhr. §. ] 3. P. 2. Mnozí j so u
q) L. 9. § 8. D. tll' ll pred. in stit. 2R . G. cf. L. 49. (48.) . §. I . pocl. '') L . 6.
10. ll. H . 1r,. D. dp leg'" COl'llcli:l dr f;ll~i~ rl dr SP llatllsco nsll lto Lihoniano.
48. 10. Cod. dl' hi s qui sihi :Hl~r. l'ihll11t in trst"11lpnt". fl. 2R.
10*
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však náhledu jiného. Puchta §. 472. [not. a .. c.] 483. [odst. 2. č. 2.J
484. [not. g.J pokládá ustanovení, jež bylo vynuceno, toliko za zrušitelné, anili by se však vyjádřil, kým a jak ? Taktéž Seuffert §. 534.
(srov. však 4. vyd . p. 4.). S tímto náhledem souhlasí nyní i Vangerow
(6 . a 7. vyd. §. 431. P. l. č. 2.), l)Ozn:tmenávaje zvláště dědice zákonné neb v dřívějším platném testamentu jmenované jako ony osoby,
jež spáchaným donucením přímo byly poškozeny a kteréž t edy mohou
z pravidla žalovati o zrušení vynucené závět.i na základě restitutio,
actio quod metus causa, exceptio metus, kdežto týž dříve s Rosshirt.em
(Vermachtnisse I. str. 337. násl.), Sintenisem §. 17l. P. 53. b. (jenž
však ve 2. vyd. přidal se k novému mínění Vangerowa) a.t. za to
měl, jakož i Heimbach v Rtslex. X. str. 918. násl., že předmět vynucené disposice připadá vždy fi sku jako v případ ě odnětí dědictví
(erepticium), neshledávaje v tom žádné závady, že dle toho připadá
dědictví osoby donucené , kteráž ani žádný testament nechtěl a učiniti ,
fisku, ač nelze toho přímo dovoditi : n eboť L. 2. §. 2. D. h. t. 29. 6.
důkazu takového neposkytuje (srov. Pl'. §. 1. ibid .), vzdor 1... 19. D.
de his quae ut indign. 34. 9. Vangerow ll. u. m. Ale i nyněj ší náhled
po slednějšího postrádá vší posítivní podpory. Edikt v pří čině metus
jakož i in integrum r estitutio propter metum nemohou vztahovati se
k tomuto případu, proto že oba l)l'ávní pro stře dky s měi"ují toliko k tomu ,
aby odstraněna byla újma (Jaesio) donucenému způsobená, o nH nemůže zde b),ti řeči, a tak zv. civilis disceptatio v L. 1. Cod. cit. mů že
zrovna tak málo vztahovat.i se k oněm právním prostředkům jako ku
případu odnětí dědictví fiskem , nýbrž výrazem oním (civilis disceptatio)
vyrozumívá se zcela prostě spor o platnosť testamentu, vyvolaný obyčejnými žalobami dědickými . Sporná tato otázka jest však dle tohoto
novějšího náhledu Vangerowa nepatrné praktické důležitosti, j ešto při 
rozeně jen ty osoby odporovati budou platnosti testamentu , které~ při
tom mají nějl:!.k)T zájem. Srov. ještě §. 520. P. 1. f. Nyní Windsclteid
§. 548. P . 2 .. 5. prohlašuje se jiným způsobem pro zrušitelnosť (pouze
ten, kdož vynuceným ustanovením dědice z dědictví byl vyloučen, pak
d ě dicové zákonní a kdož dobrovolně byl jmenován) dle analogie č. 2.
a arg. L. 4. §. 10. D. de doli m. except.. 44. 4. Windscbeid §. 548.
P. 2 . . 5. Nebral by se tedy ohled na toho, kdož mimo vůli testatora
nebyl jmenován ? Byl-li A. dědicem 1/4, B. dědicem % ustanoven na
mí stě C., kteréhož testator chtěl vlastně jmenovati, obdrží A. celé dř 
dictví, C. pak ničeho? i když jest nejbližším zákonn)'m dědicem Zltstavitele, B. osoba cizí ? aneb má C. děditi 3/4 ab intestato vedle A. oproti
pravidlu §. 470.? - [Schlossmann, Z. 1... v. Zwange. 1874. §. 6. str. 48.
násl. , popírá jak neplatnosť tak i zrušitelnosť testamentu vynuceného.
Proti tomu Windscheid §. 548. P. 2. n. kl O nucení domlouváním
(ku pl'. "maritali sermone")? srov. L. 3. D. h. t. 29. 6. L. 3. Cod.
h. t. 6. 34. GHick d. 33. str. 433. násl. Schletterovy Jahrb . XII. str. 20.
L č. 37.]. Dotíravost lékaře ? prakt. Arch. ll. F. I. str. 3/15. násl.
3) Též ustanoven-li dědicem nelnan~elský pohrobek (posthurnu s)
vLlbec? Srov. Unger §. 14. P. 6. Wiudscheid §. 548. P. 20.

4) L. 71. (70.) cit. Captatorias institutione s non eas senatus improbavit, quae mutuis affectionibus iudicia provocaverunt, sed quarum
t;onclitio confertur ad secretum alienae voluntatis. Hartmann, Z. L. v.
d. Erbvertr. und gemeinsch. Test. str. 129. násL , proto tvrdí, že jako
hptatorní jest zakázána i výminka, že testament ji~ dříve učiněný
nemá býti změněn. - Též "disposici kaptatorní za neplatnou považo~
vati (Milblenbruch n. u. m. d. 40. str. 221. násL), jest omyl, kterýž
sotva lze omluviti zdáním nějakého důvodu ." Puchta §. 472. not. g.
Keller, Iustit. str. 370. nál. Novější zákonodárství nepHjala vůbec obmezeuí těchto. Unger, Erbr. §. 16. P. 8. §. 24. P. 7. - Dle staršího
})r. ř. neplatným bylo též po slední pořízení , jehož podstatným účelem
bylo toliko, aby jiná osoba byla potrestána (poenae nomine relictum)
Gai. II. 235 .. 37. 243 . 288. Ulp. XXIV. 17. XXV. 13.; dle práv~
Justinianova poří ze ní takové platí, neobsahuje-li jenom výhrúžku že
utrpí škody, kdo by opomenul vykonati nět;o nemožného neb nem~'av
ného aneb kdo by učinil něco, co právem neh mravem jest přikázáno.
L. uno Cod. de his quae poenae nomine in testamento vel codicillis
relinquuntur. 6. 41. §. ult. J . de legato 2. 20. cf. Dig. de his quae
poenae causa relinquuntur. 34. 6. Keller n. U. m. str. 868. náS'l.
5) Ulpian (fragm. XXII. 4.) vytkl zásadu: "certum consilium
~lebet esse testantis" a oclllvodúuje zásadou tou pravidlo starého práva, "
ze nemuze ustanovena býti incerta persona. Gai. II. 238. Nařízením
Justinianovým to dovoleno a platným se stalo, pak-li že jenom dosavadní neurčitosť osoby později se odstranila. §. 25 .. 27. J . de legato
2. 20. L. uno Cod. de il1certi s personis. 6. 48. (Jex restituta). Srov.
Heimbach v Lindově Ztschr. 11. F. V. 1. Přece však dí L . 32. pl'. D.
~e her.e~. instit. 28. 5. (Gai.): lIla institutio : quos Titius volttej'it,
Ideo vltlOsa est, quod alieno arbitrio permissa est, a dále L. 69 . (68.)
eod. (Pompol1.): Atquin si quis ita scripserit: si Titius voluerit, Sempronius heres esto, non valet institutio; ačkoliv platné by bylo ustanovení sub hac conditione: si Titius in Capitolium ascenderit. Cf. L. 52.
D. de cond. et dem. 35. 1. (Modestin .) : "non tamen poterit ... utiliter
legari: si Maevius voluerit, Titio decem do: nam in alienam voluntatem
conferri legatum 110n potest." Avšak L. 1. pl'. D. de legato II. (Ulp.):
In arbitrium alterius conferri legatum veluti conc1itio potest ; quid enim
interest: si Titius in Capitolium ascenderit, mihi legetur, an: si voltterit?
a L. 43. §. 2. D. de legato I. (Ulp.): Legatum in aliena voluntate
poni. p.otest, in .heredis Ilon potest. 1... 46. §. 2. D. 40. 5. (Ulp.): Sed
et slIta adscnptum sit: si Seitts voluerit, Stich'um liberum esse vola
mihi videtur posse dici, valOl'e libertatem , quia conditio potius esť
quemadmodum si mihi legatum esset: si Titius Capitolium ascendet'i/
V příčině spojení těchto míst srov. Vangerow §. 432. Savigny III.
str. 133. násl. Puchta §. 472. not. l. Sintenis §. 171. P. 4. Mayer,
V. Legaten §. 31. P. 12. a nyní Arndts v pokračování GJilckovýclt
pan~ekt . ~. ~~. str. 355. násL, kdež se dovozuje, že pokud se týče
fi;lelkomlsu ~IZ dle L: 46. §. 2. cit. a tak dle prává Justinianova při
vsech odkazl ch podmmka "si Seius voluerit" má se pokládati za clo-
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voleuou, L. 32. pr. a L. CD. (G8.) cit. však ~ůstaly rozhodnými co se
týče ustanovení dědice . Ale zcela oproti římské zásadě právní di cap.
13 . X. de testam. 3. 2G. (lllnocent. JIL): Qui extrernam voluntatem
in alterius lli~positionem comrnittit, 11011 viJctur tlecedel'e inte status. Pře
vládá však nálJled , že mí sto toto nem:í pl:,tno sti v oheellém právu,
ješto má se za to, že mí sto 0110 vztahovalo se pouze ku ~vláštnírnu
právu clucllOvníeb. J . II. Boehmer, acll1ot. ad cap. 13. cit. a ius cccles.
ad h. t. §. GO. GlLlekovy Panel. ll. 33. str. 47G. ll. M. str. 1 .. 23.
Vangel'ow §. L132. n. k. Deselel' v Rey s eherově Ztschr. f. deutsches
Recht IX. stl'. 14'L násl. 192. nú sl. Heimbach v Rtslex. X. str. 908.
násl., s (~íIl1Ž souhlasila i tato u(;ehní knihri ve vyJftních MíVt'jších,
srov. též n.tslex. III. str. 012 . (civ. SclJ)". II. str. 70 .) . P. 26. Avšak
s lepším právem tvrdí se, kterak spíše v cap. 13. cit. uzuává se
středověké právo ohy6ejové, llIe něhož se dopou štělo, svěřiti osobě
řečené manufideli s (TreulJtLlllller), hy táž naložila s pozů s talostí, a že
bezprávně upírá . se jasné obecné zásadě cap. 13. platnosť v právu
obecním tím, že se poukazuje k domnělé výsadě duchovních. Mayer
ll. u. m. P. 13. Vering, Erbr. stl'. 82G. násL, a náhled tento obšírnč
Lájí nyní Arndts v po](račování Gllickov)rch Pand. d. 46. str. 302
násl. Proti tomu však zase Serafini v Archivio giuriclico [111. p . 16G .
sqq.] "delle ultime volontiL rimesse ad arbitrio ďuna terza persona,"
též zvláště vytištěno Bologila 186D ., Windscheid, Pand. [§. 547. P. 3.
G.] §. 633. pod Č. 6. , též Baron, Panel. §. 396., kter)rž prostě prohlašuje, že právo ob yčejové v cap. 13. cit. uznan é "v pozdější době "
zmizelo. Rak. zák. obč. §. GG4·. dí v)r slovnč: " Der Erblasser mU8S dell
Erben selbst einsetzen; er kann dessen Ernennung nicht dem Au,;spruch eines Dritten Uberlasse n; " li: tomu Unger §. I'±' P. 4. §. lG.
P. 4. §. 57. P. 2. Jinak zase saský zák. obč. §. 208G .. 2088. [Srov.
ještě Sonnenscumidt, Prakt. Erort. Nr. 6. "Rechtsbestandigkeit einer
auf Befragen durch Bejahung erfolgtell Erbeinsetzung," a oproti tomu
rak. z. obč. §. 565.]. - Dovoleno jest, mezi více alten)ativně obll1)ršlenými osobami př'enechati volbu jinému, načež opomene-li týž voliti, jsou všiclmi stejně oprávněni. L. 24. D. de legato II. Srov. však
Unger §. 14. P. 4. Prostéille aut ille má se rozuměti však vůbec
kopulativně (ille et ille). L. 4. Cod. de V. S. 6. 38. Arndts 11 . U. m.
stl'. 456. násl.
6) Srov. Unger, Erbr. §. 14. P. 2. "Dle práva rak. závisí působno sť
poi'úellí na tOll1, jaký cit pro slušnosť má obviněný."
7) Srov. o tom Keller, Institut. str. 3G1.násl. Unger §. 10. P. Hi.

b) O ustanovení

§.
a)

Spl/'sobilosť

(lědice zvláště.

')

4092.

ustanoveného

dědice .

Aby ustanovení dědice bylo platným, a) vyhledává ::le testal1lenti factio (t. zv. t. f. passiva) toho, kdož byl ustanoven, totiž
a) Iust. cle hel'edibus institllendis. 2. 14. Dig. 28. 5. Cad. de herediblls iustitllendis et quae persouae hel'edes institui non pOSSllut. 6. 24.

sptlsobilosť,

za

dědice

ustanovenu býti, u) kteráž tu musí býti prave
v době, kdy závěť se činí, C) kdežto není nutno, aby v této době
byla zde i spftsobilosť, d) aby kdo mohl na základě testamentu nabývati (capacitas).2) Nespftsobilými, aby mohly býti ustanoveny,
jsou vllbec osoby, jež neschopny jsou děditi . 3) Za dědice ustanoviti lze i osobu dosud nezrozenou, e) pohrobka (postumus). 4) Osoby
právnické mohou býti ustanoveny potud, pokud př'iznává se jim
spúsobilosť k dědidví ,!) a dobročinné nadace g) lze i teprve zdcliti, když ustanoví se za dědice. 5)
Spůsobilosť k nabývání (capacitas) se obll1ezuje dle §. 417 . 2.
CL co se týče dětí nemanželsky zrozených a jich matky, h) pak-li
jsou zde děti řádně zplozené, v kterémžto pi'ípadč llell1ftže zploditel dětem nell1anželsl,ým dohromady nic více než l/t~l matce pak
samé nic více než 1/ '.l4 dědictví zústaviti. 6 )
Pozn. 1) Srov. vlibec 1\Hthlenbruch v pokračování GHtckových.
Pandekt cl. 30. stl'. 116 .. 470. d. 40. stl'. 1 .. 247. Arndts tamto d.
4G. str. 379. násl. a v Rtslex. III. st.r. 907 .. 918., civ. Schl'. II.
Nr. 37. str. G5 .. 76 .
2) Uo se t)r če ruzdílu mezi testamellti fadio a capacitas viz
Mi.ilJlenbrllch cl. 39. str. 117. násl. Vangerow §. 429. Arndts v Rtslex.
str. 908. (civ. Schl'. ll. stl'. G5.). Koppell, Erbr. I. Btl'. 297. násl.
315. násl. v\'indscheid §. 549. 550. Důležité případy takovéto nespů
sobilosti Ir nabývání dědictví (inkapacity) byly v právu starším dle Lex
Julia et Papia Poppaea vzhledem k osobám neženatým a be z dětným
(o tom G. Hartmanu v Ztschr. f. Rechtsgesch. V. str. 21D .. 255.),
a dle Lex JUllia No rballa co se týče osob zvan)rch Latini Juniani;
oba případy j sou v právu Justin. zastaralé. V tomto vyskytuje se je š tě
případ lle spůs obilusti (inkapacity) žen zvaných mulieres probrosae (L.
~. 41. §. 1. D. de testam. mil. 29. 1. cf. L. 23. pl'. §. 1 .. 3. Cod.
de nupt. 5. 4 .), kteréhož však praxe obecnoprávní neuznává. Mi.ihlenbruch d. 39. str. [264. násL] 276. násl. Sintenis III. §. 1G7. P. 15.
- K momentu spůsobilosti (capacitas) vztahuje se L. 63. (62.) pro
D. h: t. In tempu s capiendae hereditatis institni heredem po sse, benevolentiae elit, velu ti : L~tci'lts Titáts, IjUUIn capej"e potuerit, her-es esto;
b) U1p. XXH. 1. 2. (§. 484. P. 1.) . c) §. 4. J. cle herel!. qua1. 2. 19.
L. 50. (49.) §. 1. D. h. t. 28. 5. d. L 201. 210. D. de R. J. d) L. 63. (62.).
pl'. D. h. t. cf. L. 51. pro L. 5:2. n. de legat. II. U1p. XVII. J. XX. 8. 14.
XXI!. 3. Gai. ll. liL 144. 286. :l86. a. e) Pl'. J cle bon. poss. 3. 9. §. 28. J .
de legato 2. 20. L 6. D. del ventre in poss. mitt. 37. 9. L. 3. D. cle b. jJ. s. t.
';37. ll. L. 6. pl'. D. cle i"off. test. 5. 2. L. 127. D . de legato 1. cf. Gai. II. 242.
287. U1p. XXII. 18. 1f). f) L. 8. 12. Cad. h. t. (cf. L. 1. §. 1. D. de libert.
uuiv. 38. 3.). L. 1. 13. 22. 23. pl'. L. 45 (46 .). Cocl. de ss. I'ccles. 1. 2. Nov.
131. cap. 9. (§. 471. P. 3.). g) L. 24. 48. (49.). Cad. de episcop. et c1er. 1. 3.
Nov. Ul. cap. ll. cf. L. 28. Cucl. 1. C. 1. 3. h) Nov. 89. cap. 12. §. 2. 3. cap.
13. cf. L. 2. 8. Cad. de uatura1. lib. 5. 27.
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lclem et in legato . Neprávem mnozí (Mi.thlenbruch d. oU . .str. H5 .
násl. Mayer, Erbr. I. str. 45.) na zákÍadě toho tvrdí, že lze ustanoviti za dědice osobu toho času nespůsobilou s tou podmínkou, když
by později dosáhla testamenti factio. Arndts vRh . Mus. V. str. 212.
násl., v Rtslex. str. 910. (civ. Schr. II. str. 67 . násl. 491. násl.).
Koppen, Erbr. I. str. 314. násl. 321. Výsady požívají v tomto
ohledu (co se týče po~adavku , aby ustanovení dědice bylo platným)
vojínové. L. 13 . §. 2. D. de testam. milit. 29 . 1. L. G. Cod. eod.
6. 21. Arndts v pokl'. Gli.tckových Pand. d. 40 . st.r. 384. násl.
3) Srov. §. 471. Co se týče možnosti, ustanoviti za dědice otroky,
a sice vlastní otroky testatorovy spolu propu š těním jich na svobodu na
základě testamentu, aneb otrol{ll cizích, jicM pán má testamenti factio:
pl' ... §. 3 ..J. h. t. 2. 14 . Cf. Gai. II. 18 G .. 189. Ulp. XXII. 7 . . 13.
- Není ne spůsobilým intcstabili s co takový. L . 18. §. 1. L. 26. D.
qui test. fac. 28 . 1. Srov. §. 484. P . 1.
4) Zda-li jen pohrobek (posthumus) jest descendentem testatorovým t
Heumann v Lindo v ě Ztschr. XIX. 10. str. 331. 33 8. násl. Proti tomu
Mi.thlenbruch n. u. m. str. 378. násl. Arndts n. u. m. str. 396. násl.
srov. l-leimbacll v Lindo v ě Ztschr. n. F. V. str. lG . násl. §. 491. not. f.
5) Srov . §. 46. P. 3 . 4·., li: tomu Seuffertův Arch . XVI. 232.
Unger, Erbr. §. 14. P . 8 . Wind ~ cheid §. G49. P . 3. násl.
G) Kijppen, Erbr. T. st.r. 310. násl. Poslední ustanovení vztahuje
se však v pl'. ř. tol iko k rl ě tem v souloží zplozeným (Concubinenkinder); popírá se tudíž , že ustano vení toho lze i nyní u~ívati. Mi.thlen bruch n. u. m. str. 3 23. násl. Vangerow §. 429. P. 2. I. ,;Avšak ře
čené obmezení zakládá se na tom, ~e se konkuhinát. zavrlmje (L. 12.
§. 3. (L. 12. e. 111.) Cod. 5. 27 . : [ " quia vitium paternum (re) frenandum
esse existimaverunt "]) ; bylo hy však skuteěn ě podivné, ustanovení ono
llokládati za zru; en é, kd.l' ~ se konkubinát je š tě u větší míře zavrhuje
tím, že jej zákon pokládá za nedo volený . . . S})íše právem vztahují
jiní ono obmezení i k dětem , kteréž jako spurii j sou zplozeny." Arndts
v Rtslex. III. str. 917. (eiv. Schl'. II. str. 75.); srov. §. 47G. Puchta
§. 471. not. d. Mayer I. str. 43. 44. Windseheid §. 550. P.9. Seuffertův
Arch. X. 64. Proti tomu ovšem Vangerow n. u. m. Seutlertftv Arch.
VIII. 68. XI. 262. - Dobrým právem popírá Koppen n. u. m. str. 322.
násl., že v těchto pouze dnes ještě platících případech obmezené spůso
bilo sti Je nab}'vání (kapacity) (nikoliv nespůsobilosti býti ustanovenu za
dě dice , jak Vangerow Cp. 2. ll. z.] má za to) užiti lze L. 62. (63.)
pl'. cit. (p. 2.) . Windscheicl n. u . 111.
§.493.
(J) O fOI'mě, v jaké děje se ustanovení dědice.

Ustanovení d ě dice vyžaduje prohlášení, ktel'ým ž vyslovuje se
vj'razem jakýmkoli , ale zpúsobem dostatečně určitým 1» vúle zústavib) L . 15. Cod. de testam. 6. 23. cf. L. 1. §. 5 . . 7. L. 49. (48.) pl'. D.
b. t. 28. 5. Gai. II. 116. 117. Ulp. XXI.

telova, že má osoba blíže označená ") býti jeho dědicem , a nestačí
prohlášení takové, ktel'ýmž vúli tu lze pouze na základě domněnl{y
uhodnouti. 1) Dědice lze naznačiti bud' jménem aneb jinou známkou. C)
Může též závětitel poukázati k jiné listině, kdež dědice udá, (1)
tak zv. institutio mystica 2) (testamentum mysticum). Ustanovení
dědice mělo by podstatou svou směi"ovati pouze ku dědictví vúbec
neb k alikvotní části jeho (t. zv. pars quota). Jest-li že přes to
zústavitel ustanovil někoho za rlědice pouze vzhledem k určitému
předmětu majetkov~mu aneb k části nějaké aneb k určitému
obnosu, zústává nicméně toto opatření z pravidla ve své míře
a platnosti jako skutečné ustanovení dědice , e) jako by zústavitel
obmezení ono ani nebyl připojil. 3) Přece však i tu vyplní se vúle
zústavitelova, kterouž děrlic ustanovený se obmezuje, pokud v tomto
obmezenÍ shledá Be iideikomis uložený dědici takto ustanovenému,
bud'si na prospěch dědicú zákonn}'ch , f) aneb dědicú ve dřívějším
testamentu jmenovaných, g) aneb na prospěch spoludědicú aneb
i jiných určitých osob, 4) načež pak dědic takový pi'ijímá pi'edmět
jemu vykázaný jako odkaz z rukou těchto, zrovna tak, jako když i
někdo ustanoven byl za dědice vúbec, ale poukázán, že se spokojiti má s určitými p['edměty majetkovými. i) Zejména přihlíží se
k tomu, kdo oním o sobě nepatř'ičným zpúsobem jmenován dědicem
vedle jiných i"ádně ustanovených dědicú s ním konkurujících, již
z předu jako k pouhému odkazníku, jako by jim týž ihned, jakmile se byl ve svúj podíl dědický uvázal , tento zase vrátil jako
íideikomis universální, k) kdeHo v jiném ohledu múže on ovšem
užívati své vlastnosti jako dědic. 5) Byl-li naopak kdo ustanoven
dědicem s vyminutím 1ll'čitého pi"edmětu, platí naprosto za skuteč
ného dědice,6) musí však takté~ uznati odkaz, I) kterýž dle poznatelné vúle zt"lstavitelovy skrývá se v onom opati'ení ohmezujícím.
Po zn. I) Protož :
L. 19. D. h. t. L . 16.
odporuje L . 86. (85.).
Puchta §. 473. not. e.

in conditione po situ s Ilon est in dispositione

§. 1. D. de vulgo sub st. 28. 6., který'mž neD. h. t. lVHlhlenbruch d. 40 . str. 234. násl.
Vering str. 307. P. 8. Unger ~. 14. P. 2.

a) L. 9. §. 9. D . h. t. 28. 5. Cl L. 9. §. 8. D. h. t. cf. §. 49L not. I .. q.
rl) L . 78. (77.) D. h. t. L. 12. D. de b. p. s. t. 37. lL L. 10. D. cle cond . in st.
2S. 7. L. 38. D. de condit. 35. 1. e) L. 1. §. 4. L. 9. §. 13. L. 10. ll. D. h. t.
L. 41. §. 8. D. de vulg. et pup. subst. 28. 6. L. 30. (29.). D. ad Se. Treb. 36. 1.
f) Arg. L. 69. pl'. D. de legat. II. cf. §. 25. J. de legat. 2. 20. g) L. 30. (29.).
cit. §. 3. J . quib. mod. test. infirm. 2. 17. h) L. 35. L. 79. (78.). pl'. D. h. t.
L. 17. pl'. D . de test. mil. 29. 1. ,) L. 69. pl'. cit. k) L. 13. Cod. h. t. 6. 24.
cf. L . 1. Cod. Greg. cle fam. erc. 3.6. 1) L. 75. (74.). D. h. t. L. 86. pl'. D.
de legat. II.
.

lG.!
Avšak jiného náhledu Vangerow §. 449. P. 1. arg. L. 15. §. 1. (L. 15.
c. m.) Cod. de testam. (not. b.), i Windscheid §. 54-6. P. ll. Tewes T.
str. 253. Poslednější míní, když na pl'. učiní závěť slovy: "zemru-li
bez dítek, budiž Sempronia mou dědičkou," ~e v tom již jasně lJrý
vysloveno, že děti jsou za dědice ustanoveny. Nikterakž: srov. 1,. 83.
(82.) 86. (ti5.). D. h. t. Seuffertúv Arch. XVIII. 152., naproti XIX. 165.
2) L. 78 . (77.) D. h. t. " . . . ita scriptum est: quem he1'eclem
coclicillis fecero, he-res esto; Titium codicillis heredem instituit; eius
quidem institutio valet ideo, quod, licet codicillis dari hereditas non
possit, tamen hnec ex testamento data videtur. Fein v pokračování
GHickových Erlauter. d. 45. str. 116. násl. Sporno: a) Kam až opatření takové sahati může? Lze-li si platně v testamentu vyhraditi vtlbec
i jinaké ustanovení posloupnosti dědické? Tak Kraewel v civ. Arch.
XLIII. 3. XLVI. 4.; proti tomu Chop tamt. XLIV. 12. Winclmuller
tanA XLV. 15 . Seuffertův Arch. XI. 55. 57. str. 74.: h) potřebuje-li
listina ta formy kodicilární (dovětku) (§. 545.) ? Tewes I. str. 25;}.,
proti tomu však F eiI1 n. u. m. Seuffertův Arch. Xl. 55. Než srov , ral(.
obě, . zák. §. 582. "EiLle Verfugung des Erblassers durch Beziehllng
auf einen Zettel oder auf einen Aufsatz ist nUl' dann von Wirkung,
WCllll ein solcher Aufsatz mit allen ZUl' Gtiltigkeit einer letzten Willellscrldtirung nothigen Erfordel'l1issen versehen ist." Unger §. 13. P. 8.;
c) připouští-li se institutio mystica i při závěti ústní ? Proti tomu Glltck
[uikoliv Mlihlenbruch, neboť v. díl 35. str. 119.J ve svSrch vS'klade~h
Pandekt d. 35. str. 13. násl. "ústní mystický testnl1lCut jest holé nic"
(Ulldillg). Mayer, 'l. d. Legaten I. str. 183. násl. [Po 25.] aj. Avšak
posl éze jmeuovaný- sám přiznává , že náhled tento postrádá vlliterllého
dllvodu a ani L. 21. pl'. D. qui test. fac. 28. 1. ani not. ř . (N. O.)
lz 1'. 1512 . Tit. II.J §. 8. nehodí se ll:: tomu, aby náhled ten mohl
upírati se u právo positivní; neboť obě místa praví toliko, že ustanovení dědice (" Ttlius", aneb: " lJue'i'l~ coclicíllis scripsero, heTes esto")
musí zi'·etelně svědkům se prohlásiti. Amdts v Rtslex. llI. str. 919.
(Giv. Schl". ll. str. 77.) P. 77. Unger n. u. m. WiudsclJeid §. 54-6 .
r. 10. srov. Arndts v pokračování Gli.ir.kových Pand. cl. 41). str. 367.
násl. díl 47. str. 396. násl.
3) L. 1. §. 4. D. h. t. Si ex fundo fuisset aliquis solus institutus,
\'alet institutio detracta fundi mentione. 1. 9. §. 13. eod. Si duo sillt
hel'edes iustituti, Hnus ex parte tertia fuudi Corneliani, alter ex be sse
eiusdel1l fundi, Celsus expeditissimam Sabini sententiam sequituJ', ut
detracta fundi mentione quasi sine partibus heredes scripti hel'editate
potirentuJ', si modo voluntas patrisfamilias manifestissime non refJ'a- ,
gat ur. 1. 30. (29.) D. ad Sc. Treb. "licet in eo (testamento) certal'lUll
rerum heres sCl'iptus sit, iure valere, perinde ac si rerum mentio facta
non esset." - Velmi dflldadné a zevrubné spracování této dosud velmi
sporné nauky nalézáme nyní v následujícím díle, tak že nám lze býti
bez celé starší literatury o této látce pojednávající: "Die heredis institutio ex re certa. Eine civilistische Abhancllung von Dr. Kari Neuner.
Giesen. 1853 . (556 . str.). Srov. 'langerow 6. a 7. vyd. II. §. 449.
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P. 2. Unger, Erbr. §. 8. P. 4. 6. Tomu však v pod statnS'ch kusech
na odpor novější pojednání Padellettiho "D. L . v. cl. Erbeinsetzung ex
re certa," Berlín 1870., italsky v Archiv. giuricl. vol. IV. Srpv. '\ViIJdscheid v krit. Vjscllr. XII. str. 476. násl. Novější spisy : Kuntze, Uebel'
die Erbeinsetzung auf hestimmte NaclilassstHcke (in stit. ex re). Leipzig
1875 . (2. seš.). Scl!wing, ZUl' L. v. rl. beredi s in st itlltio ex re cert,a.
Stralsund 1875. [O oLou spisec li Brinz v krit. Vschr. XVII. str. 567.
násl. 575. násl. - Srov. je š tě Kuntze, CUl'SUS 2. vyd. §. 885.]. ~
Sem hledí též pi"ípacl ten, když byl kdo ustanovell s právem užívati
jmění, o čemž N euner str. 548. násL, Vangerow str. 157. násl. Sintenis §. 172 . P. 22. Seuffertův Arch. XV. 141. - Výjimka z pravidla
(not. e.) může zakládati se na víni zllstavitelově, 1. 0. §. 13. in f.
D. lJ. t. §. 494.P. 1., a má zej ména mí sto při závěti vojíntJ. L. 6.
17. D. de test. mil. 29. 1. Srov. §. 494. P. 4. Neuner stl'. 485 .. 52G.

4) Dle zásad obecných nelze pochybovati, že možný' jest takový
liLleikomis zřízen§ ve prosp ěch n ějakých zllstavitelem ur č itě poznamemuých osob; ve prospěch spoludědiců (not. h.) a osob ve dHv ěj šíl1J
testamentu ustanovených (not. g. "propter inserta fideicoll1mi,;sal'ia verlm
llnibus ut valeret prius testamentum expressum est") múže jako mlčky
nařízený platiti; není v posledním případě zapotl'ebí výslovného potvrzeuí dř'ívějšího testamentu, spomo však, lze-li beze všeho, není-li
jiné závady, za to míti, že tu fideikomis universální ve prospěch O:lolJ
ve dÍ'Ívější závěti ustanovenýclJ, když dědicové ve druhém testamelltu
jlllellovaní obmezují se na res certae?
tom a co se týče vfrklaclu
L. 30. (29.) cit. viz Mtihlen bruch v pokrač. GlLicka, d. 38. str. 472.
misI. Fein tamto d. 45. str. 267. násl. Neuner n. u. m. stl'. 76 . násl.,
proti tomu Vangerow II. §. 460. p. [str. 203.] Tewes 1. str. 255. Pj-ipustiti fid eikomis, mlčky zřízen)r ve prospěch dědicú zákonn§ch (vůLec,
uikoli" snad určitých osob , kt.eréž by toho času byly nejbližšími dědici
zákonnými, L . 69. pl'. in nota f. cit.), nehylo lze dle staršího práva
od času Hadriana (Gai. II. §. 287.), proto že tito byli incertae persona ; ješto však v právu Justinianově dovoluje se zříditi odkazy ve
prospěch osob neurčit)rch, personae incertae, tož z většího dílu právem
bude lze za to míti dle analogie L. 69. pl'. cit., že řečené obmezení
dědice ustanoveného obsahuje fideikomis, učiněný ve prospěch budoucích
dědicú zákonných dosud ještě neurčitých . Jiného náhledu Padelletti
vllbec n. u. m. str. 72 . Ilásl. " Odmítáť, aby se použilo theorie o tideikomisu v nauce o heredis institutio ex re certa . . . zaměřlllj e za to
llovážlivoll obtíž pl'elegátu mlčky učiněného " (Windscheid n. u. 111.
stl'. 479.), popírá tudíž vesměs, že by jiní měli právo k ostatnímu
jmění, když ustanoveu jediný dědic ex re certa. Proti Padelletti-rnu
srov. též Arndts v pokračování GHtcka d. 47. str . 411. násl. 417.
uásl. 438. násl.

°

5) L. 13. Cod. h. t. (Jllstinian . a. 259.) Quoties certi quidem
ex certa re scripti sunt heredes vel certi,; re bus pro sua institutione
contenti es se iussi sunt, quos legatariorum loco haberi certllm est,
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alii vero ex t;erta partc vel sinc parte, lllli pro veterum legum tenore
ad certam ullcial'um institutionem referuntur, eos tantummodo omnibus
hereditariis · actionibus uti vel conveniri decel'l1imns, qui ex certa partc
vel sine parte scripti fuerint, nec aliquam deminutionem earundem actionulU
occasione heredum ex re certa scriptorum fieri. N euner str. 384. násl.
Yangerow v 6. a 7. vyd. §. 449 . P. 2. č. III. Proti tomu Sintenis ještě
ve 3. vyd. §. 172. P . 21., též Padelletti n. u. m. str. 40. násl. Srov.
Windscheid n. u. m. str. 477. násl. Seuffertův Arch. IX. 51. XI. 56. 63.
6) Neuner str. 37. shledává i při institutio heredis excepta rc
t;el'ta jakýsi způsob instituce ex certa re. Proti tomu právem Mandry
v civ. Arch. LI. 5. srov. Arndts v pokračování Gh'icka d. 47. str. 42.
násl. Windscheid, Pand. §. 553. P. 1.

§. 494.
r) Ustanovení více

dědic1t.

Závětitel může jmenovati více dědiců, kolik mu libo. a) Neustanoví-li ničeho jiného, tož jsou všickni stejným dílem za dědit:o
ustanoveni. b) To platí i tehdy, když více osob ustanoveno za rlě
clice rozličných obnosů neb věcí aneb i různých částí téže věci , C)
pokud nelze určitě poznati jinou vúli zlhtavitelovu, zejména snad
úmysl, že týž skutečně chtěl přece naznačiti tím jenom poměr podílů dědických. 1) Zůstavitel múže v~ak ustanoviti jednotlivým dě
didim dle své vůle podíly dědické, 'l) pi"Ímo d) neb nepi'ímo, e) též
mlčky na základě způsobu , jak kdo dědicem byl jmenován,1) totiž
tím, že jmenuje více dědicľl pospolu oproti ostatním, :i) jakož i tím,
že lze více dědiců výslovně shrnouti vzhledem k určitému podílu
dědickému. g) Dědické podíly zvětšují se dle poměru, není-li jimi
celek vyčerp;il1 , 4) zmenšují se pak, jest-li celek překročují. h) Je-li
však jednomu neb více dědicľ1l11 podíl dědick.ý vyměi"en , jiuým však
nikoli, tož obdrží poslednější stejným dílem, co zbývá, i) a pak-li
podíly prvnějšÍm vykázan:ými celek již vybrán aneb pi"ekročen ,
zmenší se 5) tyto na %, dle poti"eby na 1/3 atd., aby ještě nějaký
zbytek zůstal pro ostatní dědice , k) leda že by tito ustanoveni byli
za dědice "zbytku", kde takového více už není.!)
a) §. 4. J. h. t. 2. 14. b) §. 6. J . eod. L. 9. él. 12. D. h. t. 28. 5. c) L. 9.
§. 13. L. 10. ll. D. eod. cf. §.493. not. e .. 1. d) t. 13. §. 1. eod. L. 4S. (47.).

1. L. 82. (81.). pr. eod. e) L. 2. 36. 82. (SL). §. 1. eod. L . 12. D. de p. o.
t. 37. ll. f) L. ll. 13. pl'. L . 60. (59.). §. 2. D. h. t. cf. L. 67. (66.). eod.
L. 142. D. de V. S. L . 15. pl'. D. h. t. b) §. 5. 7. J. h. t. 2. 14. L. 13.
2 .. 7. D. h. t. cf. L . 23. Cod. de legat. 6. 37. i) §. 6. J. h. t. L. · 17. pro
l. D. eod. k) §. 6.8. J. h. t . L. 17. §. 3 .. 5. L . 18. 20. §. 1. L. 88. (87.).
p . eod . I) L. 17. §. 3. L , 79, (78.) . §. 3. L. 80. (79.). eod.

§.
c.
g)
§.
§.

Pozn. i) L. 10. D. h. t. Si alterius atque alterius fundi pro partibus quis beredes instituerit, perinde babebitur, quasi non adiectis
partibus heredes scripti essent, nec enim facile sed diversitate pl"etiurn
portiones inveniuntur; ergo expeditius est, quod Sabinus scribit, perinde
babendum ac si nec fundum nec partes nominasset. Tak text fiorentinský, avšak s opravou ex na místě sed; ale Torelli opravuje: ex
diversitate partiurn; jiné rukopisy mají: secl div. praedi01'um, a tak
čte Haloander: ex diversitatepl·aecliorum. Srov. Neuner n. u. m. stl'. 135.
násl. TýŽ schvaluje četbu Torelliovu a ])ojuje proti četbě Haloandrově
Miiblenbrucbem schvalované (d. 40. str. 181. násl.), však neprávem ;
neboť zajisté jest to rihnosť obou celkll, jiehž části se uvádějí , kte rážto různosť působí zvláštní obtíž, vyšetl'iti pi'íslušné podíly d ě dické.
Snáze lze tak, když ustauovenÍ dědicové obmezují se na části téhož
pozemku, a vyhrazuje se tudíž též v L. 9. §. 13. in f. pro tento
lJřípad sem směl'ující v)rklad vůle . Srov. §. 493. P. 3. Neuner str. 134.
Mommsen (Dig. J. P. 836.) navrhuje: e.T divel'sitate pretii pCt1'tium.

!!) Římané nazývají celek A s (l)!'otož heres ex asse jediný dědic) ,
a dělí toto as na ] 2 uneií (unciae), z nichž několik spojeno, od 2- 11
nahoru , znamená se takto : sextans, quad1'ans, triens, quincunx, semis ,
1/2 unda = I/oJ.4 ;
septunx, he8, dod1'ans, dextans, deunx ; semunicia
seseunx aneb sescuncia
1·'loJ. uncia
lis. cf. §. 5. J. h. t. L. 13.
§. 1. L. 51. (50.). §. 2. D. h. t. Testator nebyl v~ak vázán tímto ro z(lělováním a pojmenováním (not.. d. e.).

=

=

=

3) Na př. Titius una cum filiis suis et Semp1'onius heredes miM
8unto L. 11. pl'. (L. ll. c. m.) Cod. 6. 26.), aneh Pri111US et ImtJ'is
mei filú herede8 sunto (L. 13. pl'. D. h. t.) Jinak se v y k I fl cl a 1o, ]11'a vilo-li se: Prim-us et fratl'is mei filii aeqtte heredes sunto ; nam haec
arliectio declarat , omnes ex virilibus partibus institutos: . . . rlua. detracta, semissem fratris filii, semissem Primus haberet. L. lB. })r. cit.
d. 1" 67. (66.) eod. Srov. Seuffertův Arch. VIII. 151. Arch . f. prakt..
Rtsw. III. str. 479. násl. Unger §. 15. p. 7 .. 9. - . Ti, kdož společným podílem dědickým jsou spojeni, slují coniuneti, re coniuncti,
a jsou-li jmenováni v téže větě, slují re et verbis coniuncti.
4) Dle toho pokládá se ustanovený dědic jediný jako heres ex
asse institutus, byť i výslovllě byl ustanoven za dědiee jedné části !leb
více určitých předmětů. 1" 1. §. 4. D. h. t. L. 41. in f. D. de vulgo
subst. 26. 6. - To zakládá se na l)ravidle §. 470. P. 2. Proto bké
výjimka vzhledem k testament.u vojínů 1" 6. 17. pl'. §. 1. D. de test.am.
mil. 29. 1. L. 1 .. 3. Cod. eod. 6. 21. Srov. Unger, Erbr. §. 4. P. 2.
§. 1 G. při p. 2. 5. - Ostatně 1 z e v tom případě, když jedinému dč
dici neb všem dědicllln vykázány byly určité podíly dědické, kterýmiž
celek není vyčerpán, též míti za to, že tu mlčky zl·ízenS· fideil\Omi s
jako dle §. 493. p. 4. Windscheid §. 552. p. 3. násl.

5) fUmanům byl tu základem as dvojnásobn)", po 24 (polo-)
uncií, dupondius (l;: tomu vztahuje se výra.z in alium assem venil'e) ,

/

l!í8
a dle potl'ehy pi"ešli k aS1l třetímu, tak že celek skló,rlal se ze :'lG
(tfetin) uncií atrl. (not. k) Srov. Arndts v Rtslex UL s tr. 921. (civ.
Scbr. n. str. 78.) nlÍ,sl. .Tinak rak. z. obč. §. 557. 558. srov. Unger
§. lG. stl'. 63.

§. 495 .
'l) O dolo žkách s ustanovením, clčrl'/:ce spo.iel1!Ích.

Púsobnosť ustanovení dědice nelze ani odložiti skutečným
rloložením lMty (§. 73.) , ani obmeziti na nrčitou dobu , ' po kterou
by ustanovení dědice mělo trvati . 1) Takováto doložka vedlejší považuje se tak, jako by nebyla ani učiněna, a) vyjma v testamentech
voj ellsl,ých. b) Naproti tomu připouští se vúbec, učiniti ustanovení
dědice závislým C) na výmince (odkládací) ; 2) pouze výminka 110možná neb l1emravná POVRŽl1je se za nenapsanou. <1) Výminku l ze
splniti z pravidla jak za ži\obytí závětitele tak i po jeho smrti,")
musí se však splniti každým Zpflsobem ještě za živobytí osoby 11stanoven é, ť) aby ustanovení dědite vešlo ve skutečnosťjako bez vý minky u činěllé. a) Je-li pÍ'erlm ětem výminky konání, kteréž osoba
ustanovená má. dl e libost i opakovati , dlužno započíti s konálrím
z pravidla po smrti zůstavitelově a úetel míti ku projevené vúli
jeho. -)
.
Pak-li výmínka jest je ště nerozhodnuta při smrti zústavite!e,
odloží se je š tě povolání k dědictví. Avšak dědit ustanovený mflže
pro zatím dosíci již bonornm possessio, b) llIusí ale položiti jistotu
za příčinou vrácení dědietvÍ, když by splnění výmínky nenastalo. i)
Ustanoven-li kdo zvlá ště s výmínkou, že má něčeho opomenouti,
a zústane-li splnění takovéto výmínl{y nerozhodnuto až do smrti
jeho, múže týž zjednati si přístup ku dědictví 4) položením jistoty
Mucianské, k) kteráž nejprve zavedena byla "e prospěch legat ářú.
I pi'íkaz (§. 74.) lze doložiti k ustanovení d ě dic e, a aby týž ho splnil,

~ §.-:9~.T. h . t. 2. 14. L. 34. D. eotl. ~8.~. L. 89. (88) i : f. e~d .. b) .1,. 15.

~.

4. L . 41. jJ1'. D. de testam . mil. 29. 1. 0) Dlg. de C" nchtlOlllllll S lUstltut](\nUlll .
28. 7 . .I ) §. 10 . .T. I. c. L. 1. 6. 9. 14. 15. j) I. c. 28. 7. L . 46 . (45.) D. de
h er ed. instit. 2 "' . 5. cf. L . 6. ~. 1. D. de concl. et dem . 35. 1. e) L. 2. 91 : D.
de CO Ul/. et dem. 35. 1. cf. L: 10. pl'. L. Hl . pr. eod. L . 10. §. 1 . L. ll. p"d .
f) L. un. ~ . 7. Co d. de cad. t<dl. 6. 5 1. ef. L. 59. 101. Tl . 1. r. 35. 1. 1. . 28.
lJ. h. t . 28. 7. g) L . :2. ll. §. 1. D. de cond. el drill . 35. 1. 10) L . 5. pl'.
L . 6. 10. 12. in fill . D . rle b. p. S. t.. 37. ll. cf. 1,. 3. ~ . 13. D. de b. p. c. t .
fl7 . 4. L. ~3. S. J. D. de h er ed. illstil.. 28. 5. i) 1.. 12. D qui sati scl . co g~ 2.
8. L. ti . D. dc stip. pr'l pt. 46. 5. cf. J~ 1. §. 7. D. a d Se. Tertull. 38. 17. };OY.
22. cap. ,JLf. §. S. Ir) L. 7. pl'. L . 18. D. de co nd . et dem. 35. 1. cf. L . 72.
§ 2. L . 73. 79. S. 2. 3. L . 101. S. 3. L . 106. eo cl .

mftže jej přidržeti bud' nepřímo testator sám, pohrozi" mu trestem, l)
dílem ten, jehož pro~p ěch pi'íkaz má za úče l, m) dílem mohou tak
učiniti spoludědicové, ") a je-li zapotř'ebí, zakrOČÍ úl·ad. 0) 5) Za
pi"íkaz se však pokládá též, když ustanovení dědice spojeno s výmínkoll, že týž přísežně slíbí nějaké plnění. p)
Pozn. I) Protož nedovolena jest v$rmínka rozvazovací (resolutivní).
§. 68. P . 3. Tvrdilo se, že prý dlužno ji. proměniti ve v§mínlm odIdárlaeí: arg. L. 10. pl'. L. 14. pl'. D. de adim. leg. 34. 4. L. ] 07.
D. de co nrl. et dem. 35. 1. L. 6. pr. D. quando dies. 36. 2. Wening~ngell!Jeim y civ. Arch . 1. 9. Zimmern tamto vn. 7. Proti tomu Thibaut
tamto V. [3. seš. 1. recte :] 13. [str. 317. násL] VII. 19. l\Hiblenbruch
rl . 40. str. 190. násl. Vangerow §. 434. P. 1. [I. 1.]. Než možno
v tom, že dolo žena v$rmínka rozvazovací neb lbi'tta končicí , spatřovati
též fideikomis. vVindscbeid §. 554.. P. 18. Hl . - Něco jinébo ])la tí
dl e práva rak. co do IhiHy (doložení času), i co do v)rmínky ro zvazovacÍ. U nger §. 16. P. 22. §. 17. s rov. též sask§ zák. §. 2123. 25 06.
násl. , ])rusk. L. R. I. 12. §. 486. násl. Gruchot J. str. 396. násl., II.
str. ] 210. násl.

2) O tom srov. S. 65. násl. , z vláště §. 72. P . 2 . . 5. a Unger, ,
Erhr. §. 16. P. 1 .. 2 1.
3) Srov. §. 69 . Dle zvláštního ustanovení lze spln ě ní výmínl,y,
pak-li dédie ustanoven§ hude míti d ě ti , nahraditi slavn1'm slib em č i
stoty. L. 53. §. ] 3. 14. (2 .) Cod. de episcop . 1. 3. - Je~li d ě dic ustanovel! s v$rmínkou alternativní, tJ'eba, by jedna neb druhá skut.ečno sť
nast.ala, aby pak ustanov ení rlě dice stalo se zúplna ú činn~rm. §. ll. .J.
h. t. 2. 14. L . 6. D. h. t. 28. 7. L. 78. §. ] . D. de com!. et dem.
:-lG. 1. Taktéž, pak-li kdo ustanoven n ěkolikráte s ro zli č nými v)' mín kami , ale nikoliv j ako dědic rů z nf'ch částí d ě dict,vÍ. L. 27. §. 1. 2.
L. 60. (5D.) §. 6. cf. L. 68. (67.) D. de hered. instit. 28. 5. L. 17.
D. de cond . iu stit. 28. 7. Naproti tomu ustano\"cna -li táž osoba. j ed nou
s v)'mínkou , po rlruhé bez vf'mínk y, má ro zhodovati dle L. ~7. cit.
§. ] . ustanovení bez v§mínky u činěné , byť i. bylo první. Ale srov.
Arndts v Rtslex. III. ' str. 887. (civ. Scbl'. II. str. 654.) násl. Windsc beid §. 554. P . 15. Unger §. 16. P . 14. - Jin ého mín ění v tom
IIÍ'ípad č, kcly ž hlavnímu d ě di ci přidružen s výmínkou alternativní jinf'
dé die, j est Husehke v Lindově Ztschr. XII. str. 393 . násl. XV . str. 261.
násl. Proti tomu Arndts tamto XIII. str. 297. nás!. XIX. str. 370.
n ásl. (civ. Sehr. II. Nr. 38. P. B str. 98 .. 151.).

4) Srov . Windscheid §. 55 4. P. 8. Právo žádati za polo že ní jistot.y , pfíslnší sub stitutům, spoludědici'tm a d ě dicům záko nn }' Ill. Posled1) L . 6. pl'. L. 27. D. I. e. Tll) L. 2. Co e!. de hi s quae sub moclo. 6. 45.
~ . 36. J. dr legato 2. 20. ") L. 18. §. 2. L. 44. in f D. falll . ere. 10. 2. L. 7.

D. dr alllluis le g. 3eJ. 1. 0) L. 7 . cit. L. 50 . §. 1. D . (le h eJ" . p Pt. 5. 3.
D. li. t. 28. 7. cf. §. 72. P. 5. g .

p)

L . 8'
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něj ší (vyjma případ j ede n Nov. 22. cap.44 . zvl áště r ozh od nutý) ml~o z~
popírají , tvrdíce, že ustano ve ní .i edin é ho d ě di ee s vÝ'mínkou potestatlvm
má se považovati tak, jako hy se stalo hez dolo žení v)'mínky, aspoll
když n ebyl jmeno ván t éž žád n.í' substitut ; a r g. L. 4 . §. 1 . D. h . t.
28. 7. ldem Julia nus scribit, eum , qui ita h eres institutu s est: si sel'vum
hm·edilewiwln non alienave1'it, caventem cob eredi implere condition em :
ceterum si solus heres scri ptus sit, s ub impossibili co nditione scriptum
videri: lluae sente ntia vera est. L. 7. §. 1. D. de co ud . et dem . 35. 1.
cf. L. 20. pro D. de cond. in st. 28. 7. Van gerolV §. 435. (7. vyd. II.
st r. 127. násL). Proti tomu Arndts, Beitr. I. stl'. 183. násl. (civ. Suhr.
II. č. 39.) a v Rtslex. III. stl'. 930. (civ. Scbr. str. 90.) násl. Verin g
ve své co mm . ad L. 4. §. 1. D. de coml. instit. Heidelbergae 1856.
zastává se náhledu Vangerowa, polml] jde
právo i"ímské, s ouh lasn ě
s Bockillgem lnst. II. str. 189. [Po 27 .], maj e L;l~etel k zásadě §. 470.
P . 2.; av;ak dle l)['ávit n ě m eckého prý takov6to obmezování se n a
s poludě di ce a substituty odpadlo. Ne mohu výklad , o .i ak.j' se tu po lm seno pokládati za nspoko.iiv)'. Sr ov. t éž Sintenis III. §. 17 :1 . P. ~9 .,
vůbec 'al e j eště Unge r, E rlw. §. 1 G. P. 20. 25 .. 27. Přípitdně dí
Windscheid n . U . m . li: L. 4 . §. 1. L. 7. §. 1. L. 20. pl'. cit. " pří 
ě inou l'ozllorlnutí není, ~e tu n ení osoby oprávněné, ž;Í,chti jistotu , n)' brž
7.e v)'mínka j est nemo žn:L (sp r{Lvn ěji: že ěin , k~erý .se n emá vyko,ll ati,.
j est n e mo ~ n .n v prvním pÍ'ípailě (L. 4. §. 1. CIt.) Jest tu nemo L; no sf,
př e rl uvázáním se v rlěrli c tví , ve druhém p~ípaclě ~L. 7',2.0. cit.) ~l e 
mo ž no sť ]1 o uvádmí se v rlČlli c tví. " Nezrla se vsak by tl Rpráv nym,
když týž vykládá si jistotu v L. 4. §. 1. cit., jalw L~' vz tah ovala. se
k tomu, že ]'e ě ený č in n ehurl e vykonán, a nikoliv ];: tomu, aby navrá ceno bylo d ěrli ct ví.
5) Srov. §. 74. a ], tomu Unger , E rbr. ~ . 18.

°

f) O substitucích." )
~.

aa.) 8 II h s t i t

II C

e

49G.

011

e~

II

á (v

II

1 g á l'

II

í).

b)

Zústavitel mllže ustanoviti dě (li ce rozličného stupn ě, C) t. j.
mťtž e víre osob jmenovati za dědice v takovém pořadí mezi sebou,
že nestane-li se účinným jedno ustanovení, má míti platnosť lhuhé,
múže tudíž zv lá~tě ustanoviti za dědi ce více osob
sice, že nestane-li se dědicem osoba di"íve povolaná,
místě povolati se ku dědi ctví osoba jiná. Ustanoveni
kovouto výminkou (si alius institutus heres 110n erit)

po s obě tak
má na jejím
dě d i ce s tasluj e substi-

") Dio-. dr, vnlga,l'i ct pllpillal'i substitutione. 28. 6. Co d. de illlJluberum
ct aliis s llb sťitllt.iollihL~S. 6 2n. b) lnst. de vlllgari snb stitution e. 2. 15. c) L. 36 .
pro n. h. t. 28. n. pl' . .T. h . t. 2. 15. d. L. 48. §. 1. D. b. t.

tllce, zvláště substituce obecná (Vulgarsubstitution, Nacherbeseinsetzung). Na základě této substituce povolává se substitut ku dě
dictví teprve tehdy, d) když jest rozhodnuto, že osoba předcházející
nestaue se dědicem , e) nechce ueb nell1úže , ~) a že ani prostl-edkem
jí ani ua 1I1ístě jejílll ua základě onoho ustanovení lIenabude osoba
jiná f) dědictví. 3) lVIúže v~ak jako dědic s výmínkou ustanoven)'
již i mezi tím dosíci bonorum possessio, g) pak-li předcházející dědic
nezná se k ní v pravý čas. Kdo ustanoven za společného substituta
více spoludědiclt, povolán bude teprve, když žádný ze spoludědicil
~ebu4e děditi; ll) totéž platí, substituje-li kdo substituta, povoláváť
se až když odpadli všiclmi předcházející. i) Kdo však ustanoven
substitutem substituta, 4) kterýž mimo to jest též za dědice ustanoven , múže z pravidla v obou směrech nastoupiti na jeho místo. k)
Též dědicové ui::itanovellÍ lllohou býti substituty jiné osoby ustanovené, jakož i dědicové ustauovenÍ vesměs mohou sebe na vzájem 5)
substitovati ; I) dědí pak jako substituti v případě pochybnosti
dle téhož poměru, jako dědici ustanovení (instituti) ; ID) pi"ipojena-li
k nim však jiná za dědice neustanovená osoba, vyloučí se nejprve
pro tuto jeden díl z podílu snbstitutlt dle počtu hlav na tuto osobu
vypadající. ") Ostatně plat.í o substituci, co uvedeno v příčině ustanovení dědice vůbec (§. 402 .. 495.).
Pozn. 1) Pojmenování toto vztahuje ~e ku protivě v §. 497. 498. Srov.
zejména §. 497. P. 5. ; vůbec Miihlenbrucb n. u. m. d. 40. ~tr. 248. násl.
Arndts, Rtslex. X . str. 654 .. 67 4. (civ . Schl'. II. Nr. 40. str. 166 .. 186.),
Unger, Erbr. §. 19.

2) Oba tyto případy naznaěujeme v)' razy barbarsk)' mi: casus 1l01untatis a casus impotentiae . Vůlí záv ě titele může se obmeziti substituce
též i na jediný í\ těcbto př'ípadů, ano i na ještě blíže ustanovený případ ,
kd e substitut předcház ející nedědí, ale byť i tu bylo takovéto obmezení
co do prohlášen( vůle, přece může v11le s měřovati k oběma pi'Ípadům .
Miihlenbruch str . 301. násl.
3) §. 4. J. h. t. Illa enim verba: si heTes non erit, in eo quidem,
quem a1ieno iuri subiectum esse testator scit, sic acr.ipiuntur : si neque
ipse lteTes ť1'il, neque alium heredern effecerit; in eo vero, quem patrem·
familias esse arbitratur, illud significant: si hereditalern sibi eive, cuius
il/Ti postea subiectus esse coepeTit, nonadquisierit ; srov. §. 506. 512.
Pak-li závětit e l osobu za dědice ustanovenou považoval za sui iuris
d) L. 9. D. de suis 38. 16. e) L . 3. Cod. de he1'ed. instit. 6. 24. f) §. 4.
J. b. t. L. 41. (40.). D. de hered. instit. 28. 5. g) §. 495. not. h. ll) Cf .L. 42 .
D. h. t. 28. 6. i) §. 1. J. h. t . L. 36. pl'. §. 1. D. h. t. k) §. 3. J. h. t. L . 27 .
41. pl'. D. h. t. I) §. 1. J . h. t. L. 4. §. 2. L. 23. D. h. t. m) §. 2. J. h . t.
L. 24. 41. §. !. 4. D. h. t. cf. L . 6. Cod. h. t. ll) L. 32. D . h. t.
A rndtso vy Pandekty.
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a tudy dědictví dostane se osobě, v jehož moci dědic se nalézá, má
se za to, že sluší rozděliti dědictví mezi tuto osobu a substituta. §. 4.
J. cit. cf. Theophil. ad h. 1. L. 41. (40.). 42. (41.). D. de hered. instit.
O sporném výkladu těehto míst: Huschke v Lindově Ztschr. XII. ll.
XV. ll. 12.; proti tomu Arndts tamto XIII. 12. XIX. ll. (civ. Schr. II.
Č. 38.).
4) Jak k tomuto pi'ípadu tak i k onomu v not. i. uvedenému
~ ! vztahuje se pravidlo: Substitutus substituto censetur esse substitut.us
~.~n~t.itut~; :' pi'ípadě ~ot. k. p.raví se však správněji: . Su?stitutus sub/ St.ltutO ll1StltutO substltutus hUlC CJuoque censetur 'lua ll1stltuto.
5) To nazýváme substitutio reciproca neb mutua (cf. L. 64. D.
de legato 11.), a užívá-li se při tom v jedné větě o becného výrazu
(" eos'lue invicem substituo") , sluje substituce ta substitutio breviloqua
neb compendiosa (cf. L. 8. §. 2. (L. 8.) Cod. h. t. 6. 26.). Tak zv.
coniuncti považují se nejprve za vzájemné substituty pouze mezi ~ebou .
L. 41. §. 4. D. h. t. §. 494. P . 3. [v. lVIiihlenbruch (Gliick) d. 40.
str. 317 .. 333.].
'

bb) Suhstitllce pupillárnLa)

§.497.

Na základě otcovské své moci nll'lže otec 1) svému dítěti ustanoviti dědice 2) bud' ve své neb ve zvláštní závěti d) pro ten případ,
že by toto stalo se úmrtím otce sui iuris b) a zemřelo ještě dříve ,
než by dosáhlo dospělosti , C) ale předpokládá se, že otec i pro
svou osobu učinil poslední pořízení. 3) Takovéto jmenování dědice
sluje substice pupillární. Ačtě platí jako čásť neb přívěsek testamentu otcovského, e) týče se pi'ece dědění po dítěti. 4) Substitut
pupillární co takový není dědicem otce, nýbrž dědicem dítěte, s dě
dictvím dítěte obdrží však i ono po otci, pak-li dítě jest dědicem
otcovým. f) Pupillární substitut může spolu býti i vulgárním substitutem ustanoveného dítěte vzhledem ku dědictví otcovskému, g)
ano. v .případě pochybnosti dlužno, by substitucí pupillární rozuměla
se zároveú i substituce obecná h) a naopak. 5) Lze též substituta.
pupillárního ustanoviti zároveň (primo gradu) dědicem otcovým,
a: tak mohou veškeÍ'Í testamentární dědicové otcovi jmenováni býti
a) Jnst. de pupillari sllbstitlltione. 2.16. d) L. 1. §. 3. . L . 2. §. 1. 4 .. 7.
L. 16. §. 1. L . 20. D. eod. §. 3. .T. h. t. cf. L. 8. D. test qllemadm. apel'. 29. 3.
b) L. 2. pro L . 33. §. 1. L. 41. §. 2. D. h. t. 28. 6. c) L. 7. 14. 21. eod . cf.
§. 9. J . h. t . 2. 16. e) §. 5 . •L h. t. f) L. 10. §. 2. 3. 5. D. h. t. . g) L . 1.
S. 1. eocl. h) L. 4. pro §. 1. eod. cl". a) L. 4. §. 2. L. 45 . pr. eod . L . 2 Ood.
h. t. 6. 26. (J) L ,4. Ood. eod. r) L . 10. (9.). Ood. de inst. c;t subst. 6. 25.

i dědici dítěte, načež pak dědí, je-li tu pochybnosti, po dítěti
v stejném poměru dílčím, jako po otci. i) Odmítne-li však substitut pupiIlární, ustanovený též za spoludědice dítěte. dědictví
otcovské, vyloučí se také z dědictví pupilláruího, 6) s 'níinž ono
prvnější zcela neb z části splynulo; k) naproti tomu, přijal·li ' ono, I)
nabude tím již samo sebou 7) dědictví pupillárního on i jeho dě
dicové. Při substituci pupilIární mll.že opět naskytnouti se též substituce vulgá.rní; m) avšak pupillární substitut dítěte, ktel'éž samo
zase jest pupillárním substitutem jiného, neplatí proto již táké za
pupillárního substituta poslednějšího. O)
Pozn. 1) Též otcovský děd vnuku; nikoliv matka: cf. L . 33. pr"
D. h. t.; aniž otec dít.ěti z moci otcovské vyprostěnému; ávšak v)'mínkou lze tak II vojínů, L. 41. §. 4. D. de test. mil. 29. 1.; nikoliv
po dosažení dospělosti; L. 14. D. h. t. (Výmínka u vojínů: L. l5. D.
h. t .), ale zajisté že p~ávo to obmezeno na dobu kratší, L. 2t eod.
. 2) V příčině původu a podstaty tohoto způsobu jmenováni dědice:
Keller, lnstit!lt.. str. 265. násl. pand. 488. Wilckens, Diss. inaúg. de ,
pup. substitutione quaestiones. Berolini 1861. cap. J. II. Baron, Ge~~mmt- .
recbtsverhiiltnisse str. 453. násl. Vangerow §. 452. 7. vyd. str. 176. ,
násl. Windscheid §. 558; P . 7. násl. Pi~tak, Zur L. von der Pupillal'- '
subst. v eiv. Aréh. LVIII. 12. str. 378 . . 427. LIX. 1. str. 1 .. 35.V rak. zák. obč; [§. 609.] odstraněna jest zcela substituce pup~lIární .
i její analogon (v. dole §. 499.) (Unger §. 19. P . 2.); taldéž v q snově
hess. III. 7. oddíl art. 155. násl., naproti tomu do jisté míry podržena
~ balič. z. obč.U. §. 399. 405 . 406., jako v prusl,ém Landr. II. 2.
§. 521. násl. a Ý saském zák. §. 2203. násl.
3) I když současně zřízen byl testament, lze substituci pupillární
naříditi ve zvláštní listině (pupillares tabulae). Totéž státi se může
však též v~hledem k pouhé substituci obecné. L. 33. pl'. D. h. t.. CP. 1.)
?eterum, Sl ant.e filio, deinde sibi testamentum faciat, non valere. L . 2. .
§. 4. éod. V)'mínka co se týče vojínů: 1,. 2. §. l. eod. cf. §. 470.

[§. 2.].

.
.
.
2. §. 4. eod. Constat enim unum es se testamentum, licet
duae sint hereditates. §. 2. J. h. t. Duo quodammodo sunt testamenta,
4)1,.

alterum patris, .,alterum filii, tanquam si ipse filius sibi heredem instituisset; aut certe unum est testamentum duarum causarum, id est,
rluarum hereditatum. - Zvláštní náhled pronáší Baron n. U. m. str: 455.
násl. Substitut ~ítěte nezletilého (pupilla), literéž otec dědicem svým
jmenoval, má prý již za živobytí dítěte spolu s tímto býti dědicem
D.
D.
L.
D.

i) L. ~. 10. pl'. D. h. t. §. 7. .J. h. t L. ll. Cod. h. t. k) L . 1O. ~. 3.
h. t. cf. L. 12. eod. L . 40. 41. D. de acqllir. hered. 29. 2. L.28. (27.). §. 2.
ad SC. Trdbell. 36. l. 1) L. 20. §. l. 2. (L. - 20.) Ood. de illre delib. 6 30
59. D. de acqllir. hei·ed. 29. 2. lllJ L. 13. D. h. t. L . 25. eod. n) L: 47:
eod
11*

164otcovým (tak zv. "povšechn)' poměr právní", "Gesammtrechtsverhaltniss"),
nikoli tedy obdržeti dědictví otcovo teprve, až by dědil po dítěti. Srov.
Windscheid §. 558. P. 7. - Obmezené dědění po poručellci, jemuž
arrog~tor pupillal'iter ustanovil substituta; L. 10. §. 6. D. b. t. L. 22.
§. 1. D. de adopt. 1. 7. cf. §. 424. Hot. g.
5) Spujellí obuu llpůsubů substitucí sluje duplex substitutiu. L. 1.
§. 1. D. h. t. Heredis substitutiu (aut) duplex est aut simplex. (Simplex
est) veluti: Lucius Titius hcres esto: si mihi LUcius Titius het'es non
erit, túnc Seúts heres mihl esto. (Duplex veluti: FiUus mihi heres esto) ;
si heres non e(it, sive erit et intra pubertatem clecesserit, tunc Gaius
Seius heres mihi esto. V příčině textu srov. Savigny, Gesch. d. R. R.
im MA. III. str. 457. 2. vyd. -- S. vulgaris sluje též s. in primuln
.casum, pupillaris s. pak s. in secundum casum. Posledúější obdržela
název substituce vůbec toliko vzbledem k obyčejnému případu, kde
dítě. nejprve stane se dědicem otcovým, a tak prostí'ednictvím jebo
i substitut; cf.· L. 1. §. 1. cit. L. 8. §. 1. D. de b. p. s. t. 37.
ll. Cic. de illvent. II. 42. "si filius ante modtu?', quam in t'/delam
suam venerit, tu mihi· sec~tndus hel'cs esto." - O tak llV. s. vulgaris
a jlUpillaris tacita (not. h.) srov. MiIhlellbrucb (\. 40. str. 269. násl.
Vangerow §. 451. LP. 1. §. 453. P. 1.]. Neprávem popírala se prvá,
I(teráž právě. opírá se o nejsilnější vnitřní důvod a uznávala se již za
doby Cicero na ve při, jež proslulou se stala [m ezi M'. Curiem a' M'.
Pomponiem]. Cic. l. c. de Orat. I . . 39. II. 32. Brnt., cap. [)2. 53.
O síle ·řečené presumce srov. Fucbs v civ. Arch . XXXvnf. 13. a Elvers
v prakt. Arch. IV. 1. [stl'. l. násl. 150. násl.], kteří vllhledem k témuž
případu právnímu zastávají se náhledu opačného; pak o tom a zvlášt.ě
o výmínkách z pravidla (not. h. a .. 1') H. Pernice v Jahrb. d. gem .
d. Rechts I. 7. Seuffertův Arch. X. 270.
6) Toť náhled dosud témě!' bez výmínky vládnoucí, ale nyní tomu
odporuje Baron n. u. m. stl'. 507. násl., jehož názoru obšírně se zastává Schrayer v civ. Arch. LIlI. 2., proti němuž však Wendt v civ.
Arch. LV. 12. Sróv. dole §. 517. P. 5.
7) Sporno, sluší-li ustanovení to obmeúti toliko ll:). pří}Jad, když
i poručenec (pupill) stal se dědicem otcov)'m? Srov. Warnkonig v Lindově Ztschr. XVIII. 10. A. lVI. MiIhlenbruch d. 40. str. 4a2. násl.
Varigerow §. 454.

§.498.
Sub8t!tuce ,pupillární zanikne 1) zeml'e,-li (U1ě dl'íve než otec
aneb vyst.oupí-li za j()ho živobytí jinak z moci otcovské; a) 2) dostane-li se smrt.í závět.itelovou do moci jiné osoby; b) při horlí-li se
tak později, arrogací, múže vždy ještě substitut. }mpillární žáR) L. 41. §. 2. D. h. t. 28. 6

b)

L. 2. pl'. eod. §. 497. not. b.

dati c) za vydání jmění, kteréž náleželo pomčenó . bez. arrogace;
3) stane-lise dítě dospělÝ,!l d) aneb dosáhne-li věku v m~zích l1edospějosti blíže vytčeného; e) 4) pozbude-li testament otrúv platnosti. f)
Ostati1ě co l'latí vúbec v příčině ustanovení dědice , platí též osubstituci pupillární.
~.
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Zvláštnílll povolením vladařovým múže otci . se dovoliti, by,
jako l'oručenci, jmenoval dědice též svému dítěti dospělému, jež
pro l'l'irozenou pi"ekážku nellÍ schopno posledně pořizovati, což
v~ak l'latí jen pro ten pNpad, že dítě zemi'e, aniž by dosáhlo one
sl'úsobilosti, aneb aniž by zanechalo dědice přirozeného (nepominutelného). a) Vedle právního pravidla v~ak dovoluje se ascendentŮm
vúbec, nikoli pouze otci, by svému šílenému descendentu jmenovali '
dědice pro případ, že by týž zemřel v šílenství, zanechajíce lIlIi i
aspoň . díl povinný, při čemž však sluší nejbližší zřetel míti k dětem '
jeho, aneb, nemá-li žádných, k jiným descenclentllm závětitelovýin. ")
Tato tak zv. substituce quasipupi1lární zaniká zroma jako pravá
substituce pupillární dospělostí dítěte, tím, že descendent nabude
spůsobilosti , by sáín učinil poslední poHzení.
POZll. L. 9. Cod. h. t. (not. b.) vyvolala nekoneěný spor rneú
náhledy. Především jest sporno, llda-li Jnstinian zamýšlel zavésti pravý
analogon substituce pupillární, aneb snad spíše chtěl jenom dovoliti
prostu u substituci fideikomisární vzhledem ku jmění šílenému descendentu zanechanému? Poslednější tvrdí Unterholzner v civ. Arch. ll. ·5.
Lohr tamto V. 3. [str. 105. násl.] IX. 7. Pucbta §. 479. [not. c.]Vangerow §. 456. a j.; kdežto Thibaut v civ. Arch. V. [seš . .3. Č. 1. recte:]
13. [stl'. 337. násl.] X. IO., Múhlenbruch d. 40. str. 475. násl. d. 41. stl': 1.
násl., Francke, Recht der Notherben str. 463. násl. DiIffer, Ad const.· 9 ..
Cod. de impub. et al. subst. Ha\is 1848. HiIffer, De subst. quasi .pupiHari. Vratislav. 1853. a j. hájí náhled prvnější, kterýž uznává i Pucht.a
S. 479. (not. d. .násl.) Jako větu právní, stanovenou interpretací usuální.

c) L. 17. §. I .. L. 20. D. de adopt. 1. 7. L. 40. D. h. t. d) L. 14. D.
§. 8. J . h. t. tf. §. 497. P . L e) L. 21. 38. §. L L. 43. §. 1. D. eod.
L. 2. §. L L. 10. §.4. L. Hi. §. L eod. cf. a) L . 34. §. 2. L. 35. eod. P) L. 8.
5. D. de inoff. test. 5. 2. r) Nov. 115. cap. 3. §. 14. i f. cap. 4. §. 9. ,J) L 41.
5. D. de test. mil. 29. 1. ,) L. 2. §. 1. in f. D. h. t.
. a) L. 43. pl'. D. h. t. 28. 6. b) L . 9. Cod .. h. t. 6. 26. (Justinian . a.
528.). §. L .J. de. !lUp. suhst. 2. 16. r,f. L. 7. § 1. h. (1.). 8. Cod. d~ eur. fur.
h.
t)
§.
§.

t.

5. 70.
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Srov. Puchta, Gewohnheitsrecht II. str. 68. násl. Rudorff k Puchtovým
Vorles., I~. §. 479. P . 4. Dle tohoto náhledu jest však ještě sporrio :
a) musl.-h ascende~t i sobě ustanoviti dědice? b) které osoby musí
u~tanovJtl za substituty: a obzvláště c) co za právo jest" sejde -li se
vIce ascende~tů?, ? čemž ještě dlužno srov. Heimberger v civ. Arch .
XlI. 18. Wmdscheld §. 560. - Neutě šený to příklad lI{tsledků nepečlivého sepsání zálwna!

§. 500.
5) Z á vět Y s pol e č n é a o b a pol n é.
. Více osob může společně v jednom aktu, obzvláš tě písemně
v Jedné listině, - učiniti poslední poNzení (tak zv. testamentum simulta~~Uln), což zejména mezi manželi často se přihazuje . že totiž
vzaJemllě sebe ustanoví za dědice aneb i jinak jeden druhého obllIYs!~ ?ro .~řípad smrti. učiníce zároveú někdy i jiná, opatření ještě
v pnčlii:ě JIch obapolného jmění. Skutečně jest tu více testamentťi
v j~?n~ listině. obs,až~ných, z nichž každý činí opatření co se týče
zvlastmho d~dlCtvI Jednotlivého zůstavitele; závěti takové slují
vzhledem k JIch obsahu závěti obapolné (testamenta reciproca neb
mutua). 1) Pokud při takovýchto testamentech vůle testatorů k tomu
směřuje, aby závěť jednoho každého pouze v tom případě zůstala
pl~tno?,' když ?~ i příslušný testamellt druhého zachován byl ve
sV,e mlre, nazyvame testamenty obapolné korrespektivními (testamenta correspectiva.)~)
Pozn. 1) J~st. velice spOl:no, lze-li formálně připustiti v právu ř.
te-~tamenty spolecne, pokud n~.J~ou platny jako bez formy učiněné (cf.
L. 1~ . Cod. de pact. 2. 3.), Jesto novela Valentinianova (Nov. Valento
1l~. ~lt. XX. cap. 1. ~ed. ,BaeneI. co!. 189. S(l.]), kteráž aspoú spolecny testamen! ..ve zpusobe testamentum principi oblatum platným uznávala} nebyla ~rl~ata ~o prá~a . Justinianova. PI~es to v praxi se pi'ipoustě~y v kazde dobe aspoll Jako testamenty obapolné. Sr ov. Hasse
vRhem. Mus . III. str. _239. násl. Glilck d. 35. str. 50. nás!. l\filhlimbruch d. 38. str. 214. nás!. Heimbach v Rtslex. X. str. 889. uás!.
V tomto Ohl~d.? by~o ve dřívějších vydáních této knihy učebné dolo- '
ženo : aby zavetJtele sebe na vzájem ustanovili za dědice není vůbec
~JUtno; manželé mohou na př. pouze děti své ustanoviti za dědice
Jeden druhému pak zůstaviti může požívání svého majetku' a s tírr:
souhlasí též Tewes I. str. 195. Proti učení tomuto však po;st~1 Hartmam\ Z. L .. v~n den" Erbvert-r. U. gemeinsch. Testamenten str. 92. násl.
Co tyz proti teto knize učebné uvádí str. 113. nás!., -neshoduje se sice
potud, pokud se tam nepiipou štěla jed n a a sice "úzce vyměřená
"

výmínka " z pravidla obapolného ustanovení za dědic e, nýbrž výslovně
se tam uvádél pouze příkladmo ("z. B. ") případ, i dle Hartmannova doznání str. 114. v praxi velmi často se vyskytující , ahy odůvodnilo se
doložení, že tudy nevyhledává se, aby závětitelé sebe na vzájem ustanovili za dědice, byť i sebe obapolu ě obmyslili. Avšak zdá se mi, že
Hartmann skute č ně clolrázal, kterak ji~ i dl e pl'. řím. dlužno společné
testamenty za platné uznávati i bez onoho obmezení co se týče obsahu. Srov. též Schmidt, Recht der Notherben str. 189. P . 8.6. Windscheid §. 568. P. 1. 2. Unger, Erbr. §. 21. P. 2. Rak. obč. zák.
§. 583. 1248. dovoluje pouze manželům "in einem und dem namlichen
Testamente sich gegenseitig oder auch andere Personen als Erben
einzusetzen." Unger §. 21. Vš eobecně dovoluje společné testamenty
saský zák. §. 2196. nás!.
2) Převládajícím míněním doktriny obecnoprávní bylo, že testamenty obapolné, zejména mezi manželi, dlužno v případ ě pochyby poldádati za korrespektivné. Srov. Glilck d. 35. str. 62. nás!. Heimbach
y Rtslex. X. str. 891. nas!. Bolley, Beitr. z. L. v. d. correspectiven
Testámenten der Eheleute. 1846. F. Zimmermann v prakt. Arch . I. 19.
[seš. 3. str. 12. násL] Sin tenis III. §. 178. P. 4. Windscheid p. 4. ,
Proti tornu Brinz, Pand. str. 763. násl. Hartmann n. u. m. str. 134.
násl. S e uffertův Arch. IV. 63. XII. 172. XIX. 164. Srov. ještě G6z, i
Zur L . v. d. cOl'respectiven Testamenten v civ. Arch. LIV. 8. Purgold, ,
Ueber die aUB dem Zeitpunkt der Er6fľnung gemeinschaft1icher Testamente fiiessenden Folgen, v prakt. Arch. n. F. VIII. Abh. 4. [str. 68.
nás!.]. Heinzerling, ZUl' L. V. d. gemeinschaftlichen Testamenten, tamto
X. Abh. ll. ll. [recte: 7. 9.] str. 253. násl. 337. nás!. (§. 501. P. 4.J .

6) J ak se posl e dn í
a)

Vůlí

v ů le

zr u š uje. a )

závětite1e .

§. 501.
Poslední vůle jakož i každékoli v ní obsažené ustanovení mů ž e
se každého času zrušiti vtllí závětitele. 1) Tuto možnost, vůli svou
odvolati, nelze testatorovi odníti nebo jej pE tom obmeziti ani
vlastním jednostranným ustanovením ani smlouvou.~) I testament
obapolný může každý závětitel jednostranně zase zrušiti, jak po
smrti tak i pi'ed úmrtím druhého testátora, ano i je ~tě tehdy, když
byl již pi"ijal d ě dictví posle dněj šího vedle testamentu tohoto. 3) Ale
byl-li testament korrespektivní, zruší se ovšem odvoláním jednoho
též i druhý, a tak i účinky, jež dle tohoto testamentu nabytím dě
dictví již nastaly, musí opět pi'ijíti na zmar. 4) Dle práva ďn('šního
a) lnst. quibus modis testamenta infil'mantur. 2. 17.
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lze ostatně smlouvou dědickou toho dovésti , by obsah testamentu
zcela lleb z části stal se neodvolatelnýlll a tudíž zameziti, by testátor
jednostrannou libovůlí zbavil jej platnosti, pokud ovšenl smlouva
tomu odporuje. 5)
Po~n. 1) L. 4. D. de adimendis legato 34. 4. Ambulatoria ellim
est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. cf. L. 32. § 3.
D. de donat. int. V. et U. 24. 1. - L. 6. Cod. qui test. fac. 6. 22.
Si quis imperatorem forte heredem instit.uerit, babeat mutandi iudicii
facultatem et quemcunque voluerit secundum leges in testamento suo
heredem scribendi.

2) L. 22. pl'. D. de legato III. Nemo enim eam sibi pot.est legem
dicere ut a priore ei recedere non liceat. Neplatnou tudíž tak ~V.
cJausula derogatoria; taktéž není platným , obmezuje-li se forma naří~ení, jimiž se jiné změúují. L. 6. §. 2. D. de iure cod. 29. 7. Cf.
L. 52. §. 9. D. pro soc. 17. 2. Nec libertatem de supremis iudiciis
l:onstringere quis poterit. ·
3) Tak i rak. Z. obc. §. 1248. co se týče s1101ečných závětí manželu. Unger §. 24. P. 7. 9.
4) Mnozí tvrdí, že ~ávěť obapolná, tílll že pozustalý tcstátor
se v dědictví testátora pi'ed uím ~emi'elého , staue se pro prvněj
šího neodvolatelnou, pokud obsalluj e jestě ustanovení ve prospěcb osob
třetích uóiněná: Miihlenbruch 11. u. nI. d. 38. str. 237. násl. Heimbach
X. str. 902. násl. Seuffertův Arch. IX. 180. X. 184. srov. XV. 140.
XIX. 164.; proti tomu Hasse vRh. Mus. III. str. 491. násl. 541. násl.
Deiters, De dispositionibus hereditariis simultaneis pactitiisque quaestiones tres. Bonnae 1837 . Zimmermann n. u. m. Sintenis §. 178. P . 6.
srov. Unger n. U. m. ~ áhledu zceÍa odchylného jest však Hartm<llln
n. U . m. str. 128. násl. ]42. násl. Mátě za to, že obapolné testamenty,
mají-Ii vubecbýti jednostranně odvolatelnými, nemohou ani býti kon'espektivné v tom smyslu, že by trvání jednoho testameutu záviselo na
tom, když by drullý se neodvolal, proto že prý by v tom bylo obsaženo
kaptatorní ustanovení, kteréž dle obecného práva jest neplatné. (§. 494.
P. 4.). Proti tomu Windscheid§. 568. P. 5. násl. srov. shora §. 500.
uvá~al

P. 2.
5) Srov. §. 470. P. 3. Seufľertuv Arch. XVI. 182. Smlouva dě
dická (Erbvel'trag, Erbeinsetwngsvertrag) jest smlouvou neodvolatelně
učiněné ustanovení dědice, "neodvolatelně smluvellÝ testament" (" eiI!"
vertragsmassig unwiderrufiiches Testament"), jak Unger §. 26. naz.
se vyjadřuje. Tak věc pojímá i Hartmann ve svém při §. 500. P. 1.
cit. spisu, kterémuž mimo Arndtse v Haimerlově Vjschr. VII. 10. (civ.
Schl'. II. 41.) rozhodně přisvědčuje též Unger n. U. m. To však není
názor římský, ale není i názor neprávnický, jak Koppen I. str.. 288.
[Po 50.] dí, zrovna jako není neprávnicky, uznávají-li se ve smlouvě
(L. 19. Cod. de })act. 2. 3.) dva odvolatelné testamenty.
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§. 502 .
Že se závěť odvolává, lze na jevo dáti 1) zúmyslným zničením listiny · testamentární (roztrháním, rozstřiháním a pod.) aneb
odstraněním slov, jimiž se ustanovuje dědic, 1) odvolání jednotlivýt'h
ustanovení děje se taktéž tím, že se zničí; a) 2) prohlášeuíťn této
vúle v soudním protokole neb před třemi svědky, b) což má však
jen tehdy zrušení testamentu za následek, když od doby, kdy testament byl zřízen, uplynulo deset rokú; 2) 3) zi"Ízením nového
platného testamentu, C) kterýmž prvnější sám sebou se zruší, 3) byť
i nový testament později své l'latnosti opět pozbyl.
POZll. 1) BézúmyslnSrm zmařením nezruší se právní existence poquoniam, si totum testamentum non exstet, constat, valere omnia,
quae in eo scripta sunt. (L. 1. §. 3. D. h. t. 28. 4.). Avšak §. 2.
ibid: Sed si legi non possunt, quae inconsulto deleta sunt, dicendum
est non deberi; sed hoc ita demum, si ante consummationem testamenti factllm est. lVIiihlenbruch d: 39. sti'. 79 . O prostém (vší formy
postrádajícím) odvolání závěti srov. Paul Kriiger, Krit. Versuche (1870.)
str. 1 .. 40.
l'í~ellí:

Ol) Není ti'eha, by uplynulo 10 roků v době, když se testament
odvolává, nesta{:í však toliko soleuni odvolání. Avšak: L. 15. §. 1. D.
de testam. mil. 29. 1. Sicut autem hereditatem mile s nuda voluntate
dare potest, ita et adimere potest.

3) Posteriore testamento, quod iure perfectum est, superius rumpit ur. (§. 2. J. h. t.) . Platí totiž ~a pravidlo, že dva testamenty nemohou vedle sebe platiti. Avšak : a) Výmínka co se týče vojínu. L. 19.
D. de testam. mil. 29. 1. b) BOllorum possessio na základě dvou současných testamentu. L. 1. §. 6. D. de b. p. S. t. 37. ll. Zda-li též
při rozlióných testamentech neurčitého stáh? Miihlenbruch d. 38. str. 486 .
násl. c) Bon. po ss. na základě prvnějšího závětu, když testátor zrušil
pozdější, dav na jevo svuj úmysl, že má zase platiti onen prvnější.
L. ] I. §. 2. D. I. C. (Spomo, je-li tato b. p. eum re? Vangerow §. 458 .
460. [str. 206.]. d) Dřívější testament zustane s odl,azy v pozdější
závěti obsaženými v platnosti, pak-li závětitel ui':inil novou posledllí
vuli pouze · ~ té pÍ"Íčiny, že omylem dědice prv ustanoveného pokládal
již ~a mrtvého. L. 93. (92.) . D. de hered. inst. 28. 5. e) Prvněj?:;í testament platí jako dovětek, pak-li ~ávětitel v druhém ·testamentu prohlásil, že prvnější má zustati v platnosti, kterýžto úmysl mlčky spatřuje
a) Dig. de his quae in testamento delentur inducuntur vel inscribuntllr.
28. 4. L. 2. · §. 7. L 8. §. 3. D. de b. p. s. t. 37. ll. L. 1. §. 8. D. si tab. tesl .
38. 6. cf L. 20. D. de iniusto test. 28. 3. L. 30. Cod. de testam. 6. 23. b) L . 27.
Cod . de testam. 6. 23. cf. L . 6. Theod. Cod. de testam. 4. 4. c) §. 2. 3. 7. .J.
b. t. 2. 17. cf. L . ll. 16. D. de iniusto test. 28. 3. L . 7. D. de lib. P.t post.
28. 2.
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se i v tom, když ustanovený dědic v pozděj š ím te stamentu obmezuje
se na určit), předmět (institutio ex re certa). §. 493. not. g. P. 4.
Srov. TJnger, Erbr. §. 24. P. 13. 16. - Ostatně má se i testamentem
neukončeným, v kterémž ustanovují se dědicové zákonní ve dřívější
závěti opomenutí, zrušiti poslední testament a má . týž piatiti jako dovětek bez poslední vůle učiněný. L. 21. §. 5. Cod. de testam. 6. 23.
L. 2. D. de iniusto testam. 28. 3. Vangerow §. 460. [str. 204. násl.J;
Fein v pokrač. Gliickov)'ch Pand. d. 45 . str. 237. násl. Co do náhledů
se uchylujících v. Miihlenbruch d. 38. str. 364. násl. srov. Heim bach
v Rtslex. X. str. 952. násl.

§. 503.
b) Z jin)'ch dit vod t'I.

Testament platně zřízený může mimo to pozbyti své moci
1) tím, že testátor pozbude testamentifaCtio (spůsobilosť, posledně
pořizovati), zejména tedy následkem capitis deminutio téhož, tak
zv. testamentum irritum, a) nikoli každou nahodilou nespůsobilostí
ku zřízení posl@dní vůle; b) 1) avšak dědicům ustanovenýrrl propůjčuje 1"e i v onom případě secundum tabulas bonorum possessio, !l)
jen když závětitel v době smrti své dosáhl opět testamentifactio C)
a v pHpadé arrogace, když dosáhnuv opět své samostatnosti, dal
na jevo svou vůli , že má testament dále platiti; d) 2) tím, že ustanovení dědice se překazí, t. j. že veškeří jmenovaní dědicové odpadnou, buďsi že nesplní se výmínky dědicům uložené, aneb že
osoby ustanovené zemrou dříve než zl1stavitel, aneb že z jiné pří
činy nemohou neb nechtí děditi, testamentum initUlll s. destitutum
s. desertum ; e) 3) poruší-li se právo takových osob, na které zů
stavitel má ve své po sledni vůli vzíti ohled, o čemž bližší níže
ve ti'etí kapitole. 3)
Pozn . 1) [Jinými sloyy: zkátou spůsobilosti ku právům, jež ph zřizo
vání testamentu tl'eba, lli!wliv však spůsobilosti k právním činům; též
nenastane účinek ten prohlášením za marnotratníka: §. 2. J. quib. nou
est perm. 2. 12 . L. 18. pl'. D. qui test. fac. 28. I .J.
'1) Sporno, je-li tato b. p. též oproti civilním dědicům zákonným
cum re? proti čemu vzhudila pochybnosť L. 12. pl'. in f. D. h. t. 28.
a) §. 4. J. h. t. 2. 17. L. 6. §. 5 .. 13. D. de iniusto ruplo irrito facto
teRtamento. 28. 3. cf. L. 4. §. 5. Cod. de baeret. 1. 5. cap. :!. §. 1. de mUl'. in
6to. 5. 5. b) L. 18. pro L. 20. §. 4. D. qui test. f<tc. 28. 1. L. 1. §. 9. D. de
b. p. s. t. 37. ll. C) §. 6. J . h. t. L. 1. §. 8. D. I. c. <I) L. ll. §. 2. D. eod.
e) §. 7. 8. J . de hered . qnae ab int. 3. 1. §. 2. J . h. t. 2. 17. L . 1. ill f. D.
h. t. 28. 3.

3. srov. s Gai. II. §. 147 .. 149. Srov. Windscbeid §. 563. P. 7. a literaturu tam uvedenou.
3) Závěť může býti neplatná (nuHum testamentum, nichtig) aneb
také jen zrušitelná (rescissib~l), hned z prvopočátku aneb následkem
okolností později se nahoclivších. Zrušitelnou jest neb stane se závěť,
je-li tu možnosť, aby určité osoby, buď přímo vůlí svou neb prosti'edkem soudního nálezu, toho dovedly, by testament stal se neúčinným, načež pak může se státi buď dle práva civilního neplatným
(ipso iure nullum) aneb pouze dle práva praetorického pozbyti své
moci. Od počátku neplatný jest testament, nedostává-li se mu podstatn.í'ch náležitostí, jichž ku zřízení jeho třeba, testamentum non iure
factum aneb iniustum ; neplatným se stane v pHpadech uvedených v §.
. tomto pod č. 1. a 2. a z části i pod č. 3. Oba způsoby neplatnosti závěti vztahují se pravidelně k celému obsahu , výmínkou obmezuje se ne platnosť obého způsobu pouze na ustanovení d ě dice. Vangerow §. 457 .. 460.
Srov. Unger, Erbr. §. 23. 25. - Co se týče uznání platnosti neb neiJlatnosti testamentu: Windscheid §. 566. Dedekiud, Die Anerkennung
ungiltiger letztwilL Anordnungell, 1872. (o tom Holder v !\rit. Vj schr.
XIV. str. 555. lIásl.), K. Schmidt v civ. Arch. LVI. 9. "Anerkenlltlng
letztwilliger Verordnungeu."

§. 504.
7) O t e vře n í a v y k o n á ní p o s led II í v ů I e.
že písemné, od svědků dle před
mají způsobem slavným se otevříti a pře
čísti (recitatio). a) Dnešního času otvírá se dle práva obecního testament soudně jen tehdy, když bucT testator sám tak nařídil aneb
závěť u soudu složil aneb žádají-li za to interessenti.
Právo

pisu

římské předpisuje,

zapečetěné

závěti

Provedení testamentárních ustanovení ukládává se určitým
osobám, jež slují vykonavatelé závěti (generales aneb speeiales).
Tyto lze jmenovati bud' v testamentu (executores testamentarii).,
aneb zříditi je na základě smlouvy súčastněných osob (conventionales), aneb mohou býti povoláni soudem (dativi) aneb zákonem
(Iegales), jako zejména vykonání testamentárnich nařízení ve prospěeh
zbožných účelů svěř'eno jest vyššímu duchovenstvu. ll) Postavení
a) Dig. testallleuta quellladmodulll a]lerialitur inspiciantur et d~ scribantur.
29. 3. Cod. 6. 32. Pauli sentt. IV. 6 cf. Dig. de Sc. Silaniano et Claudi,mo,
qllorum testalllenta ne aperiantur. 29. 5. Pauli sentt. III. 5. b) L. 28.45. (46.).
48. (49.). Cod. de episcop. 1. 3. Nov. 131. cap. 10 .. 12.
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závětních vykonaratelů dlužno z pravidla posuzovati dle analogie.
mandátů (§. 291 . . 296.); právní moc zákonných řídí se zákonem .
kterým se tito povolávají, a povahou poměru, vzhledem k němuž

vykonavatelé

závětní

se ustanovují.

Pozn. Srov. Rosshirt v Ztchr. f. Civil- und Crim. -Rt. I. str. ~17 .
uásl. Beseler v Ztschr. f. deutsches Recht IX. 3. [obzvl. str. 194. násl.
"Samostatné postavení závětních vykonavatelů oproti dědicům - nejsou
tedy tak dalece podrobeni pravidlům z příkazu plynoucím.]. MiihlenbruL:h u. u. m. d. 43. str. 390 . . 448. Heimbach n. u. m. stl'. 1011 .
násl. Windscheid §. 567. Seuffertův Arch . III. 73. VI. 226. 227. IX.
188. X. 271. XII. 48. 66. XIII. 269. XIV. 102. XV. 34. 142. XVI.
62. XVIII. 89. XX. 50. 145. - Jak se pozůstalost projednává dle
práva partikulárního, srov. Unger, Erbr. §. 27. a téhož zvláštní spis:
Die Verlasseuschaftsabhaudlung in Oestcl'1'cich. 186~ . Randa, Dor Erwcrb
der Erbschaft nach osterr. Recht. 1867. str. 10. uásl. Chorinský, D.
:Notariat u. d. Verlassenshaftsabhandlung in Oesterreich. Wi eu 1877.
O tom Luschin a Steinbach ve Wiener t';tschr. IV . stl'. 782. násL

§. 505.
8) O době , kdy s e dědi c testamentárnÍ povolává
k u d ě d i c tví.
Pravideln ě

povolává se d ědic ku dědictví na základě t estamentu v době úmrtí zůstavitele ; je-li ustanovení dědice s výmínkou spojeno, rozhoduje tu doba, kdy výmínlm se splní, nestalo-li se tak již prve, llež zústavitel zem řel. Doby této musí
osoba ustanovená dožiti ") a býti v době této spúsobilá ku dědictví
testamelltál'llÍmu. Nedostatek spůsobilosti této v době smrti zůstavi
telovy nevadí osobě s 'ýmÍnkou ustanovené, pak-li této zase nabude v době , kdy se výmínka později splní. b) Povolání dédice
však z pravidla zruší se opět, zemře-li po té osoba povolaná, prve
než nabyla dědictVÍ, aneb ~tane-li se nespúsobilou k dědictvÍ.~)
Pozn. [Nutno však, by osoba ustanovená tu již hyla v době smrti,

v. §. 471.J.
a) L. uno §. 7. Cod. de cad. toJL 6. 51. cf. §. 71 . P. 3. cf. J~: 45. §. l.
D. de subst. 28. 6. L . 52. ~ . 1. D. de a. v. o. her. 29. 2. L. 9. III f. D. de
suis. 38. 16. b) L. 50. (49.). §. 1. L . 60. (59.). §. 4. D. de hered. instit. 28. 5.
§. 4. J . de hered. qual. 2. 19. c) L. uno §. 5. Cod. 1. c. cf. not. b.

III. O nabývání

dědictví.

A. O zpt'tsobu, jak se nabývá

a)

dědictví.

1) U vázáním se v dědictví.

§. 506.
a) Spňsobilosf k čiuíUII, jimiž se nabýy:í .

Z pravidla jest povolanému dědici dáno na vťtli, chce-Ii dě
didví nabyti; 1) dědicové jsou voluntarii heredes. Prohlášení vúl!',
že chce kdo býti dědicem, sluje uvázání se v dědictVÍ, hereditatis
Ilditio. K tomu jest zapotřebí spťtsobilosť, zavazovati se právními
jednáními. Pro tož ~) nemúže uvázati se v dědictví šílenec b) Ileb
dítě; C) lledospělec neb nezletilec, jenž není dítětem více, pouze
se svolením poručníkovým, d) bez l\teréhož ani uvázání se v dě
dictví se strany marnotratníka e) není závazné. 3) Je-li osuba povolaná v moci otcovské, zastupuje svolení otcovo <1) onoho poručníka,
jehož by jinak snad bylo zapotřebí, a otec tímto dosáhne otcovskéhú práva ku dědictví, náleží-li toto ke jmění adventičnímu , zamítne-li však dítě dědictví, nabývá otec toto celé pro sebe f) (a sice
i tehdy, spadá-li ono do pojmu bona castrensia vel quasi) .
Po zn. I) Tuto povoláním danou možnost, státi se dědi'cem, nazývá Koppen, Erhr. I. str. 250. násL, právo dědické (hereditas ve
smyslu subj., §. 464. P . 2.), rozpřádaje tudíž náuku o nabytí a zamítnutí dědictví str. 331. násl. pod záhlavím "Ausiihung des Erbrechtes," jako · by to byla prostá facultas acquirendi, jako "alternativní
oprávněnost, dle vůle své dědictví nabyti neb odmítnouti" (" alternative
Befugniss, uach seiuer Wahl die Erbschaft zu erwel'ben oder auszuschlagen "); tedy "právo dědické" (Erbrecht), také "právo ueděditi "
(" d\ls Recht nicht zu erbeu"). TýŽ uáhled vylíčil spis. již dHve v dogm .
Jabrb. V. str. 125. násl. ; proti tomu Northoff tamto VI. 4., proti němu
Koppen tamto VI., 7., a proti tomu zase Nortboff v Lindově Ztschr . u. F.
XXI. ' str. 85. násl. Srov. ostatně Unger, . Erbr. §. 36.
2) Srov. Koppeu J. str. 404. násl.
aj Jnst. de heredum qualitate et differe!ltin. 2. 19. Dig. de adquirenda
vel omittenda hel'editate 29. 2. Cod. de iuredeliberandi et de adeunda vel adqllirenda hereditate. 6. 30. b) L . 63. D. h. t. 29. 2. cf. § 508. P. 3. §. 538.
e) L.9. D. eod. cf. L-. 5. Cod. eod. 6. 30. d) L. 8. pr. L. 9. 49. D. eod . L . 9.
§. 3. D. de auct. tuto 26. 8. L . 18. §. 4.Cod. h. t. 6. 30. cf. L. 12. Cod . eod :
L. 26. § 1. (L. 26.) Cod. de adrn . 5. 37. §. 452. e) L. 5. §. 1. D . h. t . cf.
§. 452. not. O. L. 8. pr. D. h. t. f) L. 8. pl'. §. 1 . . 3. Cúd. de hon. qnáe lih.
6. 61. L: 18. pr. §. 1. 4. CoJ. h. t. 6. 30. cf. §. 432. nut. k. L . 6. pl'. Š' 1 .. 3.
L. 13. §. 3. L. 14. 25. §. 4 .. 15. D. h. t. 29. 2.
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3) Koppen str. 410. A. M. Windscheid §. 596. P. 4. s~ Sinte.
§ 18'".). P .II
Ale což kdvž marnotratník lehkomyslne uvázal
msem.
.
J
•
v ' .? D ťl f

se v dědictví předlužené, m u s í kurátor správu Jeho pl.'evZltl.
o y,a
se tím též jmění marnotratníkovo, kteréž jeho správě Jest odevzdáno?

4) Srov. Koppen stl'. 392. násl. K pozn. :2 . . 4. Leist v pokrač .
Gliicka d. 3. stl'. 1 . . 79.
~.

507.

ll) Pohnutka, z kiel'é os~lIa ustanovená tJ.Michí se ujímá..

Chce-li kdo uvázati se v dědictví, náleží jemu, by opravdově
a určitě dal na jevo, že chce dědictví nabyti vedle toho, jak ~es.t
povolán, bez výmín~y a bez výhr~dy. a) .Při, tom ose pi'ed~oklada:
že jest jisto, že b) dědic jest povolan 1) a Jakym zpnsobem, ). zda-ll
na základě závěti neb zákona. Než i již napi'ed d) po te, kd!ž
nastal pi'ípad dědiční, může kdosi pro ten pHpad, ž.e o~padnut~m
jiných pi'ed ním povolaných oi:lob . on bude k dě~lctV~ povolan,
platně prohlásiti, 2) že dědictví pi'ijímá, tím .že pÍ'lI~lá~l. se o bo,normu possessio. Není tí'eba jistoty o tom, Jak veltky Jes~ podll
dědický, e) avšak 3) neplatné jest mylné uvázání. se. v urČlt.ý nepravý podíl dědický. f) Neplatí též, ujme-li se dědlctVl, ~do se po~
kládá za dědice nutného (necessarius he1'es). g) Osobe povolane
pranic nevJ.dí, neví-li sama, je-li spůsobilou, by děd~ctví. se ,ujala.
je-li sui iui'is, je-li dospělou, jenom když jest ona spusobllost s~u~
tečně pí'ed rukama. b) I omyl v pohnutkách, na. pi'. co do tľva~l
dědictví, i) byt i jednáním podvo,dným byl s~~I~ob~n, k) nel~~ v za~
pětí, že by uvázání se v dědictvl stalo se neucumym, tak t~z pl~tne
jest i vynucené ujetí se dědictví, ač lze žádati za navrarem ku
předešlému stavu. I)

Pozn. 1) Northoff v dogm. Jahra. n. u. m. v [str., 190 ..nás~.] 'p~~í
s pojmem "povolání ku dědictví" ("Delation U ) vedOllll, s~bJ~k~lvm. Jistotu dědičného nápadu (povolání v tomto srn.); "Povolám dech ce Jest
L . 51. §. 2. D: h. t. L. 77. D. de R. J. b) §. 7. J . h. t. 2. Hl. ~. Hl.
2-3. 32. ~4. D. h~ t. L. 30. §. 1 .. 8. L. 84. eod. L. 21. D. de c"ud. et .<Iem.
35. 1. cl L. 17. 22. 46. 51. pl'. D. h. t. cf. L. 77. ('od. d) ~" 9. Cod .. qUl ad mitti ad b. p. 6. 9. el L. 21. §. 3. D. h. t. L. 5. §. 1. D. Sl pa~'ls, helt~d. 'pl-t .
5 4 . f) L 75 D h. t.. L. 93. pr. eod
g) L. 16. D. h. t .
)L. 6. §. 4.
34. pl'. i. 06. ~od. L. 21. D. de cond . et dem' k 35. l. cf. L. 74. §. 2. 3. D.
h t 29 2
il L 8. pl'. eod , ~. 5. 6. J . h. t. ) L. 40. D . de dulo. 4. 3.
1)' L·. 21'. §'. 5. 6. D . quod met. 4. 2. L . 85 D. h. t. 29. 2. cf. L. 6. § 7. eod
§. 61. P. 2.

- - -a

L.

vědomí dědice

o svém právu dědickém," tak praví na stl'. 246., ono
"záleží ve vědomí dědice, že tu nápad" stl'. 201., a to má býti "základním pilířem" jeho líčení: slabounký to pilíř, jenž opírá se toliko
o nepodstatnou terminologii. Ale správné jest, že předpokládá se ono
vědomí, aby kdo mohl dědictví platně nastoupiti neb odmítnouti. [Ii: tomu
se odvolávaje, jakož i k L. 151. D. de V. S. a L. 21. §. 2. D. de
acquir. V. om. her. 29. 2. hájí opětně Goring v dogm. Jahrb. XV.
stl'. 153. násl. ono rozeznávání mezi "povoláním ve smyslu objektivním ,
nápadem dědičním, býti povolaným" a mezi "povoláním ve smyslu subjelit.ivníf!l, nápadem dědick)' m, vědomím o svém povolání za dědice,
"povoláním za dědice v techn. smyslu"; proti tomu Windscheid §. 597.
č. 5.]. Nepřekáží tedy nevědomosť neb pochybnosť, zda-li kdo ustanoven s . výmínkou neb bez výmínky, L. 32. §. 1. D. h . t.; nikoliv
ale, lnlyz omylem předpokládá se v):mínka nějaká, kteráž zároveň pokládá se za splněnou, L. 34. §. 1. eod., a taktéž jest na překážku
neznalosť, že byla výmínka učiněna a již splněna, ale ovšem nevadí
neznalosť, že výminka s vědomím nápadníka dědického nčiněná již se
spInHa. L. 21.. D. de cond. et dem. 35. 1. Tornu ovšem zdá se, že
odporuje L. 21. §. 3. D. h. t. 29. 2. Si quis partem, ex qua institutu s
est, ignoravit, Julianu scribit, nihi! ei no cere quominus pro herede
gereret. Quod et Cassius probat, si conditionem, sub qua heres insti tutus est., non ignorat, si tamen extitit conditio, sub qua substitutus '
(Hal. institutus) est. Quid tamen si ignorat, conclitionem ' extitisse ?
Puto posse adire hereditatem, quemadmodum si ignoret, an coheredis,
cui substitutus est, repudiationc portio ei delata sit. Protož opravuje
Cuiacius [ad Afric. tract. I. ad L. 46. h. t. opp. ed. Neap. 1722.
tom. I. col. U56. 1257.J: "si conditionem, sub qua herťs institutus
est, ignomt . .. puto non posse adil'e" etc. "Ale místo ono nerozhoduje
různé případy, nýbrž provádí toliko dále v průběhu svém větu vyslovenou v úvodu." Puchta §. 497. not. a .. MiihIenbruch d. 42. str. 422.
násl. Vangerow §. 498. P. 1. Northofť n. U. m. str. 210. násl. Koppen ,
Erb!'. I. str. 363. [Po 27.].
př'ípadě se Sintenisem §. 183.
ve formě řádně nepronešené prohlášení, co ustanovuje L. 9. cit. (not. d.) o prohlášení soudním v příčině
b. p. N ez přece nejnověji přizvukuje jemu Koppen I. stl'. 339. P. 26.
a Tewes II. str. 29. násl., též Windscheid §. 5~7. P. 2. Srov. ostatně
shora §. 495. not. h. i. Unger §. 36. P. 9. :...- Bonorum possessio
uděluje se též v takových případech, kde jest jisto, ž e kdosi je.st ll: dě
dictví oprávněn, ale není ještě rozhodnuto, zda-li ex testamento neb
ab intestato. L. 84. D. h. t. 29. 2. L. 4. §. 3. D. de b. p. C. t. 37. 4.
Koppen v dogm. Jahrb. V. stl'. 161. násl. Erbr. I. str. 379. násl.

2) Jest na pováženou, aby v tomto

P. 18.

rozšiřovalo se na všeliké,

3) L. 75. D. h. t. Ex semisse Titius heres scriptus est; quadrantis
bonorull1 possessionem l)er errorem peti(i)t; quaero, an nibil actum sit, an
vero perinde omnia servanda sint, ac si qlladrans lIominatus non sit? Res
pondit, magis nihil actum esse, quemadmodum , cum ex semisse scriptus
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heres ex quadrante per errorem adiit hereditatem. Northoff~. u. ,~ .
stl' 206. ~45. násl. tvrdí, ~e nezále~í tu na omylu. S.rov. vsak mze
::,. '341. násl., - N eprávem dovozuje · z L. 75. cit., B6ckmg, P~nd. II~.
~. 89. [hot. 4.] á s ním i Yel'ing otl'. 487. nasl. P. D., ze ~soba
ustanovená musí prý znáti IJodíl zlol1lkov}', jaký v testalllclltu y V!,~
Iq~,záil, Žf! tudí~ pravidlo ))llu~ntitati,s ignol;~nti~ Ilon nocet d/altI~m
jest nesprávné. Tomu odporuje L. 21. §. iJ. Cit. (\. 1 \ kdez vyra~
"partem, ex qua institutu s est," patrně neznamená nez testatorem udanJ
podíl zlomkovf',

§.508.
Cl Prohlášení vitle.

ViHi, býti dědicem, lze prohlásiti bud' výslovně, ústně ~eb
písemně, a) hereditatis aditio v užším sm):slu, b~ ~ne~ mlč~!, Č1l1Y,
kteréí dle okohiostí nelze jinak vykládati, nez ze JednaJlcl pO-,
važllje sebe za dědice, pro herede gestio. C) Nev~hle?á;á se zvláštl1l
formy v pÍ'Íčině prohlášení vůle, 1) ač nebyla-h vynll11ko~ uložena
při ustanovení dědice. Že v dědictví se uvá~al, múže, 1 ].l,~Y na
místě povolaného dědice prohlásiti, ale 7: praVIdla nellluze tyz be~
vlastní své vúle pl'osti'ednictvím jiného co svého zás~up:e: ,nab,yt~
dědictvÍ.~) Pi'ece však nabývají 1) osoby právnické dě~ICtVl .radnyml
svý'mi zástupci, jichž obmeškánÍ nemá jim vš~k, být! na s~od~1. d)
2) Za nedospělé a nezletilé osoby může porucmk s~m.,u:azatl s~
v dědictVÍ eJ aneb 3) otec za dítky v jeho moci se naleZa]lCI, ovšem!,
že tito mohou dosíci navrácení 00 př'edešléh~ st~vu f) s tÍ!~ účinkeI~,
že po té má se za to, jako by otec dědlCtvl nabyl plO sebe. )
1

v

Pozn. I) L. 17. Cod. h. t. 6. 30. C.retionum scrupu~?san; sole~n.i
tatem hac lege penitu~ amputari deCel'lllmus. Co se tyce te~o,., ('.1 et~~
staršího práva, srov. Gal II. 164 .. 168. 170 .. 173. U1p. ~X~I. 21. 'v3 ,
K dosažení praetoJ'ické posloupností dědické bylo zapo~J'~bl pr:ohlásem
v. d
'oudem které~ vyskytuje · se ještě v právu Justll1lanove. L. 9.
pl e s ,
J d b
3 9 f I 7
C'od. qui adm. ad b. p. 6. 9. §. 9. sq. . e . p', . v ' c.; .J. ;
§. 3. a. (3.). Cod. de CUl'. fuJ' . 5. 70. Toto prohlášem" pozaduJ.l ml.lOz l
i dosud ještě vzhledem k těm d~dicům, kteří povolávaJl se tohko l~re
7 J h t. 2. 19. cf. L. 12: Cod. h. t. 6. 30. b) L 69. D h. t. 29, 2.
i9.)·L. 22. §. 14. b. (14.) Cod. h. t. G. 30. C) §. 7. J.l..c. I: 20,21.
. R ' . C)' ·I
24 SI' R. \J. L. S7. D. eod. cf. L . 13. D. de cond. lnstlt. 2S. 7:
pro :;. 1.~. L .
. J. li
3
f L 1 .~ ') D de ofl
L, 62, D. h. t.. d) L. 3. §. 4. D de h. p. 7. 1. C . . . li~'
,
I S'
)l'ocur. Caes. 1. 19, e) L. 18, §. 2. 4. eud. h. t, 6. 30. cf. L. 7. §. l..:' .
D de b p. 37. l. L ll. D. dc auct. tuto 26. S. L, 3 7. Cod. ql1l ,Hl~.
a(ľ b. 'po 6.
f) L, lS. pl'. §. 4 Cod. h. 1. L . S, §. 1. b. C. (1.) 6 Coll. e
bon,quae lib. 6. 61.
.

a
L 19 §)
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9.

praetorio, zejména při b. p. ex edicto unde vir et uxor (§. 480.).
Avšak praxe rozdílu tohoto tu, kde b. p. má místo jako konečná posloupnosť dědická, zcela si nevšímá, a podobá se velice, že rozdíl ten
nebyl více praktickým již i v právu Justinianově . Srov. Leist, bon.
poss. II. 2. str. 235. násl. str. 376. násl. 413. uásl. K6ppen, Erbr. I.
str. 283. násl. Schil'mer, Erbr. I. str. 101. násl.
~) Sporno, lze-li uvázati se v dědictví prostředkem zástupce? Odpověď záporuá opírá se o L. 90. pr. D. h. t. (Paulus) respondit, per
CUl'atorem (dle Hal. per pl'OCttmtorern) hereditatem acquiri non posse .
Cf. L . 54. pl'. D. de 'a,cquir. dom. 41. 1. Puchta §. 497. not. f. srov.
ještě lYItihlenbruch d. 42. str. 396. násl. Ale přihlášení se (agnitio)
o bonorum possessio, kteráž přece pokládá se jako pro herede gestio
(L. 12. Cod. h. t. 6. 30.), může státi se zmocněncem a i prohlášení
bez rozkazu učiněné nabude účinnosti, když dědic povolaný ono schválil.
(L. 3. §. 7. L. 15. 16. D. de b. p. 37. 1. cf. L. 67 . (65.). §. 3. D.
ad SC. Trebell. 36. 1.). Protož tvrdí jiní, že vůbec lze nabyti dědictví
prostředkem zástupce již dle práva Justinianova a dokonce i dle dnešního práva. Leist, Die bon. poss. II. str. 308. násl. [Srov. Lei st v pokračování GHicka III. str. 74. násL]. Sintenis §. 183. P. 28. Jednak
ale pÍ'Ípouští se, že vůle, v dědictví se uvázati, může projevena býti
též rozkazem daným třetí osobě , aby táž se prohlásila, že ujímá se
dědictví pro dědice povolaného (lYItihlenbruch str. 412. srov . .Arndts
v Rtslex. IV. str. 16. násl. (civ. Schl'. II. str. 17. násl.), jednak že
předpokládá se, ~e delát (dědic povolaný) sám o povolání svém ku dě
dictví ví a má vůli, dědictví se ujati . (Leist str. 311.). Praktick.\' zájem
sporných oněch náhledů obmezuje se tudíž na tyto dvě otázky: a) zda-li
rozkaz ud ělený zmocněnci, aby prohlásil se, že ujímá se dědictví, obsahoval a obsahovati musel vždy již i toto prohlášellí? Na to dlužno
odpověděti z~porně: mflžeť se rozkazem takovým i vysloviti, že kdo
ujímá se dědictví, ale zmocnění takové lze jako prostý příkaz odvolati
po tu dobu, než prohlášení se stalo, zrovna tak, jako i odeslané písemné
prohlášení lze ještě zpět vzíti, pokud není odevzdáno ; b) platné-li též
uvázání se v dědictví, vykonané zmocněncem dle příkazu jemu s výminkou daného? ob:wláště položena-li výmínka, jest-li zmocněnec shledá,
že dědictví lze přijati , nahlédnuv dříve ve stav věci (srov. L. 48. D.
h. t . 29 . 2. L. 25. §. 9. eod. s L. 51. §. 2. eod.)? K otázce této
sluší pI'isvědčiti, alespoú dle praxe dávno již uznané, ale zajisté také
i dle pl'. 1'. a dle př'irozené povahy věci; neboť uvázání se v dědictví
skutečně na jevo dané pak, když výmínka nastala, dlužno uvažovati
tak , jalw by delát sám (dědic pOVOlaný) nyní sám beze vší výmínky
vůli svou na jevo dal. Leist str. 320. Zcela zbytečnou jest ot.ázka,
jal,ý účinek má schválení, když uvázání se v dědictví stalo se bez vš í
formy; neboť i toto zajisté a beze vší pochyby jest skutečn.\' m uvázáním
se, a lhostejno jest při tom, krly se ono sběhlo. (I.,. 54. D. h . t.) .
Jeho význam, pokud se tNe přihlášení se o b. p. záleží pouze v tom,
že není zapotřebí ještě opětného soudního prohlášení. Srov. t.éž K6ppen,
Erbr. I. str. 385. násl. Windscheid § 596. P. ll. 12. Seuffertův
Arndtsovy Pandekty.
12
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Arch. XI. 161. XV. 232. XXI. 243 . Unger §. 36. P . 3. - Jak se
dědictví nabývá pro nezvěstného, srov. §. 26. P . 3., li tomu ještě též
Koppen, Erbr. I. str. 423 .. 447. Unger, Erbr. §. 36. P. 6.
3) Pr. ř. (not. e. f.) stanoví obé (2. a 3. případ) pouze, je-li
nedospělec ještě dítě v užším smyslu (infans); dle práva dnešního sluší
ustanovení ono vztahovati na všechny (i šílené) nezletilce. [Cropp
v] Heise a Kropp, Abh. II. str. 166. násl. Leist stl'. 315. Sintel;lÍs
§. 183. P. 8. 10. Seuffert §. 567. Koppen, Erbr. I. stl'. 403. násl.
410. Seuffertův Arch. XV. 233. Proti tomu však Windscheid §. 596.
P. 19. Pro ten případ, že moci otcovské podrobený dědic povolaný
(delát) není více dítětem, ale šíleným neb nepřítomným, neobsahuje
pl'. i", žádného ustanovení výslovného; cf. L. 7. pl'. Cod. de CUl'. ful'.
5. 70. L. 30. pl'. L. 52. pl'. L. 63. D. h. t. 29. 2. Ješto však otec
i přes odpor dítěte, ktel'éž jest spůsobilé míti vůli, neb kteréž jest
př'ítomno, může př'ece nabyti dědictví pro sebe, z:dá se býti důsledným ,
aby jemu i v onom př'ípadě propůjčovalo se právo, uvázati se v dě
dictví. Srov. Puchta §. 496. not. e. Koppen str. 411. násl. Jinak pro
osoby šílené a talrové, jimž překážka nějaká zajde, má místo pouze
prozatímné nabytí. (§. 538.). - Mnozí ostatně bez zákonného důvodu
mají za to, že i správce konkursu (curator concursus) rnllže uvázati se
v dědictví, ku kterémuž byl povolán dlužník obecný. Holzschuher II.
stl'. 923., proti tomu Koppen I. str. 259. [Po 29.]. Jinak dle lwáva
rakouského: Unger §. 36. P. 7., což zajisté sluší schvalovati i se
stanovisl,a zákonodárství.

§. 509 .
d) V které dollě sluší y dědictví se uvázati.

Doba, v které jest dědici uvázati se v dědictví dle práva
eivilního, J) není zákonem pi"ec1epsána. ll) Avšak 1) mťHe učiněno
býti výmínkou jmenování dědice , aby týž clo určité doby ujal se
dědictví.~) 2) Věř'itelé dědictví a odkazníci:l) mohou na dědice povolaného naléhati, aby se rozhodl, pi'ijme-li dědictví čili nic. b)
K žádosti povolí se C) se pak jemu lhiHa k rozvážení, spatium deliberandi, 4) kteráž nemá trvati déle 9 měsícú aniž prodlužovati se
ti"eba vladaÍ'em samým pí'es dobu jednoho roku. (1) Mezi touto dobou
může poučiti se o stavu dědictví, ml1že též obdržeti dovolení, uči
niti neodkladná opatř'ení správy dědictví se dotýkající a jako dítě Zlta) L. 72. D. h. t. 29. 2. cf. Gui. JI. 164. sq. (50S. P. 1.). b) .L. 2. 3. 5 .
de int. in ime. ll. 1. L. 9. Cod. b. t. G. 30. cf. L. I . ~. 12. D. de sncc-.
ed. 38. 9. C) Dig. cle iul'c deliLel'unc1i. 2S. S. Cod. 6. 30. <I) L . 22. §. 13. a.
(13.) Cod. b. t. cf. L. 2 .. 4. D. b. t. 28 . 8.

6.

n.

stavitelovo bráti prozatím z toho výživné, e) ačkoli může se i státi
se op~trovník.
Po uplynutí lhů.ty, neodmítne-li výslovně
dedlc,tvl, P?vazuJe se, Ja~w by ~ dědictví se uvázal, a pozbude
kaž dym zpusobem beneficmm legls Falcidiae; zamítne-li však aniž
učiniv~ád.ný ,se~~s majetnosti, dovoluje se intel'esentúm, ~jistiti
?bnos dedlctvl pnsahou SVOll. g) 3) I ti, kteří po osobě povolané
JSou čekanci dědictví, zejména substitut, 5) mohou vymoci sobě
takovou:o ,lMtu, ale s tím rozdílem co se týče účinku, že po
uplynutI teto lhúty, neuváže-li se osoba povolaná v dědictví hledí
s~ k ní, jako by dědictví zamítla. h) 4) Dědic povolaný můž~ však
sam od sebe žádati za povolel1Í lhúty na rozmyšlenou; i) má to
pak pro něho tytéž následky jako v případě 2. a 3., dle toho
jest~li ~u co činiti pouze s věřiteli a odkazníky, aneb pi"echázÍ-li
rlědlCtVl na jinou po něm povolanou osobu. 6) 5) Tomu kdož ustanove~l s výmínkou potestativní, mMe též položena býti lhúta, do
ktel'e Jest IlJU splniti výmínku a ujati se dědictví' k) zameškání
této p~sobí, !e po ,té pi'enechá se dědictví osobě nejblíže povolané
ane?~ z: věntelove mohou naléhati, aby se dědictví prodalo. 7)
Zvlaf:itllI ustanovení platí ještě 6) pro ten pi'ípad pak-li osoba.
kt.eráž má právo k dílu povinnému, chce žalovati ~ zrušení testa~
mentu za. pÍ'Íčinou porušení dílu povinného. I)
.

ž~ ~říd~

f!

. YoPOZIl. I) Abyo se ~Í'ihlásili o bonorum possessio, PI'Opůjčuje se
rodlcumo a detem zust.:mtelovým lhúta jednoho roku, jin)'m dědicům
100 dnu Jako tempu s utile (§. 90.), zameškáním této lhůty zrušuje se
samo sebou povolá~í ku b. p. (delace). §. 9 .. ll. (v Kriegelově vyd.
§. 8 . . 10., ve sta~'Ych vyd. §. 4. in f. §. 5. 6.) J. de b. p. 3. 9. L. 1.
pr. §. ~" . 16. Dlg. de successorio edicto 38. 9. Dig. quis ordo in
possesslOlllbus servetur. 38. 15. L. 2. 5. Cod. qui adm. ad b p 6 g
I zde platí, co poznamenáno bylo v §. 508. P. 1. Srov. 'Sel;ffe;'tťl~
Arch. IX. 313. - Unger, Erbr. §. 36. P. 12 .. 16.

N Yl t ~Il) ~rov. Gai. II. 167. s §. 5 .. 7. J. de hered. qual. 2. 19. -

r e~, ,en s l~e shledávali dle práva Justinianova zákonnou lhůtu deliberacm, u sIce u) jednoho roku v L . 19 . COIl. . 1.u. t. a.b ) t~'
' í cuo
II mes
v ~. 2? §. 1. b. (1.) eod., brzo spojenou s tím významem. že obmeska~y stal se dědicem ipso iure, brzo s významem opačný~l že se
vylučur z, tráva dědietví na bytí. N eplatnosť těchto náhledů vŠak dů
kladne VyhCll Vangerow v civ. Arch. XXII. 7. [str. 151. násl.] srov.

e) L. 5 ... 7. 9. D. eod. L. 2S. de adqnir. hered. 29. 2. f) L. S. 9. D.
g) L. 22 .
10. D. de
lme dehb. 2S. S. L .. 22 .. §. 14. Cod. 1. c. i) L. 22. §. 13. 14. Cod . 1. c. k) L.23.
§. 1. D. de hered. mstlt. 2S. 5. I) L. 36. §. 2. Cod . de inoff. test. 3. 28.
.

~mL . ex C'lllS. lil l~lOSS. 42. 4. L . 22. §. 1. D .. de reb. anct. iud. 42. 5.
~ . ,14. C.oLi. h. t.
) L . 69. 70. D. de udqUlI'. bered. 29. 2. cf. L.

l~*
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Puchta a Arndts v krit. Jahrb. IV. str. 7 .. 29. (civ. Schl'. II. 43.).
Zachariae tamto X. str. 840. Miihlenbruch d. 41. str. 300. násl. Mayer,
Erbr. I. str. 344. a j.

3) Brinz, Panel. 1. vyd. str. 814. násl. jest toho náhledu, že odkazníci jmenují se zde vedle vM'itelů " bez vhodných doldadů na pramenech se zakládajících" a "bez vnitř'ní~h důvodů." Prvnější jest potud
správné, pokuu v pramenech neuvádějí se odkazníci v fr S lov n ě, jako
by byli oprávněni k tak zv. interrogatio ill iure "an heres sit?" Ale
když tato se udělovala, quia plerumque difficilis probatio aditae hereditatis est (I.,. 3. D. de interrog. ll. 1.), tož neodepírala se asi ani odkazníkům, aby se zjistilo, zda-li a jakého dílu dědicem jest odpůrce.
A co se týče vnitřních důvodů, tož přece bije do očí, že i v příčině
odkazů defunctorum interest, ut habeant successores (L. 6. pl'. eod.),
že dále dědic povolan.ír (delatl nezasluhuje žádného šetření, liter.lrž
z pouhého ,r ozmaru protahuje rozhodnutí o tom, má-li se on jako osoba
odkazem stížená žalovati, dokonce když není v jeho moci, aby odmítnutím dědictví odkaz zcela zmařil (§. 543 . 552. 553.).
vůbec

Witte v Rtslex . 1. str. 8tl7. násl. Miihlenbruch
ll. a. m. str. 277. násl. 383. násl.
Grosch, Diss. inaug. de iuris deliberandi origine et ambitu in iure Rom. anteiust. Vratislav. 1839.
Dedekind, Das Deliberationsrecht des Erbeu und die interrogationes
in iure faciendae, 1870. (o tom Pfaff v krit. Vjschr. XIII. str. 446. násl.).

4) Srov.

5) Pouze substitutu připisuje právo toto Puchta §. 498. not. c.
Proti tomu Leist n. U. m. str. 461. P . 5. Sintenis §. 184. P. 4.
Miihlenbruch však tvrdí (d. 41. str. 391. násl.), že dle L. 22. §. 14.
Cod. h. t. ustanovení toto zcela odpadá, a má všude místo pouze praejudic pod č. 2.; proti tomu Sin tenis n. U. m. Opětně však Bruns
v Bekkerově Jnhrb. I. str. 120. násl. dokazoval, že prý ono právo
dědicům následujícím vůbec ani nepříslušelo, že panující náhled není
odůvodněn, zejména L. 69. D. 29. 2. u porovnání s L. 10. D. h. t.
28. 8., dle kteréž pouze na naléhání věřitelů neb legatářů ustanovuje
se lhůta deliberační, a sice nejprve dědici ustanovenému, pak substitutovi atd., a téhož náhledu jest i Brinz, Pand. str. 815., kterýž pouze
též naléhání legatář'ů ještě vypouští. (P. 3.). S Brunsem, ale proti
Brinzovi souhlasí také Dedekind [str. 37. násl.] a Pfaff str. 450., hlavně
z toho důvodu, proto že později povolaný nemá žádného práva a žádné
pří6iny, by tomu, kdož dříve povolán, položil interrogatio in iure: 'ln
heres sit? Proti Brunsovi však Windscheid §. 598. P. 5. arg. L . .23.
§. 1. D. de hered. instit. 28. 6. (srov. p. 7.), který však s Miihlel1bruchem n. U. m. nechá platiti všude týž praejudic jako v př'ípadě 2.
případu vztahuje Puchta §. 498. při not. e.
že lhůta deliberační má obnášeti na nejvýše 9 měsíců, pokud

6) Toliko k tomuto

pl'edpis,
se tfrče jeden rok (not. clo) . Též nespojuje s tím praejudic, jakýž plyne
z uvázání se v dědictví lleb 'J, odmítnutí téhož. Proti tomu Sintenis III.
§. 185. str. 501. násl. Ale oba shledávají v L. 22. §. 1. Cod. h . t.

ještě ustanovení , že odmítnutím dědictví lze vešl,eré šlwdě ujíti pouze,

když zamítnutí událo se do 3 měsíců.

7) Že i v tomto phpadč má lllísto praejudic spojený s tím, že
uvázání se v dědictví stalo se skutkem, tvrdí Sintenis §. 184. P . 3.
Bruns však n. u. m. chce připustiti i zde ustanovení týkající se lhůty ,
do které dědictví má býti ujato, pouze následkem naléhání věřitelů ,
odvolávaje se na slova: "postulantibus creditoribus" v L. 23. §. 2. .
D. 28. 5.; tu však dlužno přihlížeti k tomu, že §. 2. vztahuje se ku
př'ípadu, když nechá se příliš dlouho očekávati splnční výmínky pH
ustanovení dědice položené, kteráž není potestativní, a Winds~heid n.
U. m. pokládá za libovůli, aby se L. 23. §. 1. cit., kdež všeobecně se
mluví, vysvětlovala z §. 2. cit.

§. 510.
e) Zamítnutí dMictví. a)

Kdo mnze dědictví nabyti, dle práva praetorického neb civilního, 1) může ono též i zamítnouti; b) Z pravidla vylučuje se tím
z dědictví právě tak, jako přijetím ::;e váže, c) i když stalo se tak
prve, než uplynula lhůta jemu položená. d) Zamítllutí děje se prostým
prohlášením viHe; e) předpokládá však v stejné míl'e a v stejném
objemu, jako uvázání se v dědictví, I) že dědic ví o tom, že jest
ku dědictví povolán. 2)
POZll . 1) Srov. §. 606. 508. Unger, Erbr. §. 37 . Sp0l'l10, poporučník dekretu vrchního poru6enského úřadu , aby mohl
odmítnouti dědictví (§. 457.)? Proti tomu Rudorff, Vormundsch. II.
str. 401. Seuffertův Arch. XIlI. 100.; ve smyslu pÍ'isvěclčujícím Kóppen ,
ErbI'. I. stl'. 261. arg. L. 6. §. 8. D. de reb. eor. 27. 9. Seuffertův
Arch. XVIII. 148. Srov. rak. z. obč. §. 233.

třebuje-li

2) Pochybnosť vzbudila L. 97. D. h. t. (Paul lib. 3. decret.)
Clodius Clodianus, facto prius testamento, postea eundem heredem in
alio testamento inutiliter facto instituerat; scripctus heres, cum posterius putaret vaJere, ex eo hereditatem adire voluit, sed postea ho~
inutile repertum est. Papinianus putabat, repudiasse eum ex priore
hereditatem, ex posteriore autem 11011 posse adil'e; dicebam, Ilon repudiare eum, qui putaret posterius valere; pronuntiavit, Clodianum intca) Dig. de adquirenda vel omittenda hereditate. 29. 2. Cod. de repudianda
vel abstinenda hereditate. 6. 31. cf. Cod. de repudianda bouorum poss essione.
6. 19. b) L. 18. D. h. t. 29. 2. L. 5. Cod. h. t. 6. 31. C) L. 4. Cod . I. c.
§. 5. 7. J. de hered. qual. 2. 19. d) L. 4. pl'. D., quis ordo. 38. 15. L. 1. §. 3.
D. si tab . test. 38 . 6. cf. L. 1. §. 7. D. de succ. ed. 38. 9. §. 509. 2. e) L. 95.
D. h. t. 29. 2. L. 1. §. 6. D. de sacc. ed. 38. 9. fl L . 13 . . 15. 17. 23. D.
h. t. 29. 2. cf. L. 19. D. de inoff. test. 5. 2.

.
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decessisse. ~euffe~·Wv Arcbiv V. R02. Ale srov. Pucbto,"y Vorles.
§. 499. ("Lze zalllltnoutl Jellom to, co bylo nám llabídlJuto a o čem
víme, že nám bylo nabídnuto. Toť náhled Paulův kterébož jest nám
se držeti. ") Miihlenbruch d: 43. str. ] 09. nás!. BiihI', Die Anerkennung
str. 196. [2. vyd. str. 214 ..1 srov. Koppen v dogm. Jabrb. V. str. 142.
Erbr ..
str. 355 . P. 8. Avsak způsob, jakým poslednější snaží se odstramtl, L. 97. CIt. (" závěrečná slova ukazují, že zde běželo o drubý
testament, kter.ýž ab initio byl platným"), nelze srovnati s doslovem
zákona onoho. [V. ještě Dedekind, Die Anerkelll1ung ungilt. letztw. Anordnungen. 1872. str. 25. nás!.].

!.

§. 511.
2) O nabývání

dědictví

bez vúle

(lědicovy.

Osoby, kteréž až do smrti zůstavitelovy nalézaly se v jeho moci
jakož i děti potom zrozené (pohrobci), kteréž by téže moci otcovsk6
b~ly ,bývaly podrobe~1Y, kdyby se byly cll·íve narodily, nabývají clě
clIetvl Jako necessarn heredes 1) samy sebou, bez vědomí a viHe
'své, ,bezprostředně na .z::íldadě povolání ku dědictví. a) [§. 472.]. To
platI o· vnuku za dědIce ustanoveném i tehdy, není-li suus heres
testátorúv, b) tak sice, že z<ÍroveĎ i jeho otci taktéž v moci Z:1větitele se nalézavšímu př·ipadne samo sebou požívánÍ. 2) Též substitut pupilární, nalézající se v moci test ,tora, stane se samo sebou
dědicem poručenco\'ýrn. C) Následkem výmínky potestativní s ustanovením dědice spojené může dědid ustanoveuémn e1áno býti na
vůli, chce-li uvázati se v dědictví, byť i jinak stal se dědicem
ipso ime. d)
Praetorické právo poskytuje vsak dětem vůbec možnosť že
mohou odříci se dědictví otcovského, e) tím že se zdrží všelil~ého
vmísení se do dědictví, f) beneficium abstinendi, 3) kteréž i jich
~ě(~cům 4) prospívá"g) za kterouž příčinou však platí tu předpisy
~. D09., aby se dOClhlo prohlášení, přijímají-li neb zamítají-li dě
dictví. h) Zdržení se dědictví má za následek, že hledí 'se nyní
a) Pro §. 1 .. 3. J. de herel!. qmL1. 2. 19. L. 15. 16. D. h. t. 29. 2. b) L (j
5. 6. D. eod. L. 13. D. de bon. lib. 38. 2. cf. L. 18. pro D. de castr pec·
49. 17. L. 6. 8. Cod. de bon. quae lib. 6. 61.
c) L. 2. §. 4. L . 10. § .. 1. D:
de vulg: et pup. subst. 28. 6. L. 42. pro in f. D. h. t. 29. 2. Cl) L. 12 D. de
Londlt. lDst. 28. 7. L. 87. (86.) . D. de hered. inst. 28. 5. e) §. 2 J I c cf G .
II. 158 .. 160. f) L. ll. 12 57. 87. pr. D. h. t. 29. 2. L. 1: Coci. de l:epu~; ·
hered. 6. 31. cf. L. 71. §. 3 .. ~. L.91: D. J. c. L. 2. Cod. J. c. g)L. 7. §. 1:
D. ~od. cf. .L . 19. pro (L. 19.) Cod. de lUre delib. 6. 30. h) L. 7. pro L 8. D
de lUre debb. 28. 8. L. 12. D. de interrog. in iure ll. 1. L . 19. 22. Cod. 1.
t;

:j.

c:

k dědičnému pi'"ípadu tak, jako by dědic vlastní (suus) nebyl se
stal i) dědicem otcovým,5) pročež pak i jiní, jako substituti, k)
spoludědicové, 1) aneb dědicové zákonní, m) a tak z jiného dllvodu
i ten, kdož dědictví zamítl, n) mohou obdrl\eti 6) dědictví, pokud se
týče díl dědický (toti~ spoludědicové) , ačkoliv ten, kdož vzdaluje
se dědictví, pí·ísně řečeno, zústane dědicem, 0) a proto také nepokládá se testament za zrušený, p) pokud jde o opatř"ení netýkající
se tohoto dědictví, byť i ten, kdož dědictví odmítl, byl jediným
ustanoveným dědicem. Ostatně múže dědic vlastní přijati zase dě
dictVÍ, jehož se byl dříve vzdal, není-li již mezi tím prodáno, q)
avšak pouze do tří roků, kterážto lhúta počíná běžeti nezletilému
teprve od ukončení jeho lhúty restitučnÍ. ,)
Pozn. 1) Dle pl'. ř. náležel sem i otrok pánem svým za dědic.e
ustanovený, prostě necessarius heres zvaný. Děti sluly sui et necessarii.
Srov. však not. b.

2) L. 6. §. 5. D. b. t.. 29. 2. lnterdum filiifamilias et sine aditione adquirent hereditatem bis, in quar·um sunr. potestate, utputa si
nepos ex filio exheredato heres sit institutus; patrem enim suum sinc
aditione faciet heredem, et quidem necessarium. Srov. Arndts v Rtslex.
IV. (civ. Sck 11.) str. 7. násl.
3) Srov. vůbec Witte v Rtslex. I . 8&6 . . 871. lVIi.iblenbrucb n. u.
m. d. 42. str. 325 .. 396. Nedospělému nerná vmísení se škoditi,
kdežto dospělí nezletilci mohou dosíci toliko in integrum restitutio .
L. ll. 57. D. h . t. Dle práva dnešního však dlužno za to míti, že
i co se týče osob posléze jmenovanýcb vmísení se do dědictví bez
schválení poručenského zůstan e zcela b ezúčinným .
4) Dle náhledu některých pouze vlastnímu dědici (suus beres)
§. 1. D. h. t. L. 10. §. 1. D. de vulgo et pup.
subst. 28. 6. Huscbke v Lindově Ztschr. n. F . Vll. str. 84. násl.
dědice: arg. L . 7.

Wieding, Die Transmission Justinian's str. 595 . P. 14.

5) Důsledek z toho plynoucí, co se týče substituta pupillárního,
obsahuje L. 42. Pl'. D. h. t. (Ulp.) Julianus ... scripsit, si pupillus
paterna hereditate se abstinuisset, deinde ei aliquis beres extitisset,
non esse eum compellendum, creditoribus paternis respondere, nisi substitutus ei fuit; inclinat enim in hoc, ut putet, substitutum etiarn patris
i) L. 57 . pro L ..87. §. 1. L. 89. D. h. t. 29. 2. L . 89. D. de legato 1. cf.
L. 17. D. de ininsto test. 28. 3. k) L. 44. D. de re iud. 42. 1. I) L. 44. cit.
L. 38. 55. 56. D. h. t. 29. 2. m) L. 6. Cod. cle lpgit. hered. 6. 58. L. 6. §. 2.
D. de bon. lib. 38. 2. L. 2. §. 8. D . ad Sc. Tertul1. 38. 17. n) L. 1. §. 7 D.
si quis om. caus. 29. 4. L. 41. D. h. t. 29. 2. 0) L . 30. §. 10. D. cle fid ei·
comm. lib. 40. 5. L . 2. §. 8. cit. p) L. 42. pro D. h. t. 29. 2. L . 12. D. de
vulgo et pup . subst. 28. 6. cf. L . 30. §. 10. cit. L. 87 .. 89. D . de lega!.. L
q) L . 8. D de ime delib. 28. 8. r) L . ult. Cod. b. t. 6. 31.
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onera subitllrllm. Qllae sententia a Marcello recte notata est; impugnat
enim utilitatem pupilli, qui ipse saltem potest habere success orem ; metu
enim onerum patris timidius quis etiam impuberis hereditatem adibit.
Alioqllin, inqllit, et, si frater fuit, omissa causa testamenti ab intestato
possidebit hereditatem, et quidem impune; nec enini videtur voluis5e
fraudare edictum, (lui sibi prospicit, ne oncribus patris pupilli hereditas
implicaretur. Sed quod in fratre scripsit, credo ita intelligendum, si
non impuberis frater fuit, sed testatoris; ceterum utique si frater a patre
fratri substitutus impuberi sit, sine dubio necessarius heres existet. Cf.
L. 12. D. de subst. 28. 6. Tomu, zdá se však, že odporuje Javolenova
L. 28. D. de reb. auct. iud. po ss. 42. 5. Co se týče pokusů, obě
místa spojiti, srov. Miihlcnbruch d. 40. str. 419. násl. Vangerow §. 454.
ll. k. Puchta, Vorles. §. 478. [při p. 3. 4.]. Huschke n. u. m. str. 98.
násl., ZUl' Pandektenkritik str. 12.

6) Mnold popírají pravidlo, že následkem abstinencc dědice vlastního mohou i dědicové zákonní v dědietví se uvázati, odstraúujíce dílem
místo v not, 111. uvedená lIucen)' m výl~ladem (L. 6. Cod. cit.), dílem
považujíce místa ona prostě za v)'jímky. Witte n. u. m. stl'. 867. násl.
Proti tomu lVHthlenbruch cl. 42. str. 368. násl. Než mi'iže v zájmu ned ospělého dědice (dle dnešního práva zajisté i dědice nezletilého) naříditi se prodej dědictVÍ, aby zachován byl mu přebytek z toho vybývající.' L. 6. pr. D. de reb . auet. iud. poss. "'~. 5. L. 81. (70.). D.
ad Sb. Treb. oti. 1.

B. O nahýcál/í dědictví osobou jinou než pOl'olanou (delátern.) .
§. 512.
Pra.vidlem jest, že dědicem múže b.ýti pouze tell , kdo po\olán jest ku dědictví. Týž nemúže možnosť, státi se děctieem ,
libovolně přenésti na jiného, neJuúže právo dědické v tomto smyslu
zeiziti, s tím účinkem , aby vak jiný na jeho místě t5táti se mohl
dědicem. 1) Nemťl.že-li povolaný flám dědietví více nabyti, zmařeno
tím zcela jeho povolání ku déclictví; právo, dědictví nabyti, nepřechází na dědice povolaného,~) vak-li týž zemřel prve, než dě 
dictví nabyl. a) Že dědic: vlastního a nutného dědice (sui et neeessarii heredis) obdrží b) i dědictví po otci svého zitstavitele, tak
zv. transmissio ex capite suitatis, není žádnou výjímkou z tohoto '
pravidla.
a) L. Ull. §. 5. 13. Cod. de cad. toll. ti. 51. L. 7. Cod. de iure delib . 6.
30. L. 3. S· 7. D. de b. p. 37. 1. b) L . 8. Cod. cle suis et legit. 6. 55. cf. L.
1'). §. 2. D. cle castro pec. ~9. 17. L. 9. §. 4. D. de reb. club. 34. 5. L.3. Cocl.
de iure clelib. 6. 30. L. 1. §. 8. D. cle collat. bon. 37. 6. L . 4. Cocl. qui adm .
ad. b. p. 6. 9.

Není však přece pravidlo toto bez výjímky; jsou případy,
kde pravidlu tomuto na. odpor na místě o:3oby vlastně povolané
může dědicem státi se jiný,na něhož totiž přenáší f\e povolání ku
dědietví (delace), a jenž tudíž vylučuje i substituta, předpokládaje
ovšem, že neučinil · závětitel ustanovení dědice s výmínkou, že
ustanovený dědictví nabude sám,aneb že neučinil substituci zřejmě
závislou 3) toliko od toho, jest-li ustanovený sám dědictví nenabude. Právo, dědictví nabyti, přechází takto na jiného, a sice již
za živobytí povolaného ve prospěch otee, C) zamítne-li dítě v jeho
moei se nalézavší dědictví jeulU nabídnuté (§. 506.). V jiných pří
vadeeh pak děje se onen pl~echod práva k nabývání po smrti osoby
povolané, dílem ve prospěch dědicú této, dílem bez ohledu, dě
dí-li se po dědiei povolaném; případy tohoto druhu jakož i případ
v notě b. uvedený nazýváme povýtečně transmisi (přechod, Transmission) dědictvÍ. 4) 5)
Pozn. 1) Dle staršího práva bylo ovšem lze, postoupiti in iure
jinému dědictví z á k o n né (legitima hereditas), prve než bylo ujato,
a tímto způsobem převésti na tohoto právo, uvázati se v dědictVÍ ,
kdežto in iur'e cessio hereditatis testamento delatae (pozůstalosti na
základě testamentu připadlé) byla neplatná. Gai. ll. 35 .. 37. lIl.
85 .. 87. Ulp. XIX. 13. 14. [Viz Kuntze, Exkurse 2. vyd. stl'. 618.
násl.] Pi'ípad tento v právu Justiniallově více nepřichází; zachovalať se
tam pouze stopa toho, bez oné známosti práva historického neporuz umitelná, totiž v L. 4. §. 28. D. de doli except. 44. 4., kteréžto
místo dlužno nyní v právu Justinianově vykládati pouze tak, jako by
šlo o prodej dědictví, jehož delát (dědic povolaný) již dříve uaby!.
Přes to pokládají mnozí případ tento ještě za praktický, vyjímaje ovšem
formu in iure cessio . Tak Puchta §. 503. a Rudorff tamto pozn. c. *
[K tomu však Schirmer ve 12. Vyll. ll. U. 1JJ.] Koppeu, Die Erbschaft
str. 94. násl. Wiudscheid §. 601. P. 4. Proti tomu Miihlenbruch n.
U. m. cl. 43. str. 144. P. 63 .. 65. Scheurl, Beitr. 1. str. 100. Koppen
v dogm. Jahrb. V. str. 175. násl. a Erbr. 1. str. 324. násl. [Rivier
~. 37.]. Též není dovoleno, aby dle Goschena nI. str. 430. takovéto
~cizení pozilstalosti připadlé (hereditas delata) beze všeho vykládalo se
jako zcizení dědictví ujatého (h. adquisita). L. 6. D. de R. J. Koppen
str. 330. nás!. Srov . však rak. z. o. §. 1278. 1282.

Z) Jinak rak. právo : §. 537. 809. Unger, Erbr. §. 06. P.17. 18.
3) Zvláštní případ tohoto způsobu v Seuffertově Arch. XV. 35.:
závětitel učinil substituci pro ten případ, že by dědic ustanovený zemřel
neženat ; tento skutečně zemřel neženat prve , než uvá~al se v dědictví. Dle práva rak. (p. 2.) s dobrým právem přijimá se za pravidlo, že

c) L . 8. pl' ... ~. 3. Qod, d~ bou. quae lib, 6. 61.
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dědic následovní (N acherbe, "p oddědic" ?) vylu~uje transmisi. Ung er
n. u. m. P. 18.
4) V případě not. b. jest to dědictví nabyté, kteréž se převádí,
ve druhém případě pak právo k nabytí, povolání ku dědictví (delace) .
Aby to byli zrovna · děd i c o v é delátovi (osoby povolané) , v jichž prospěchu děje se pi'evod, ne II á lež í nu t ně ku pojmu transmise, kteréžto slovo vůbec nemá pí'ísnébo určitého v.ýznamu technického, nýbrž
slouží zajisté též i k označení pi'ípadu p o s t n p n é n o véd e I a c e
(Ulp. XXVI. 5.). Od tohoto pi"ípadu však liší se př'ípady transmise ve
smyslu hor'ejším pojaté tím, že tu jest to povolání osoby ku dědictví
(debce), následkem něhož jiná osoba mMe clědictví nabyti. Neoprávněna jest tudíž v Sr t k a, kterouž č iní Koppen, Erbr. I. str. 402. P. 31.,
jenž chce, aby toliko tam , kde delace přechází na děd i c e delátovy,
mluvilo se vesměs o transmisi, jinak však pouze o sukcesivní delaci. Srov.
ostatně Marezoll, ZUl' Lehre v. d. sog. Transmissionsfallen, v Lindově
Ztschr. II. 3. Steppes, Die Transmission der Erbscbaft nach R. R. 183 1.
lVIi.t hlenbruch n. u. m. str. 143 .. 243. Heimbach v Rtslex. XI. str. 51l .. 535.
Wh'ing, Die sog. Transmissionsfiilleim rom. Erbrechte und ibre BeLleutung fUr die L. vom Erbschaftserwerbe, v dogm. J ahrb. XV. 3.
str. 137 .. 205. [Goring označuje" ideji děditelnosti nápadu dědičného "
jako "myšlénku hýba.jíeí" v dějinách transmise (str: 138. a 193.),
kteroužto však "lze s obě mysliti pouze jako důsledek principu, že
dědic nabyl (I) prý dědictví ipso iure smrtí zůstavitelovou" (str. 196.) :
"sukcese v delaci" pr)- jest "přímo absurdní" (str. 194.). NemiE\e však
se říci: "Sukcese v právo vyrůstající z delace," což §. 809. rak. z.
obč. vhodně poznamenává jako "právo, dědictví přijmouti neb odmítnouti" -? Srov. při §. 515. cit. L. 19. zvláště vb.: "praedictnm arbitl'ium in suc<Jessionem suam transmittat".J
5) [O transmisi dědictví do sud nepřipalUého lleml1Že uil(dy býti
řeči, tudíž i tehdy, když ustanovený dědic nedočkal se splnění výmínky ;
viz Strohal, Transmissioll peudente conditione 1879 . str. 24. násl.
O této knize ílrov. Tewes ve Wiener Ztsc!Jl'. VII. str. '113. uásl. a
Krasnopolski v krit. Vjschr. XXII. str. 181. násl.].

i u dítěte dospělého , kteréž nalézá se v moci otcovské,2) pak-li
jeho nepřítomnosť tomu překážela, by pi'ed svou smrtí nabylo dě
dictví, C) a rovněž tak bylo by se dále zachoval i v případě šílenstvÍ.
Pozn. 1) L. 18. §. 1. Cod. 6. 30. (Theodos. et Valento a. 426.)
dí: Sed si !Joc parens neglexerit (se. adire infantis nomine heTeditatem)
et in memorata aetate infans decesserit, tunc parentem quidem superstitem omnia ex quacunque successione ad eundem infantem devoluta
iure patrio quasi iam infanti quaesita capere: vzhledem k tomu, že
tehdy ještě úmrtím dítěte připadlo iure peculii otci vše, co dítěti bylo
uabyto, i bona matem a a materni generis. L. 1 .. 3. Cod. de mat.
bon. 6. 60. cf. L. 4. Cod. de bon. quae lib. 6. 61. Dle práva JustinianOva (§. 429. 432.) bylo by pak důsledné, místu onomu tak rozuměti, že by otci mělo pi·íslušet.i pouze totéž právo k dědictví později
nabytému, jaké by mu příslušelo lm dědictví , jehož dítěti skutečně již
nabyl, toliko snad s tím dodatkem vedle L. 8. §. 1. b. 1. C. 2. (§. 1. 2.)
Cod. de bon. quae lib. 6. 61., že podrží dědictví zcela pro sebe,
pak-li dědicové dítěte dědictví zamítnou, což však bez toho rozumí se
samo sebou dle Nov. 118. cap. 2., proto že dle onoho ustanovení oteu
povolán jest ku spoludědictví dítěte. Vládnoucí náhled však, nevšímající
si dále slov ťJ.~tasi iam infCt'ldi quaesita, shledává ovšem v tom uáp adné singulál'l1í pl'ávo otcovo, nabyti dědictví vůbec pro sebe. Múhlcllbruch d. 43. str. 199 .. 204. Brinz str. 819. násl. Proti tomu vyslovuje
se Koppell, Erbr. I. str. 401. násl., proti tomu však Windscheid §. 601.
~. 3. hledě k L. 18. §. 3. (not. b.). [Srov. nyní Goring ll. U. m. (srov.
S. 512. P. Ll.) str. 169. násl.].

2) lVIithlenbruc!J str. 200. srov. §. 508. P. 3.
Tewes ll. str. 69. Windscheid ll. U . m.

S.

516 . Proti tomu

§. 514.
2) T a k i' e Č. tra 11 s m i s s i o T h e o cl o s i a II a.

§. 513 .
1) Tak zv. transmissio ex eapi.te infantiae
a ne b· e x i u r e pat ri o.
Bylo-li dítěti mene než 7Jetému nabídnuto dědictví a zemře-li dítě ještě ve stavu nedospělosti (infantia) dříve , než v jeho
prospěchu dědictví bylo nabyto, přísluší otci jeho právo , 1) dědictví
nabyti , a) ba i tehdy, nenalézá-li . se dítě v jeho moci. b) Tolikéž
a) L. 18. §. l. Cacl. de iure delib. 6. 30. b) L. 18. §. 3. in f. Cacl. I. c

Dl~ nařízení Theodosia lL, I) kteréž Justinian ještč vý~lovně
zase potvrdil,~) mají ustanovení descenclenti zi'tstavitelovi, pak-li
zemi'eli dí'Íve, než testament byl otevřen, ať si věděli o ton!. že
jsou za dědice ustanoveni, čili nic, pi'evésti jim Zll stavený díl' dě
diční na své descendenty, tak že tito mohou ještě k němu právem
se táhnouti, jako by jim př'íslušel, nezamítnou-li dědictví (svého
zůstavitele). To nazýváme pak transmissio Theodosiana, jejíž bližší
ustanovení však jsou nad míru sporná. 3)

C) Arg. L. 30. pl'. D. de adquir. hered. 29. 2.
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Pozn. 1) L Ull. Cod. de his qui ante apertas tabulas hereditates
(hereditatem) transmittunt. 6. 52. (Tbeod. et Valento a. p. Chl'. 450.).
Per haut: iubemus sanctionem, in posterum filios seu filias, nepotes
aut neptes, pronepotes aut proneptes. a patre vel a matl'e, avo vel
avia, proavo vel proavia scriptos heredes, licet non sint invicem substituti, sell cum extraneis seu soli sint instituti, et ante apertas tabulas
defuncti, sive se noverint scriptos heredes sive ignoraverint, in liberos
suos, cuiuscunque sint sexus vel gradus, derelictam sibi hereditariam
portionem posse tran8mittere, memoratasque per80nas, si tamen hereditatem non recusant, nulla huiusmodi praescriptione obstante sibi tanquam
debitam vindicare: quod scilicet etiam super legatis seu fideicommissis
a patre vel (a) matre, avo vel avia, proavo vel proavia derelictis 10cull1
babet; si tluidem perindignum est, fortuitas ob causas vel casus hurnanos
nepotes aut neptes, pronepotes aut proneptes avita vel pl'oavita succes sione fraudar.i, aliosque adversu8 avitum vel pl'oavitum desideriurn vel
institutum insperato legati commodo vel hereditatis gaudere. Habeant
vero solatium tristitiae suae, quibus est merito consulendum.

2) L. uno §. 5. Cod. de cad. toll. 6. 51. In novissimo autem
articulo, ubi proprie caduca fiebant, .. et (etiam) clau,;is tabulis tam
existere heredes quam posse adire, sive ex parte sint sive ex a8se instituti, censemus, et clies legatol'um seu fideicommissorum .. a morte
defuncti cedere; hereditatem etenim, nis! fuerit !tdita, transmitti nec
veteres concedebant nec nos patimur, exceptis videlicet liuerorurn pel'sonis, de quibus Theodosiana lex super huiusmodi casihus introclucta
loquitur etc.
3) Srov. Lohr v civ. Arch. II. 14. [str. 192. násl.] Steppes n. U.
m. str. 33. násl., a zejména (i vzhledem Ir literatuře) Vangcrow v civ.
Arch . XXV. 14., pax lVIiihlenbl'uch cl. 43. str. 204 . . 218. Lohr v Linrlově Ztschr. ll. F. VII. 3. Huschke tamto IX. 2. Wolf!', De transmissione
Theodosialla diss. inaug. lVIarburgi 1853. Brinz, rand. 1. vyd. str. 820.
násl. [Goring n. U. m. str. 174. násl.J. Srov. též prakt. Arch II str. 504.
násl. Seuffertův Arch. II. 311. V. 33 . VI. 233. VII. 70. XV. 273. Sporno jest zvláště, nehledě k jiným méně závažným otázkám, a) nemá-li tato transmise též místo, pak-li osoby ustanovené zemí'ely dříve
než testátor (Lohr, Sintenis §. 204. P. 9. [č. 4.J) al~eb b) teprve po
ot. evření testamentu (Lohr, Huschke, Puchta §. 503. [při not. g.J, Sintenis, Wolff str. 27.)? c) zda-Ii pouze tehdy, kclyž descendent ustanoven pro parte, nikoliv ex asse (Huschke)? d) zda-li též, zamítnon-li
descendenti dědice ustanoveného téhož dědictví (Puchta, Lohr, Sintenis,
Vangerow)? e) má-Ii místo při dědické posloupnosti zákonné (Puchta
§. 503. n. k. Wolff str. 38. násL)? f) zda-li a pokud má místo, jsou-li
ustanovení descendenti sui heredes (W olff str. 31. násl.) ? Jak tyto
sporné otázky zodpověděti sluší, závisí ponejvíce na tom , jaký máme
názor o historické souvislosti a původním účelu řečeného nařízení (konstituce): zda-Ii tímto IX) zamýšleno, zříditi mlčky substituci vzdále-
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nějšícb descendentů (Lobl') ? [srov. rak. O. Z. O. §. 779.J aneb, (3) jak
se ponejvíce za to má, bylo-li ono nařízení vyvoláno ustanoveními,
jež obsahuje lex Papia Poppea, vedle kteréž z pravidla dědic ex parte
ustanovený nemohl uvázati se v dědictví ante apertas tabulas testamenti,' nemohl tudíž, zemřel-li dříve, přenésti dědictví jako by již nabyté na své dědice (Ulp. XVII. 1. XXIV. 31. cf. L. 1. 9. 4. D. de
iur. et facti ignor. 22. 6. L. 21. in f. D. de cond. et dem. 35. 1.
L. 3. Cod. de iUl'e delib. ti. 30. L. Ull. §. 5. Cod. de cad. toll.) '?
aneb r) mělo-li pouze za účel, od~trauiti jakési obmezování neb námíthy proti transmisi již dříve hájené ve prospěch descendentů (Huschke)?
aneb o') chtěl-li se tím vzdálenějším descendentům zachovati přirozený
jich nárok k pozůstalosti po rodičích rodióú (děda a báby) všude tu,
kde by jim dle tebdejšího práva. bylo ušlo, co jich rodičům nejblíže
povolaným bylo ustanoveno a kteréž nabytí těmito bylo zmařeno, tak
;í,e by se v jich prospěch přece za to mělo, jako by ono nabytí skutečně se stalo, ano i v tom případě, kde osoby ustanovené dle lex
Pap. Popp. ani ještě nemohly nabývati (W olff str. ll. násL)? _
Každým způsobem zdá se býti nesprávným, míní-Ii se slovy licet non
sint invicem substituti obyčejně substituce vzdálenějších descendentů; '
' dlužno spíše jimi rozuměti vzájemné substituce všech osob ustanovených,
čímž se vylučovala lex Pap. Poppea de caducis z užívánÍ. Srov. W olff
str. 17. násl. Tmves II. str. 72.

~. 51!).

3) Tak zv. transmissio Just.inianea.
Zemře-li dědic povolaný a o svém povolání zpravený pí' e d
u p I y n u tím l' o k u, aneb zemře-li, vyprosiv si lhútu na rozmyšlenou,
před uplynutím této lhúty, ale ještě během onoho roku, aniž by
se byl vyslovil, přijímá-li či zamítá-li dědictví, mohou na místě
zůstavitele téhož dědicové uvázati se v dědictví 1) ješt.ě po dobu
zbývající do uplynutí roku, pokud se týče lhllty k rozmýšlení, ale
každým způsobem přece jenom po dobu onoho roku. Vytknutím
lhťlty v testamentu, do které třeba v dědictví se uvázati, lze i tuto
transmisi obmeziti na kratší dobu, nikoliv však prodloužiti přes
meze roku.~)

POZl1. 1) Tato transmise zakládá se na zákonu .T u s t i n i a n o v ě
z r. 529 . L . 19. Cod. h. t. 6. 30. Quum antiquiorihus legihus et praecipue in quaestionibus Julii Pauli invenimus, filiosfamilias paternam
hereditatem deliberantes posse et in suam posteritatem hanc trans-
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mittere, et aliis quibusdam adiectis, lluae in llUiusmodi pel'sonis praec.iplla sunt, eam deliberationem et in omnes successores, sive cognatos
sive extraneos, du ximus e8se protelandam. §. 1. Ideoque sancirnlls: si
quis vel ex testamento vel ab intestato vocatus deliberationem mel'uerit,
vel hoc quidem non fecerit, Ilon tamen successioni renulltiaverit, ut
ex uac causa deliú ercwe videa/ur, sed uec aliquid gesserit, lluod aclitionem vel pro herede gestiollem indu cat, praedictlllll (wbitriurn in
sllccessionem suam trausmittat, ita tameu, ut wúus anni spatiis (spatio)
earJem transmissio fllerit conclusa. §. 2. Et si (sic?) quidem i8, qui
sciens, hereclitatcm sibi esse vel ab illtestato vel ex testamento clelatam,
rleliberatione minime petita intra annale tempu s decesserit, hoc ius ad
suam slleeessionem intra annale tempu s extendat. §. 3. Si enim ipse,
j>ostquam testal11entum fuerit in8innatum , vel ab intestato vel ex testamento [ta tři poslední slova chybí ve vydání Herrmannově; Krueger
se dom)'šlí str. 561: vel alitej' ei cognitlul'l sil 'vel ab 'intestato vel ex
testamentoJ vel aliter ei cognitum sit heredel11 eum vocatum fuisse,
annali tempore translapso nihil fecerit, ex quo vel adeundam vel renuntiandam hereditatem mallifestaverit, is CUln successione sua ab huiusmodi beneficio excludatur. Sin autem instante annali tempore decesserit,
reliquum tempu s pro adeunda hereditate suis successoribus sine aliqua
dubietate l'elinquat, quo completo nec heredibus eius alius regressus
in hereditatem servabitur. - Popírá se a) že transmise obme:wje se
na rok i v tom př'ípad ě, když byla povolena delší lhůta na rozmyšlenou.
Steppes str. 57. Puchta §. 504. [not. k.]; proti tomll Vangerow v civ.
Arcb. XXIV. 5. str. 170. násl. Mi.ihlenbruch d. 41. str. 322. násl.
b) nemá-li tato transmise též místo, pak-li povolaný zemřel, nevěda,
že jest ku dědictví povolán ? Vangerow n. u. m. str. 178. násl.; proti
tomu Mi.ihlenbruch d. 43. str. 219. násl. Pllchta §. 504. nvt. m. "V neglossované nov. 158. vztahuje se ovšem transmissio Justinianea k tomu
pi"ípadu, když delát zemřel v dětství svém (tudíž ve stavu nespůsobi
losti ku právním činům), a spolu počítá se tam rok ode dne úmrtí
zůstavitele. Poslednější obsahuje úchylku z pravidla L. 19. cit., a to
a s by oprávi'lOvalo, by i prvnější ustanovení, tudíž vztahování zákona
na tento př'ípad vůbec, prohlašovalo se za libovůli." Naproti tomu dovozuje Wieding, Die Transl11issioll Ju,;tinian's (18Ó9.) §. 2. 19. násl.,
~e prý nikde na tom nezáleží, ví-li delát o tom, že jest povolán,
a v každém případě dlužno prý rok transmise počítati oJ doby delace ;
proti němu zase Brinz str. 822. násl. Windscheid §. 600. P. 4. 5.,
kterýž však oproti mínění panujícímu souhlasí s Vangerowem n. u. m.
[Op ět jinak Goring (v §. 512. P. 4.) str. 177. násL] Seufi'ertův Arch.
XlII. 46. XIV. 242. XVI. 125 . XIX. 24G.

2) Bezpodstatn3' jest náhled, že transmise zde zcela jest vylou čena.
Mi.ihlellbruch d. 41. str. 326. násl. Viz však VangeTow n. u. m. str. 194.
násl. Mi.ihlenbruch d. 43. str. 224. násl. 1.. 72. D. de adquis. hered. 29.
2. tomu neodporuje. Srov. je š tě Wiecling str. 48. 54. 63.
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4) Tak zv. transmissio ex capite in integrum
ľ e s ti tu t i o II i s.
Byl-li případ takový, že povolaný mohl pro zameškané nabytí (lédictví dosíci' navrácení ku př'ede šlému právu, mohou i jeho
dědicové právní tento pl'osti"edek sobě "ymoci po dobu lhtlty restituční. a) Ale i když povolaný nebyl vyloučmi, dědictví nabyti, avšak
až do své smrti okolností takovou zaneprázdněn, která ž byla by
jemu dostatečným di'lvodem restituce, kdyby pro onu př'íčinu byla
ho stihla ztráta onoho práva, tož mohou nyní ještě jeho' dědicové
dojíti děclidví ,1) zrovna jako v prvém př'ípadě. Tak zejména se
uznává, pak-li povolanému překážela nephtomnosť v záležitostech
státu, že nemohl dědictví se ujati, b) a taktéž zdrželo-li se uvázání
se v dědictví pro jisté právní překážky. C)
.
Pozn.

V příčině . různých náhledů, zejména co se týče otázky,

~)ok.nd Ueba zde. uZ:láv.ati pravou transmisi, a pokud zejména ex capÚe

ll1te?rum restlt~t1Ol1lS, pak pokud dovoleno případů výslovně rozhodnutych analogIcky užívati ? srov. povýtečně Marezoll v Lindově
Ztschr. II. s~r. 62. násl. Steppes n. u. m. str. 59. násl. [VangerO\r
ll . u. m. (VIZ §. 515. pozn.) str. 179. násl.]. l\Hthlenbruch cl. 43.
stl~. 157 : . 199. Sin tenis §. 204. P. 4 .. 8. Brinz, Pand. str. 824.
WlllClscheld §. 600. P. ll .. 20. V. též Kiippen, Erbr. 1. str. 373. 379.
násl. 401. násl. v dogm . Jahrb. V. str. 161. násl. Schletterovy Jahrb.
XII. str. :20. [Nr. 38. Goring (v. §. 512. P.4.) str. 140 .. 169. chce
uz.návati pouze tam "pr~vou trasm. ex cap. i. i .. r.," kde již transmltten,t. byl by mo~l v d?síci restituce za příčinou zmeškání nabytí (aneb
obe~neJl: pro nededem, str. 143. násl.); vytýká, že se tento případ
stavl dohromady s ostatními "neprav)'mi", kde (jak týl. myslí) transmlsan1m se pomohlo jinak než prostředkem in int. rest., ještě \Ja);: více
vytýká pi'espi'ílišné roz šiřování této transmise, jak to mnozí činí. '-- Srov.
dále ll: tomuto §. též Leist v GUickově koment. lm. 37. 38., II. cl .
str. 177. násl. Fr. Schroder, Ueber die sog. transmissio ex caj:'. in
int. rest. v dogm. Jahrb. XV. 10.].
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C. O

předmétu nabytí.

adire uuu putest. Dle po sledllíhu mí ~ ta mohlu Ly se :ta tu míti, jako
by uvázání se v dě dictví pro parte bylo j ednáním neplatným ; ale prvněj ší dokaz uje , že uvázání takové " ú činkuj e s odstraněním obmezení,
př cllr okládaj e, že nezakládá se na omylu v příčině podílu dě di čn ého.

Právo přírostu.

§. 517.

§. 507. P. 3.

Dědictví

se nabývá, jakmile dědic byl ku dědictví povolán.
Př'ijetím jedné části nabývá povolaný celku, 1) k němuž jest povolán, a) a kdo ustanoven za dědice více oddělenýeh částí dě(1ictví,
nab.ývá přijetím jedné ihned veškeré ostatní části. b) Tak stane se
i ten, kdo byv ustanoven dědicem jednoho dílu s výmínkou , druhého
bez výmínky aIleb s jinou zase výmínkou, a přijav nejprve díl dě 
dič(lí bez výmínky ustanovený aneb nejprve onen podíl, kterýž
splněním výmínky stal se bezvýminečným , sám sebou dědicem obou
dílů C) splněním výmínky druhého dílu dědičného; 2) protož i dědici
ustanovenému, ktArýž zároveň jest substituován osobě spoluustanovené, připadne samo sebou i díl dědiční osoby poslednější, d) když
nastane případ substituce a on jako institutus stal se dědicem, 3)
a kdož s výmínkou ustanoven a spolu jinému jest substItuován,
nabude. stav se dříve v posledněj ší své vlastnosti d ě dicem , samo
sebou ~ s vyloučením jiných spoludědicú i podílu dědického , e) jenž
byl mu s výmínkou ustanoven, když výmínka ta později se splnila.
Ale ' vždy se pi'edpokládá, že dědi c byl k různým podílům dědickým
povolán, f) že tedy ustanovený dědic dočkal se splnění výmínky,
t. j. v pÍ'Ípadě substituce odpadnutí osoby spoluustanovené ; g) podíl
dědický s výmínkou ustanovený z této příčiny nepřipadá též dě 
dicúm osoby ustanovené, pak-li výmínka teprve po jeho smrti se
splnila. 4) Ostatně může zajisté státi se ještě dědicem jako substitut spolu ustanoveného, 5) kdo jako dědic ustanovený zamítl podíl
dědický, k němuž byl povolán, pak-li totiž případ substituce nastal
teprve později , h) vyjímaje případ , kde osoby us tanovené jsou si
vzájemně snbs! ituovány. i)
Pozn. J) L. 10. D. h. t. Si ex asse heres destinaverit partem
habere bereditatis, videtur in assem pro herede gessisse. L. ] . eod.
Qui totam hereditatem adCluirere potest, is pro part.e eam scindendo

cf

a) L . 1. 10. D. h. t. 29. 2. b) L. 80. pl'. §. 1. eo(1.
L ~"eo~. L . 2~
Cod. de iure delih. 6. 30. C) L . 53. pl'. L . 76. pl'. D. h. t. ) L. 00. pl. L . ZO.
pl'. L. 81. ('od. cf. L. 80. eod. L . 6. Cod. de imJlllb. et al. suhst. 6. 26. el L. 16.
pl'. cit. f) L. 80. §. 1. il1 f. pod. ~) L . 8 L eo~1. L. 23. 45. §. 1. D. dr vulgo
et pup. suil,t. 28. 6. L. 9. D. de sms rl; lpglt. 08. 16. - L. 60. (59.). §. .6. I?
de hel'ed. illstit. 2S. 5. cf. L. 53. pl'. D. h. t. 29. 2 b) L. 1. § 5. 6. D. Sl ql1lS
omissa causa test. 29. 4. cf. L 76. §. 1. D. h. t. ,) L. 23. 41. §. 4. L. 45. §. 1D. de vulgo et pup. subst. 28 , 6.

2) Splně ní této výmÍuky se pře dpokládá , pokud (a pom~e pokud)
deficiente conditione byl by povolán k tomu druhému dílu dědičnímu
jiný (jako sub stitut neb jako spolud ě dic); jinak nabytím prvého dílu
dě dického rozhodnuto tím již ihned j eště pendente condition e o nabytí
druhého podílu. L. 33. L. 60. (59.) §. 6. D. de hered . in stit. :2 8 . 5.
L. 52. §. 1. D. h. t. 29. 2. Srov. F uchs v civ. Arch . XXXIX. 10.

3) Mithlenbruch d. 40. str. 322. uásl. a s ním Sintenis §. 174.
P. 14. 15 . ncchtějí ono "samo sebou " připu stiti , nýbrž shledávají v tom,
že d ě dic pJ'ijal podíl j emu ustanovellÝ, ji ž n apře d ml6ky vyslovené (anticipované) př'ijetí i sub s titučního podílu d ěd i cké ho (" v i d e tur heres institutus etiam in causa substituti onis adiisse" L. 81. cit..), kteréž se vylu ř uj e prohlášením tomu odporujícím. Srov. oproti tomu Sr.hlayer v civ.
Arch. LUI. str. 55 . násl. 58. násl. Znmítnutí s ub stitu čního podílu d ě 
di čního institutem sub stituovaným, so u 6asně s. uvázáním se v d ě di ctví ,
bylo by hez toho zcela bez účinku, pokud nenastal případ substituce.

(§. 510.).

..

4) Beze sporu j est tomu tak dle jaslIéllO vý roku pl'CUllenll (not. g.)
vzhledem ku dílu s ub s titučnímu , a sice též při tak zv. sub stitutio reci.
proca všech osob ustanovených . Co se t.ýče podílu dědického s jinakou
výmínkou ustanoveného , dokazuje tak L. 60. (59.). §. 6. cit. Si ita
scriptum fuerit : Titius ex parte te,/·tia , JJfaevius ex parte ter·tia heredes
sunto; Tititts, si intra tertias Calendas navis ex Asia venerit, ex reliqua par·te her'es esto: videamus, ne Titius statim ex semisse heres sit.
Nam duo hered es illstituti sunt ; sed Titius aut ex semi sse aut ex besse;
ita sextans utique erit in pendenti, et si conditio extiterit, ex besse
her es erit, si nOI1 extitel'it, ille sextan s Maevio adcrescet. Sed si decesserit
Tit.ius, antequam conditio existat, deinde conditio extiterit, ta men (Hal.
t.um) ille sextans non Titii heredi sed Maevio adcrescet; nam cum
ad h uc dubium esset, Titio an Maevio is sextans "dat-us esset, Titius
decessit : nec potest intelligi datus ei, qui tempore dandi in rerum natura non fuit. Tomu zdá se odporovati L. 53 . pl'. D. h. t. Q.ui ex
dua bu s partibus here s institutus fuerit, ex alia pure, ex a1ia sub conditione, et ex pura institutione adierit et decesserit, postertq~te conditio
extiterit: ea quoque pars ad heredem eius pert.inet. Má se tudy za
pravidlo , že díl d ě diční s výmínkou ustanoven)' je š tě sám sebou při 
p adá i d ědicům dědice; Puchta§. 504. not. r. s.; a shledává se zde
asi též případ transmise, při če m ž mnozí až do ll11avy se snaží, by
ro zluštili rozpor s L. 60. (59.). §. 6. cit. J\lItihlenbruch d. 43. str. 150.
násl. Obtíži a n e důsl edno sti ujd e se lehkou opravou textu: posteaqu.arn
mí sto posteaque, s čím ž souhlas sv ůj projevují i Vangero'\\' 6. vyd.
§, 498. str. 393. , Brinz str. 828., Tewes II. str. 40. a j ak se zdá,
Arndtsovy Pandekty.
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i Vering str. 504-. P. 1., kdežto Bockillg, Pand. III. §. 94. P. 10.
opravu onu zamítá, též Vangerow v 7. vyd. str. 333. naz)'vá ji "pomůckou sice jednoduchou, ale př'ece nikoli opravdu dostatečnou ." Nutnosť
oné opravy popírá Fuchs ll. u. m. [str. 241. násl.]; vztahujeť L. 53.
pl'. cit. k témuž případu, kterJ'ž vyskytuje se v L. 3;). D. 28. 5.
(P. 2.), když jed e n dědic 'samoten a bez substitutů ust.anoven dílem
s výmínkou, dílem bez výmínky, a shledává vzhlerlem k nápisu (Gai .
ad. leg. Jul. et Pap.), že místem oním prostě popírá se spadnosť (kaducita.) dílu dědiční ho s výmínkou stanoveného. Výklad tento, jemnz phzvukuje též Koppen v dogm . Jahrb. V. str. 172. P. 131., jest důmysln)' ,
ale neuspokojuje , hledíc k tomu, jak mí sto ono sepsáno jest. Ješto
v př'ípad ě předpoldádaném splněni v.í'mínky bylo zcela irrelevantní,
nebyl by Gaius, kdyby pí'ípad ten byl měl na mysli, zajisté o tom
;wláště se zmiúoval v rozvláčné větě následovní, nýbrž r'ckl hy et pendente conditione decesserit; neboť nesděluje zde konkretní právní případ ,
nýbrž pronáší v.í'rok theoretický. Čte-li se posteaquam a vztahuje-li se
věta ona ku pÍ"Ípadu, kde ještě jiní dědicové jsou spoluustanoveni, jest
pak dosti důležita, jak co do po sitivního tak i co do. negativního obsahu svého, že totiž záleží p o u z e na tom, ale též podstatně na tom,
zda-li ustanovený dědic do žije sp ln ění výmínky, nabyv dříve bezvýmineč
ného dílu dědického; mohlať pak věta ta. zcela dobře umístěna být.i
v Iromentáru Ir lex Jul. et Pap. Popp ., aby totiž jí se vyslovilo , že
není spadlým díl dědiční, k němuž byl d ě dic sice povolán , ale v něhož
se zvláště neuvázal. Ostatně získal by co do sepsání zlomek onen,
kdyby smělo se čísti: adie1'it, si decesserd, postenqunm atd. (podobně
Mommsen, Dig. 1. p. 882.: "si . . adierit et decesserit posteaque"). Naproti tomu připomíná sice Northoff v dogm. Jahrb. VI. str. 265., že
pr.ý hořejší opravou konstrukce 1,. 53 . cit. spíše se zhorší než zlepší
ale poznamenávaje tuto konstrukci za podstatně stejnou s onou vL. 60.
(59.). §. 6. cit., přehmí , že zde věta závěrečná počíná slovy "sed si, "
1,. 53. cit. však s "Qui," k čemuž nehodí se ono "et decesserit poste·
aque . . . extiterit." On sám myslí odpor rozluštiti tím, že soudí, jako
by L. 53. cit. obsahovala případ , když odpadl druh)' ustanovený dědic
po smrti druhého instituta, kterýž zároveú byl onomu sub conditione
suustitutu s.
5) Případ tento jest však velice sporný. V prvním vydání této
knihy u č ebné p{etlpokládalo se, že jest zcela správný, arg. L. 76 . §. 1.
D. h. t. (Javolen) . Item si tu sextantis, ex quo institutus esses beres,
omiseris addionp'In, numquid c1ubitas, (Juin ex substitlltiol1 e adeundo
Titianae partis lJahiturus paltem esses? Respondit: non t.lnbito , quin
si prima in stitl1tione adeundo IJeres esse possim, in potestate mea sit,
quam part.em heretlitat.is aut amitt.ere (omittere ?) velim aut vindicare .
Naproti tomu dovozoval Lei st v j ednom programu (obs. ad fr. 76. §. 1.
cit. Jenae 1853 .), že prý místem oním nevyrozumívá se případ , kde
někdo prohlásil , že odmítá ustanovený jemu díl dědick)' , nýbrž že sluší
tu ro z uměti pouze pNpad opomenutého uvázání se v takov),to díl dě
dický (dle staršího práva případ cretiollis) a že bezpochyby slllvko

aditionem interpolováno na místě c·retionem; cf. Gai. II. 165. sq. 174.
sq. Dle toho v následujících vydáních naopak učeno , že odmítnutím
bezvýminečného dílu dědického osoba ustanovená vylučuje se též z natytí dílu dědického s v.í'mínkou doloženého , i když výmínka později
se splnila: arg. L. 2. D. h. t. L. 20. §. 2. (L. 20. i. f.) Cod. 6. 30.
L. 4. ~. 1. D. 28. 6. Arndts v Rtslex. X. str. 663. (civ. Schr. II.
175.)
54. Windscheid §. 602. P. 6., s čímž co do v)'sledku so uhlasil též Vangerow §. 451. P. 3., ač se uchyluje co do výkladu L. 76.
cit. Avšak tomu na odpor uvedl Schlayer n. u. m. [str. 52. násl.] L. 1.
§. 5. 6. cit. (not. h.) , která skutečně dokazuje, že institut, který co
takový dědictví zamítl, pl-eGe jako substitut může je ště v toto se uvázati ;
srov. Mi.ihlenbruch cl. 43 . str. 464. Ostatnč té ž Schlayer [stl'. 56. násl.] ,
jakož i Leist, vyro~umívá slovem "omisit" v L. 76 . §. 1. prostě neuvázání se v dědictví, ale míní tím s Vaugerowem oproti L eistovi "opomenutí aktu, kter)'mž se kdo v dědictví uvazuje, aniž by opomenutí to
mělo nějak)' ]Jraejudic v ~ápětí; " shledává pak , že tu toliko vysloveno ,
kterak pouze uvázání se v jedeu podíl platí za mlčky vykonané uvázání
se i ve druh)' podíl, zároveú však že tím uznáno (oproti Vangerowi),
že lze přece j eště v)' slovně, ano i dodatet~ ně , odmítnouti druh )' díl dě
rlický, což zajisté dlužno ~avrci, ješto by nyní byl d ě die be~ výmínky
povolán ku dvěma dílům děclick)'lll (purae institutioues) , dle L. 2. a 20.
cit. Proti Schlayerovi a Vangerowi též lVIommsen ad L . 76. §. 1. cit.
(Dig. I. p. 886.), kter")rž navrhuje , aby se před lJ1'ima institutione vložilo p enmpta. Proti Schlayerovi docela Wendt v civ. Arch . LV. 12.,
jenž i L. 1. §. 5. 6. cit. jinak vykládá.

P.

~

.
§. 518.
Nabytí toho, kdož stal se dědicem jednoho dílu, vztahuje se
samo sebou i k dílům dědickým , které se uprázdní odpadnutím
osob jiných s ním ustanovených aneb zákonem povolaných; a) tyto
podíly tvoří přín1stek k dílu již nabytému, jakož i rozmnožují
(accrescunt; odt.ud ius accrescendi) 1) podíl dědický, kteréhož so
má nabyti, pak-li již rozhodnuto , že ostatní dědicové odpadli. Aby
však díl dědický mohl platiti za uprázdněný, předpokládá se, 7,e nenastupuje jiný na místo původně povolaného ani na základě transmise
ani prm;tř'edkem substituce ani následkem nehodnosti (§. 520.). 2)
Uprázdněný podíl dědický dostane se jako př"írůstek jich podilú
dědických osobám skutečně clědícím aneb jich d ěd icúm, L) jako by
podíl toho, kdož odpadl, od počátku nebyl ani zadán, tedy pí-ipadne
a) L.. 3. §. 9. L . 4. 5. D. de b. p. 37. 1. L. 9. D. de suis et legit. 38. 16.
L . un o Cod . quando nOI1 petentiull1 partes petentibus accrescunt. 6. 10. cf. L. 2.
D. si pars hered . pet. 5. 4. u) L. 9. cit L . 26 §. l. D. de com!. et dem. 35. l .
13*

196
197
nejprve dědicllm , jimž s oním společný díl dědiční:l) byl ustanoven C)
aneb v případě posloupnosti zákonné dědicům, kteří s ním náleželi k témuž kmeni neb k témuž pokolení, d) a těm , jichž právo
dědické zákonem obmezeno až po určitou nejvyšší míru, pOllze až
k této míi'e; e) a sice děje se tak samo sebou a nevyhnutelně , f)
vyjímaje toliko v případě, když uprázdnil se díl dědický zdržením
se dědictví g) aneb restituCÍ za příčinou nabytí. h) 4) Dědicům testamentárním ' vyrůstá právo přírostu neodvisle od vůle zůstavitelovy
ze zásady §. 470., bez kteréž podíl dědický, jenž odpadnutím spoludědice se uprázdnil, mohl by připadnouti zákonným dědicům; protož
dědí-li se na základě testamentu vojenského, má právo to místo
pouze potud, 5) pokud zakládá se na vůli zllstavitelově. i)
Pozn. 1) Baumeister, Das Anwachsungsrecht unter Miterben nach
R. R. Tlibingen 1829. Mayer, Das Recht der Anwachsung bei dem
testament. uud gesetzl. Erbrechte und bei Legateu oder Fideicommissen.
Titbingen 1835. Witte v Rtslex. 1. str. 270. násl. Mlihlenbruch d. 43.
str. 243. násl. Dworzak v Haimerlově Vjschr. VIII. 1. Srov. Rudorff,
Ueber die caducorum vindicatio, v Ztschr. Íiir gesch. Rtsw. VI. 6. Unger, Erbr. §. 38. - Srov. Fitting, Zur Lehre v. Anwachsungstechte ,
v civ. Arch . LVII. 9. [Krieg, Delation der Erbschaft im Falle ein~r
Todt.geburt. 1876. o tom Czyhlarz in der Jen. Litztg. 1877. Nr. 11.].

2) Mnozí tvrdí , že i successio graduum (§. 478.)

vylučuje právo
Tak ob zvláště Francke, Beitr. č. 8. [str. 167 . násl.J Mayer
n. u. m. str. 266. násl. 284. násl. Witte n. u. m. str. 279. násl. , též
Sint.enis III. §. 163. P . 16. Brinz str. 808. násl. Windscheid §. 573.
P. 5. Viz naprot.i tomu mezi j. Baumeist.er str. 39. násl. Biichel, Erortr.
JI. 2. str. 82. násl. Vangerow §. 420. [str. 64. uásl.]. Miihlenbruch
ll. u. m. st.r. 270. násl.
Schirmer, Erbr. 1. str. 264. násl. §. 15 .
P. 27 .. 38. Zvlášt.ního náhledu prostředního jest i zde (srov. shora
§. 478. P. 2.) Tewes, Erbr. L str. 124 . . 128. - Že successio gráduum
vy lu č uj e ius acc:rescendi, háji n ejnov ěji Fitting n. u. m. str. 160. násl.
Rud. Leonhard , Versuch einer Entscheidung der Streitfrage liber den
Vorzug der succ . graduum vor dem Accre scenzrechte. 1874. (o tom
Regelsberger v krjt. Vjschr. XVII. str. 2 65. násl.) , Merkel, D. L. v.
d. successio graduum unter Intestaterben , §. 7 . . 13. (srov. nahoře
§. 4 78 . P. 3.). Kohler v civ. Arch. UX. 4. str. 87. násl.

přírostu .

C) L. 60. (59.) . §. 3. L. 64. (63.). 67. (66.). D. de llered. instit. 28. 5. cf.
L. 17. §. 1. eod. d) L. 12. pl'. D. de b. p. c. t. 37. 4. L. 1. §. 12. D. de
coniung. cum emauc. lib . 37. ~. L. 5. §. 2. D. si tab. test. 38 ..6. cf §. 479.
e) L. 6 pr. D de bon. poss . 37. 1. cf. §. 481. 482. f) L. 9. CIt. L. 2. §. 8.
D. de b. p. s. t. 37. ll. L. 31. 53. §. 1. D. de adquir. hered. 29. 2. L. up.
§. 10. a .. 10. e. (§ . 10.) Cod. de cad. toU. 6. 51. g) L. 38. 55. D. d ~ adqml'.
hered . 29. 2. b) L 61. D Bod. cf. §. 519. ,) L. 37. D. de tCRt. nul. 29. 1.
cf. L. 3. Cod. cod. 6. 21.

3) Tedy, je-li jich více vzhledem ku podílu d ědickému I'e l;oniuncti
aneb re et verbis coniuncti. (§. 494. P. 3.). Oproti náhledu, že totéž
platí i o spoludědicích, kteří jsou pouze vcrbis coniuncti, jakož že
t.otéž neplatí o těch, kteří jsou pouze re coniuncti: viz Vangerow §. 496.
LP. 2. 3.J. lVIlihlenbruch d. 43 . str. 303. násl. Dworzak n. u. m. str. 42 .
násl. 72. násl. Windsl;heid §. 604. P. 2. 3. 4.

4) Srov. a) L. 55. D. h. t . Cum hereditate patris necessarius
heres se abstineat, conditio cohel'edi sive suo sivc extraneo defertur,
ut aut totam agnoscat aut a tota recedat, et ita se abstinere potest
propter alium, qui per suam personam non poterat. Si t.amen creditores
dicant, ~e contentos esse eius portione, quia non potest exonerari, nisi
deferatur conditio , et alterius parte abstinere se creditores debent, ut
eius actiones ei, qui convenitur, dentur. Avšak L. 38. eod. Si ... alter,
posteaquam priol' abstinuit, immiscuit se, dicendum est, hunc non po sse
recusare quominus to ta onera hereditaria subeat. b) L. 61. eod. Si
minor annis posteaquam ex parte hcres extitit, in integrum restitutus
est, Divus Severus constituit, ut eius partis onU8 coheres suscipere
non cogatur, sed bonorum possessio creditoribus detur. - Schmidt
(von Ilmenau), civ. Abh. 1. str. 63. násl. "Von dem Anwachsen eines
erworbenen und wieder aufgegebenen Erbtheils ". Miihlenbruch d. 42.
str. 365 . n. d. 43. str. 131. n. Puchta, De adcrescente portione eius,
qui praetoris auxilio ab hel'editate se abstinuit. Lipsiae 1842., ve spisov.
"kleine civ. Schriften [Nr. 31.] str. 552 .. 562. Brinz str. 827.
") Tak i ve všech případech dle rak. práva : Unger

D. Jak se nabytí

dědictví

§. 38. P: 2.

zrušuje.

§. 519 .
1) V ů I í děd i c o vou.
Vůle dědicova může nabytí dědictví zase zmařiti 1) na základě beneficium abstinendi

(§ 511.), 2) prostředkem žádosti za
navrácení ve stav předešlý za příčinou uvázání se v dědictví, aneb,
je-li dědic suus heres, pro vmisení se do dědictvÍ, čehož lze na př.
dosíci z dllvodu nezletilosti, a) aneb za příčinou donucení na dědici
spáchaného, by se dědictví ujal, b) nesnadno však za příčinou omylu
o tom, v čemž dědictví záleží, C) ješto dle práva J ustinianova dědic ,
přijímaje dědictví, mllže ' se zabezpečiti před nebezpečím skutečné
a) §. 5. J. de hered. qua!. 2. ID. L. 57. §. 1. D. de adquir. hered . 29. 2
L. 1. Cod. si ut (minor) se (ab) hereditate abstineat. 2 38. (39.) . b) L. 21
§. 5. D. quod met. c. 4. 2. L. b5. D. de adquir. hered. 29. 2. C) §. 6. J. 1. c.
cf. Gai. ll. 163.
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ztráty, (S. 523.). Účinek Ullělené restituce jest analogický, byť nikoliv docela stejný s účinkem, jaký nastává, zdrží-li se dědictví
suus heres, a sice jak co se týče postaveuÍ osoby ku předeš lému
právu navrácené, cl) tak i co do možnosti, aby následující dědicové
dědili 0) a i co se týče práva pi-írostu spoludědicú. f) Dosáhlo-Ji
dítě restituce pro nabytí, kteréž událo se otcem, zústane dědictví
otci, jako by on téhož byl pro sebe nabyl. g)
POZll. Co se týče restituce pro llabytí dědictví, srov. vůbe c lVIiihlenbruuh d. 43. str. 116. násl. V pÍ"íčině otázky, zda-li tím dědictví stane
se pří st upným i dědiclllll následovním, vyvolaln, velkou ruznosť nábledů
L. 2. D. de succ. cd. 38. 9. Infcrioris gradus cogllatus beneficium
edieti successol'ii non habuit, .eurn prior ex propria parte possessionem
aecepisset. N ce ad rem pertinuit, quod abstiuendi fauultatem ob auxilium aetatis prior eognatus acceperat. Igitur fisco vacalltia bona recte
deferri placuit. Witte v Rtslex. I. str. 867. násl. Arndts tamto IV.
str. 23. násl. (civ. Schl". II. str. 25.) P . 167. Puehta §. 506. not. b. C.
lVIiihlenbruch cl. 42. str. 377. násl. d. ·1 3. str. 131. násl. Schirmer I.
str. 263. P. 20.

4) od ně tím (ereptio) dědictví pro nehodnosť d ě dice 1)
osobou k tomu oprávněnou. d) Z rozli č n ých totiž dú vodú, zejména
pale pro porušení úcty a vděčnosti k zflstaviteli, mohou dědictví
i odkazy odúaty býti povolanému jako osobě nehodné, bud' tiskem
neb určitými jinými osobami. 2) Uvázal-li se nehodný v dědictví, 3)
zústane sice, pÍ"Ísně vzato, dědicem, a nemMe též žádati za Zl'Ušení ztráty práva, jemu konfusí (confusio) spúsobené, vyjímaje,
pak-li ujal ::;e dědictví z omylu omluvitelného u): vskutku však pozbude odnětím jmění dědičného. f) Než právo, dědictví odníti, závisí pouze na tom, je-li dědic nehodný povolán, nikoli zda-li dě
dictví nabyl , 4) aby totiž právo ono nezáviselo na jeho libovúli ; g)
lr.e tudíž práva toho užiti i oproti jin ému , když nehodný dědictví
se zřekl a onen , aniž by byl oprávněn dědictví odníti, uvázal se
po té v ně jako dědic následovní aneb zmocnil se dílu dědického
jako spoludědic na základě práva příro s tu . ll)
Po zn. 1) Heimbach v Rtslex. IV. str. 48 .. 62. Keller, Instit.
str. 390 .. 418. Srov. Unger §. 5. P . 4 .

2) Pro
§. 520.
2) Bez vúle dědicovy. Odnětí dědichí.
Bez vúle dědicovy mllže nabytí se zrušiti neb zmařiti:
1) Dostavením se lhúty končicí aneb výmínky rozvazovací při
testamentu vojíntl [viz však §. ,187. P. I.J, a sice zde s tím účinkem,
že od toho okamžiku pak pí'ejde ' dědictví na jiného a) [nezruší se
tedy vlastně zde účinek nabytí, nýbrž ukončí seJ;
2) zrušením testamentu, na základě jehož dědictví bylo naby to; b)
3) navrácením dědice v předešlý stav za příčinou zamítnutí
dědictví [protivek k §. 519. č. 2.J, na základě kteréžto restituce
týž nyní uchopí se zase dědictví C) [v. dále §. 511. n. k.J ;
d) L. 7. §. 5. D. de minor. 4. 4. cf. L. 31. eod. L . 30. §. 10. ll . D . de
:fideicomm. lib. 40. 5. o) L. 6. §. 3. D. de bon. lib. 38.- 2. L . 1. §. 10. L. 2.
§. 10. D. ad Se. Tertull. 38. 17 L. 7. §. 10. D. de minor. 4. 4. cf. L . 2. D.
de sncc. ed. 38. 9. f) L. 61. D. de adquir. hered. 29. 2. cf. §. 518. P . 4.
g) L. 8. §. 6. 6. a. (6.) Cod. de bon. quae lib. 6. 61. cf. §. 508.
a) L . 15. §. 4. L . 4-1. pl'. D. de test. mil. 29. 1. cf. §. 495. L . HI. §. 2.
D. 1. c. b) L. 21. §. 2. D. de inoff. test. 5. 2. C) L. 1. 2. Cod. ~i nt omissam
hereditatem vel bonorum possessionem vel quid aliud adqnirat. 2. 39. (40.).
L . 2. Cod. si ut se hered. 2. 38. (39.).

nehodnosť pozbude dědictví :

1) Ve pro spěch fi sku :
a) Kdo zúmyslně neb nedbalostí zavinil
D. h. t . L. 10. Cod. h. t. ;

s mrť zůstavitelovu .

L. 3.

b) kdo opomene , s pů s obiti vyšetřování proti vrahn z ů stavitelovu ,
vyjímaje, je -li nezletilf'. L. 6. 7. Cod. h. t. L. 21. D. h. t. L. 15.
D. de Se. Silan . 29. 5.;
c) kdo za živobytí zůstavitele bez jeho souhlasu uč.inil smlonvu
o dědictví. L. 2. §. 3. D. h. t. L. 29 . §. 2. L. 30. D. de dOJat. 39.
5. cf. §. 470. P. 3.;
vůlí

d) kdo lIepl'ávem popíral spůsobilosť test.átora ku právům, jehož
jemu bylo něco odkázáno. L. 9. §. 1. i. f. (§. 2.) D. h. t.;

e) kdo poslední vůli, kterouž byl obmyšlen , v odpor bral jako
se nesrovnávající aneb pro stře dkem bonorum
possessio contra tabulas, aneb kdo takovýto odpor podporoval, aniž
by ho k tomu nutkala povinno s ť jemu ulo že ná. L 2. pl'. L. 5. §. 1.
3 . . 19. L. 7. 15. 22. D. h. t. L. 18. §. 1. D. de b. p. C. t. 37. 4. L. 29.
§. D. de iure nsei. 49. 14. L. 6. Cod. ad leg. Corn. de fals . 9. 22. ;
padělanou , s povinno stí

. . .rl) Dig. (!e his quae ut indignis allfel'lUltur. 34. 9. Cod. de his qnibus ut
lnebgflls (hel'edltates) anferuntur et ad Se. Silanianllm. 6. 35. o) L. 8. 17. 18.
§. 1. D. h. t. 34. 9. L. 29. §. 1. 2. D . cle iure :fisci. 49. 14. f) L. 18. D . h . t.
34. 9. g~ L. l~n. §. 12. Cod. de cad. toll . 6. 51. L. 26. (25. §. 1.) D. h. t. 34.
9. L. 9. Š· 1. 1. f. (§. 2) eod. L. 8. Cod. h. t. [L. 29. §. 1. D. (l e iur. fisri .
49. 14.] cf. Nov. 1. cap. 1. §. 4. h) L. 15. pl'. D. de. SG. Silan. 29. 5.
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j) kdo zamezil zlomyslně, aby zůstavitel učinil ueb ..:měnil svou
po slední vůli a nyní obdrží něco jako dědic zákonný neb ua základě
nezměněné poslední vůle. L. 19. h. t. Dig. si quis aliquem testari
prohibuerit vel coegerit. 29. 6. Cod. 6. 34. srov. §. 491. P. 2.;
g) kdo se oproti zůstaviteli zavázal, že to, co mu zůstaveno,
zcela neb z části, aneb též na místě toho něco jiného vydá zpět o s obě
n espů sobil é (tideicommissum tacitum); pozbude, co m ěl vrátiti zpět;
avšak vyjímaje dítě v otcovské moci zůstavitelově se nalé..:avší. L. 10. ll.
18. 23. D. h. t. L. 17. §. 2. D. de U SUI". 22. 1. L. ;). §. 4. D. de
iure fisci. 49. 14.;
,I

h) kdo žil se zůstavitelem vědomě, nikoli v době nedospělosti,
v zapovězeném spojení pohlavním. L. 2. §. 1. L. 13. 14. D. h. t L. 4.
Co d. de incest. nupt. 5. 5. cf. L. 41. §. 1. D. de testam. mil. 29. 1. ;

i) dědic ustanovený, o němž závětitel, aniž by skutečně byl zrušil
testament neb ustanovení dědice , na jevo dal svou vůli, že ho nechce
míti za dědice , na př. vyškrtnutím jména aneb zřízením jiného neplatného testamentu, ve kterémž neustanovil jej více za dědice. L. 12.
16. §. 2. D. h. t. L. 4. Cod. eod.;

lv) o komž nalezeno po smrti testátorově, jenž jej jako své dítě
ustanovil za dědice , že jest podvržen. L. 46. pl'. D. de iure fisci 49.
14. cf. §. 491. P. 1.;
l) substitut pupillární, jenž po smrti dítěte lleprávem viuí ruatku
z podvržení dítěte , aby jako nejbližší příbuzný mohl děditi ab intestato
po jeho otci. L . 16. pro D. h. t. Pl'. ř . obsahuje ješ tě k tomu
příp ad nyní již ll8l)raktický dle SC. Silanianum. L. 5. §. ~. L. 8. §. 1.
L. 27. D. de ,Sc. Silan. 29. 5. L. 3. Cod. h. t.

lleprokáže ~e, že bylo úmyslem zůstavitel ov.lcm, i pře~ to j elllu zi.'tstavený
díl dopř'áti; L. 5. §. 2. D. h. t. L. 28. §. 1. L. 32 .. 36. pr. D. de
excuss. 27. 1. L. 25. §. 1. (L. 25. i. f.) Co d. de legato 6. 37.; taktéž
cl) kdo opomene, obstarati pohřeb zůstavitelův, jak mu ulo žeuo
bylo . L. 12. §. 4. D. de religios. ll. 7 ;
e) dědic, jenž nepodvolil se pé či o šílen ého neb blbého zůstavitele,
ai'; k tomu byl vyzván ; na mí stě j eho obdrží dě dictví neb díl dědický
ten, kdo ž zůstavitele ošetřoval. Nov. 115. cap. 3. §. 12. cf. §. 482. P . 5. ;
j) dítky a rodiče , kteří nechali své rodiče neb dítky, rovn ěž
i ostatní dědicové, kteří vědouce, že budou testamentárními neb zákonnými dědici zůstavitele, tohoto v zajetí nepřátelském nechali, aniž by
j ej vykoupili, pak-li byli nejméně 18 let staří , a pak-li ;\ůstavitel zemřel
v zajetí nepřátelském, nemoha je potrestati za jich nelaskavé chování:
dědictví má v tomto případě dostati se kostelu nalézajícímu se v rodišti ziistavitelově, a týž má ho užiti k vykoupení jiných z aj atcl1. N ov.
115. cap. 3. §. 13. cap. 4. §. 7.;

g) kdo nedbaje ~vé povinnosti, opomenul vyžádati ~i porllčen s tví
pro zl1stavitele: pozbude svých nároků dědických ve pro s p ěch d ědicii
jinak })ovolaných. §. 446. not. d. §. 471. P. 2. Taktéž kon eč nč
h) bratří a sestry, jako dědicové zákonní, pak-li stáli o bezhrcllí
zústavitele , jej u hrdelního práva žalovali aneb zlomyslně se snažili ,
spl1sobiti jemu újmu na majetku. N ov. :32. cap. 47. pr.

3) Nehodnosť nevylučuj e nabyt{ dědictví ; tím liší se tato od ne(§. 492. P. 2.).
4) Srov. Puchta §. 558. not. Brinz, Pand. str. 863. Sintenis nI.
§. 205: P. 1. Kiippen, Erbr. 1. str. 323. Windschcid §. 674. P . 7.
spůso bilo s ti (incapacitas), dě dictví nabývati

2) Ve pro spěch jiných osob :

a) Kdo po celý rok nechá příkaz zůstaviteh1v nesplněný, byv již
nař'ízením soudcovským vyzván, by příl,az splnil ; pozbude, co mu · z ů 
staveno (avšak ten, kdo má právo k povinnému dílu, pouze až k dílu
povinnému), nejprve ve prospěch sub stitutů, pak dle řady ve pro spěch
spoludědiců , universálních fideikomisarů, legatářů, dědiců zákonných dle
l)ořadu po sloupno sti zákonné, vyjímaje toliko osoby vyděděné a před
pokládaje vesměs, že tito jsou hotovi, by vyplnili příkaz zůstavitelův;
konečn ě i ve pro spěch každého jiného, kdož tuto v)'mínku splní, a není-li
tu nikoho, kdo ž by tak učinil, ve prosp ěch fi sku. N ov. 1. cap. 1. 4.
cf. cap. 2. §. 2. ibid. ;

b) kdo ..:amítne vychovávání dítěte nedo spělého, jež mu zůstavi
telem bylo uloženo: pozbude dílu dědického jemu z té příčiny zustaveného ve prospěch spoludědiců, jakož i příkazu ve pro spěch osoby tímto
stížené. L. 1. §. 3. D. ubi pup. ed. 27. 2.;
c) kdož, byv v testamentu ustanoven ..:a poručníka, omlouvá se
z této povinnosti ; pozbude dílu svého ve pro s pěch těch osob , jimž by
jinak ona čásť přil)adla , kdyby nebylo onoho nařízení, pokud ovšem

IV. O právním

poměru dědicil.

§. 521.
A. Obecné poznámky.
Nabytím dědictví přecház í veškerosť pom ěrů majetkových zů
stavitele na dědice, a sice a) i tehdy, když tento teprve po ně. jakém čase v dědictví se uvázal, a to v stejném objemu, jako by
byl bezprostředně v době úmrtí zůstavitele zaujal téhož místo,
ješto dle §. 465. dědictvím, kteréž v mezidobí představuje osobu
zůstavitelovu , sprostředkuje se přechod na dědice. 1) Nyní pak a od
této doby jest dědic dokonalým subjektem všech jednotlivých poměrů majetkových, jež dědictví v sobě chová (§. 464.), ne jinak,
a) L . 138. ]Jr. L. 193. D. de R. J L. 54. D. de adquir. hered. 29 . 2.
L . 28. §. 4. D . de stip. serv. 45 . 3. cf. §. 465.
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než jako tyto s týmž obsahelll pro něho jiným způsobem byly
zřízeny, tak že veškeré poměry dědictví se týkající staly se samo
sebou částkami majetku dědicova. 'l) Nutným toho následkem jest ,
že splynutím (confusio) zanikly b) závazky, jakéž (mve byly mezi
zllstavitelem neb dědietvírn a meú dědicem samým, taktéž i věcná
práva, ktel'áž dÍ'Íve pÍ'Íslušela dědici k věcem zl1stavitelovým neb
tomuto k věcem dědicovým. Po smrti dědice však tvoří celé jeho
jmění i s dědictvím nabytým zase jenom jed n o dědictví. C) Nicm éně ono repl'aeselltování zůstavitele osobou děclil:oVOU jest poměrem trvalým, a) a tak múže llapotolll je ště ve zvláštních vztazích
býti dúležito , rozeznávati též v osobě dědicově jeho vlas tnosť co
dědice od jeho jinaké osobnosti v obor práva majetkového spadající, aneb rozeznávati jmělJÍ dědičné od jiného jmění dědicova. d)
Pozn. 1) L. 54. D. de adquir. herec!. H eres quandoque adeundo
hereditatem iam tunc a morte successisse defuncto intelligitur. Protož
L. 138. pl'. D. de R. J . Omnis hereditas, quamvis postea adeatur,
. tamen cum tempore ll10rtis continuatur. V první vět!' chtěJi mnozí shledávati fikci , jako by uvázání se v dědictví pů s obilo zpět, ~derážto fikce
pod s tatn ě prý liší se od fikce, dl e níž osobnost zflstaYltelúva v ,P~
zfl stalo sti dále trvá, a kteráž dokonce s touto v odporu se naleza,
bvvši dříve vytčena a co taková touto po z ději vytisknuta (Ihering)
a~eb kteráž přece vedle této posledn ěj ší fik ce v některých kusech má
průchod (Scheurl), srov. §. 5 65. P. l. Vykládalať se .věta ona v t~n
ro zum , jako by se tam pravilo, že po uvázání se v dědIctví má se ve c
tak, jako by dědic byl se uvázal v d ě dictví již v době úmrtí zftstavitelova, tedy již tehdy stal se sku te čně d ě dicem . K tomu též potah oval
se v)Tl'ok L. ] 93. D. de R. J.: Omnia fere iura h e red~~ perinde ?ah entur , ae si continuo sub tempus mOl'tis heredes extttIssent. Avsak
v<:rokem oním vyjádřuje so pouze nutný důsledek dle §. 465 . uznané
j ~dlloty zů~tavitele, pozflstalosti a dědice co takových, aneb spíše jest
výrok onen jiným toliko vSTrazem sloučení dědice se zůstavitelem to ut?
jednotou spúsobeného , a v žádné době neuznávali Í'Ímští právníci fikc~,
jako by uvázání se v d ě dictví dříve se událo aneb jako by toto zpet
pů s obilo ve smyslu shoru na z nač e n ém a s účinky ocltud dů s ledn ě vyrů s tajícím : arg. a) L. 9 . §. 5. D. de pecul. 15. l. L. 8. §. 1. D. de
pecu!. leg. 33. 8. L. 80. D. cle legato II. L. 40. D. cle noxal. a~t .. 9. 4:
L. 44 . §. 2. L. 65 . (64.). D. de furt. 47 . 2. L. 1. §. 1. D. Sl l S qUJ
- - bl L. 2. §. 18. D. de hered. v. act. vend. 18. 4. L. 75. D. de solut. 46. 3.
L. 21. §. 1. D. de lib. leg. 34. :J. -- L . 18. D. de serYlt. 8. 1. L. 116. §. 4.
D. de legato L cf. §. 194. not. C. cl. §. 199. 200. 273. 389. Il.ot. C. c) L. I?
§. 2. D. de vlllg. et pllp. sllbst. :.l8. 6. L. 7 §. 2. D. cl e adqUlr . hered. 29 . :J.
cL L. 65. 70. D. de V. S. L. 194. D. de R. J . d) L. 5. 21. §. 2. L. 71. pl'
D. de fideillss. 46. 1. L. 93. pl'. S. 1. 3. D . de 80111t. 46. 3. L. 13. D. de dllob.
rei s . 45. 2. cf. §. 273. 357. - L. 34. §. 13. D . de legat. L L . 1. §. 15. D. ad
leg. Faic 35. 2 Gai. III. 84.

test. liber. 47. 4. b) L . 16. D. de O. et A. H. 7. L . 15. pr. D. ad
leg. Aquil. 9. 2. L. 1. §. 6. D. de iniul'. 47. 10. L. 16. 18. §. 2.
L. 28. §. 4. D . de stip . serv. 45. o. L. 27. §. ] O. D. dA pact. 2. 14.
c) L. 20. (21.). §. 1. D. de neg. gest. 3. 5. L . 11. §. 2. D. de acceptil.
46. 4~ L. 77. D. de V. O. 45. 1. L. 9. D. de uaut. foen . 22. 2.
cl) L. 1. §. 6. 7. D . de iniur. 47. 10. pr. J. de stip. serv. 3. 17.
L. 16. D. de O. et A. 44. 7. e) L. l. §. 1. D. (lUod legato 43. 3.
L. 7. §. 18. D. de pact. 2. 14. L. 25. 3 6. D. de solut. '16. 3. L. 3.
pl'. §. 1. D. de peculio. 15. 1. - Dobře tak dokázal AlI). Koepp cn,
de vi, quam retro exerceat aditio hereditatis, commentatio. Jellac 1852 .
Srov. téhož spis: Die Erb schaft stl'. 123. llásl. a v do gJrJ . Ja111'b . V.
str. 181. násl. , avšak Vering v Heidelb. Jalu·u. 185 7 . [G.4 5.] str. 68 9.
násl. Unger, Erbr. §. 6. P. 4. Jinak K6ppen · v do gm. Jahrb . XI.
str. 205 . . 208. P. 155 . n. lL

2) V tom záleží tak zv. Gonťu s io uonorum, o k tc l'éž o s tat,n ě neideje. Srov. §. 465 . P . 3. n. k.
Unger, Erbr. §. 40.
zřídka pron ášeny byly dosti konfusní

T "

3) Vytýl\alo se jako n ěc o obzvl áště podivného , že pr,fT nechce se
nechat zemříti osoba zůstavitelova v oboru práva maj etkov ého i kdy ž'
už dědictví bylo ujato . Windscheid v krit. U eberschau 1. str. 194. násl.
Ale má-Ii oneu v)lraz Vl1.b ec ce nu (§. 464. P. 1.), }Jak nutno uznávati
též ono další trvání osobnosti zůstavitelovy čili nesmrtelnosti , jak tal,é
již se pl'avilo , aneb musilo by se za to míti, že pojem dě dictVÍ , ano
pojem : býti dědicem zanikl při svém u s kute čn ě ní. Scheurl, Beitr. 1.
str. 37. násl. Neuner, Die iustitutio ex re certa, str. 4. Pak-li Unger
§. 2. P . 8. ll. k. větu tuto shledává závadnou, tož přehlíží závětí hypothetické; kdo, jako nyní on, nechce niGoho v ě dě ti o osobno sti vztahující se ku právům majetl\Ovým, pro toho neplatí též i závětí. Co do
věci samé j sme ostatně svorní ; srov. Unger, §. JO. P. 2. 4. 5. 13.
s §. '2. P. ll. 14. Též Windscheid ll. U . m. str. 197. Pand. §. 605.
P . 8. ne zneuznává, kterak prý v tom neb onom směru může ještě
stále domáhati se platnosti stará soudružnosť právních poměrů , d ě dictví
se týkajících. [Srov. ještě Birkmeyer, Verm6gen str. 66 . násl. 79. násL] .

B.

Poměr

k

věřitelům.

§.252.

1) P

I'

a v

i d 1 O.

Na základě obecného zas tupování zústavitele práv jest pak
dědi c, vyjímaje je-li vojínem, a) i věřitell1m téhož dle celého obnosu jich pohledávek; jestiť dlužníkem jejich, jako byl jím zústa-

vitel [viz však §. 104. č. 2.J, nikoli tedy pouze potud, pokud stačí
>t) L . 22. pl'. §. 15. Cod. de illl'e delib . 6. 30 .
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dědidvÍ k jich uspokojení.

11) Aby došli zaplacení, mohou s věřiteli
dědictví též i jiní věřitelé dědicovi táhnouti se jak ku jmění, jehož
dlužník dědictvím získal, tak i k téhož jm ění odjinud nabytému.

Po Zll. Birkmeyer str. 255. nás!. 278. závaz:nosť dědice za dluhy,
ješto tyto n eč ítá ke jmění, nevyvozuje z obecné repraesentace zůstavitele,
n)rbrž z positivného předpisu XII. tabu!.

2) lVI o d i f i k a c e t o hot o p r a v i dIa.

§. 523.
a) ZÍ'izením illvelltái'e. a)

I ,

Je-li se obáva ti, že dědictví jest předluženo , může dědic před
škodou z toho hrozící tím zpúsobem se pojistiti, že ujímaje se
dědictVÍ, I) aniž by vyžádal si lhůtu na rozmyšlenou, vymúže sobě,
by sdělán byl zevrubný sepis majetku dědičného ve forl1lě a v době
zákonem určité, '2) po kteréžto době nemá býti obtěžován věřiteli
a odkazníky ani žalobami pro pohledávky ani žalobami z pr~va
zástavního, jichž promlčení po tu dobu jest zastaveno. b) To Jest
ono Justinianem zavedené tak řeč. beneficiulll inventarii. Jím obmezuje se závazek dědicúv na stav majetku dědičného , jak se týž
práv ě jeví po srážce nákladú na zřízení inventáře a jiných nutných
výdaj Ll, nehledě k právním následkům uvázání se ': dědi.ct~í, zejména k následkům, jakéž uvázáním se spúsobena CO~ fUSlO má
v záp ětí. c) Dědic múže zaplatiti věřitelům a odkazmkům , jak
se přihlásí též za tím účelem prodati věci do pozllStalosti náleže,
I
'
jící aneb dáti je ' místo zaplacení, a je··Ji takto hmota pozústa OStlll
vyč'erpána, mohou neuspokojení věřitelé dědictví hleděti toliko k odkaznikflm zaplaceným, neuspokojení věřitelé zástavní obzvláště
též k věi'itelům za nimi jdoucím, kteří z prodeje zástavy zaplacení
došli aneb zástavu na místě zaplacení přijali, nikoli vale k dědici
aniž k osobám, kterým dědi c prodal zástavy. d) Než lze dědice při 
držeti, aby přísahal , že poctivě jmění sepsal (přísaha vyjevovací
Manifestationseid), připočítá se pak ve dvojnásobné hodnotě , co
byl týž za sebou podržel neb zatajil. e)
b) L. 8. pl'. D. de adquir. hered . 29. 2. cf. L. 10. Cod. de iure delib.
6. 30. L . 36. D. de bon. lib. 38 2. §. 461. P. 4.
a) L. 22. Cod. de iure delib. 6. 30. §. 6. J . de hered. qual. 2. 19. cf.
Nov. 1. cap. 2. b) L. 22. §. ll. Cod. 1. c. C) L. 22. §.9. Cod. 1. c. dl L .22.
§. 4 .. 8. 1. e. e) L. 22. §. 10. 1. c.

Pozn. 1) Dle L. 22. §. 2 12. cit. llellí z:a]Jotřebí prohlášení, že
ujímá se dědictví cum beneficio inventarii, a nezpomáhá nič e ho ,
pak-li sepis nestal se způsobem i'ádným. Vyžádání si lhůty na rozmyšlenou vylučuje však beneficium inventarii, ačkoli i pak musí d ě di c
inventál' zříditi, aby ušel škody z toho, že by interesenti byli připuštěni
ku přísaze oceňovací a odkazníkům nesměla se sraziti quarta Falcidia.
L. 22. §. 12 . . 14. d. (12 . . 14.). Cod. 1. c. srov. §. 509.
dědic

2) Zákonný předpis jest a) co do času: se zi'izováním inventáře
hudiž počato průhěhem 30 dnů po té, když dědici oznámeno, že jest
ku dědictví povolán, v dalších pak 60 dnech budiž ono ukončeno:
není-li však dědic v místě přítomen, kde nalézá se větší čásť dědictví ,
budiž mu dopřána IhiIta jednoho roku ode dne úmrtí zůstavitelova;
b) co do formy: ku sdělání inventáře tř'eba přihrati notář'e a dle poUehy i znalecké odhadce; dědic nechť podepíše inventář, . udav cel)'
obnos majetku s prohlášením, že vše poctivě jest zaznamenáno; neumí-li psáti, má, př'ibrav svědky, u činiti znamení kříže (venerabile
signum crucis) a jiný notář' ať pÍ'ipojí jméno. L. 22. §. 2 . . 3. Cod.
1. c. Dle Nov. 1. cap. 2. §. 1. sluší se, by přibrali se t éž na místě pÍ'Ítomní věNtelé a odkazníci aneb jich zástupcové, a není-li těchto , tiii
v místě usedlí svědkové. Co se týká dnešní praxe, dle níž brzy
po úmrtí mívá místo zapečetění pozůstalosti úřadem , a více nešetří s€
. bedlivě hoi'ejších pi'edpisů při zřizování testamentu: srov. Mi.ihlenbrnch
n. u. m. d. 41. str. 360. nás!. Seuffert §. 572. n. ·k. : "Právní dobrodiní inventáře nyní tím ZI)ŮSO bem se vykonává, že dědic na pří slušn ém
soudu prohlásí, že ujímá se dědictví toliko cum benoficio inventarii ;
načež pak soudce sám z ])ovinnosti úřední postará se, by zř'ízen byl
inv entář , jakož by uspokojení došli věřitelé a pozů stalo sť se proj ednala."
Srov. vůbec ještě Unger, Erbr. §. 42. Randa , Erwerb der Erhscb.
str. 104. násl.
.

§. 524.
h)

Oddělením

statkú. á)

Věřitelé dědict.ví a odkazníci mohou , aby ušli škody konku renCÍ s jinými věřiteli dědicovými jim hrozÍeí, 1) žádati za oddělení
d ě dictví od jiného jmění dědicova, b) což se pak causa cognita jim
povolí dekretem soudcovským; c) dosáhnou tím práva, žádati před
ostatními věřiteli dědicovými zaplacení ze jm ě ní pozústalostního ,2)
pozbudou však práva, 3) hojiti se též na jinakém jmění děclicovém ,
b yť i tento nenabyl zrovna beneficium inventarii. cl) Oddělení st.atkú
nemá místo 1) p~ uplynutí doby pěti rokú od (loby {lvázání se
a) Dig. de separationibus. 42. 6. Co d. de bOlli s auet. iud. poss. se u I'ellumd
et de separatiollibus (bollOl'llm). 7. 72. b) L. 1. pl'. §. 1. L , 6. ]ll'. D. h. t . cf.
L . 1. §. 16 eod. C) L. 1. pl'. §. 14. eod. L . 2. God. h . t . d) L . 1. ,§. 1. 3. 17.
L . 5. D . eod. cf. L. 4. §. 1. L. 6. pl'. eod.
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dědictví, e)

2) llelze-li toto vrovésti následkem smísení se statky
pÍ'Íčině pÍ'edmětú dědicem bezelstným zpúsobem
(bona fide) zcizených, g) 4) vzhledem k těm věi'itelúm , kteř'í dě
dice nějak za svého dlužníka skutečně přijali, qui heredem secuti unt. h) Věřitelúm dědicovým z pravidla i) nepovoluje se takovéto
oddělení statkú. 4 )
dědicovými.,

f) 3) v

Pozn. ') N cschopnosť d ě dice ku placení 1I eb neb eLl pečí pro věřitele
se ph tom n e př e dpokl á dá . Sc uffe rtův Arch . XV. 37. Oesterr. Ger.-Ztg.
1863. č . 9. Schletterovy Jahrb. V. str. 117. [č. 105.]
2) Bezdůvodn)' j est náhled, že jim právo toto samo sebou pří
sluší, pak-li d ě dic uvázal se v d ě di ctv í cum benefi cio inventarii. Miihlenl1ruch d. 41. str. 378. násl. Vllbec srov. Unger §. 41.
3) Zcela zřetelně a urč it ě tak vysloveno v místech v notě d.
citovaných, zejména v L. 5. cit.; L. 3. § 2. coLl. , zdá se, že tomu
odporuje, a tak Willdscheid §. 607. P . 10., maj e za to, že se místa
ona vzájemně zrušují, přicház í k tomu, že tvrdí opak. Avšak v L . 3.
§. 2. cit. Papinian jen s pochybností tomu pÍ'isvěLlčuje ( "probari commodius est"), že včí-itel, j enž z:a odd ě lení sta tků žádal, hledati mll7,C
zaplacení též j eš t ě. z přebytku vlastního jm ě ní dědi cov a , zbývajícího po
uspokojení všech věl'itelLl tohoto ; tvrdíť rozhodnč toliko, že toto právo
pl'ísluší věútelll111 d č dico v)' lll pokud se t)' če přcb ytlm aktivního jm ě ní
dědičn é ho ("quod sine dubio aclmittendum est c.il'ca creditores heredis,
dimissis hereditariis"); v L. 5. cit. však zav rlmj e Paulus mladší ouo
prvnější právo zcela rozhodně a s důvodem; slušno tedy beze vší závady uznati toto rozhodnutí za takové, jaké kompilátol'i schválili.
4) Nam licet alicui adiiciendo sibi creclitorcm creLlitoris sui facerc
deterio~em conditionem (L. 1. §. 2. D. h. t.). Cf. a) §. 5. ibid. : an
interdum etiam her edis creditores po ssunt scparationem imp etrare , si
forte ille in fraudem ipsorul1l adierit hereditatem ? .. quod non facile
admissum est. b) §. 6. ibid. Sed si quis . .. compulsus feurit a dire ~t
restituere h ereditatem, deinde non sit, cui restituat, ... quasi separatlO
quaedam prae stetur.

9.
C. Závazek ;; posl('dního

525.

pořízení zůstrtm;telova

vznikajíc?

Nabytím d ě di ctví zavazuj e se dědic zál'oveú quasi ex contractu, že splní ll aHzenÍ jemu zi'lstavitelem ulože ná, pokud tím
jiný nabyl něj aké ho práva. a) Závazek tento nevztahuj e se dále, než
e) L. l. §. 13. eocl. f) L. 1. §_ 12. eocl. ~ I L. 2. eo d . h) L. l. §. 10.
ll. 15. 16. eod . cf. L. 7. eocl. L. 2. Co d. h . t . i) L . 1. §. 2. D . eocl.

a) §. 5. J. de obl. quasi ex contr. 3 . 27. (§ 242.). Cf. L. 114 §. 14-. D .
d8 legat o 1. L. 38. §. 4 . D. de legat. III. §. 74. 132. 495.

až kam sahá dědictví, b) protož mají věř'itelé dědictví právo, pi"ecl
odkazníky žádati zaplacení z tohoto. C) Dědici však lze jen tehdy
odvolávati se k tomu, že dědictví nepostačuje , pak-li okol nosť tu
prokázal řádným sepisem majetku. cl)
Pozn. Zcela bezdůvodným jest náhled (Muhlenbruch §. 709 . P. 5.),
že též vla stní věútelé d ě dicovi, podobně věřitelům dědi ctví, mají pí-ednosť
před odkazníky, pak-li dědic nevymohl si separatio bonorum. Srov.
Arndts v Rtslex. IV. str. 22. (civ. Schr. II. str. 23 .). Než náhledu
lVHihlenbruchova hájí zase Tewes II. str. 121. násl. , ale Zpllsobem veskrze nemístným, použí vaje totiž falešné představy o t ak zv. confusio
bOllorum, aniž by se staral o to, p l' o č asi věřitelé po z ů stalosti mají
přednosť pí-ed odkazníky.

D. Právní

poměr spoludědiců.

§. 526.
1) H o z cl ě len í p o s I o u P II o s t i děd i c k é.
Pn k-li více osob vespol ek stalo se dědici , zastupuje jeden
každ.ý zLtstavitele toliko pro parte, a nastávají tudíž uvedené ú č ink y
nabytí dědictví (§. 521 . . 524.) pro každého pouze dle poměru jeho
dílu d ědického . Po hle d á v k y a cl I u h y na pozústalosti váznolll'Í
s a mys e b o u rozdělí se dle tohoto poměru mezi spoludědici; a)
vlastnictví veškerých jednotlivých dědictví rozdělí se mezi llě jako
mezi spoluvlastníky. h) Tak tedy i účinky. jakéž následkem confusio
vznikají, nastanou pro každého pouze pro parte. C) Avšak n e dílno s ť
práva některého múže v tom spúsobiti změnu. d)
§. 527.
2) R o zdě len í p o cl s t a t y cl ě d i c Jr é. ")
Mezi spoludědici jest společenství, pOIllOcí jehož každému
z nich pfísluší dílčí žaloba dědická, I) actio familiae erciscundae. b)
b) L. J . §. 17. 18. D. 30d Sc. Trehell. 36. 1. cl L. 4. !l. 1. L. 6. pl'. D.
de se p3or3ot. 42. 6. L. 22. §. 5. in f. God de iurR delíb. ('. 30. cl) N ov. 1. cap.
~. §. 1. 2.
.
a) L. 6. CO II fam. el'c. 3. 36. cf. L. 25. §. 1. 9. n. eod. 10. 2. L . 14.
de r ei vinu . 3. 32.
h) L. 1. pr. L. 20. §. LL n. 1. r..
C) L. 50 D . de
fidelll SS. 46. 1. cf. L., ti. pl'. n. de usufr. accresc. 7. 2. L . 14. D. quib . moc!.
usnfr. am . 7. 4 . d) Cf. a) L. 30. !l. J. D. de S. p . u . k. 2. L . 27. D. de S. p.
r . 8. 3. L. 8. §. 1. D de serv. 8. 1. (§. 194. not. c.). (J) L . 17. D . eod . L. 25.
§- 9. 10. D. f3om . erc. 10. 2. L. 2. 85. D . de V. O. 45. 1. (§. 204. 211. not. k.).

90d:

aj Dig. famili30e erc iscnudae . 10. 2. Cocl. 3. 36. cf. Cod . cnmmllnia utriu sque iudicii tam familiae erciscnndae qnam co mnllllli clividul1ilo . 3. 38. b) L . 1.
24. §. 1. D; h . t. cf. L . 25. §. 1. eocl.

208

Tato předpoldádá uznání práva ku spoludědictvÍ, jehož tedy tomu,
kdož v držbě se nenalézá, jest si prvé vymoci, nutno-li i žalobou
rlěcliekou (§. 531.), kdežto v případě tom, když žalobci svědčí držba,
třeba o tom nejprve rozhodnouti jakožto o otázce praejudiciální. C)
Žaloba tato jako duplex actio cl) směřuje 1) k 1" o zdě len í věcí
do majetku dědičního náležejícíeh, pokud jsou společné, e) a pokud
nemají zllstati společnými , g) jako se múže státi pi'i listinách f) aneb
dědičných pohř'ebi štích ; 2) k vy r o v n á n í vzájemných nárokú
právních, kteréž vznikly ze společenství. ll) K pohlechívkám a dluhúm
pozústalosti žaloba ta vlast.ně se nevztahuje,i) ale přes to mohou
jednotlivé pohledávky a dluhy phkázati se za účelem vyrovnání'
jedinému d ě dici, čímž tento co l:ie týč e podílú ostatních dědicú
v prvním případě obdrží právo eesion<ÍÍ"e, v pHpadě pak druhém
bude povinen, by sp olud ě dice sprostil jich podílu ve dluhu. k) Žaloba týče se celého dědictví 1) a múže z pravidla býti podána '
p o u zej e dno u, m) avšak též asi toliko mezi některými z více
clědicú . u) Z více dědictví mezi týmiž stranami sp olečných lze
žalovati jed i n o u dílčí žalobou dědickou. 0) [Právo, žádati za
rozd ělení , nepromlčí se, v. §. 106.J
Pozn. I) Srov. Heimbaclt, "Erscltaftstlteilullg " v Rtslex. III.
str. 947 . . 956. Zimm ermann v civ. Arch. XXXIV. str. 192. násl. 323.
násl. Brinz, Pand. str. 710. až 717. Unger, Erbr. §. 44 . [Co se t)rče
odvozování slovce "ercisci" viz díla u Windsclteida §. 608. p. 3. citovaná.]

2) L. 25. §. 4. D. h. t. (not. o.). Si inter me et te Titiana lte1'eclí tas communis sit, inter me autem et te et Titium Seiana, posse unum
iudicium accipi inter' tTes, Pomponius scribit. Dle toho musel by j ako
s polud ě di c SejfLV jmenovan)' Titu s býti někdo jiný, než zflstavitel sbora
uveden é Titíana hereditas, a uznávalo by se, že mezi dv ě ma stranami
o dvo u s pol eč ných d ě dictvích i tehdy, když v jednom z nich má ú ča
stenství j eš t ě třetí jako sp olud ě di c, múže míti mí sto j ed no iudicium
familiae erciscundae i s tímto tÍ"etím s pol eč ne . Lze sotva tomu za víru
dáti, aby Paulus (resp. Pomponius), chtě l-li hy takovouto nepraktickou
kombiuaci co mo žnou p .řipustiti, tak nevhodllá jména byl volil, by
c) L. 1. §. 1. L. 25. §. 2. L. 51. §. 1. D. b. t. 10. 2. cf. L. 36. n eod . .
d) L. 2. §. 3. eoc1. oJ L. 4. pro L. 9. et sqq . L. 25. §. 6 .. 8. L. 28 .. 31. L. 45. pr.
L. 54. eod. cf. L. 25. §. 1. L. 32. eod. L. 10. 21. Corl . h. t. L. 4. §. 1. 2. D.
h. t. cf. §. 820. nút. e. b .. lL f) L. 4. §. ult. L. 5. 6. cf. L. 8. D. h. t .. g) L. 30.
in f. eod . L. 4. Co d. de religios. 3 44. b) §. 3. 4. J. rle obl. qmtSl ex cont r .
3. '27. §. 4. J. cle otf. iud. 4. 17. L. 16. §. 4 . . 6. L . ~2. §. 4. L. 25. §. 10 . . 18.
L . .44. Sl . 3 . . 8. D. h. t. cf. §. 320. not. f .. g. 1) L. 25. §. 1. D. h . t. L . 6. Cod.
h. t. (§: 526.). k) L . 2. §. 5. L. 3. D. h. t. 10. 2. I) L. 25. §. 20. eod. m) L. 20.
§. 4. eo d. U) L. 2 §. 4. D. h. t. L . ly. Cod. h. t. 0) L. 25. § 3 .. 5. D. h. t.

s úmyslem nebyl llazval jeclno clědictví Titiana hereditas a tÍ"etíbo Titius.
Odtud návrh, by č tlo se intcl' nos mí sto intel' tl·es. Ale spisovatelé
, Basilik (XLII. 3. cap. 25.) čtli ovšem ji~ inter' ft'es, byli však zde
jeunou opatrnějšími ne~ Paulus, pravíce (dle překladu Heimbachova IV.
p. 264.): "Si vel'O ego et tu Petri herecles simus et nos ambo et Paulus
Pbilippi, inter tres unurn farniliae erciscundae iudicium moveri potest. "
Co do literatury o této pod statně procesuálné otázce srov. Vangerow
§. 514. Č. 5. str. 376.

3) Z á vaz e k k o II a ční. a)

§. 528.
Descendenti, kteÍ"í dohromady dědí po ascendentu, buďsi co
zákonní b) an eb na základě závětu, C) v posledním pÍ"Ípadě
však jenom, pokud by bez testamentu byli zákonnými dědici , jsou
sobě zavázáni, by jisté pi'e dměty majetku, jež byli obdrželi již pí'ed
smrtí zústavitelovou a kteréž tedy nejsou částmi dědictví, pi'es to,
jako by k tomuto náležely, položili do podstaty dědické, o kterouž
mají se rozděliti, aneb by tyto dali si vpočísti do svého podílu.
To jest tak zv. k o II a cel) (collatio), podstatně rozdílná od onoho
pÍ"Ípadu, kde spoludědic vše, co zústaviteli byl dluhoVál aneb co
z jeho jmění v rukou má, vydá zpět společné. podstatě dědické
aneb dle poměru dílú dědických jednotlivým spoludědicúm.~) Zavázáni k tomu, jakož i oprávněni , kollaci žádati,3) jsou všickni a toliko onino descendenti,4) předpokláclaje , cl) že stanou se dědici ,5) a že
zústavitel nevyloučil kollaci, e) výslovně neb mlčky tím zpúsobem,
že ustanovuje díly dědické, měl již zřetel k tomu, co by se muselo položiti do podstaty dědické aneb že jmění dědiční zúplna
rozdělil mezi dědice . Než právo a povinnosť ke kollaci, je-li tato
jednou již odúvodněna, nepřechází pouze na dědiee, f) nýbrž i na
ony osoby, které nabudou dědictví ascendentova na základě toho,
že descendent byl ku dědictví již povolán. g) Též vnuci a pravnuci,
d ěd íeí na místě zploditele svého pí'ed nimi zeml"elého, jsou povinni,
by předložili rlescenclentu :'ipoludědícímu, ll) co onen jako spoludě dic
byl by mus el složiti clo společné podst.aty clědid:é. 6 )
dědicové

a) Dig. de collatione bonorum . 37. 6. de dotis collatione. 37. 7. Cod, de
collationibus. 6. 20. b) L. 17. 18. Cod. h. t. C) Nov. 18. cap. 6. d. L . nlt.
Cod. comm . ntr. ind. 3. 38. d) L. 17. Cod. cit. cf. L. 1. pro L. 3. pro S. 5. D.
h. t . 37. (L L. 4. 5. Coc!. h. t . L. 1. pl'. L. 9. n. de dot. coll . 37.7. e) Nov. ] 8.
cap. 6. cf. L. 39. §. 1. D. fam. ('rc. ]O.:l . t) L. 1. §. 8. 1.,. 3. pl'. D. h. t. 37. 6.
g) Cf. §. 512 . . 516. L. 1. §. 14. L 5. ll!" in f. D. h. t. 37. 6. L. 6. D . si t ab.
test 38. 6. b) L. ]9. Cod. h. t. d . L. 2. pl". D . h. t. 37. 6.
Arndtsovy Pandekty.
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Pozn. 1) Pfizer, Ueber die Collation der Descendenten, Stuttgart
1807. (Velmi rozvláčný to spis, jehož recense, v Heidelb. Jahrb . 1808.
str. 105. a~ 121., právem poučnější se nazývá, než spis sám.) Francke ,
Civ. Abh. Nr. 4. Arndts, "Einwerfung" v Rtslex. III. str. 809 . . 848.
(civ. Schl'. II. č. 44. str. 234 . . 278.r Fein, Das Recht der Collation.
Heidelb. 1842. (srov. v. d. Pfordten v krit. Jahrb. VlIl. str. 865 . násl.) .
Fr. Zimmermann v civ. Arch. LI. 20. Keller, Institut. str. 313 .. 324-.
Pand. §. 538 .. 540. Brinz, Pand. str. 718 .. 735 . Vangerow §. 515.
až 516. (7. vyd. II. str. 376. násl.). Windscheid §. 609. 610. Unger,
Erbr. §. ·15 .. 47 . Leist v pokr ač ování Glucka i'ada knih 37. 38. d. 3.
str. 201 . . 494. srov. Karlowa v Jen. Litztg. 1876. ě. 39.
Q) Pravá kollace vyskytuje se v pl'. ř. v následujících případech:
a) Emancipovaní museli dědicům vlastním (sui heredes) , s nimi ž
konkurovali při bonorum possessio contra tabulas neb ex edicto unde
liberi, z pravidla předložiti veškeré jmění, jehož před úmrtím zůstavi

telovým nabyli, pokud jim toto nebylo by náleželo jako jich vlastní
jmění, Myby byli zůstali v moci otcovské, nýbrž rovnou měrou by
patřilo k dědictví, zrovna jako to, čeho sui heredesnabyli. K tomu

vztahuje se tito Dig. de collatione bonorum. 37. 6. Co se principu této
praetorické kollace týče , viz A. Schmidt v Bekkerově J ahrb . IV . 2.
- Pi'edmět této kollace obmezoval se však v právu Justinianově na
to, čeho se dostalo emancipovanému od zůstavitele samého (tak zv.
bona profectitia) 3. čeho týž vyzískal z požitků tak zv. bona adventitia
(§. 430. 432.) . Poslednější však jest sporno. Srov. Vangerow str. 385.
násl. [Leist str. 245 . násl. 279. s Windscheidem §. 609. P. 9.]. Srov.
L. 17. 21. Cod. h. t. 6. 20. Basil. XLI. 7. cap. 19. 36. Harmenopul.
V. 8. §. 25 . Po náhledu největší části právnick§ch učenců, odedávna
v praxi vládnoucím, jest tato kollace emancipovaných zcela odstraněna,
zejména následkem Nov. 115. 118. Srov. Fein str. 138. násl. Vangerow
str. 386. násl. Brillz str. 722 . násl. Windscheid §. 609. P. 10. oproti
Franckemu str. 224. násl. a Arndts str. 8 21. (str. 248.). Schmidt
str. 121. [Leist str. 279. násl.J

b) Dcera neb vnučka, dědící jakožto sua heres s jinými dědi ci ,
byla povinna dáti těmto věno do podstaty dědické, majíc právo, žádati
svého času za vrácení jeho. Dig. de dotis collat. 37. 7. Schmidt str. 118.
násl. [Leist str. 228. násl.J Dle práva Justinianova však vztahoval se
:távazek ten kdos profectitia, a splynula pak tato kollace v jedno
s onou pod č. c) uvedenou. Byla totiž
c) nařízením Leonovým L. 17 . Cod. h. t. uložena všem descendentllm jako dědicllm zákonným povinnosť ke kollaci co se týče věna
a donatio ante nuptias, zřízeného zůstavitelem, při čemž se předpo
kládalo, že ascendent, zřiwje věno neb donatio, nezam,Í1šlel tím zjednati descendontovi před jin}'mi n ějakou výhodu. S tohoto hlediště l)ak
Justinianem závazek de s cendentů k e kollaci ještě rozšířen a blíže vytčen
(L. 19. 20. Cod. h. t.), a posléze Nov. 18. cap. 6. uznán i při posloupnosti testamentární; a tato jest to jedině , k níž co dosud praktické

hral se zřetel v textu. Ustanovení platná pro starší případy kollace
(a. b.) platí analogicky i tuto, pokud ovšem shodují se se základní
. myšlénkou této nové kollace. Windscheid §. 610. P. 1. [Leist str. 290.
n:'l ..;1. 444. násl.J oproti Zimmermannovi n. U. m. str. 390.
3) V případě kollace emancipovaných a starší dotis collatio měli
pouze ti nárok k tomu, kteří konkurencí osob ke kolla-ci zavázaných
obmezeni byli ve své posloupnosti dědické. (L 1. §. 4 .. 7. L. 2 .
§. 6. 7. L. 3. §. 6. L. 7. 9. D. h. t. 37. 6. L. 1. pr. §. 13 .. 17.
(13 .. 18.). D. de coniung. cum em. lib. 37. 8. L. 1. §. 2 .. 4. D. de
dot. collat. 37. 7.) 110to obmezování nepřipouští se v novější kollaci
rlescendentů ; všichni spoludědír.í descendenti mají k tomu právo, dle
poměru dílů dědických , jako by to , co dlužno položiti do dědické masy,
náleželo ještě do pozůstalosti. Arndts str. 835. (262.) násl. Fein
str. 277. násl. Keller, Pand. §. 540. Proti tomu' s jinými Vangerow
str. 394. Brinz str. 726. násl., ale proti těmto zase Windscheid §. 610 .
P. 6. [Lei st str. 381. násl.J Srov. též Zimmermann n. u. m. str. 419.
Unger §. 45. P. 6.
4) Zda-li též liberi naturales jako dědicové zploditelovi? Proti
tomu Fein st.!'. 266. násl. Vangerow str. 392. Windscheid §. 610. P.2 .
[Lei st str. 630 .J
5) Zda-li také jako heredes ex re cel'ta? N eUl1er, Die institutio ex
re certa, str. Mj 1. násl. [Leist str. 481.J, proti Feinovi str. 377. násl.
6) Sporno jest a) platí-li dosud tato povinnosť vnuků ke kollaci
dle N ov. 118. ? Na základě historického výkladu (jemuž lze odporovati)
L. 19 . Cod. h. t. popírá toho Brinz str. 729. násl., oproti Basi!. XLI.
7. cap. 34. a oproti obecnému mínění. Srov. Vangerow str. 393., též
Windscheid §. 610. P. 20., kter)'ž však s Brinzem ře6ené L. 19. cit.
upírá pro právo dle Nov. 118. veškerého významu a zastává se pouze
arg. L . 2. D. h. t. pokud se týče závazku kollačního vnuků, nastupujících in parentis locum v posloupnosť dě dickou; b) zda-li závazek
kolla6ní j en potud má místo, pokud vnuci stali se dědici zploditelov,Í'mi
aneb pokud pi'ece dostalo se tM jim toho, co parens j ich měl by položiti do podstaty dědické ? Feitl str. 052. násl. Vangerow a Windscheid
n. u. m. Zimmermann ll. U. m. stl'. 413. násl. (též Brinz str. 728. násl.
dle práva kodexu). [Leist str. 394. násl. 485.J; proti tomu Arndts
str. 843. (271.) násl. (Brin:t str. 729. násl. dle Nov . 118.); srol;.
Seufertův Arch. X. 187. XI. 163. Unger §. 45 . P . 10.); c) :tda-li
vnukové jen tehdy povinni jsou to, co byli od zůstavitele obddeli, položit.i do masy, pak-li předměty ony obdrželi teprve po smrti svého
zploditele? Pfizer §. 86. násl. Sintenis III. §. 189. P. 20 . ~ proti tomu
Arndts str. 844. (272. násl.) . Fein str. 3Ei2. násl. Vangerow n. U. m.
Windscheid, P. 21. Zimmermann str. 416 . [Leist str. 400. násl.]

9.

529.

Předmětem kollace jest 1) věno ,!ceÍ'i neb vnučce zůstavitelem
zi"ízené, 2) od téhož pro syna neb vnuka zřízellá Jonatio Vl'opter
14':'
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nuptias, s niž dle práva dnešního na roveú se klade obvěnění
(Widerlage, Gegenvennachtniss) manželcellmlouvou manželskou zapsané, 1) 3) dle ustálené a v sobě zcela odúvodněné praxe i to,
co zústavitel dal dítěti za účelem zřízení a upravení své zvláštní
domácnosti neb obchodu, 4) darování, jež zústavitel dítkám učinil,
pak-li buď a) darování stalo se s tím úmyslem, že se má vpočÍsti
do dílu povinného, aneb b) zll stavitel jinak v\m svou projevil, že
darované předměty mají phpočítati se ku podstatě dědické , což
múže přihoditi se též při jiných darováních, jež učiněna byla k jistému účelu, aneb c) musí-li jiný descendent, jenž neobdržel také
prostých darování, dáti si vpočísti výbavu dle odst. 1 .. 3., kdežto
obdarovaný k toinu není povinován.~) Jiné předměty 3) lze sice na
základě posledního pořízení podrobiti taktéž kollaci; to však sluší
posuzovati dle obecných zásad, týkajících se p.Hkazú závětních.
Pozn. 1) Srov. však Unger, Erbr. §. 46. P. 4.

2) Ustanovení pod 1) a 2) opírají se o Leonovu L. 17. Cod.
h. t. a Justinianovu L. 20. §. 3. (1.) eod. Poslednější zákon ostatně
vyslovuje jako pravidlo, že to, co dlužno vpočísti do dílu povinného,
sluší též připočísti ku pod~tatě dědické, a zmiúuje se ještě zv l áště o peněžité hodnotě hodnosti vojenské (militia) deseendentu zůstavitelem kou pené. Případ takový nyní více se nevyskytuje, a z onoho pravidla nelze
snad dovozovati proti pi"irozenosti věci, jako by i odkazy spoludědícímu
descendentu zůstavené musely se připo čís ti. Srov. Fein str. 207. násl.
235. násl. Arndts str. 828. 837. (255. 265.) násl.
3) Dříve vládnoucí nauka vytkla za pravidlo, že dlužno vpočísti vše,
co zůstavitel descendentu sp olud ě dícímu byl dal (tak zv. profectitia),
z čehož jen někt e ré výminky se činily. Nyní obecně uznán nábled takový za nesp l'ávn)'. zejména dle Francke n. u. m. str. 219. násl. ;
srov. Fein stl'. 250. násl. Tito, a s nimi Va ngerow stl'. 396., zavrhují
té ž kollaci tobo , eo sluje sllb sidium paternllm (pod č. 3.), lrtel'ouž pře s
to mnozí dosud uznávají, hledíce ke stálé praxi, kteráž ovšem opírá
se o důvody tbeoreticky nesprávné. Tak na př. Puchta §. 513. not. c.
Sintenis §. 189. P . 24. Seuff'ert §. 588. Brinz str. 725. "Za náhled
ten pi"imlouvá se nejen okolno s ť , že takovéto dary obsahují zaopatření
dítěte tak dobře jako věno, nýbrž i okolno sť další, že v této kollaci
leží surrogát na místě nepraktické kollace toho, co nazývalo se militia.'
Mimo to lze ze závěrečné věty L. 17. Cod. h . t. č erpati domněnku ,
že by kollace takovéto výbavy byla naří ze na bSrvala ihned, když zavá dělo se dnešní právo kollační , kdyby ji nebyla nahradila kollace
emancipovaných tehda ještě plativší. " [Leist str. 406. násl.] Nejnovější
praxe však kolí sá; Seuff'ertův Arch. III. 349 . IV. 127. 136. VII. 206.
VIII. 276. srov. IX. 190. X. 67 . XIV. 151. Unger §. 46. P. 5 .. 7.

S.

530.

Dary dle §. 529. kollaci podrobené tř'eba však jenom potud
pi'edložiti za pi'íčinou rozdělení dědictví, pokud příjemci tím dostalo se v tu dobu ještě nějakého obohacení, ač-li nespllsobena
újma jeho vinou, t. j . nedostatkem péče diligentia quam suis rebus,
již vynaložiti spoludědicúm vllbec náleží. I) Naproti tomu počítá se
s druhé strany též přírllstek získaných plodú a jiné příbytky.
Úrokl! a náhrady za promeškané požitky lze žádati teprve od té
doby, kde ten, kdož ke koHaci jest zavázán, se omeškal. 2)
KoHaci samu lze provésti buď vydáním přeclmětú koHačních
k tomu cíli, by se rozdělily, aneb jinakou náhradou dle hodnoty
této , zejména tím zpflsobem, že ke kollaci zavázaný hodnotu náhrady vpočte si do svého dílu dědického ve prospěch osob ke
kollaci oprávněných , při čemž rozhoduje hodnota, jaká tu byla
v době rozdělení dědictví, pokud v to nezasahuje culpa neb mora
toho, kdož ke kollaci povinen jest. 3) Než mllže i na místě skuteč
ného vydání předkem na~toupiti jistota položená osobou ke kollaó
ZaV<1Zallou. Teprve tím dosáhnou osoby oprávněné prostředku , vymod kollaci, z kteréž onen až do~ud múže se vymknouti, pak-li
vzdá se toho, by své právo dědické provedl. 4)
Pozn. 1) [Srov. však též §. 528. P. 6. b.J. Při kollaci emancipovan.í'ch právi byli tito až do smrti zůstavitelovy pouze z obmyslno sti
(dolus), odtud pak též i z nedbalo sti (levis culpa, kterouž však dle
§. 320. [not. ll.] §. 527. dlužno obmeziti na culpa in concreto). L 1.
§. 23. L. 2. §. 2. D. de collat. 37. G. Dle této analogie tvrdí Fein
str. 313. násl. a po n8m Sintellis §. 189. P. 31. Seuffert (3. vyd.)
~. 587. P. 7., oproti mínění dosud vládnoucímu, že pí'i kollaci descendelltů odpovídá ke kollaci zavázaný toliko za dolus a lata culpa, až
po dobu, kdy ujme se dědictví, odtud pak za culpa levis in concreto,
a shledávají potvrzeuí toho v nov. 97. cap. 6. A.však a) není odůvodněno,
by se při kollaci cmancipovan)'ch culpa lata na roveň kladla obmyslno sti (dolus), b) jest na pováženou, by v tomto kuse kollace descendentl! posuzovala se prostě dle analogie oné kollace, c) jest to libovolná restrikce, vztabovati nov. 97. cap . 6. pouze ku případu hrubé
nedbalosti (lata culpa), a d) neníť přiměřeno , aby pří s nější z avázano s ť
1l0čítala se teprve od u vázání se v d ě dictVÍ , ješto po tomto dědic iam
t unc a morte successisse defuncto illtelligitur. Srov. ostatně ještě Arndts
str. 840 . (268 .) násl. [Leist str. 470. násl.] - Nový náhled vyslovuje
Zimmermann str. 39 9. násl. : Osoba ke kollaci zaváz aná mu sí prý za
všech okolností vrátiti z pět hodnotu toho , co byla obdržela. Proti tomu
Windscheid §. 610. P. 24 .
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!l) V příčině různých náhledů o této otázce, zda-li má místo
mora ex 1'e aneb ex persona? L. 5. §. 1. D. de dot. collat. 37. 7 .
Filia, quae soluto mat1'imonio do tem conferre debuit, moram collationi
. fer-it: viri boni . arbitratu cogetur usuras quoque dotis confe1're, quum
emancipatus frater etiam f1'uctus conferat et filia pltrtis suae fru ctus
percipiat. Cf. L. 5. §. 1. D. de collat. hon. 37. 6. L. 2. §. 2. eod.
srov. Fein str. 96. násl. 321. násl. Arndts str. 841. [str. 269.J Windscheid p. 22. [Leist str. 476. násL]

3) Co se týče práva voliti mezi kollací naturální a nahrazenín)
hodnoty (kollací smyšlenou), kteréž právo není sice prokázáno L. 1.
§. ll. 12. D. h. t. 37. 6. aneb L. 5 . Cod. h. t. 6. 20., ale ovšem
opírá se o slu šnosť (arbiti'atus boni viri) a potvrzeno jest Nov. 97 .
cap. 6., pak v příčině otázky, dle které doby má se hodnota na jisto
postaviti, srov. Fein str. 298 . násl. Arndts str. 845. (273.) násl. Brinz
str. 735. Zimmermann str. 395. násl. Windscheid §. 610. P. 27 .. 29 .
Unger §. 47 . P . 2. 7. [Leist str. 465 . násl.J

4) Dle ediktu měli emancipovaní za příř:.inou kolIace položiti
jistotu, a sice rukojměmi, satisdatio, na místě jichž mohlo však dostačiti též zřízeni zástavy; toliko zúplným uskutečněním kollace stala
se, jistota r.bytečnou : a u t enim re a u t cautione facienda collatio est
(tak zv. realní neb kautiol1ální kollace) . L . 1. §. !) . • 13. D. b. t. 37 . 6.
Nepřímo byli Ir tomu přinuceni tím , že odúala se jim ve prospěch dě
diců ke kollaci oprávněných možno s ť, by provedli své právo děJické.
L. 1. §. 10. 13. L . 2. §. 8. 9. L. 3. pl'. D. I. c. Teprve položením
jistoty položen základ k žalovateln ému nároku ke kollaci, kterémuž
kavent nemohl více uniknouti. L . 5. §. 1 .. 3. eod . cf. L . Cl. §. 5. eod.
Podobně bylo tomu při staré rlotis collatio. L. 1. §. 7. 8 . D. de dot.
colIat. 37. 7. L. 5. Cod. h. t. o. 20. Srov. Fein stl'. 80. násl. 164.
násl. Arndts n. u. m. str. 812. násl. 825. [238. násl. 251. násl.] Pro
novější kollaci descendentU není pak v tomto ohledu ničeho jiného
ustanoveno, a sluší tedy i tu užiti těchže předpisů. Fein str. 295. násl.
Arndts str. 847. (275 .) násl. Brinz str. 732. násl. Vládnoucí náhled
ovšem jest ten, že uvázáním se v dědictví vzniká ihned zúplna žalovatelný závazek kollačl1Í. Sintenis §. 189. P. 4.
Sporná jest ještě obzvláště otázka ta, kterak působí beneficium
inventarii (§. 523.) na závazek kollační? Srov. Puchta §. 512. not c.
Fein str. 395. násl. Arndts str. 848. (277.).

5)

E. O právní ochrané poměru dědického.
1) Ř á rl n á žalob a děd i c k á.

§.

531.

Aby mohl dědic právo své posloupnosti dědické soudně provésti oproti osobám třetím , v právo jeho rušivě vsahujícím, pro-

půjčuje se jemu věcná žaloba, žaloba o dědictví,

1) hereditatis petitio, a) žaloba to (vindikace) o právo dědické, b) směřující k tomu,
by uznal se nabytím dědictví založený právní poměr representace
zemřelého pokud se týče jeho poměrů majetkových. 2) Žaloba tato
přísluší nejprve dědici a jeho dědicínn, dědici civilnímu jako civilis,
praetorickému pak jako possessoria hereditatis petitio, C) i dědicům
dílu jako tak zv. partiaria h. p., d) i dědici jedinému jako tak řeč .
h. p. totalis neb universalis. 3 ) Lze ji podati (jako civilis, pokud
se týče jako utilis actio) na každého, kdož skutkem porušuje e) .p.r ávo
posloupnosti dědické zadržováním předmětu n~j~kého, děd~~l c~
takovému náležejícího, buď si to pouze jednothva věc neb Jmaky
prospěch majetkový, 4) tím, že týž prohlašuje, jako by on sám c~
dědic aneb rovněž tak jako dědic měl ku předmětu právo, aneb Sl
při oso bil předmětu beze všeho právního důvodu; 5 taktéž i na toho,
kdož maje nějakou věc dědiční v držení, nalézá se za tou příčinou
v držení práva žalobního neb vůbec něčeho , co patří se postoupiti
dědici, f) aneb kdož, byť i jako domnělý vlastník,6) přisvojil si
o své ~jlllě věc v pozůstalosti se nalézající, g) ano i věc, kdež pouze
dědic má právní zájem , by zllstala věc v jeho držení, h) zejména
svědčí žaloba tato též na dlužníka dědického, 7) jenž odpírá zaplacení dluhu z té př'íčiny, i) proto že sám si přivlastúuje právo
k dědictví. Mimo to svědčí i na toho, 8) qui dolo malo possidere
desiit k) aneb liti se obtulit. I) Dílčí žaloba dMická pak zvláště
směřuje netoliko proti každé třetí osobě, nýbrž i proti spoludě
dicům v držbě se nalézajícím, pokud neuznávají dědického práva
žalobcova, 9) avšak, je-li spoludědic v držení toliko svého dílu, kdežto
mimo to i osoba nedědící jest v držení, směřuje pouze proti této
poslednější. m)

Pozn . 1) Srov. Arndts, Ueber das Wesen und den Umfang der
hereditatis petitio , v Beitr. 1. str. 1 .. 112. (civ. Schr. II. č. 47 .),
a) Dig. de hereditatis petitione. 5.3. CocL de pet~t. hered. 3. 31. b) L. 8. D.
h. t L. 19. in f. D. de inoff. test. 5. 2. L. 3. D. expll. hered. 47. 19. cf. L . 4.
Cod. qui adm. ad b. p. 6. 9. L. 2. Cod. unde legitimL 6. 15. L. 2. Cod: de ~d.
succ 6. 16. L . 5. i. f. L. 9. Cod. commun. de succ. 6. 59. L. 4. Cod. !ll qUlb.
caus·. cessat. I. t. p. 7. 34. L. 15. Cod. de pos~lim. 8. 50 .. (51,.). C) Dig. de
possessoria hereditatis petitione. 5. 5. d) Dig . Sl pars heredltatls petatur. 5. 4.
e) L . 4. 9 . . Hi. D. h. t. 5. 3. L. 18. §. 2. eod. f) L . 16. §. 4. 5. 7: L.20.
~ . 17. L . 23 . . 25. pl'. eod.
g) Arg. L. 3. Cod. quor. bon. 8. 2. cf. L. uno
Theod. Cod. eod . 4. 21. h) L . 19. pr. §. 2. D h. t. i) L. 13. §. 15. L. 14 . . 16.
pr. §. 3. eod. cf. L. 42. eod. k) L. 13. §. 14. L. 25. ~. 2. 8. eod. cf. L . 27.
§. 3. D. de rei vind. 6. 1. L . 131. D. de R. J. I) L . 13 .. §. 13. L . 45. D. h. t.
cf. L . 25. 27. pro D . ,le rei vjlld. 6. 1. §. 166. not. b. J. m) L . 1. §. 1 .. 4.
D. si pars bered. 5. 4.

- --......,....----------

-- - -

217
~ ,,~hered~tatis petitio ," v Rtslex. v. str. 207 .. 238. (civ. Schl'. II.
c. 40.). ZImmermann v civ. Areh. XXIX. 6. 15. Francke, Exeg. dogm.
Commentar uber den Pandektentitel de Hereditn,ti s Petitione. Gottingen
1864. Unger, Erbr. §. 50 .. 53.

2) Oproti oclcllylujícímu se náhledu , jejž pronáší Fabl'iciu s vRh.
Mus. IV. str. 165. násl. srov. Andts, Beitr. str. l. [316.J násl. Proti
náhledu zdye dovo~eném,u a po té téměř obecně za pravý přijatému
:ytklll~t ~vsem neJ:lOvČJI ~ase náhled zdánlivě přirozeněj ší , že prý h. p.
Jest vll1dllmce pozustalo stI co celku , tak zv. hereditas v objektivním
smyslu. II. Dernburg, Ueber das Yerhtlltniss deJ' h. p. Zll den erbschaftlichen Singularklagell. 1852. str. 13. Tomuto přizvukuj e též Francke
n. u. m. str. 2., dokládaje dále na dotvrzení toho, že, dí-li formula:
"Si paret he1'eclitatem d. fj . a. A. Agerii esse, ni si ram . . re stituerit "
jest p,rý př:~?e )asno, ,že tato yvindik,o:,aná (žalobou vlastnickou stíhani)
heredltas, JI~ zalovany má zpet vrátIti , nez namená žalob cova subjektivní
právo dědické , nýbrž objektivn ě pozů stalo sť, kterouž žalovaný drží. Al e
že by formula tak zněla, není ani dokázáno ani pravd ě podobno (Keller
Ci~'ilproc. §. 28.); proti tomu s vě dčí práv ě L. 10. §. l. D. h. t .. Itaqu~
qUl ex asse vel ex parte he'res est, intendit quidem héreditatem suam
esse totam vel pro parte, sed hoe solum ei officio iudici s restituitur.
quod adversarius po ssidet, aut totum, si ex asse sit her0 8, aut pr~
parte, ex qua here s est, a L. 18. §. 2. L. 19. D. eor!. spíše tomll
~dporují, než nadsvědčují. Srov. též L. l. §. 1. D. si pars her. pet.
o. 4. Unger, System I. str. 537. násl. Erbr. §. 50. P . 2. S tým~
shoduje se vlastně Brinz str. 682.: "jedním slovem , kdo d ě dicem
aneb: koho jest dědictví," v tom vrcholí spor; on nechce jenom ni~
čeho věd~ti ,.'0 právu. dédickém, když už rlědictví bylo nabyto" (§. 464.
P. 2.), ackohv sám Ihned na str. 683. bez ostýchání mluví o při
puštění a důkazu práva dědického, kte1'éž přece ve sporu o dědictví
nižádným způsobem nemůž e ještě znamenati právo, státi se dědicem.
Též Windseheid §. Sll. P. 3., kterýž připouští přece, že právo dědické
dále trvá, odpírá názoru našemu, odvolávaje se ke Gai. IV. 17., kde
prý heredit.as co předmět . vindilmce na roveií. staví se s columna O'rex
fundus atd. Ale i t.ýž přece dochází k tomu, že shledává, kterak jáclrem
h. p. jest tvrzení žalobcovo, že on jest dědicem ; a dokládá-li: kterak
prý i pi'i rei vindicatio tvrzení žalobcovo, že věc jest jeho, jest toliko
jiný výraz pro tvrzení, že vlastnické právo k věci jest jeho, a přece
že nikdo nepraví, že rei vindicatio není rei, nýbrž dominii vindicatio,
tož sluší k tornu poznamenati : my taktéž uedíme, že h. p. n e n í hereditatis, n Ýbr ž successionis vindicatio; my pouze pravÍme s prameny
(not. b.) , že není zajisté nic, než vindikace ius successionis (§. 464.
P. 2.), a rádi připouštíme, že taktéž rei vindícatio vlastně není než
domini vindicatio (§. 126 . P. l.), a co takovou ji též prameny často
charakterisují. L. 16. §. 5. D. de pign. 20. 1. L. 8. §. l. D. de lib.
causa. 40. 12. L. l. Cod . ubi in rem .. 3. 19. L. 15 , §. 2. (L. 15 .
i. f.) Cod. de rei vind. H. 32. L. ll. Cod. de usufr. 3. 33. L . 10.

§. 1. Cod. de art. pign. 4. 24. L. 10. pr. Cod. arh. tuto fl. 5l. Vat .
fragm. §. 266 . 3 15.
3) Jakožto utilis actio propuJcuJe se žaloba ta též universálnímu
fideikomi saru , pak tisku a jiným, kterýmž připadlo jmění dědiční
jako bona ereptitia neb vacantia . Dig. de tideicommissaria h. p. 5. 6.
L. 20: §. 6. 7. D. h. t. 5. 3.

4) Windscheid §. 614. [text k p. 1. 2.J dí, přiměřen ě názoru
svému, že prS' nutno, aby odpůrce "dédictvÍ držel, " než nikoli dědictVÍ
celé, n.í'bI'Ž "mnollO neb málo z ní, ale jako dědictví." To připomíná
nám starou formální vindicatio hereditatis lGai. IV. 17.), kde do dě
dictví náležející otrok pi'iveden byl k soudu jako předmět , kteréhož
bylo se dotknouti pomocí festuca. Ale týž jenom symbolicky před
stavoval celou pozlI s talosť a bylo lhostejno, v čí držení se nalézal;
a vindicantovi náleželo i'íci: "Aio hereditatem ... meam esse;" a tak
i ;měla intentio ve formula petitoria na toho , kterýž byl v držení
pouze jednoho otroka (pro herede aneb posse ssore p. 5.): "si paret
he1'editatem meam esse," což právě bylo zrovna tolik, jako "si paret
me heredem esse," a to bylo důležito; neboť tak směřova l a žaloba
netoliko k tomu, by vydán byl tento jeden otrok co něj a k á věc dě
diční, nýbrž by vydalo se vše, co dostalo se do rukou žalovaného
z dědictví až do vydání rozsudku. Ostatně mohl spor dědick)' roz souzen býti dle starého práva též prostředkem in ľem actio pel' sponsionem (Gai. IV. 93. 94.), při čemž nepi'edpokládalo se podst.atně,
aby žalovan)' měl něco z pozůstalosti v držení, třeba-li jen v každém
případě se podvolil ke sponsio praeiudicialis; zda-li a v kterých pří
padech mohl k tomu býti přidržen, nevíme; J ustiniánští kompilátoh
vylíčili uáuku o h. petitio jako i o rei vindicatio pouze dle výkladů
, klasick.í'ch právníků o petitoria formula oněch žalob. Dle o.kolnosti
múže býti v praxi velmi záhodno, aby mezi stranami, z nichž žádná
nemá ničeho z dědictví v rukou, připustil se proces praejudiciální pouze
o p ľ á v u děd i c ké m, na př. když veškerá pozlI stalosť nalézá se
v rukou kUl'atora bonorum a dvě strany spor vedou o právo dědické .
Mi.ihlenbruch d. 43. str. 84. násl. Windscheid §. 611. P.3. n. k. srov.
shora §. 97 . P. 5.
5) L. 9. 10. pl'. Regulariter definiendum est: eUlU demum teneri
petitione hereditatis, qui vel ius pro herede vel pro possessore possidet
vel rem hereclitariam .. licet minimam. - L. II .. 13. pro eocl. Pro
herede possidet, qui putat se heľedem esse. Sed a.n et is, qui scit, se
heredem non esse, pro herede possideat, quaeritur; et Arrianus, libro
secundo de interdictis, putat telieri, quo iure nos uti Proculus scribit.
Sed enim et bonorum possessor pro herede videtur possidere. §. 1.
Pro possessore vel'O possidet praedo, (L. 12.) qui interrogatus, cur
possidea.t, responsurus sit, qttia possideo, nec contenclet se heredem vel
per mendacium, (L. 13. pr.) nec ullam causam possessionis possit
dicere; et ideo fur et rapt.or petitione hereditatis tenentur. Cf. §. 3.
J. de interd. 4. 15. O tom a obzvláště o podnětu k h. p. proti pro
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possessor srov. nyní Leist v pokračování Glucka I. str. 234.
násl. s Arndtscm, BcitF. str. 31. (civ. Schl'. II. str. 333.) násl. Windscheid §. 614. P. 4. - H. p. se také připouští na fideikomisaře universálního, L. 13. §. 5 .. 7. cf. L. 16. §. 7. eod. ; ua kupce dědictví
L. 13. §. 4. tl .. 10. eod. cf. §. 540. L. 20. §. 13. D. eod. Licet autem
Senatus de his locutus sit, qui se heredes existiment, tamen etsi bonorum
possessores se exist.iment vel alios successores iustos vel sibi restitutam
hereditatem, in eadem erunt conditione. Francke n. u. m. str. 132 .. 165.
[243.]. Unger P. 8 .. 12.
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6) Právem tak tvrdí Fabricius str. 171. násl. ve svém jinak pochybeném pojednání a náhledu toho obšírněji zastává se Arndts, Beitr.
str. 38. (civ. Schl'. II. str. 282.), též Francke, Recht der Notherben
str. 100. násl. jej za správný uznává, pak Vangerow §. 505. P. Č. 3.
[recte: 2.]. Sin tenis §. 190. P. 32. a j. srov. Seuffertův Arch. XVIII.
95. Proti tomu však Brinz str. 688. násl. Seuffertův Arch. XVIII. 94.
[Leist v pokl'. II. stl'. 417. násl.] a Windscheid §. 614. P. 5. [srov.
§. 615. P. 14.] odvolávaje se k L . 13. pl'. L. 25. §. 3. 5. D. h. t.,
jako by předstírání ano i domnění, že, kdo jest vlastníkem, byla iusta
causa possessionis adipiscendae , právním důvodem, o své újmě dostati
se v držení a dědic e uvésti do stavu takového, že by jako vindikant
musel dokázati vlastnictví zllstavitelovo. Vedle toho trpělo by právo
pandektové nedostatkem prakticky osudnSrm, následkem toho, že Římané
ne p o k I' o č i li k tomu, aby přikládali dědictví neujatému (h. iacens)
též právo držby, a bylo by dokonce nepravdou, čeho Ihering [Grund
des Besitzschutzes. 2. vyd. str. 85. násl.] dovozuje, že v příčině věcí
pozůstalostních h. p. zastává funkci posesorních interdiktů. Srov. §. 465.
P. 2. Co Sintenis, kterýž jinak s námi souhlasí , v tomto ohledu proti
Ihering~vi namítá (3. vyd. III. str. 530.), jest mně právě tak nesrozumitelné, jako jemu, co Ih ering dí.
7) Srov. Francke str. 184. násl. Unger p. 10.
S) Francke str. 174. násl. [Práv jest též, kdo "pouze zavmenym
způsobem nemá více držbu, kde před tím stal se za to zodpovědným
svou bezprávností. " Al'I1dts v Rtslex. V. stI-. 213. (civ. Schl'. II. str. 284.).
Goschen III. 2. str. 412. A. M. Windscheid I. ~. 193. P. 13. III.

§. 612 .. P. 12.]

9) L. 1. §. 2. in f. D. h. t. 5. 4. Et si possessor et petitor
po ssideat hereditatem, quum unusquisque eorum partem dimidiam hereditati s sibi asserat, invicem petere debebunt, ut partes rerum consequantur, aut si controversiam sibi non faciunt hereditatis, familiae
erciscundae experiri eos oportebit. Proti tomu : L. 1. §. 1. D. fam.
erc. 10. 2. Quae quidem actio (familiae erciscundae) nihilominus ei
quoque ipso iure competit, qui suam partem non possidet; sed si is,
qui possidet, neget eum sibi coheredem esse, potest eum excludere per
hanc exceptionem: s'i in ea l'e, q2ta de agitur, praeiudicium hereditati
non fiat. - Co se týče možných různých případů v. Arndts v Rtslex. V.
str. 213 .. (civ. Schr. II. str. 284. 1 násl.

§. 532.
Aby V případě odporu odůvodnil svou žalobu dědickou, musí
žalobce d o k á z a t i, že zůstavitel zemřel a že on jest k dědi Cl ví
povolán. Musí tudíž ]) opírá-li své právo o t e s tam e n tár n í posloupnost dědickou, prokázati, že ustanoven dědicem a že vyplnil
výmínky, na nichž ustanovení dědice učiněno závislým. O tom, že
kdo ustanoven dědicem, vede se dúkaz př'i ústním testamentu výpovědí závětních svědkú v počtu , jakého jest ku zřízení testamentu
zapotřebí, a) pi'i testamentu písemném pak aneb při ústním , jenž
ve spis uveden, pi'edložením listiny závětní, jejíž pravosť lze prokázati výslechem svědkú, nutno-li i jinými prúvody, zejména porovnáním písma; b) ztratila-li se listina aneb byla-li (bez vědomí
a vl'tle testátora) zničena, mi'tže zřízení a obsah této i jinými prúvody býti dokázán . c) Prokázati nedostatky zřízení testamentu, kteréž
samo sebou nejsou úejmé, jakož i prokázati neplatnost testamentu
později nastalou, náleží jako odvod žalovanému. d) Jest-li že však
2) žalobce opírá se o z á k o II n é právo dědické, jest mu dokázati
poměr, na základě kteréhož tvrdí, že jest dědicem , na př. příbu
zenství, a múže jemu odpůrce dokázati, že přece není dědicem,
na pÍ'. proto že jest pi'ed rukama testament aneb že jsou tu jiní
blíže oprávnění pi·íbuzní. Důkaz o tom, že dědictví bylo nabyto,
jest zbytečný, leda 7.e uvázání se v dědictví mělo se st:i.ti v určité
formě neb době a odpi'll'ce toho popírá.
Dědic dílu jest povinen, by j~Řtě zvláště udal a prokázal
svúj díl dědický, pti ěemž př'edkem nebéře se ZÍ'etel ku právu
př'írostu ještě pouze možnému. e) Není-li VŠlIk díl dědický ještě
jistý, proto 7.e tu mo7.nosť spoludědictví osoby dosud nezrozené,
pokládá se prozatím onen podíl dědický za jistý, jakého by se žalobci dostalo, když by se narodila trojčata, f) a lze-li očekávati
konkurenci nezrozenýeh dosud dětí z rúzných matek, může žaloba
prozatím směi'ovati též k neurčitému dílu dědickému. g)
Na žalobci mimo to jest, by, popírá-li se, dokázal, že žalovaný drží něco k dědictví náležejícího pro herede neb pro possessore,
a) Arg. L. 31. §. 4. (L. 31. i. f.) Cod. de testam. 6. 23. L. 32. Cod. de
fideicomm. 6. 42. b) Cf. L. 4 .. 7. D. test. qllemadm. aper. 29. 3. c) Arg.
L . 2. ll. Cod. d-e testam. 6. 23. L . 10. §. 2. D. 29. 3. L. 1. §. 3. D. de his
quae in test. de!. 28. 4. cf. L. 1. §. 3. D. de b. p. s. t. 37. ll. d) L . ll. Cod.
de probat. 4. 19. cf. L. 22. D. eod. 2~. 3. L. 5. Cod. de codicill. 6. 36. e) L 2.
D. si pars hered. 5. 4. f) L. 2 .. 5. D. eod. g) L. 1. §. 5. eod.

220

221

a co jest, co týž drží, požívá však při tom té výhody, že pak bez
dalšího průtahu převede se na něho držba žalovaným neprávem
popíraná. h)
Pozn. O důkazu práva dědického srov. vůbec GHick VII. 2. str. 493.
násl. 503. násl. Arndts v Rtslex. V. str. 217. (civ. SchL II. str. 288.)
násl. Windscheid §. 615. Unger, Erbr. §. 51. Seufl'ertllv Arch. 1. 95.

258. VIII. 156. IX. 314 .. 31G. XI. 256. XIII. 154. XIV. 148. 149.
XV. 138. XVI. 128. 130. XX. 78.

§. 533.
Bylo-li uznáno, že žalobce jest dědicem (jediným neb z části) ,
odsoudí se žalovaný, by onomu zcela neb z části vydal vše, co
drží a co buď bezprostí'edně do dědictví náleží aneb co prostředně
odtud pochází, 1) aby dle okolností za ztrátu dal náhradu. a) Zásadou jest: držitel bezelstný nemá, hledě ku dědici, z držby dě
dictví, kterouž si co domnělý dědic přikládá, míti žádný trvalý
prospěch majetkový, ale přece zase nemá také tím utrpěti žádné
újmy na svém jmění: bude tudíž povinen navrátiti dědici potud,
ale jen potud a nic dále, pokud držbou dědictví se skutečně obohatil; držitel nepoctivý však jest povinen, vydati lalobci netoliko
všeliký zisk, nýbrž i nahraditi vše, co by týž byl mohl míti, kdyby
nebyl mu žalovaný nepoctivým způsobem zadržoval majetek dě
diční; 2) při tom pak dlužno zřetel bráti k době, kdy žalovaný
křivdu svou poznal, pokud ovšem nenalézal se již od počátku ve
stavu obmyslnosti. b) Od započetí sporu však práv jest držitel bezelstný celkem ve stejné míře jako držitel nepoctivý, než tento práv
jest též ze škody nahodilé,3) kterouž žalobce utrpěl dalším bezprávným zadržováním statku dědičního. e) Za příčinou ztráty, kterouž
žalovaný zúmyslně (dolo) neb hrubou nedbalostí (culpa lata) spů
sobil, povoluje se žalobci přísaha oceúovaCÍ. d) Žalovallý múže
pak se své strany domáhati se splnění různých nároků, zejména
za příčinou uspokojení věřitelů dědických e) a odkazníků, f) pro
pohledávání, jež od dědictví má požadovati, g) za příčinou náh) L. 80. D. de rei vind. 6. 1. cf. § 166. not. f. g.
a) L. 18. §. 2. L. 19. et sqq. D. h. t. b) L. 25. §. 2 . . 6. D. eod.
e) L. 20. § ll. L. 25. §. 7. eod. L. 31. §. 3. eod. cf. L. 40. pl'. eod. §. 113.
P. 4. b. d) L. 20. §. 21. L. 25. §. 10. D. e011. e) L. 31. pro eod. cf. L. 5.
pr. eod . L. 20 §. 18. eod. f) L. 17. eod. cf. L. 2. §. 1 .. L. 4. D. de cond.
indeh. 12. 6. L. 4. §. 2. 3. D. si cui plus. 35. 3. g) L. 31. §. 1. 2. D.h. t.
cf. L. 14. §. 2. Cod. de compens. 4. 31.

kladů 11) a př-evzetí závazků ve prospěch dědictVÍ, i) pi"i čemž dle zá-

sady shora uvedené taktéž hledí se k tomu, byl-li poctivým neb nepoctivým držitelem, a v prvním př-ípaclě, zda-li důvod nároků
opačných spadá v clo bu před započetím lwb po započetí právního
sponl. 4) S dovolením soudcovým může držitel po čaS sporu provésti k) nutuá zcizenÍ. 5)
Pozn. I) Sem náležejí zejména: věci zůstavitelovy, pak jich plody
a jiný příbytek, L. 18. §. 2. L. 20. §. 3. L. 25. §. 20. L. 26 .. 29.
32. D. b. t.; té~ takové, kteréž zůstavitel měl v držení neb aspoú
v detenci, srov. §. 531. not. g. h.; věci pro dědictví pOI'ízené, L. 20.
pl'. §. 1. D. eod.; co splatili dlužníci, L. 25. §. 18. L. 31. §. 5. cf.
L . 20. §. 18. eod., aneb co žalovaný sám jako dlužník povinen jest.
zaplatiti, L. 13. §. 15. L. 14 . . 16. pl'. §. 3. L. 20. §. 4. 5. eod. ;
pohledávky nabyté vzhledem k věcem dědickým oproti osobám třetím,
L. 16. §. 4. 5. L. 40. §. 2. eod.; cena získaná zcizením věcí , L. 20.
§. 1, 2. 12 .. 17. eod. Srov. vůbec Unger, Erbr. §. 52. P. 1 .. 3.

2) Zásada tato uznána jest v tak zv. Se. Juventianum a výkladem
jeho

úplněji vylíčena.

Srov.:
a) L. 20. §. 6. D. b. t ... . Optimum est, ipsius senatusconsulti
interpretationem faCe1'8, verbis eins relatis : Pl'iclie Iclus MarNas Quintus

Julius Balbus et Pttblitts Juventius Celsus, Titius A~tjiclius, Oenus
Seve~'ianus consules vej'ba jecentnt cle !tis, quae Impe~'ator Caesar,
Tl'aiani Parthici jilius, Divi Nervae nepos, Haclrianus Augustus (im pe1'ator) maxirnusquc princeps pj'oposttit quinto Nonas Mmfias, quae
pru.ximae fuentnt, libello complex~ts esset, quicl jieri placeat. De qua
re ita censuerumt: §. 6a. Cum anteq~tam pa'd es caclucae ex bonis
Rustici jisco pete'l'entur, hi, qtd se herecles esse existimant, hm'eclitatem
distraxe'l'int, place~'e r'eclactae ex pretio r'erum vencl-itarum pecmúae
ttsttras non esse exigenclas. Iclemque in sirnilib~tS causis servanelum,
. §. 6b . Item place~'e, a quibus hereelžtas petita (uisset si aelve~'s~ts eos
i1telicai'um esset, pretia qttue ael eos l'entm ex · hereelitate venclitantm.
pervenissent, et si eae ante petdam hereelítcttem eleperissent eleminutaeve
fuissent, restituere elebe~·e. §. 6c. Item eos, q1ti bona invasissent, cum
sGirent ael se non pertinere, etiamsi ante litern contestatam jecel'int, quomimts possiclerent, pM'inde conclemnanclos quasi possidel'ent; eos atttem,
q /ti iustas caltsas habuissent, qUCf,1'e bona ael se pe1'tine~'e existimassent,
'usque eo clttnta,xat, qttO locupletiores ex ea ~'e lacti essent. §. 6el.
Petitam autem jisco he~úlitatem ex eo tempore existimanclum esse, quo
p1'imum scierit quisque eam a se peti, icl est, cum primwm aut clenuntiatum esset ei, aut littel'is vel eclicto evocatus esset, censuerunt.
b) L.22. in f. eod. Nam et in oratione Divi Hadriani ita est :

Dispicite, patres

consc~· ipti, numq~ticl

sit aequius, possessorem non jacere

ll) L. 31. ~. 3. L. 38. 39. D. h. t. cf. L. 37. 38. D. de rei vind. 6. 1.
L . 6. §. 1. D. si pars hered . 5. 4. L . 36. §. 5. D h. t. 5. 3. ,) L. 20. §. 20.
L. 40. § 3. cod. k) L. 5. 53 . D. eod.
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lucrum, et pret'ium, quod ex alienc! Te percepf'rit, reddere, quia potest
existimari, in loeum hereclitariae ,'ei venditae pl'etium eius successisse
et quodammodo ips1,tm hereditarium factum.
c) L, 28. eod. Post senatusconsultum enim omne lucrum auferendum esse tam bonae fidei possessori quam praedoni dicendum est.
d) L. 25. §. ll. eod, Consuluit Senatus bonae fidei possessoribus,
ne in totum danmo afficiantur, sed in id duntaxat teneantur, in quo
locupletiores facti sunt. Quemcunque igitur 8umtum fecerint ex bereditate, si quid dilapidaverunt (vel) perdiderunt, dum re sua se abuti
putant, non praestabullt; nec, si donaverint, locupletiores fact.i videbuntur, quamvis ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligaverunt.
Plane si avrílJW(!fl acceperunt, dicendum est, eatenus locupletiores factos,
quatenus acceperunt, velut genus quoddam boe esset permutationis.
§. 12. Si quis re sua lautius usus sit contemplatione delatae sibi hereditatis, Marcellus .. . putat nihil eum ex hereditate deducturum, si eam
non attigit ... §. 18. Pet.itio hereditatis, etsi in rem actio sit, habet
tamen praestationes quasdam personales, utputa eOl'um, quae a debitoribus sunt exacta, item pretiorum.
Co se týče tendence tohoto Se. vůbec, srov. Arndts, Beitr. str. 62.
(civ. Schl'. ll. str. 351.) násl., o di'lsledcích jeho principu podrobně,
téhož spis v Rtslex. str. 221. (civ. Schr. JI. str. 293.) násl., srov.
však s tím Unger §. 52. P. 4. násl. - Samo sebou odtud vysvítá, :le
usucapio pro herede nemůže chrániti proti bereditatis petitio. Sroy.
§. 159. P. 3. C. Unger p. 2. - Nový sem náležející spis: Fr. Schroder,
Das Commodum bei der Erbscbaftsklage. Heidelb. 1876. [o tom Kohler
v krit. "jschr. XIX. str. 498. násl. E. Joseph, ZUl' Tendenz des SC.
Iuv. und der Kritik und Interpretation der L. 25. §. 17. de H. P .
v dogm. Jahrb. XVI. 5.].
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věci hlavní; arg. L 38. 39. D. h. t. L. 5. §. 5. (L. 6. §. 3.). D. de
neg. gest. 3. 5.

5) O zcizování po
šírný

komentář Franckův

čas právní rozepře

(L. 5. pro h. t.) srov. ob-

str. 18 .. 62.

§. 534.
Je cl II O tl i V Ým ž a lob á m, 1) jimiž dědic chce právům o dě
dictví se opírajícím zjednati průchodu, může poctivý držitel a ti,
jimž Oll v pÍ"Ípadě, že by· podlehl, postihem jest zavázán , opÍ'Íti se
obranou, pokud by týž' tímto spt"tsobem bezprostl'edně neb prosti"edně 1110hl býti přinucen více ph~iti, než k čemu by mohl býti
odsouzen následkelll žaloby dědické. a) Jiní dokonce mohou býti
žalováni jako cll u žní c i aneb držitelé věcí dědických současně od
obou stran o tyto věci spor vedoucích; avšak žalovaný mlUe naproti tomu žádati za jistotu, že nebude povinen dvakráte plniti pro
týž pdvllí náruk. b) S druhé strany není spor o dědictví v ě i' itel tl Trl dědictví a odkazníkům na překážku, aby na jedné neb
druhé straně dobývali svých pohledávek; o d k a zní ciC) však mohou
vymoci vyplacení odkazu pouze, položí-li jistotu žalovanému pro
ten případ, že by týž ve sporu dědickém podlehl. d)

3) V Rtslex. V. str. 224. (srov. civ. 8(;111'. ll. str. 295. násl.)
tvrdilo !le ještě, že ona zodpovědnosť za nábodu nastává již od počet.í
držby nepoctivé (m. f. possessio); proti tomu právem Unger p. 8. srov.
Mommsen, Beitr. llI. str. 79. ll, shora §. 167. Přísnější jest právo rak.
a pruské: Unger, System II. §. 128. P. 22. -- Od početí sporu právního jest žalovaný povinen, by nahradil též úroky z veškerých dě
dick)'cb peněz, vyjma z takových, kteréž zůstavitel zúmyslně stranou
uložil a jež žalovaný, jenž jest bezelstn)', necbal nepoužité. Savigny,
System VI. str. 150. až 154. Žalovaný však, kterýž jest nepoctivý,
práv jest z úroků i co se tý6e doby předcházející, avšak sporno, zda-li
též v pi"íčině peněz v pozůstalosti nalezených, ji(;hž se ani nedotekl?
Unger p. 9., proti tomu Arndts v Rtslex. V. str. 224. (civ. Schr. JI.
str. 296.) ph p. 102. 103. Windscheid §. 612. P. 25.

1) Srov. H. Dernburg, Ueber das Verhaltniss der heredizu den erbsch. Singularklagen. 185:!. Vangerow §. 508.
v Rtslex. str. 228. násl. 235. (civ. Schr. II. str. 300. násl'
Unger, Erbr. §. 53., a co se týče exceptio: quod pmeiu-'
dicium hereditati non fiat v případě tuto užívaném zejména Francke
ll. U. m. str. 79. násl. srov. str. 63.
Že třetí držitel, jemuž poctivý'
držitel dědictví postihem jest. zavázán, může odmítnouti vlastnickou žalobu (rei vindicatio) dědicovu, uznává se v L. 25. §. 17. D. h. t. Item
si rem distraxit bonac fidei possessor nec pretio factus sit locupletior,
all singulas res, si nonclnm usucaptae sint, vindicare petitor ab emtore
possit? et si vindicet, an exceptione non repellatur, quod praeiuclicium
hereditati non fiat inter actorem et eum, qui venumdedit, quia non
videtur venire in petitionem hereditatis pretium earum, quamquam (quoniam? quia?) vieti emtores reversuri sunt ad eum qui distraxit? Et
}Juto posse res vindicari, nisi emtores regressum acl bonae fidei posses-

4) Právem dokládá Unger p. 10., že nCllí asi správné, co praví
se v Rtslex. str. 232. [civ. Schl'. ll. str. 304. ph] p. 147., že by za
nutné náklady mohl obmysln)' dditcl žádati "vůbec" (schlechthin ") náhradu; nemůžeť potud, pokud z výsledku nákladů žalobce v doběresti
tuce nemá více žádného užitku, na pl'. následkem nahorlilého zmaření

a) L. 25. §. 17. D. h . t. 5. 3. cf. L. 13. § 14. L. 25. §. 8 eod. L . 95.
§. 9. D. de solut. 46. 3. - L 1. 9. 1. D. fam . erc. 10. 2. L. 32. §. 10. D. de
recept. 4. 8. L 5. §. 2. D. h. h. t. 5. 3. b) L. 25. §. 17. L 49. D. h. t. cf.
L. 57. eod. Cl L. 4. §. 1. Dig. si cui plus. 35. 3. §. 1. CIJd. h. t. 3. 31. cf.
t,. 35. D. de iure fisci. 49. 14. d) L. 12. §. 1. (p!'.) Cod. 1. c. cf. L 3. § 6 .. 10.
L. 4. 8. D. si cui plus 35. 3. L. ult. D. de !leg. gest. 3. [,.

Pozn.
tatis petitio
s Arndt.sem
;]07.) násl.,
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sorem lIabent. Hájíť sice ještě Francke n. u. mstI'. 302. četby Zicet
na místě nisi, ale poslednější četba jest. netoliko nejvíce zajištěna, nS'bd
i potvrzena Basil. XLII. 1. cap. 25. §. 17. (Heimb. ·IV. p. 220.),
Je čemuž jeden scholion mimo to uvádí důvod tohoto rozhodnutí ("tunc
enlm bonae fidei possessor ex eventu reperitur conventus, in quibus
locupletior factus non esL" Heimb.). Mommsen (Dig. I. p. 191.) poznamenává pE §. 17.: "comma nisi .. habent non videttw esse Ulpiani" :
kterS'm právem? nelze nahlédnouti; pochází-li ono ;,maménko rozdělo
vací (čárka) od kompilatorů, jest pak ono dokouce rozhodné. Srov.
Arndts v Rtslex. V. str. 228. násl. P. 128. (kde místo "in Friichten "
dlužno čísti "inzwischen" (civ. Schl'. II. str. 301.), Windscheid §. 186.
P. 16. §. 162. P. 15. násl. Proti Bolwvi v civ. Arch. LXII. 13 .,
kterýž směle emenduje: "nisi heres (oder petitor) 1'. ·a. b. f. p. habet."
[Srov. ještě zejména i proti Bolzovi, Josephovi n. n. m. (§. 533. P. 2.),
a nejnověji Serafini, Nuova intel'pretazione del celebre framrnento di
Ulpiano L. 25. §. ] 7. D. 5.3. (1878.) a k tomu Francke v civ. Arch.
LXI. str. 299 . . 320.J

2) Prozatímná ochrana práva

dědického.

§. 535.
a) Je-li právo

<lědické

ku

pravdě

kových na zákiadě zvláštního důvodu právního, pokud žaloba dědická
není vyloučena následkem promlčení a pokud odpúrce neprokáže ihned
své právo dědické. Onen dosáhne tím té výhody, že jako držitel může
nyní čekati,2) až jeho odpůrci podají na něho žalobu dědickou.
Pozn. 1) Sroy. zvláště Savigny v Ztschr. f. gescL. Rtsw. V. 1.
VI. 3. (verm. Schriften II. 17.), Lohr v civ. Arch. XII. 6. Arndts,
Beitr. I. str 88. násl. 108. násl. a v Rtslex. V. str. 615. násl. (civ.
Schl'. II. str. ;)10. násl. 366. násl. 377. násl.) Lei:;t, Bon. poss. I.
str. 306 .. 396. II. 2. str. 162 .. 217. 257. 290. násl. a v pokračo
vání Gliicka I. str. 29;). násl. str. 356. násl. [str. 375. násl. II. stl'. 396.
násl.J Seuffertův Arch. II. 77. III. 279. 280. VII. 71.

2) V dnešní praxi jest toto tak zv. remedium ex L. ult. Cod. de
ed . Divi Hadr. toll. jakožto provisorní prosti'edek právní dědice testamentárního podstatně téhož rázu, jako interdictum qUOI'um bonorum pro
jiné dědice, a označujeme též oba tyto prostř'edky }Jrávní výrazem
"soudní vsazení" ("gerichtlichel' Einsatz"). Srov. Leist, B. p. II. str. 465.
násl. [a v pokl'. II. str. 393. násl.J Seuffert §. 583. Vangerow §. 510.
Sellffertův Arch . II. 75. 76. III. 281 .. 286. VI. 229. IX. 317. XII.
50. XIV. 103. Purgolcl v ciy. Ar,~ L. LI. 3, - Jinak dle práva rak.:
Unger §. 50. P. 15.

,

podobno.
b) Je-li právo

dědij'ké

jinak

ještě

nejisto.

Právo f'Ímské poskytuje tomu, kdož dosáhl bonorum possessio,
interdictum adipiscendae possessionis, aby se rlostal v držení pÍ'edmětů pozllstalostníeh, proti každému, kdož jest possessor pro herede
nebo pro possessore, interdictum quol'um bonol'um, a) O jehož poměm k hel'editatis petitio náhledy velice se rllzní. 1) P r a x e
o b e c n o p r á vn í však propůjčuje pod týmže jménem k účelu
řečenému pouze pro z a tím ll}r prostředek právní každému, kdož
prozatím pouze vykáže se svým právem dědickým, t. j. kdož v ří
zení s u mli r ním toto soudci pravdě podobným učiní, načež múže
pak ještě vždy míti místo řádný spor o právo Ilědické prostředkem
vlastní žalo by dědické.
Tomu, kdož ustanoven dědicem v testamentu zevně bezvadném,
poskytuje právo Í'Ímské ještě zvláště té vyholly, že múže býti soudně·
uveden v držbu věcí, jež zústavitel v době smrti své měl v držení,
missio in possessionem ex lege ult.. Cod. cle eclicto Divi Hadriani tollendo, b) což pak p{lsobí proti každému, kdo nedrží věcí ta-

Není-li dědic dosud zrozen [nascitul'Us venter], muze těhotná
(t é ž venter zvaná) Illezi tím dosíci toho, že uvede ::;e v držbu
statkú dědičných, které jinak připadnou dítěti jejímu, a) pak-li živé
se naroLlí, s čím pak spojeno jest právo, že může až do svého slehnutí z dědictví se vyživovati, a to naprosto, náleží-li dítě k těm,
které mohou ex edicto tmde liberi dQsíci bonol'Um possessionem, b)
jinak pouze v případě nouze, pokud matcp nedostává se prosti'edkll
k výživě, C) a i v prvním případě · toliko na základě předchozího
vyšeÚování (causae cognitio), popírá-li se dědické právo dítěte aneb
saIllO těhotenství, d) aneb pak-li matka v patřičné době toto neoznámila. e) ZHdÍ pak se opatrovník (ventris nornine), aby prozatím
spravoval dědictví a pečovalo budoucího dědice. f) Prozatímná držba
pomine, jakmile matka slehla aneb nabylo se jistoty, že není tě-

a) Dig. qllorum bonOl'um . 43. 2. Cad . 8. 2. cf. §. 3. J. de interdictis. 4. I?
b) L. 3. Cod. de eel. Divi Hadr. tollE-Hdo et qlJemadmodurn SCl'iptllS hel'es !ll

b) L. 1. pl'.

posSCssiollcrn mittatur. 6. 33.

§. 536.
a) Missio in posse~sione'/l! vent1'is nom'Íne.

a) Dig. de velltl'e in possessiollem mittendo el cnratol't' eills. 37. 9.
§. 15. L. 10. D. I. c. C) L . 6. eod . d) L 1. §. 14. eod. e) Cf. Dig.
de illspicielldo ventl'e. 25. 4. f) L . 1. §. 17 .. 26. L. 5. D. h . t. 37. 9.
Arndtsovy Pandekty.
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hotna. g) Táž povinna jest vybrané výživné nahraditi a odpovídati
z jinaké škody jenom potud, pokud jednala podvodně. h)
Pozn. [Srov. nyní zejména Lei s t v pokrač. Gliicka. IV. (1879.)
str.

1 .. 66.].

§. 537.
fl) Bon01'um ]Jossessio ex Ca'rboniano edicto.

Upírá-li se nedospělému vlastnosť, že jest dítětem zůstavite
lovým, na kteréžto vlastnosti závisí jeho právo dědické, udělí se
jemu po návrhu poručníků ex Carboniano edicto a) deki-etem praetorovým prozatímně bonorum possessio, př'ec1pokládaje , že není jemu
na škodu, že se pravidelně se sporem právním prodlévá, až dosáhne dospělosti, b) a že v pochybnosť u vedené právo dědické nejeví se již nyrií jako takové, jež patrně jest bezdůvodné . c) Položí-li
dítě jistotu reální, obdrží jeho poručníci zároveú správu dědictvÍ; d)
jinak povolí se jeho odpůrcům , dají-li tito takovouto jistotu, e) aueb
zřídí se k tomu účelu zvláštní opatrovník.!) Držba s položenou jistotou
poskytuje postavení, jaké zaujímá žalovaný v budoucí rozepi"i o dě
dictvÍ. Ir) V každém však případě náleží dítěti výživa z dědictví ,
kterouž nemusí také vrátiti, pak-li podlehne později ve sporu
právním. h) Sdoludědicové nedospělého obdrží s ním držbu dědictví. i)
Pozn. [Leist v pokr. Gliicka IV. str. 67 .. 139.].

s. 538.
r) Bon01'um possessio fU1'iosi nomine.

Pozn. 1) Jako osoby k dědictví oprávněné , když šílený in furol'e
diem suum obierit vel ad suam sanitatem pel'veniens eam repudiaverit,
jmenuje zákon v §. 8. výslovně substituta, dědice zákonnébo, tiskus.
Z toho dovozovalo se, že pr.ý spoludědicové v tomto případě nemají
právo přírostu. Vangerow v civ. Arch. XXX . 1. Ale naproti tomu srov.
Fritz v Lindově Ztschr. n. F. IV. 5. Llihr, tamt. IV. 7. Koppen , Erbr.
I. str. 417 .. 422. [Lei st, v pokl'. III. str. 58.J. SeuffertUv Arch . VII.
69. - Dle práva rak. nabývá se pro osoby šílené defitinivně, "což zajisté dlužno jenom schvalovati." Unger §. 36. P. 4.

2) Dle obdoby této bonorum possessio furiosi nomine posuzuje
se zhusta případ, když nepřítomn)' (nezvóstll.O povolán jest ku dědictví.
v kterém7.to pi"ípadě obdrží curator absentis prozatímnou bon . po ssessio ,
[Cropp v] Heise uud Cropp, Abh. II. str. 168. násl. Sintenis [§. 160.
P. 2.J S. 183. P. 13. Náhledy o tom však velice se různÍ. Srov. Kraut,
Vormundscbaftsrecht II. stl'. 253. násl. Seuffert §. 566. P. 4. C. 4. d.
a sbol'a §. 26. P. 3., k tomu Koppen, Erur. I. §. 15. str. 423. násl.
N ortboff v prakt. Arch . n. F . II. 1. - Seuffertův Arch . III. 185. 298.
346. VII. 69. 356. IX . 49. 254. 310. XI. 257. XV. 200.

Je-li ku dědictví povolána osoba šílená, nikoliv jako suus
heres (§. 511.) aniž za okolností, pro které dle §. 506. 508. může
jiný vůbec uvázati se v dědictví na místě šíleného, tož může (a má
na své zodpovídání) opatrovník jeho prozatím na jeho místě dáti
sobě uděliti bonorum possessio a tím dosíci spravování dědictví,
. g) L. 1. §. 27. eod. h) L. 1. §. 28. eod. cf. Dig. si v~ntris llomine
liere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad ahum lranslata
di ca tur. 25. 5. si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa
dicetur. 25. 6.
a) Dig. de Carboniano edicto. 37. 10. Cod. 6. 17. b) L. 3. §. 5. D.
C) L. 3. §. 4. eod. d) L. 15. eod. 0) L. 5. §. 2. eod. fJ L . 5. §. 5.
Ir) L. 6. §. 6. eod. h) L . 5. §. 3. eod. 1) L. 5. pro eod.

jako by tohoto šílený skut.ečně byl nabyl. a) Nabude-li pak týž
později zdravého rozumu, může po té vlastní vůlí nabyti dědictví
zpúsobem konečně platným. b) Zamítne-li však toto aneb zemře-li
ve stavu šílenosti, připadne dědictví těm, kdož t.oho času bez něho
mají nejbližší právo ku posloupnosti dědické , C) avšak bez nároku
žádati náhradu za výživu, jež v nedostatku jiného jmění z dě
dictví poskytovala se šílenému. d) Oněm jistotu položiti opatrovník
nepoti·ebuje. e) OdkaZ'y múže vyplatiti, ale ovšem položí-li se jistota,
že budou vráceny v t.om př'ípadě , když by !,nzbyly plat.nosti zmařením nabytí pro šíleného prozatímně učiněného. f) Pak-li opatrovník
opomine dosíci bonol'um possessio, může tét.o dosíci , kdož po šíleném
nejblíže jest povolán, položí-li jistotu, že dědictví vydá zpět v tom
lJl'ípadě , když by právo k němu pl'íslušelo jiným osobám . fl)

muesse
esse

1. c.
eod.

§. 539 .
ď)

V

připadě

ustanovení

dědice

s výmínkou.

Dědic s výmínkou ustanovený může, dříve ještě nežli tato
se splní, dosíci pl'ozatím již bonorum possessio a) a tak tedy zjed -

a) L. 7 Cod. de CUl'. fUl'. 5. 70. (Justinian. a. 530.) cf. Dig. cle bon. poss.
furioso ... cOlllpelente. 37. 3. b) L. 7. §. 7. Cod. I. c. c) L. 7. §. 8. Ctld. 1. c.
d) L. 51. !Jr. D de her. pet. 5. 3. e) L. 7. §. 8. i. f. Cod. cit.
t) L. 48. §. 1.
D. cle lega!.. II. g) L I. D. h. t. 73. ~.
a) L. 2. §. 1. L. 5. pl'. L. 6. 10. 12. in f. D. de b. p. s. t. 37. 11. L. 3.
§. 13. D. de b p. c. t. 37. 4. cf. L. 23. pr. §. 1. D. de hered. instit. 28. 5.
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nati průchodu svémtl právu dědíckému prostředky právními, jaké
má po rukou bonOl'um possessor. Jest však povinen, by položil
jistotu za tou pi'íčinou, že by později dědictví musel zpět vydati,
totiž v tom případě, když by nesplněním výmínky zmai'eno bylo
jeho právo dědické. t)
Pozn . Srov. Arndts, Beitr. I. str. 183. násl. a v Rtslex. III. str. 930.
násl. (civ. Schl'. II. str. 88. násl. 151. násl.). Leist, Bon. poss. II. 2. str. 304.
[Leist V pokrač. II. str. 118. násl.]

~) Srov. shora §. 531. P . 5. n. k. Z toho však nenásleduje, že
by pak bezelstnf' kupec dědictví v každém ohledu byl zavá,-;án k restituci, jako possessol' pro herede. Francke, Comm. uber d.. Pand. Tit.
de h. p. str. 165 .. 172.

Kapitola druhá.
O odkazfch.

§. 540.

F. Zcizení

dědictd.

Dědic může dědictví aneb díl dědický zciziti, na př. prodejem. a)
Vedle toho třeba, by mezi kontrahenty Spllsoben byl týž výsledek,
jako by nikoli prodávající, nýbrž kupující byl dědicem, jak co se
týče břemen a závazkú tak i v př'íčině užitkú. b) Ale pi-es to zú-

stane prodávající dědicem a jako takový osobně zavázán C) věřitelúm
dědičním a odkazníkům , vyjma, d) když fiskus zcizuje dědictví. 1)

Kupující múže ostatně užiti 0) jako cesionái' žalob dědických a rovněž
i beze vší závady universální žaloby o právo dědické (§. 531.)
a dílčí žaloby dědické (§. 527.), jak žaloby ty prodávajícímu pÍ'Íslušely. S druhé pak strany mohou f) na něho žalovati osoby ti'etí
prostředkem utilis hereditatis petitio. 2)
Pozn. 1) Srov. Arndts v Rtslex. IV. str. 24. (civ. Schl'. II. 25.)
násl. a » Ueber das Rechtsverhaltniss desjenigen, welcher vom Fiskus
eine Erbschaft erkauft hat" v Lindově Ztschr. XIX. 1. (civ. Schl'. II.
č. 49.) Unger, Erbr. §. 49. Sporno, může-li kupovatel právem požadovati též díl dědický, jenž prodavateli později přirostl (§. 518.)?
Jestit quaestio fact.i, quid actum sit inter contrahentes. Vangerow §. 494.
[čís. 6. str. 315. násl.J Puchta §. 521. not. d. F. Mommsen, Erortr.
aus dem Obligationenrecht I. str. 72 .. 75. [Vůbec: L. Avenarius,
D. Erbschaftskauf im R. R. 1877. o tom Wendt v Jen. Litzt.g. 1877.
čís. 34.J.
b) L. 12. D. de his qlli satisd. cog. 2. 8. L. 8. D. de stip . praet. 46. 5.

Dig. de hereditate vel actiolle vellditlt. 18. 4. Cod . 4. 39. b) L . 2. pro
L. 3. et sqq. D. h. t. cf. §. 305. C) L. 2. Cod. b. t . 4. 39. L. 2. Cod .. de lega~ .
6. 37. cf. L. 2. Cod . de pacl. 2. 3. (I) L. 1. Cod. b. t. L. 41. D. de lllre fiSCI.
49. 14. 0) L. 16. pl'. D. de pact. 2. 14. L. 5. Cod. h. t. cf. §. 254. P 4.
f) L. 13. §. 4. 8. 10. D. cle her. pet. 5. 3. cf. L. 2. Cod. eod. 3. 31.
a)

1. Obecná ustanovenÍ.

§. 541.
A. Pojem a druhy

odkazů.

O cl k a z jest poslední pořízenÍ, kterýmž zůstavitel někomu pro ..
stťeclně neb bezprostředně ze svého majetku, tudíž na útraty dě
dictví, poskytuje majetkového prospěchu . I sám tento prospěeh
majetkový sluje odkaz. Odkazem lze však zústaviti netoliko určité
p['edměty majetkové; můžeť i dědictví samo neb některá (alikvotní)
čásť jeho býti předmětem odkazu tím zpúsobem, že uloží se dědici,
by vydal zpět dědictví osobě třetí, čímž tato prostředně dosáhne
postavení, jaké přísluší dědici . V tomto případě nazývá se odkaz
takový odkazem universálním neb fideikomisem universálním
(fideicoml11issul11 hereditatis); jiné odkazy slují odkazy singulárnÍ, .
Pozn. Starší pro ř. rozeznávalo: 1) legáty a fideikomisy,
jakožto dva hlavní druhy odkazů, formou i účinkem od sebe se různící;
legáty, jež možno bylo uložiti legis modo, i. e. imperative pouze dě
dici zákonnému; fideikomisy, kterýmiž mohl býti stížen verbis precativis
každý, kdo obdržel něco ' od zůstavitele; 2) mezi legáty zvláště zase,
taktéž formou i účinkem od sebe se lišící, tak zv. legatum per vindicattonem, kterýmž direktně právo věcné, a legatum per damnat-ionem,
jímž udělovalo se nejprve toliko pohledávání, pak dále dvě odrůdy
těchto , tak zv. legatum per pmeceptionem a sinendi modo. Srov. Gai. II.
192 .. 289. Ulp. XXIV. XXV. Pauli sent. III. 6. IV. 1. V právu Justinianově však odstraněn netoliko onen formální- rozdíl mezi legáty, nýbrž
i onen mezi legáty a fideikomisy , a z obou učiněn jed in Ý způsob
odkazů, kteréž pak dělí se jenom co do obsahu na odkazy singulární
a universální. Srov. Inst. de legatis. 2. 20. cle ficleicommissariis hereditatibus 2. 23. de singulis rebus per fideicommissum relictis. 2. 24.; '
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Dig . .de legatis et fideirommissis I. II. III. (lib . .30 .. 32.). Cod. de
legatl~.
37. de tideicommissis. 6. 42. Communia de lf'gatis et fideicomnusSIS et de in rem missione tollenda G. 43. Obzvláště L. 2. Cod.
h. t. 6 .. 43.: ?mne verbum significans testatoris legitimum sensum legare
vel fideleoml~llttel:e volentls, uhle atque vali(lurn est. §. 1. .. et omnia,
quae naturalIter ll1sunt lega tis, ea et fideicommissis inhaerere intelligantur, et e ~ont~'ario quidquid fideicommittitur, hoc int,elligatur es~e
legatum, ct SI q~ld tale :st, q?O~ non habet 11atura (valet natuTa?)
l.egatorum, hoc el ex fidmcommlssls aceommodetur, et sit omnibus perfectus eventus, (et) ex omnibus llascantur in rem actiones, ex omnibus
~ypotbe~ariae, ex omnibus porsonales. §. 2. Ubi autem aliquid contrarium
10 leg~tls etficleicommissis eveniat (eveniet), 1I0c fir1eieommisso quasi
b.umal1l?J'l. aggregetur et senll1dum eius dirimatur naturam. §. 3 ... Et
Sl spe~lahter. legati tantum faeiat test,ator melltionem, boe et legatum
et fid~leOmmISSl1mintelligatllr, et si fidei hei-edis vel legatarii aliquiel
eommlttatUI', boc et legatum esse vldeatur. (Just,inian. a. 531.). O tom:
Marezoll, Zu el. Lehre von den Vermachtnissen, v Lindově Ztschr. IX.
4. 9.; srov. Schil'mer, Erbl'. I. §. 8. stl'. 106. , 124. Koppen, Erbr. 1.
str. 74 .. 96. - Vůbec k této kapitole : Rosshirt, D. L. v. d. Vermachtnissen nach R. R. ~ díly 1835. Arndts, "Legat" v Rtslex. VI.
st,r. 279 .. 344. (civ. Schl'. II. 50. "von den Vermachtnissen" str. 418.
ah 485.). Mayer, D. Lehre von d. Legaten unel Fideicommissen aUB
den Quellen bearbeitet. Abth. 1. 1·%4. (srov. kl'itisehe Uebel'schau II.
str .. 165. násl.). Arndts po]{rač . Gliicka d. 46 .. 48., též o sobě vydáno
"DIe Lehre ,von den Vormachtnissen." I. II. III. , 1.1868 .. 1876.
(o I. sr~v . Brinz v krit. Vjscbr. XIV. stl'. 105 .. 111. [o ll. Hartmann
v Jen. Lltzt~.,1~74 . ř;íS: 24.J1. lIJI. 2. 1878.J - Unger, Erbr. §. 54 . . 76 .
K §. 541. Jeste zvláste: Hartmann, Ueber Begl'iff unel Natur der Verlllacbtn~sse im R. R. 1872. srov. Schiffner, DeI' Vcl'll1achtni ssbegriff nach
osterreICh. Reebt. 1873. (o tom Scllwanert v Jen. Litztg. 18 74. Nr. 6.
Randa ve Wiener Ztschr. II. str. 471. llásl.) [Karlowa, Recbtsgesehaft
str. 277. násLJ

?

B.

Zřízení

odkazú.

1) O pod m ě tec hod k a z ů.

§. 542.
Při odkazích dlužno míti tři osoby na úeteli : od kazatele odkazem stíženého (onorovaného) a odkazníka (honorovaného), 1) Odkaz
z ů s t a v i t i múže, kdo sobě může jmenovati dědice. a) 2) Stí žen
může odkazem býti kažely, kdo bezprostředně neb prostředně pro
a) L. 2. 114. pl'. p. de legato I. L. 1. pl'. §. 2. 3. D. de 1egat. III. L . 6
§. 3. L 8. §. 2. D. de lUre eodieill. 29 . 7. cf. L, 1. §. 1. 5. D. de legat o III:

případ smrti obdrží něco od zůstavitele, b) což
základě poslední vúle propůjčuje aneb což jemu

se jemu pouze na
jinakým posledním
pořízením múže býti oclúato,t) a pouze v té míře, pokud tomu tak,~)
pokud totiž břímě a prospěch lze mezi sebou odhadnouti. C) 3) Spůso
bilým, by mohl odkazem býti ob myš len, jest každý, kdo múže
býti jmenován dědicem; d) Z pravidla též každá korporace, e) byť
i nebyla jí zvláště udělena spůsobilosť děditi. 3)
.
Pozn. 1) V př'íčině odkazů platí nyní pvavidlo pro fideikomisy
platné: Sciendum est autem, eorum fidei committi quem posse, ad quos
aliquid perventul'um est mOlte eius, vel dum iis datur, vel dum iis
Ilon adimitur. L. 1. §. 6. D. de legato III. Sem náleží především d é di c
ab intestato ueb ex testamento (L . l. §. 7 .. 10. D. 1. c.) , aneb kdož
stejně jako dědic obdrží pozůstalost, tak fi s k u s jakožto okupant
odúmrti (bona vacantia) (L. 114. §. 2. D. de legato 1.) , pak každý
o d k a zní k (pl'. J. de sing. reb. per fid . 2. 24.) a kdož pro případ
smrti (llikoliv ne odvolatelně) ob d a l' e n (L. 3. pl'. §. 3. D. de legato III.
L. 77 . §. 1. D. de legato II. L. 9. Cod. de fideicomm. 6. 42. cf.
L. 35. §. 4. D. de m. C. don. 39. 6.), aneb kdož conditionis irnplendae
causa nčco obdrží (L. 96. §. 4 . D. de legat. 1.), ale i dědicové po
dědicích a odkaznicíclt (L. 5. §. 1. L. 6. pl'. D. de legato III.) a otec,
pokud ~íská tím, co dítěti bylo zl1staveno (L. ll. D. de legat. J. cf.
Ulp. XXIV. cap. 21. XXV. 10.), zejména též substitut pupillární
aneb dědic zákonný dítěte nerlospělého, jež nebylo vyděděno, pokud
dostane se jemu ně~eho z otcova majetku prostředkem dědictví dítěte
(L. 92 . §. 2. L. 93. 94. pl'. D. de legato I. cf. L. 24. Cod . de legato
6. 37.); nikoliv pak též i ten, kdo pouze "fortuito, non iudicio testatoris" něco obdrží (L. 6. §. l. D. de legato JIL), aneb dokonce i proti
jeho vůli (L. 2. D. eod. L. 31. Cod. de fideicomm. 6. 42.), aneb pouze
to, co týž jemu nemohl by po právu odníti (L. 114. §. 1. D. de
legato 1.). Srov. vůbe(; Arnclts ll. U. m. d. 47. str. 178 .. 217.
~) Placet non plus posse rogari quem restituere, quam qnantum
ei relictum est. L. 114. §. 3. D. de legato I. Protož: Si centum legatis
duplum restituere rogatus sit, ad sum mam legati videbitur constituisse.
Ale : Si autem post tempu s ficleicommissum relictum sit, usurarum duntaxat additamentum admittet.ur; nee mutanda sententia erit, quod forte
legato percepto magnum emolumentum ex aliquo negotio consecutus est
aut poenam stipulationis imminentem evasit. Haec ita, ,i quantitas cum
quantitate conferatur; enimvero si pecunia accepta rogatus sit, rem
propriam, quamquam maioris pretii est, restituere, non est audiendus

b) L. 1. §. 6 . . 10. L. 2 .. 6. D. 1. C. pl'. J. de sing. reb. per fid . rel.
2. 24. cf. L. 96. §. 4. de legato I. c) §. 1. J . 1. C. L. 114. §. 3. D. de legat. 1.
L. 70. §. 1. 2. D. de legato II. d) §. 24 . . 27. J . de legato 2. 20. cf. Gai. II.
218. - L . ll. D. de alim . leg. 34. 1. 0) L. 20. D. de reb. dub. 34. 5. L. 23.
D. de aun. leg. 33. L L. 88. §. 6. D. de leg:.lt Ul. L. 117. n. dl' lrgat. T. cf.
L. 27 . 28. (26, 27 .) pr. D. ad Se. TrebelL 36, L
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le~atarius, ~egato. percepto si velit computare; ·non enim aequitas hoc
plobare patltur, Sl, quod legatorum nomine perceperit, legatarius offerat.
L. 70. §. 1. D._ de legato II. Srov. Arndts n. U . m. d. 47. str. 287 .
. n~s:. U?~er §.. J5. P. 4. 5. -- Dědic, kterýž opomenul zříditi inventář,
muze byh povmen, by splnil odkazy větší , než až kam dědictví sahá
dle Nov. 1. cap. 2. §. 2.
'
.
3~ M ~ S t ů.m zejména propůjčena spůsobilo sť, že mohou přijati universál~ll fidel~oml.s, tak ~::, Se ..Apronianum , všem dovoleným k o leg i í m
pak vube~ spusobllosť, pnJlmatl odkazy, prostředkem Sc. vydaným za časů
M. Aureha (not. e.). Srov shora § 471 P 3 § 492
V· pncme
odkazu neplatí též oLmezující ustanovení §. 471. P. 1. ~. 492. not. e.
s~ov. §. 549 . P. 3. Miihlenbruch ve svém výkladu Pand. l 39. str. 4 12.
!lasl. srov. Huschke, Flavii Synihropii illstrum . donat pag II
S ff tO A
.
. sq.
eu er uv r ch. IX. 30U. Unger, Erbr. §. 20. P . 10.
o

•

•
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••

•
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§. 543.
Kdo v jednotlivém p řípadě odkazem jest stížen závisí na
ustanovení zůstavitelově. a) Více osob lze částe čně za;ázati aneb
alternativně každého k plnění celku. b) Není-li ničeho usta~oveno
kel? má odkaz vykonati, aneb je-li splnění odkazu výslovně uložen~
t~l~ko ,,~ědi,cům " v~lbec, zapraví ho tito dle poměru velikosti jich
(hlu, děd~ck~ch.' ~ SIce Jeoden ,každ)' neodvisle od druhého, C) pokud
n,edllnost ~reC!.met~~ ~epus obl tu jinak ; d) a totéž v pochybnosti
treba pokladatI zaJlste za v ůli zťIst av i telo v u , ul ož en-li odkaz pros t ě
"dědi~ťIm~' neb ,,,všem" , vyjímaje tohko toho neb onoho dědice. e)
Jsou-II vsak. :,yslovně oni dědicové jménem uvedeni, jimž náleží
o~kaz .vyplatl~~, dlužno v případě pochybném za to míti , že stejným
dl!e~ ~~~l~ shzen y,. není-li předmětem odkazu věc do pozůstalosti
na.lez,eJlcl , ) a tak I tomu , uložen-li odkaz pouze několika dědicum ,
z~~mena uved~ný m . 1) , Odp~dne-li, dědic, náleží zapraviti odkazy
tez tO~llU , kdoz vStoupl na Jeho ml sto~) na z ákladě práva přírostu g)
~neb Jako substitut, h) leda že by odkazatel jimi byl počítal na
a) L. 29. §. 1. D. de legato II. L. 98. D . de lega!. Ul. b) L. 8. ~. 1. D
de legat. c LL. 25. D. de legat. Ul. cf. L . 9. pl'. D. de d noh. reis. 45 . 2.' §. 213:
~ot. d. ) L n33. pr. L. 44. pr. D . de legat. II. cf. L. 86. ~ . 3. D. Me légat I
) L. ll. §. 2". 24 D. de legato II!. L. 7. D. de serv. l, g: 33. 3 L 80 § . l'
D. ad. leg. Falc. 35. 2. §. 216. e) L. 17. D . de dllOb . reis. 45. 2. i. 104 . r'
I!. deg legato 1. f) L. 124. D. de legat. 1. cf. L.54 §. 3. 1.,. 8 t. §.4. eod L 17'
CIt.
) L uno ~. 4. 9. a. b. d. e. (§. 9.). 10 a . . ť . (§. 10.). Cod. de c;d 'tol!'
6. 51. cf. L MJ. §. 4. L. 61. §. 1. D. cle legato Ir. L. 29. §. 1. 2. eod h) L 74:
Df' dLe lťgat. I. L. 61. §. 1. D. de legato II. L. 4. Cod. ad Sc. Tr~bell 6 ' 49
c. . 77. §. 15. L . 82. §. 1. D. 1. c.
. . .

osobní vlastnosť stíženého, i) aneb že by jinak bylo lze poznati, že
zůstavitel odkazem nechtěl stížiti též substituta. k)
Pozn . 1) Místa v not. f. g. h. obsahují z č.ásti odporující rozhodnutí: a) L . 17. D. de duob . r . 45. 2. (Paul. lib. 8. ad Plaut.) . Sive
a certis personis heredum nominatim legatum esset, sive ab omnibus excepto aliquo, Atilicinus Sabinus Cassius pro hereditariis partibus tOtUDl
eos legatum debituros aiunt, quia hereditas eos obligat; idem est, qUUDl
omnes heredes núminantur. b) L . 54. §. 3. D. de legato 1. (Pompoll.
lib. 8. ad Sab.) Si pars heredum nominata sit in legando, viriles partes
heredes debent, si vero omnes, hereditarias. c) L. 124. eod. (Nerat..
lib. 5. membran.). Si heredes nominatim enumerati dare quid damnati
sunt, propius ' est, ut viriles partes debeant, quia personarum enumeratio
hunc effectum habet, ut exaequentur in legato pra'e stando, qui si nominati nOll essent, hereditarias parte s debituri essent. Co se týče různýcL
náhledů a pokusů, místa ona spojiti, ~rov. Vangerow §. 521. P . 3.
Arndts v Rtslex. Vl. str. 284. (civ. Schr. II. str. 423.) násl. Dabis
v Lindově Ztschr. n. F . 1. 9. Gerstlacher, "Zur Lehre von dem Rechtsverhaltniss zwischen mehreren mit einem Legate belasteten Erben und
dem Legatar " , 1853. Brinz , Pand. str. 914. násl. Keller §. 557. při
p. 6. Windscheid §. 626 . P. ll. Arndts Comment. díl 47. str. 228 Ú
261. V novější době pokusil se o spojení zase Serafini v Arch. giurid.
vrr. P . 128 .. 144.; v L. 17. cit. neznamená prý ono "idem est" tolik
co "idem et cst, " nýbrž pouze tolik co " hoc est" aneb "id est" , a tím
prý Paulns, zavrhuje tu mlčky mínění zprvu jmenovaných starších právníků, vyslovil, že, co oni praví , jest jenom sp rávné "quum omnes heredc s
nominantnr" : jinak op ět Mehlhaff, una Iluova parola sulla proporzione ,
in cui piu coěredi debbono soddisfare un legato 101'0 imposto. Bologna. 1873.

2) V příčině substitutů rozhodnuto tak reskriptem Severovým a Antoniovým (not. h.), srov. Arndts d. 47. str. 264. násl. Naproti tomu za
času Ulpiana bylo císařským reskriptem prohlášeno, že následující dědic
zákonný není povinen zapraviti odkaz, jen ž jmenovitě uložen byl dě
dici předcházejícímu (L. 1. §. 9. D. de legato III.), ačkoliv dle L. 61 .
§. 1. cit. "post rescriptum Severi, quo fideicommisa ab instituto relicta
a substitutis debentur," pokládalo se za to , že třeba i dědici zálwnnému uložený fideikomi s mají spoludědicové j eho zapraviti, pak-li týž
odpadne, a a čkoliv dle L. 96. §. 1. D. de legato 1. jak intestátní tak
i testamentární odkazy zapraviti povinen též fisku s, jemuž jmění jako
odúmrť připadn e . Arndts n. U . m. str. 284. násl. Jinak a lépe rak. Z .
obč. §. 563 . 726. Unger §. 55. P. 7. Neprávem bylo o statně až do sud
vládnoucím mín ě ním , jako by sub stitut a rovněž dědic spoluustanoven)'
byl toliko povinen zapraviti odkazy, kteréž institutu neb spoludědici,
j enž odpádl, pl a t n ÝIII způsobem byly uloženy: arg. L. un o §. 3. 3.3..
(3.) Cod. de caduc. 6. 51. L . 14. pro D. de iure cod. 29 . 7. Tak
i) L. un o §. 9. c. (§. 9.). Cod I. C. k) L. 74. D. cit·
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ještě Fein v pokrač . Ghicka d. 44. str. 266. násl., proti Franckovi ,
Beit.r. str. 120. násl. Běží pouze o to, zda-li by odkaz byl platný jako
odkaz uložen}- substitutovi aneb tomu, kdož prostředkem práva pří

rostu na místo stíženého nastupuje . Srov. Arndts n. u. m. str. 269. násl. ,
též Windscheid [4. vyd.] §. 603 . P . 12. §. 633. P. 25. §. 644. P. 15.

§. 544.

o d k a zní k e m

sluje, komuž zústavitel dopřává posledním po-

řízením prospěchu majetkového s tím úmyslem , aby jemu osvědčil
přízeú svou, což státi se múže i nař'ízením, že se má jinému plniti. a)
Osoba odkazníkova musí býti určitě naznačena, jako ona dědicova. b)
Více osob,ím lze učiniti odkaz společně neb alternativně; v po-

sledním případě sluší je pokládati za věřitele korealní;
případě slují k o II ega t á l~ i (spoluodkazníci).

c) v prvém

Též dědici lze zústaviti odkaz, tím že stíží se buď určitá
jiná osoba, zejména též spoludědic d) (prelegát. v š. srn.), aneb vúbec
dědicové neb dědictví. e) V posledním případě jest odkaz p rel eg á t e In (Vorvermachtniss, odkaz napřed učiněný) ve smyslu užším, 1)
kterýmž stíží se z části i díl dědic ký osoby takto obdařené. Pak-li
však prelegatář stane se skutečně dědicem, jest takovýto prelegát
jen potud účinným jako odkaz. pokud připadá na dědický díl spoludědicú ; t) co z toho odkazu vypadá na jeho vlastní podíl dědický,
dostane se jemu jako dědici , nikoliv jako odkazníkovi, g) a je-li
obsahem pl'elegátu nějal{ý závazek (o bligat.io) dědicúv, pomine '2)
tento co do části, která jest přiměřena dědickému podílu prelegatářovu. Odmítne-li však prelegatč1ř dědictví, mlHe právem žádati
za celý prelegát, ll) kterýž se mu ponechá také v tom případě, i)
když pro nehodnosť bylo mu dědictví odúato, pak-li dúvod nehodnosti neospravedlúuje též odnětí odkazu. 3)
a) L ll. §. 20 .. 22. D. de legato III. L. 49. §. 4 .. 6. L. 69. §. 2 . D. de
legat. 1. L. 8. D. de usnfr. ear. rel'. 7. 5. cf. L. 8. D. si quis om. e. 29. 4.
L. 55. D. de cond. 35. l. L. 76. pro D. ad l eg. Falc. 35. 2. U) §. 29. J. de
légat. 2. 20. L. 54. pl'. D. de legato I. L . 4. D. de rel>. dnb. 34. 5. cf. §. 491.
P. 6. §. 493. not. C. d. cl L . 16. D. de legato II. cf. §. 2 1iJ. 491. P. 5. li . k.
d) L. 17. ODd. ad leg. Falcid. 6. 50. L. 34. §. 3. L. 39. §. 2. D. de legat. III.
cf. L. 22. pro L. 87. §. 1. D. ad leg. Falcicl. 35. 2. L. 21. §. 2. D. de arlll . leg.
33. 1. e) L. 104. §. 3. D. cle legat. J. L. 17. §. 2. eod. cf. L. 40. pro D. de
legat. III. fJ L. 40. pr. cit. L. 17. §. 2. L. 18. 116. §. l. D. legat. I. ll) L. l.
§. 6. D. qnod. legat. 43. 3 L . 40. pl'. ci'. cf. L. 4. pl'. L. _42. n. film. ercise.
10. 2. L. 34. §. 1. L. 88. §. 2. D. de legat. IlI. L. 19. (18.) §. 3. D. ad. Se. Tl'll> el!.
36. 1. L. 74. 91. D. ad leg. Falc. 35. 2. . h) L. 17. ~. 2. L. 18. 87. 91. §. 2.
D. de legato I. L. 12. 00(1. de legat. 6.37. cf. L . 8R. D. de l"lnt. L i) L. 18.
§. 2. D. de his quae ut indign . 34. 9.

••

Pozn. 1) Bucbholtz, Die Lehre von den Pra1egaten. 1850., Arndt~,
Comm. d. 47. str. 1 . . 17 8. Obyčejná formula, kterouž se takovyto legat
zřizoval , byla ve starší době: (Titius) heres (fundum Cornelianum) pr~e:.
ci pito ; protož legatum ]lel' praeceptionem (§. 541. P .); o tom obzvlástr
Czyhlarz v Haimerlově Vjselir. lll. 7. Degenkolb, De legato, qU?d fiebat
per praeceptionem. Berol. 1855. Tewes, ~r?,r. II. ~tr. 241.: naz~v~ prelegát ve smyslu širším "prelegátem prosty.m ("r~ll1es Pralegat ), ~re,:
legát ve smyslu užším "prelegátem kvahfikovanym aneb praeceptlO ..
Poslednější dodatek není nižádn:í'ITl způsobem oprávněn; neboť (Ue Gal.
II. 221. tvrdili aspoll Prokuliani, a bylo prý dokonce i potvrzeno reskriptem Hadrianovým, že lze per pmeceptionem platně zůstaviti odkaz
též osobě, kteráž není dědicem, a není onen užší technický význam
slova "praeceptio" nikterakž ustálen. Czyhlarz str. 117. násl. Arndts
str. 28 . násl.
!2) Samo sebou se rozumí, že lIelze dědice odkazem zavázati, aby
něco plnil pro svou osobu, an iž lze jej odkazem zkrátiti o to, co mu
jako dědici náleží, a co a pokud by tS'ž musel zapraviti sobě samému.
Odtud pravidlo: "heredi a semet ipso legatum dari non potest," "a semet
ipso ei legatum inutiliter videtur," L. 116. §. l. L. 34. §. ] 1. D. de
legato 1.; protož následuje, že prelegát vypadající . na dědický podíl
prelegatářův neexistuje jako odkaz, p a k-I i tent.o stal se dědicem .
Z onoho pravidla vyvozovali pak římští právníci obzvláště přísné dů
sledky pro ten případ , že jednomu dědici na účet celého dědictví vy](ázán byl legát společně s jinou osobou , nedědící neb spoludědící, pokládajíce legát talr oV)' za neplatný (ničí), pokud stížen jím byl vlastni
dědický podíl prelegatářův, a přisuzujíce pak tento díl výhradnč kollegat.áři, kdežto nechali konkurovati dědice = prelegatáře s kollegatářem
pouze vzhledem k dílu legátu. jenž vypadal na dědické podíly spoludědiců. L. 34. §. ll. cit. (Ulp.): "Si duobus sit legata (sc. eadem res),
quorum alter heres institutus sit ... quod oi a se legatum crit, ad collegatarium pertincbit;" srov. L. 116. §. 1. cit. (Florent.) "Si fundus
legatus sit ei, qui ex parte dimidia heres institutu s est et duo bu s
extraneis (nedědici) , ad hererlem, cui legatus est, sexta par fundi pertinet ... extranei autem et ab ipso herede, cui legatum est, semissem et
ab alio herede trientem vindicabunt;" a docela L . 34. §. 12. eod. "Inde
dicitur, si duo sint heredes, unus ex uncia, alter ex undecim unciis
et. iis fundus legatus sit, unciarium heredem undecim partes in fundo
habiturum, coheredem unciam." A těchto vět zastával se pro platné
právo pandektové důkladně Vangerow v civ. Arch. XXXV. 8. a Pand.
§. 532. P . 13 . jakožto zcela důsledných oproti náhledům odchylným,
zejména oproti Buchholzovi str. 370. násl. Avšak tyto zásady mohly
býti vytčeny v právu klasickém asi v příčině legátu vindikačního a
precepčního, nikoliv co se týče legátu damnačního a fideikomisu (§. 556.
P. 4.), a i tu nejspíše nedošly schválení všech právníků; shledávati pak
v právu Jnstinianově v tom obecné pravidlo pro všechny prelegáty
platné, jest již proto na pováženou, proto že vyskytují se v digestách
mnohá místa, vyslovující se spíše pro stejné . rozdělení mezi prelaga-
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tářem a jeho kolegatáry. L. 67. §. 1. L. 104. §. 5. D. de legato I. L. 34.

§. J. D. de usu leg. 33. 2. Každým zpúsobem bude lze oněch zásad
byt i se~e,~~vtipn~jší~! se jevily, sotva užiti dnešního času, aniž bychon~

se prohresllI protI vulI odkazatelově,
v~lo právu Justinianovu o odkazích.

užívání takové zcela by odporoArndts v Rtslex. VI. str. 289.
(CIV. Schr. II. str. 428.) Vering, Erbr. str. 685. P . 1. Holzschuher
3. vyd. II. str. 1040. O této celé otázce Arndts v koment. d. 47.
str. 126 .. 178.; k tomu Windscheid §. 627. P. 4.
,
3) Důsledně, zdá se, mělo by dle not. h. též za to se pokládati,
ze ?ely prele?át dostane se dědicům prelegatářovým, pak-li by týž
z~mr~l post dlem legati cedentem (§. 554.), aniž by uvázal se v dě
dlctVJ neb toto zamítl. Tomu však na odpor L. 75. §. 1. de legat II.
(~ap.): Pro parte heres institutus, cui praeceptiones erant relictae, post
dlem .leg~tl cedentem ante aditam hereditatem vita decessit : partem
heredltatJs . ad coheredes substitutos pertinere placuit, praeceptionum
autem portlOnes, quae pro parte coheredum constiterunt ad heredes
eius transmitti. O tom, jak se toto místo různě vykládá, 'srov. Arndts
n. u. m. str. 90 ... 126. ; k tomu Windscheid §. 627. P. 5. 6. Serafini
v Arch. giurid.
P. 183. sq.; prvší, vzdávaje se konsekvence, vykl~d~/ozho~n~tI v L. 75. §. 1. obsažené dle jeho smyslu, jak se nám
neJblIze nablzl, pouze z domnělé vůle zůstavitelovy, že totiž nestane-li
se prelegatář dědicem, má se sice za to, jako by zústavit~l jemu byl
~ro !ento ,~ří~a? opětně, odká;ml díl, přiměřen$' jeho podílu dědickému,
ze vsak ,P~IZI1l~y, ten~o vykl~d nemá místa, když, by z něho měli prospěch
pouze dedlcove (rl; ~erafim vykládá pak L. 75. §. 1. cit. v tom zpúsobu, že slovu "constiterunt" rozumí ve smyslu objeviti se"
vyP?Číst,i": shledávaje takto pouze vysloveno, že sub'stituovaní s;ol~dě
d~co:e JSou, ~ak po odpadnutí prelegatáře jako svého spoludědice poVl!l~l, ?y de.dICům jeho vyplatili cel Ý prelegát dle poměru svých POdílťl
dedICky?h, Ja~ se ,~yto, nyní objevují: ale tu Papinian zajisté nebyl by
prost vytky, ze UZll vyrazu pochybeného. Srov. Arudts n. U. m. str. 118.
n. ~. Jin~k ?pět Mehlhaff v Arch. giurid. XI. P. 138. sq., mající za
to, ze pry vyrazem coheredes substituti vyrozumívají se jiné osoby než
spoludědicové prelagatářovi.
'
II

,vll.

2) O formě, v jaké odkazy se zřizují.
§.545.

, Odkazy lze zříditi 1) v testamentu, 2) v kodicilech (dovětť.lCh). a) [Tyto mohou] vedle testamentu (codicilli testamentarii)
aneb bez takovéhoto [trvati] (codicilli ab intestato), a vonom pří
padě s potvrzením neb bez potvrzení v testamentu (codicilli con,I,

a) Jnst. de codicilli8. 2. 25. Dig. de iure codicillorum. 29 7 Cod d
. .
. e
codicillis. 6. 36.

firmati aneb non confirmati). [Lze je dále] ústně neb písemně
[učini ti] (codicilli nuncupati vi aneb 8cripti), šetř'íce forem, jichž se
užívá, zřizuje-li se testament, s tím toliko rozdílem, že při soukromých kodicilech stačí př'ítomnost pěti svědků a že ph písemných
není ti-eba pečetění. b) Možno však 3) platným způsobem zůstaviti
odkaz zcela prostým vyjádřením se zůstavitele k oné osobě, kteráž
má odkaz vyplniti; zda-li však se tak stalo, musí odkazatel prostě
zavěsiti na pi"ísaze toho, kdož odkazem stížen, pak-li týž popírá,
a tento pak múže žádati na onom odpí'isáhnutí útisku soudního. c)
Pozn. 1) »Ueber die aussere Form der Codicille" viz Danz v Linnáuky o kodicilech, Fein v poMayer, d. L. von den Legaten
§. Hi . . 28., týk'ajíc se otázky, je-li zákonné formy zapotřebí i pi'i kodicilech v testamentu potvrzených, srov. §. 493. P. 2. Windscheid §. 628.
630. Pi-i kodicilech slepců vyhledává se téže formy, jako zřizují-li tito
testament. L. 8. §. 1. a. (L. 8. pr. i. f.) Cod. qui test. fac. 6. 22 .,
N. O. z r . 1512. tit. II. §. 9 .. ll. Mayer n. U. m. str. 78. násl.
P. 16. - Vůbec srov. ještě Unger §. 56.
dově Ztschr. IX. 8.; co se týče celé
kračov. Gliickových Pand. cl. 44. 45.

~) Odkaz beze vší formy prostě dle č. 3. ucmeny zhusta nazývá
se fideikomis orální neb fideicommissum heredi (vel legatario) praesenti
iniunctum. Tato názviska souvisejí s nesprávným náhledem, jako by
onen účinek mělo pouze ústní prohlášení se zůstavitele u přítomnosti
onerovaného (arg. L. ult. Cod. cit. verb. sine scr-iptum et pmesentia
ie1'tium, a §. 12. J. cit. verb. iusiumndwm . . . quod nihil tale a testator-e audivit) , náhledem to, jen2 dosud má mnohé přívržence. Srov.
na pi'. Miihlenbruch §. 730. [Po 7.J Goschen III. 2. st.r. 557 . [č. 6.J Mayer
n. U. m. §. 29. [Po 9. násl.J Brinz str. 888. násl. Seuffertúv Arch. IV. 66.
V. 38.; ale proti tomu Vangerow §. 528. [Po č. 1.J Arndts v Rtslex.
VI. str. 292. (civ. Schr. II. str. 431.) násl. Sintenis §. 208. P. 14.
Seuffert §. 608. Windscheid §. 629. [Po 3.J, též Massot v prakt. Arch.
(n. F.) IV. str. 42. násl. Uenž však upírá všeliký význam ústnímu sdě
lení, jež sprostředkováno poslem). Prostý (vší formy) ' list zůstavitelův,
jen2 nebyl sdělen s onerovaným, 'ovšem že nestačí. Seť\ffertúv Arch. II.
315 .. VIII. 72. XVII. 267. srov. IX. 52. XIII. 47. XIV. 150. XVIII.
96. - Pi-iznal-li se pak jeden neb více z několika dědicú ll: odkazu
všechny tížícímu tohoto druhu výslovně neb nepi-ijetíll1 přísahy nabídnuté,
púsobi takovéto doznání toliko pro parte heredit.aria těch, kteří se doznaJi. Massot n. u m. str. 48. násl. - Jak zjednává se odkazu průchod
oproti dědicům stíženého, zejména na základě doznání tohoto, jež lze
prokázati: Seuffertúv Arch. V. 38. Že nedovoluje se vrácení přísahy
zpět a zastoupení svědomí : Vangerow [č. 2.J a Sintenis n. U. 111. -

b) L. 8. §. 3. Cod. h. t. L . 28. in f. Cod. de testam. 6. 23. cf. L. 8. ' Cod.
qui testam. fac. 6. 22. NO. z r. 1512. Tít. II. §. 2. C) L. ult. Cod. de fideícommíss. 6. 42. §. 12. J. de fideícomm. hered. 2. 23. cf L . 21. pr. D . de legato III.
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Co se týč.e př'ípadu, je-li sporným toliko předměť odkazu, nikoli jeho
existence: Sintenis 11. u. m. -- Vůbec Arndts v pokračování Gliicka
cl. 47. str. 341 .. 382. LSonnellschmidt, Neue prakt. Erort. str. 1 . . 107.].

§. 546.
Poslední poř'ízení, jež jako testament jest neplatné, muze pí'ece
v platnosti j::t1w kodicil, pak-li zústavitel vyslovil tuto vúli a)
prosti'edkem tak i'eč. ldausule kodieilární (clausula codicillal'is),
pi'edpokládaje, že jsou tu náležitosti platného dovětku. Tímto způ
sobem lze závěť zachovati v platnosti jako kodicil pro ten případ.
když by testament teprve pOllději stal se nt'platným, . předpokládaje,
že dúvod neplatnosti není takový, jenž dotýká se i kodidlu. Na
základě klausule koditilární zústanou v moci své netoliko odkazy
v testamelltu obsažené, nýbrž i ustanovení dědice, a sice toto jako
fideikomis universální. b) Osoba ustanovená má toho na vMi, užiti
práva svého jako dědie neb jako universální fideikolllisaí', nemúže
však práva, jehož se jednou vzdala, po té zase užiti, C) vyjímaje
pouze rodiče a dítky. d)
zůstati

Pozu. 1) Srov. vůbec Fein n. u. m. d. 45. str. 184. násl. Vangerow ll. §. 527. Mayer n. u. m. §. 23 .. 28. Windscheid §. 631.
Seuffertův Arch. III. 355. V. 204. 205. VIII. 70. 71. X. 274. XVII .
266. -- Unger §. 56. P. 5.
2) V případě výmínky v not. d. uvedené činí zákon libovoln):,
ale prakticky sotva důle~itý rozdíl: si qui, vero ex parentibus utriusque
sexus ac liberis usque ad quartum gl'adum agnationis vinculis alligatus,
vel cognatiollis nexu constl'ictus usque ad tel'tium, scriptus hel'es fuerit.

3) O o b s a h u o cl k a z fl.

§. 547 .
a) V it b e c.

Odkazem lze uděliti všelikého druhu prospěchy na Pl:ávu
majetkovém se zakládající. Musí to však býti pouze m o ž n é a
právem d o vol e n é konání, jež se ukládá stíženému, a př'edmět

.

"

a) L. 29. §. 1. D. qui
L. ~. §. 1. 1. a. (§. 1.) Cad.
COdIC. 29 . 7. L. 41. §. 3. D
C) L. 8. pr. §. 1. 1. a. (§. 1.)

testam. fac. 2S. 1. L. 88. §. 17. D. de legat. rr.
de codicilL 6. ;;6. cf. L. 1. 13. § 1. D. de iu\'e
de vulgo et pup. slllost. ~S. 6. b) L. S8. §. 17. cit.
Cud. h . t. 6. :>6. d) L. S. §. 2. Cod . eod.

musí býti dostatečně u l' čit ý, tak že není prostě v libovůli stíženého, z d a něco a c o chce plniti. a) Neplatný jest tudíž odkaz
věci z obchodu docela vyloučené, b) taktéž věci takové, vzhledem
k níž odkaznílm schází commercium, C) nikoliv též, schází-li commel'cium toliko stíženému, jenž povinen jest pak, je-li věc cizí, by
aspoň hodnotu její zaplatil, d) a k tomu má v tomto případě odkazník i tehdy právo, když zároveň i jemu samému nedostává se
commercium vzhledem ku věci odkázané. e) I pak-li následkem toliko skutečných překážek není mu možno, by nabyl věci takové,
múže přece žádati hodnotu její. f)
POZll. Co se tý6e zdánlivého ollpul'u míst v not. c. a e. srov.
RossLirt. I. str. 224. násl. Val1gerow §. 525 . CP. 1.] s Puchtou §. 528.
not. h. a Vorlcs. II. ad §. 528'. [4. vyd. str. 471.] - Unger §. 60. P.
Arndts v pohl'. Gliicka d. 46. str. 100. riásl. Co tam za nejlepší prostředek uvedeno, aby se spojila L. 40. cit. (not. e.) s L. 49 . §. 2.
cit. (not. c.), (srov. též Windscheid §. 634. P. 7.), totiž ve větě L. 40.
cit. " ei cui ius possidendi non est" s Cuiaciem [N otae ad Just. II. 20.
§. 4. not. 8. opp. ed . Neap. tom. I. col. 127. a Comm. ad tito D. de
V. O. L. 34. ib. col. 1185 .] slůvko non vypustiti, schvaluje té~ lVIommsell
(Dig. ll. p. 10.). Proti tomu však Basil. XLIV. 1. cap. 39. (dle Synopsis
u Heimb . IV. p. 335.).

§. 548.
b) l)oložky vedlejší. a )

K oclkazúm múže zústavitel s účinkem doložiti, jako př'i ustanovení dědice , netoliko výmínky odkládací, b) nýbrž i výmínky rozvazovací C) a omezení času každého zpúsobu. rl) Př'ipojen-li k odkazu př'íkaz (modus), múže stížený, čině odkazu zadost, žádati za
položení jistoty za příčinou vyplnění př'íkazu, e) a múže, nesplní-li
se př'íkaz, požadovati nazpět, co bylo dáno. f)
Pozn. Srov. vůbec Mayer n. U. m. §. 32 .. 42. Unger §. 58.
- ---

a) L. 69. §. 4. D. de iure dat. 23. 3. cf. §. 491. b) §. 4. J. de legat. 2.
20. L. 39. §. 9. 10. D. de legato r. L . 14. Cad. de legat. 6. 37. cf. L. S3. §. 5.
L . 137. §. 6. D. de V. O. 45. 1. cl L. 49. §. 2. D. de legato rr. cf. L. 34. D.
de V. O. 45. 1. d) L. 49. §. 3. D. de legato II. e) L. 40. D. de legat. I.
f) L. 114. §. 5. D. eod
a) Dig. de conditionibus et demonstl'ationiQus et causis et modis eol'll 111 ,
quae in testamento scrilmntuJ'. 35. 1. b) Cod. de conditi(lnihus insertis tam
legatis quam íiddcommissis et libertatibns. 6. 46. cf. §. 495. C) L 26. Cod. de
legat. 6. 37 . cf. L. 55. V. de legato I. (1) L. 1. pl'. §. 1. 2. L. 79. fil' §. 1. D.
h. t. 35. 1. cf. §. 554. e) L. 40. §. 5. D. I. C. L. 19. D. de legat. lir. I) L. 17.
D. Lle USll et usufl'. leg. 33. 2. L . 21. §. 3. D. de anll. leg. 33. 1. (f. §. 74.
495. not. 1 .. p .
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§.

3) Dle Nov. 159. cap. 2. má rodinn)' ficleikomis v rukou čtvrtého
držitele (post quatuor generationes s. suceessiones) sám. sebou pominouti a státi se téhož svobodným vlastnictvím (srov. PfeIffer, Prakt.
Ausf. III. str. [i·i. násl. ), aspořt dle doslovného obsahu zákona tehdy,
pak-li onen m ěl předcMdce nedospěl ého (svov. Marezoll v Lohrově
Mag. IV. str. 203. násl.) Právem však pokládá se toto ustanovení za
nepraktické. Sin tenis §. 209. P. 3 7.
4) Závodem právním zvláštního rázu j sou rodinné fideikomisy dle
práva něme c kého , pro kteréž neplatí pl'. ř. Srov. [Salza v] Rtslex. IV.
str. 237 . násl.

549.

c) Substituce pN odkazÍ('h

Substituce jest při odkazích 1) zrovna jako ph ustanovení
dědice možná v tom způsobu, že uděluje se týž odkaz jinému pro
ten pi"ípad, když by osoba nejprve obdal'ená odkazu nenabyla; a)
ale též 2) tak, že týž předmět má obdržeti více osob po sobě, že
totiž ten, komu předmět takový nejprve byl dán, má jej v jisté
době, na pi'. po své smrti, vydati zase jinému, a taktéž tento zase
třetímu atd. Toť slove substituce fideikomisární aneb precaria substitutio, kn kteréž náleží však též již fideikomis
u n i ve r s á ln í dědici uložený (tak zv. iudirecta, obliqua, heredis
substitutio). Odkazy pak tohoto druhu nazýváme sukcesivné. Jeuen
druh těchto jsou fi II e i k o m i s y rod i n n é, fideicommissa familiae
relicta, b) t. j. takové, jimiž ukládá se osobě stížené, by odkaz zústavila příbuzným určité rodiny, bud'si dědicovy neb jiného. 1) Neustanovil-li zústavitel jinak, může osoba odkazem nejblíže stížená
a tak i zase každý následující odkazník dle vůle své odkaz uděliti
jednomu neb více příbuzným rodiny. cJ Opomene-li tak učiniti, aneb
pi'epustí-li pi'edmět odkazu osobě cizí, 2) mají nejbližší příbuzní
nejprve toho, prb jehož rodinu odkaz jest ustanoven, pak toho,
kdož pravě jest držitelem fideikomisu, právo, požadovati tento. d)
Ti však, kdož svolili ku zcizení, pozbudou svého nároku k fideikomisu, a při volením všech údú rodiny lze tedy fideikomis docela
zrušiti. e)
Pozn. 1) Slovem rodina vyrozumívají se zde veškeří příbuzní (L. 69.
§. 4 . D. de legato ll.), a není-li těchto, třeba i manžel zemřelého
descendenta. L. 5. Cod. de V. S. li. 13S.

2) Avšak L. 69. §. 1. D. de ·legat. II. Praedium, quod nomine
familiae relillquitur, si non voluntaria facta est a lienatio, sed bona
heredis veneant, tamdiu emtor retinere debet, quamdiu debitor haberet
bonis non venditis, post mortem eius non hD.biturus, quod exter heres
praestare cogeretur.
a) L. 50. pro L. 77. §. 13. D. de legatoII. 1,. 3. pro §. 1 .. 4. D. de adim.
leg. 34. 4. L. un. §. 7. Cod. de cad. toll. 6 51. L. (j. Cod. de legato 6. 37.
b) L. 114 §. 14 .. 18. D de legato I. L. 32 . §. 6. L. 67. pl". §. 1 .. 7. L. 69.
§. 1. 3. 4. D. de egat. II. cJ L 67. pro §. 2. D. de I'gat. Il. L. 114. §. 17.
D. de legat. I. d) L. 3. pl" D. de iure rodicil!. 29 7. L. 69. § 3. D. de legato
II. L. 67. §. 3 .. 7. eod. L. 114 § 15 .. 18 D. de legat. I. ej L. 120. §. 1. D.
de legato 1. L. Ti. §. 27. D. de legato II. L. II Cad de fidelColllm. 6. 42 .

§.

5[i0.

4) R egu I a () a t o n i a n a. a)

,

.

Po púvodci svém pojmenované staré pravidlo právní dí : odkaz,
jenž byl by neplatným, kdyby testátor zmnl'el ihned po sdělání
závěti, zl1staniž (i pí'es to, že mezi tím poměry se změnily) ne. ú či nným , byť i nastala smrt teprvé později. b) Pravidlo toto nedotýká se takových legátú , které nephpadnou (osobě obmýšlené)
dle pravitlla ihned smrtí zústavitelovou, C) tudíž nedotýká :~e i legátú s výmílJkou zústavených, mMe-li splnění výmínky nastati ještě
~o smrti; cl) neplatí taktéž pro legáty s výmínkou takovou, kteráž
má se splniti ještě za živobytí testátorova aneb smrtí jeho. e) Nevztahuje se též k nedostatku spúsobilosti legatáře ť) aneb k nedostatku spúsobilosti v ěci, g) býti pi"edmětem obchodu, pro kterýžto
nedostatek i legát ]ja výmínce závislý vůbec jest neplatný.
Pozn. I) L. 1. pr. D. b. t. Catolliana regula s!c cle~Jlit: Quod,
si testamcnti já.cti temp01'e decessisset testator, 'm ut!le jm'et, ul legat2t?n,
q2tandocunquc decesse1"it, non valcre. Quae definitio in quibusdam falsa est,
§. 1. Quid enim si quis ita legaverit : si post l~alenc~as mor·tuus f2te~O,
Titio dato? all cavilIamur ? Nam ho c modo, SI statlm mortulls fuent,
nOll esse datum legatum , verius est, quam inutiliter datum. L. 3. eocl .
Catonian'l regula non pertinet ad heren.itates neque ad ea legata, quorum
dies Ilon mOl'ti s tempOre, sed po st aditam cedit hereditatem. L. 41.
§. 2. in f. D. de leg. I. Ad conditionalia Catoniana u~n pert.inet. Srov. vůbec Harnier, De regula Catoniana. 1820. Rosshlrt v CIV. Arch.
X. 14. Guyet, Abh. aUB d. Gebiete d. ~iv. R. Nr. 5. Mi.iller v civ.
- - - -a) Dio·. d.e l"l'O'l1la Catoniana. 34. 7.
b) L. 1. pl'. D. b. t.
c) L. 3. eod.
cf. L. 7. §. 6. L. 8.b 17. D. quando dies ]rg. 36. 2. L. t\6. D. de rond. et den;.
35. 1. L. 13. pl". D. de opt. leg. 33.5. d) L. 41. §. 2. D. de legato 1. cf. 1: .....'
D. h. t. e) L. 1. S. 1. 2. L. 2. ,od. I) L. 60. (59.). §. 4. D. cl ~ hered. mst.
28. 5. cf. §. 542. 3. §. 492. not. c §. 505. not. b. g) §. 4. J. de legat. 2 20.
cf. §. 547 not. b.
Arndtsovy Pand ckty.
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Arch. XIV. 13. Arndts vRh. lVIus. Y. 9. (civ. Schl'. II. 51. str. 4 85.
až 519.). Rosshirt, Yermachtnisse I. str. 413 . násl. Yangerow II. §. 540.

ll) Jednotlivé případy, kde se pravidla toho užívá, obsahují a) zastaralé: Gai. II. 244. 245. Ulp. XXIV. 23. 24. §. 32. 33. J . de legato
2. 20. cf. L. 25 . 91. pr. D. de legato I. L. 17. D. quando dies leg.
36. 2. b) dosud praktické: L. 41. §. 2. D. de legat. I. cf. L . 18. D.
de legato II. L. 98. D. de cond. et dem . 35. 1. L . 13. Cod. de legato
6. 37 . - Co se týče otázky v not. f. g. viz zvláště Arndts n. U . m.
str. 209. násl. [civ. Schr. II. str. 488. násl.] Srov. Puchta §. 522.
Keller §. 585. Brinz str. 963. násL, kterýž vytýká pouze v)rraz " nevztahuje se" (bezieht sich nicht "), jak se zdá, bez důvodu; neboť,
praví-li, že by prý pravidla Katonova nebylo bývalo ani zapotřebí,
kdyby nenaskytovaly se ještě jiné vady, to ž musí přece zajisté phsvědčiti, že Cato nevztahoval ono pravidlo k on ěm radikálním nedostatkům, kteréž spůsobovaly absolutní neplatnost legáta; mélť tu práv ě
jiné okolnosti na zř'eteli, jež nyní, kdyby testátor ihned zemř'el, j)ře
kážely by vyd á n í legátu, jenž byl by jinak platn ě zřízen. Jiného náhledu jest však je š tě co do obou případft Rosshirt n. U. m., co do
onoho v not. g. Vangerow §. 525. P . 1. n. lL, srov. §. 540. P. 1. 1. 5.,
co do kusu v not. f. uvedeného Windscheid §. 638. P. 6., kdežto týž
(p. 7.) ('.0 se týče pl'ípadu v not. g. uvedeného, souhlasí sice co do
výsledku, ale s jiného hlediště a jinak pojímaje pravidlo Katonianské,
ješto považuje totiž za v Ýjí ID k u z pravidla, že toto pravidlo neplatí
pro legáty na výmínce závi"lé, a uznává pouze zase výjímku z této
výjímky (" tak že pravidlo Katonianské má opět místo") v případě legátu na výmínce závislého , kter)rmž odkazuj e se res extra commercillm ,
proto že prý odstranění · této vady není sice nemožné ale leží mimo
všechen výpočet.

3) Sporno jest, zda-li pravidlo Katonianské platilo též pro fide ikomisy, tedy také, platí-li dosud v j)rávu Justinianově vůbec? Proti
tomu na př. zase Sintenis §. 212. P . 6. srov. Unger §. 60. P. Ale
viz Arndts n. U . m. str. 245. (513.) násl. Fein v pokl'. Glucka d. 44 .
str. 41. násl. a j.

C. Jak se odkazy zrušují.

§. 551.
1) Vúlí zůstavitelovou .
Zi'lstavitel mi'lže v každé době jednak odvolati jednotlivé odkazy, a) jednak zrušiti celé uspořád ání vine své, testament neb kodicil, v nichž odkazy obsaženy jsou. 1) Zhzením závěti zruší se
, /1 II

a) lust. de aclemtione (et translatione) legatorum. 2. 21. Dig. de adimeudis vel transferenclis legatis vel ficleicommissis. 34. 4.

mlčky netoliko závěť dřív ěj ší v celém obsahu, nýbrž i dovětky di"íve
zřízené, tudíž

i závěť dřívěj ší, opati-ená · doložkou dovětkovou, b)
pokud nelze seznati jinakou vúli; 2) novým dovětkem zrušuje se
dÍ"Ívěj ší jenom potud , pokud nesrovnává se obsah obou. C) Vůli
svou, odvolati jednotlivé odkazy, může zůstavitel projeviti vyškrtnutím toho kterého opatřmlÍ, jakož i výslovným prohlášením; d) aby
odúala se odkazu jeho moc, stačí vůbec e) každý důkaz o tom, že
vúle se změnila, 3) eož může vycházeti i z jiných jednání, na pL-.
zcizením pi"edmětu orlkázaného , f) a že takováto změna vůlé nastala, pj" edpokládá se co domn ě nka v pi"ípadě prudkého, neusmÍí'eného znepř'átelení se zústavitele s odkazníkem. g)
Odvolání s výmínkou pi'lsobí stejně jako zř'ízení s výmínkou
opáčnou. h) S odvoláním mi'lže zároveú spojeno býti zř'ízení nového
odkazu na místě prvšího i) (translatio legati); 4) zde však vedle
pravidla ono (odvolání) jest přece platné, byť i toto (zHzení) nebylo platné. k)
Nelze-li poznati, ku kterémuž z více odkazi'l odvolání má se
vztahovati, jest v příčině všech bez účinku. 5)
Pozn. 1) Dle pl'. ř. platí i v tomto ohledu vůbec zásada §. 501.
P. 1. 2. Dle práva dnešního má se důsledn ě 7.a to, že smlouvou (smlouvou
o odkazu učin ě nou) lze vyloučiti odvolání t é~ odkazu. Hartmann, Z. L.
v. d. Erbvertr. str. 73. násl. , Arndts v Haimerlově Yjschr. YII. str. 280.
(civ. Scllr. II. str. 196.) násl. Srov. však Unger §. 61. P. 4.; proti
tomu Schiffner, Yermiichtnissbegriff str. 19. násl. [Srov. Kugelmann,
Gcmeinrechtl. Begrundung d. partic. Erbvertrages. 1877. o tom G.
Cohn v J en. Litztg. 1879. Nr. 10.]
~) To však jest sporno, ješto mnozí tvrdí, že dovětky zachovají
se v platnosti, jenom když nelze prokázat.i změnu vůle , v případě pochybnosti tudíž prý ne 1 z e v tom, že zřízen testament, shledati odvolání odkazů ve dřívěj ším dovětku zřízených. Fein d. 44 str. 168.
násl. Windscheid §. 640. P.7. Srov. Unger §. 61. P.7. Seuffertův Arch .
IX. 192. [Sonn enschmiut, N eue prakt. Eriirt. str. 153. násl. Ye prospěch
tohoto opáčného náhledu svědčí výklad T e ofil ův na §. 1. J. de codic.

b) L. 5 D de ime codicill. 29. 7. § 1. J. de codicill 2. :15. c) §. 3.
L. 6. §. 1. D 1. C. d) L . lG. 17. D. h. t. 34. 4. e) L . 3. §. ll. L.
15. D. eocl . L 27. Cod. de ficJ,·icommiss . 6. 42. cf. pro J. h. t. 2. 21. f) L. 15.
18. 24. §. 1. D. de adim. legato 34. 4. L. 3. ll . Cod. dp legato6. 37. L. 1. §. 1.
D. de instl'lH'to leg. 33. 7. L. ll. §. 13. D. de legat. III. §. 12. 21. J. de legato
2. 20. Gai ll. 198. g) L. 3 §. ll . L. 4. D . h. t. 34. 4. r.f. L. 13. 29. eod.
b) L . 10. 14. pl'. t'od. L . 6. pl'. D. qualldo dies. 36. 2. [cf. L. 68. §. 2. D. de
leg. 1. L . 107 D. de cond. 35. 1.]. i) §. 1. .J. h. t. L. 5 .. 10. D. h. t. cf. L.24.
pro eod. L. 87 .. 89. D . cle cond. et dem. 35. 1. L . 33. 34. pr. D. de legato l.
k) L . 34. pl'. cit . L. 20. D. Ii. t. 34. 4. cf. L . 7. 8 eoa .
16*
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2. 25. s větou závěrečnou (dle překladu Reítzova) : "peti posse etiam
nort facta confirmatione, nisi forte testator ab bis, quae in codidllo
scripta erant, 1'·ecessisse p1'obet~t1';" ale §. 1. cit. dí: "posse fid01commisum peti, si appareat, eum, qui postea testamentum fecerat, a voluntate, quam codicillis expreperat, non 1·ecessisse." V §. l. cit. uvádí se
však zase náhled Papinianův nesouhlasící s L. 5. cit.: "non aliter vires
habere, quam si speciali postea voluntate confirmentur." Ale snad jest
L. 5. D. de iure codic. 29. 7. interpolována; s doložkou: " autvoluntas
eorum quocunque indicio retineatur" souhlasí co do výsledku zcela
dobře L. 5. cit. s §. 1. cit.
3) Jinak dle rak. práva. Unger P. 5.
4) L. 6. pro D. h. t . 34. 4. Translatio legati fit quatuor modis,
aut enim a persona in personam transfertur ; aut ab eo, qui dare iussus
est, transfertur, ut alius det; aut cum res pro re datur, ut pro fundo
decem aurei; aut quod pure datum est, transfertur sub conditione. Podstatným jest tu úmysl zůstavitelův, na místě jednoho jiný odkaz
Zll staviti ; rozdílně orl toho případ: a) když pouze týž odkaz opětně
zůstavuje se téže osobě, b) pak-li té~e osobě hromadně má se 7,ůsta 
viti více odkazll, c) ustanoven-li jednomu 'f, odkazníld\ jiný jako kol1egatář pro týž předmět, aneb d) je-Ii více osob t)"mž celkem obmS,šleno.
Srov. 33. 34. pl'. §. 1. 3. 4. sWl. D. de legato I. L. 44. §. l. D. de
legato II. L. 12. D. de prob[lt. 22. 3. L. 9. D. h. t. 34. 4. V pi"íčině
otázky, co za právo považovati, vzejde-li pochybno s ť? Zejména: "pak-li
ve dvou vedle sebe platících posledních pořízeních téže osobě zi'lstaven
nejprve menší, pak vět š í obnos, sluší v případ ě pochybnosti míti za
to, že tu toliko rozmnožení předešlého odkazu apeb že tu obsaženo
udělení nového odkazu vedle př·edešlého?" Schrader v civ. Arch. XXXIII.
1. Seuffert, Pand. (4. vyd.) §. 607. P. 9. a 12. Arndts v koment.
d. 46. str. 213. násl. Srov. Unger §. 70. P. 3.
5) Tak rozhoduje : L. 3. §. 7. D. h. t. (Ulp. lib. 24. ad Sab.)
Si duobus Titiis separatim legaverit, et uni ademerit, nec appareat,
cui ademtum sit (zde dlužno přimy sliti : dicemus neutr-i aclemtum esse,
igitur :) utrique legatum debebitur (Mommsen : debetw·) ; quemadmodum
et in dando, si non appareat, cui datum sit, dicemus neutri legatum:
di'lsledně a souhlasně s L. 14. §. 1. eod. L. 2. D. de his, quae pro
non script. 34. 8. L. 73. §. 3. D. de ll. J. L . 22. D. de probat. 22. 3.
"Ovšemť namítá se, že s nejistotou, komu má býti odií.ato, nastává též
nejistota, komu zamýšlí se dáti .. . ; avšak nejisto bude pouze, komu
od té doby, nikoli komu od poěátku cbtělo se, by dáno bylo. je-li tu .
pochybnosť, tož třeba za to míti, že vůle zůstala táž." (Brinz str. 96l.),
správněji "n e ~ mí m e se domnívati, že se vůle změnila." Srov. Windscheid §. 640. P. 8. Unger §. 61. P. 8. Tomu zdá se však odporovati L. 10. pl'. D. de reb. duh . 34. 5. (Ulp. lib . 6. disput.) Si fuerit
legatum relictum : ex cognatis meis qui pdmus Capitoliwn asrendedt,
si simul duo venisse dicautur, nec apparet, quis prior venerit, an impedietur legatum? vel: ei, qui monument2tm fecerit, et plures fecerint,

vel: ei, q'tti maximus nat'M est, et duo pares aetate sint; sed et si legatum Sempronio amico fuerit relictum et duo sint aequa caritate coniuncti. Sed et , si duobus hominibus ciusdem nominis fuerit legatum, lmta
Semproniis, mox Sempronio ademtum sit, Hec appare[lt, cui ademtum
sit, utrum datio in utriusque persona infringitur, an ademtio HuIla est,
quaeri potest. Item si ex pluribus servis ' eiusdem 1I0minis uni vel
quibusdam libertas relicta est. Et vorius est, in his omnibus etiam legata et libertates impediri, ademtionol1l (Hal. aclemtione) autem in
utrumque v[llere. Máme-li za to, že rozpor ten jest nerozluštitelný,
jakož i Vering str. 719 P. 4. pokládá za možné, že by Ulpian sám
byl změnil svůj náhled a že prS' bezhlavostí kompilatorů př·ijaty oba
nállledy, tož přeee musíme se dle §. 13. n. k. z důvodů vniterných
prohlásiti pro rozhodnutí v L. 3. §. 7. cit. obsažené. Než nescllázejí
l'o:di~llé pokusy, místo ono vyložiti ueb opraviti. Tak zaměňuje Goschen
v Ztschr. f. gesch. Rtsw. I. 6. l~onec v L. 10. cit. ve větu: in ademptione
antem 2ttrumque vedere. Co se týče jiných starších a novějších pokusů,
kterýmiž se llledí zachovati y platnosti dílem L. 3. §. 7. cit., dílem
L . 10. cit., alleb b bě místa v souhlas uvésti, jako by obsahovaly rúzné
př'ípady, srov. tamto str. 102. násl. a Arndts v Rtslex. VI. str. 298. '
(civ. Scllr. II. str. ,138.) násl.; k tomu ještě Hllschke v Lindově Ztschr.
n. F. IV. str. 288. násl. Kdož dle L. lOpl'. cit. má za to, že odnětí
(adempGe) dlužno vztahovati ke všem odkazllill (na pl'. Vangerow §. 54I.
Sintenis S. 212. P. 16.), musí důsledně totéž tvrditi i v příčině pochybné translace (převedení na jiného odkazníka), pokud tato jest dle
not. k. zároveí1 i odnětím, a přece llemůže táž jakožto pochybné cláuÍ
(datio') býti platnou; tedy: pak-li testátOl" každému ze svSTell 6 bratří
zůstavil o clka;é , po z ději pak odkaz jednoho bratra, z apoměv jej jmenovati, převedl na svého přítele X., tož odúat všem bratriIm odkaz, LL X .
odtáhne taktéž s prázdnem! Nicméně soulllasí s Vangerowem též zase
Lang, Hermeneutik stl'. 277., klada po slově clcbcbitur v L. 3. §. 7.
cit. s Heppem [v civ. Arch. IX . stl'. 377. násl.] otázník (což však Sintenis chce míti teprve za slovy datum sit) , a maje za to, že to otázka
záporná, taktéž Riedel v Lindově Ztschr. n. F. XIII. str. 293. násl.,
kterýž z tuze slabS'cll dúvoclů vnitemýcll, v L. 3. §, 7. cit. schvaluje
č etbu neutri místo tdrique aneb clelebitl11" místo clebebitu1". a Poschmann
v Schlettel'ových Jahrb . III. str. 252., jenž ~te: nec' app[weat, cui
ademptum sit, utrique (i. e. et tdri) legatttm clebcaf'm· etc., co~ však
logicky nesnáší se se záv6 tí : dicem'ltS neut1'i legatum. Naproti tomu
navrhuje J\!Iorumsol1 (Dig. II. pag. 173.), aby se vL. 10, cit. na místě

in tdntmqtte

ětlo

ne2ttriqtte.
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§. 552 .

Odkaz mllže mimo to
spůsobilosti, posledně

platnosť

poř·izovati,

svou pozbyti 1) ztrátou
(testamentifactio) se strany dár-
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covy; a) 2) odpadnutím osoby odkazem stížené, nepřevezme-li jiFJá
osoba povinnosť oné; b) ::l) smrtí odkazníkovou, udá li se tato prvé
než nastane nápad odkazu C) aneb následkem nespůsobilosti otlkazníka v době nápadu; (l) 4) zánikem př'edmětu , e) ač není-li stížený
z toho odpovědný; f) 5) nastane-li concursus causal'um lucrativarum, g)
t. j. když odkazník po zÍ'ÍzenÍ odkazu jiným zpflsobem bezplatně
nabyl toho, co bylo mu odkázáno; 6) neplatností testanlentu , ve
kterém neb vedle něhož odkazy byly zľ!staveny, byť i dúvod neplatnosti nejprve dotýkal se toliko ustanovení dědice h) a účin
koval pouze dle práva praetorického . i)
Pozu. Co se týče případu pod č. 5. uvedeného, srov. nyní obArndts y koment. d. 46. stl'. 249. násl. Odkaz zů s tane z pravidla v platnosti, pokud odkazník nenabyl jemu odkázané vě ci s v)' sledkem stejně příznivým , jak by tomu bylo, kdyby teprve nyní na
zakladě odkazu věci té nabyl. Arndts str. 262. llásl. sro v. Hartmann ,
Die Obligation, str. 3 .. 114.
zvláště

§. 553.
Pravidlo, že s ustanovenínl dědice sdílí stejný osud odkazy,
doznává však značných výmínek : 1) na základě doložky kodicilární
(§. 546.); 2) v případě zrušení testamentu za příčinou porušení
práva dědice nepominutelného (přirozeného) (§. 600.); 3) pozbude-li
ustanovení dědice platnosti své, proto že omylem dědic přiroze n ý
(nepominutelný) neb dědicové dříve ustanoveuí pokládali se za
mrtvé (§. 491. P . 1.), předpokládaj e, že nezakládají se i odkazy
na onom omylu; 4) připadne-li jqlění jako odumřel é fbku (§. 608.) ;
obzvláště pak 5) i tehdy, a) pak-li dědic ustanovený s<lm v tom
zlém úmyslu, aby zmařil odkazy, b) nikoliv z jiné př'íčiny, C) spúa) Cf. §. 503. not. a. b. b) L. un. §. 9. Cod. ue cad. 1011. G. 51. L. 29.
pro D. de.legat. II. L . 19: I? de adim. leg. 34. 4. cf. § 54c\ C) L. 5. pr. D.
quando dles leg. 36. :l, d . §. 554. cl) L. 60. (59.). ~. 4. D. de hered . instit.
2S. 5. a) §. 16 . lS J . de legat. 2. 20. d . L. S8. Ď. de I('gat~ III. L. 22 . D.
de legato I. L. 44. §. 2 . . 4. L. 65. §. 2. eod. L . 39. D. de legato II. L. 79:
§. 2. D. de legato lIL , f) §. l(j J. cit. L. 22. §. 2. D. de lega t. nL g) §. 6.
J. de legato 2. 20 . . cf. \j. 276 . not. b. h) L. 3. §. :l, L . J 6. D. de jme codicill.
29. 7. L. 1. §. 1. }Jl f. D. de legato III. L. 18I. D. cle R. J . cf. L. 8 1. D. cle
legat. II. L. 14. Cod. ?e ficleicomm. 6. 42. 1) L. 1. §. 4 D. ut ill poss. legato
36. 4. L. 22. D. de mlllOI'. 4. 4.
a) D.ig. si quis omissa ca.usa ~est am enti ab intestato vel
deat heredltatem. 29. 4. Cod. Sl onllssa sit causa I estamellti.
pl'. §. 13. L. 4. pl'. D. I. c. C) L . 5. 6. pr. §. 1. 3. L. 26.
§. 31. D . de legat II. L . S. §. 9. D. de inoft·. test. 5. 2.

a.lio mudo jlossiti 39.
bl L. 1~. 1. eod. L. 77.
'

sobil, že ustanovení dědice odpadlo, bud' zamítnutím dědictví d) aneb
také třeba zúmyslným nesplněním výmínky potestativnL e) V tomto
případě odkazy, nikoliv jiná nař'ízení, f) zústanou dle praetorického
ediktu ve své moci; lze jich dobývati na osobě ustanovené, pokud
tato hmotu dědickou neb jednotlivé části drží i) jiným zpľ!sobem,
zejména jako dědic zákonný, g) nikoliv ze singulárního dúvodn právního, h) aneb vzdala-li se držby způsobem podvodným, k) aneb pak-li
obdržela nějakou cenu I) za to, že dědictví zamítla; ale když toho
tř'eba, lze právem se táhnouti i na osobu třetí, jež oným podvodem dostala se v držení dědictví. m) Též lze stejným zpľ!sobem
hleděti n) i k odkazníku stíženému, jenž obmyslně spľ!sobil zamítnutí dědictvÍ. Kdo sám jako dědic u::ltanovený zřekl se dědictví,
nemůže z pravidla jako odkazník onoho práva užívati, když jiní
ust<inovení dědicové též dědictví za.mítli. 0)
Pozn. Co do případu č. 5. Miil;!lenbJ'uch v koment. d. 43. str. 449.
až 470. - Spomo , zda-li a za jakými podmínkami zůstanou odkazy
ve své míře i tehdy, když vyškrtnutím veškel'frch ustanovení, jimiž se
dědit; jmenuje, zmař'í se testamentární po s loupno sť dědická a nastane pos loupno s ť záko nná? L. 2. D. de his quae in testamento delentur .. 28. 4.
Windschcid §. 641. P. 4., l)l'oti tomu Mi.ihlenbruch d. 39. str. 94. násl.

D. Jak se odkazy nabývají.

§.

554.

1) Doba, kdy se nabývá. a )
Právo k odkazu vzniká odkazníku samo sebou b) v určité
(dies legati vel tideicommissi cedit), kteréž musí týž se dožíti a v kteréž době on musí býti spúsobilým, aby odkazem mobl
býti obdařen; C) přechází tedy odkaz na jeho dědice , pokud to
možné vedle pi'irolJellé povahy př'edmětu, cl) a na tom prá"ě povýtečně zakládá se význam dies cedens legati. Právní účinek oddobě

cl) L. 1. §. 1. 2. G. 7. D. h. t.
e) L. 1. §. 8. eod. fl L. 8. 9. 22. pr.
eod. i) L . 13 .. 16. eod. S) L. 1. pl'. §. 1 .. 4. 9. L. 6. §. 7. eod. h) L . 30.
eod. k) L. 1. §. 10 . . 12. L. H. §. 5. 6. eocl. I) L. 2. )Jr. eod L. 1. Cod. h. t.
m) L. 2. §. 1. L. 3. 4. Jlr. §. 1. D. eou. ") L. 4. §. 2. eod. o) L. 7. 10. §. 1.
eod . cf· L . 22. §. 2. eod .
a) Dig. quando dies legatOl'llill vel fir1eicommissorum cednt. 36. 2. Cad.
quando dies legati vel fideicommissi cedit. 6. 53. b) Cf. L . 65. §. 1. D. de
lega!. l. Cl L. 60. (59.). §. 4. D . de hered. instit. 28. 5. cf. L. 5. §. 7. L. 14.
§. 3. D. h. t. 36. 2. d) L. 5. pr. eod. cf. L. 2. 3. eod.
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kazu však, nabytí práva odkázaného a možnosť, dobyti pohledávky
z odkazu (ubi dies legati venit), s tímto momentem nespadá nutně
v jedno, 1) spíše z pravidla později nastává. a)
Onou dobou jest z pravidla doba smrti zústavit.elovy ; dies
legáti cedit mortis tempore testatoris ; f) při odkazích na výmince
závislých však jest to doba, ve kteréž výmínka dojde splnění, nestalo-li se tak již pi'ed smrtí ; g) taktéž i při odkazích s doloženou
lhůtou, kteráž chová v sobě výmínku , L) a že tomu tak, sluší v pří
padě pochybnosti i) za to míti, nejen je-li tu tak zv. dies ineertus
an,k) nýbrž i je-li tu dies incel'tus quando, J) pokud jest nejisto,
zda-li odkazník zústavitele přežije; ID) při odkazÍch pak, kteréž
přece dle př'edmětu svého nemohou př'evedeny býti na d ě d ke, jest
dobou onou doba, kdy možno domáhati se odkazu. ll) Tento okamžik
však nenastane dříve než dědic nabude dědictví, ll) aniž p['ed tím,
než dostaví se připojená lhllta. o)
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§. 5 5 5.
2)

Při

jet Í a z a mít n u t í.

Odkazník nabývá sice práva k odkazu bez své vůle , a) ale
nikoli proti vůli své ; on lleb dědic jeho mllže odkaz zamítnouti
(r e pud i are legatum); odkaz zmaí·í se zcela, C) odmítne-li jej odkazník po době, b) ve ktel'éž lze právo své provésti (postea quam
Jies legati venit), odl1lÍtnutí pak vyloučeno , jakmile se prohlásil,
že odkaz pí·ijímá. Je-li tu vke odkazů , múže obmýšlený jeden
z nich pí'ijati, druhý zamítnouti, Jlokud to neodporuje zi'ejmé vůli
Zll stavitelově ; cl) týž odkaz nemúže oclkaznÍk z části odmítnouti,
z 'čás ti pi'ijati, a) ovšem pak ml1že, pak-li že se je š tě neprohlásil,
každi z jeho clědiclI co do svého jJodílu neol[v1sle od spoludědiců
odkaz přijati neb zamítnouti. f)

Pozn. 1) V tomto smy slu ovš emť " nelií doba nabytí a die s ceden s
odkazu jedna a táž ;" Brinz, Panel. str. 948 ., t)'Ž proto žádá, aby se
úč.inek onoho dies cedens, jak Regel sberger (Vom Altervorzug der
Pfandrechte str. 116.) činí, naznačil slovem " nápad " (" Anfall ") místo
" nabytí " ("Erwerb "), jakož i shora v §. 550. 552. v tomto smyslu
ro z umělo se v§razu "nápad " odkazu. Srov. t éž Crailsheim, "VOlll Erwerbe der Vermachtni sse " v civ . Arch . XLVII. 21. str. 3 68. násl.
374. násl. Windscheicl §. 642. P. 4. , a pak zase Unger §. 6'1 . P. 2.
3. BUrkel, Beitr. z. L. v. Niessbrauch , str. 12 5. P. l. [Arndts v komentáru d. 4 8 . str. 248. násl., a v ůb ec k tomuto §., tamto str. 199. až
154.; a civ. Schl'. II. str. 443 . násl.]

Pozn. Proti vládnouci nauce, dle které nabytí odkazu a práva
odkáz anéhu i]Jso iure, bez vědomí a vůle oprávn ě ného, nastává, ale
dodate č n ě prohl:l šen}'llJ odmítnutím nabytí to opět zaniká, živě brojí
K6ppen v dogm. Jahrb. V. 4. str. 184. uásl. [a XI. str. 196. násl.]
Erbr. str. 267. llásl., dle jehož náhledu prS' nabytí dokonává se vždy
teprve pi"ij etím na jevo dan)' m, tak jako nabytí dědictví dokonává se
uvázáním se v nělJo a llleú oběma v tomt.o ohledu pod s tat.ně pr§ pouze
jest ten ro zdíl, že mo ž no s ť, pi'ijati odkaz post diolU legati cedentem
z pravidla též lIa dediee obm)'šleného přechází. Proti tomu Unger ,
Erbr. §. 6 2. P . 2. WinclsclJeid 8. 643 . [Po 2. Ob š írně odůvodněn é vyvrácení teorie K6ppenovy podává Aruclts v pokr. Gliieka d. 4 8 . str. 274.
násl.] Srov. níže ~ . 560. P. 2.

ll) Když není dědictví nabyto, mů ž e dokonce odkaz zcela na zmar
přijíti. §. 503 . č. 2. §. 552. č. 2. 6. Že onen die s legati cedens nespojoval se s doboll uvázání se v d ědictví, ro zhodujícím motivem byla
tu úvaha, že by jinak byl dědic s to, zmai'iti odkaz co do jeho podstaty tím, že by prodl éval s uvázáním se v dědictví, čekaje na smrť
odkazníka třeba již nemocného neb věkem sešlého.

§. 556.

e) L. 21. D. eod. cf. L. :JI3. pl'. D. de V. S. §. 73. P. 6. f) L. 5. §. 1.
~. 7. D. eod. L~ 6. Cod. cod. L. Ull. §. 1. c. (1.). 5. Cod. ue cad. toll . 6. 51.
o) L. 5. §. 2 . . ;:J. L . 7. §. 5. L. 22. §. 1. D. eod. L. '11. 69. 107. D. de cond.
et dem. 35. 1. L. 65. §. 1. D. de legato I. b) L. 21 pl'. D. h. t. 36. 2. i) L. 26.
§. 1. eod. L. 5. Cod. h. t. 6. 53. L. 48. (40.) . D. ad Se. Trollell. 36. 1. k) L. 21.
pro D. h. t. L. 36. §. 1. D. clo concl. et dem. 35. 1. L. 49. §. 1 .. :J. D. cle
legato I. ff. L. 3. Cod. h. t. 1) L. 4. pro L. 13. D. h. t. L. 1. §. 2. L 79. §. 1.
D. de cond. et dem. 35 . 1. L . 12. §. 1. D. cle legato Ir. L. ll. ~. 6. L. 41.
§. 13. D. cle legato III. m) L '1. §. 1. D. b. t L. 79. pl' D. cle coneJ. etclem.
35. 1. cf. § 73. not. cl . . h. n) L. 2. 3. 5. §. 1. D. h. t. cf. Dig. quando clies
ususfructus legat: ceclat. 7. 3. 0) L. 7. pl'. L. 21. D. h. t.

3) Právo

přírostu

při

odkazech. 1)

Nenabude-li odkalll1ík odkazu, má pravidelně, nenastoupí-li
na jeho místo substitut (§. 5M).) , z toho prospěch , kdož odkazem
stížen, ješto tím sprostí se břemene svého. Je-li jeden odkaz společně zllstaven více osobám (collegat.al'ii), obmezují se spoluodkazníci mezi sebou jenom potud, pokud všickni skutečně nabudou
a) L. 77 . §. 3. D. de legato II. L. 16. §. I. D. qui test. fac. 28. 1. L. 24.
pl'. D. de O. et A. H. 7. L. 3. 5. 6. Cod. h. t. 6. 53. b) L. 45. §. 1. D. de
legat. II. C) L. 38. §. 1. L. 44. L. 86. §. 2. D. de legato 1. d) L. 5. D. cle
legato II. e) L. 4. 6. 23. D. eod. cf. L. 58. eod. f) L. 3:3. pro D. de legat. 1.
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téhož odkazu; a) odpfldne-li jeden z nich , sprostí se ostatní jeho
Jsou-li
spoluodkazníci mezi sebou spojeni pouze totožností pi'·edmět.u jim
odkázaného (re coniuncti),3) nastane samou tiebou toto rozmnožení
jich práva odpadnutím účastníka, a břemena tomuto uložená netýkají se jich. Pak-li však v tomtéž nařízení týmže odkazem společně jsou obmýšleni (re et verbis coniuncti), mají toho na vtlli,
uprázdněný díl bud' zamítnouti aneb pÍ'evzíti s jeho bř'emeny, 4)
a sice s vyloučením jiných spoluodkazníků prvého zpt1sobu.") Mezi
těmi, kdož jsouce pouze výrazem spojeni, obdai'eni jsou různými
odkazy, byť i tyto měly za pi'edmět díly téže věci (verbis coniuncti) ,5)
není žádného práva přírostu, <I) leda že by v dÍlu jim určeném byli
zkráceni 6) připojením společného kollegatái'e (1'e coniunctus), v kterémžto případě pak platí totéž") i co se týče těch, jimž odkázány
jsou v l'tlzných nařízeních díly téže věci. Ostatně rozhoduje v každém
případě především nepochybná vúle z11stavitelova. f)
účastenstvÍ; 2) právo jejich rozšíří se též na jeho podíl. b)

Pozn. 1) Srov. Lit. v §. 518. P . 1. a k tomu Schneider Das
altcivile und Justinianische Anwachsungsl'echt bei Legaten und die 'cadu- .
caris~:hen Bestimmungen der lex Jul. et Pap. Popp . 1837. (rec. Huschke
v knt. Jahrb. II. str. 307. násl.) [obzvl. však van Wetter, Droit ďaccrois
sement entre colégat.aires. BrHssel 1866. Gekronte Preisschrift 434.
str. Lex. 8.] - Unger, Erbr. §. 63. Arndts v koment. d. 48. str. 1 .. 198.
(o tom Serafini v Arch. giurid. XIV. p. 38. sq. [Samter, Das Anwachs.-R.
unter ~ 8l:machtnissnehmern im R. R. v civ. Arch. LX. 2. Stroha'!,
TransmlsslOn. (1879.) stl'. 115 . . 138. Co se týče přírostu ph právu
požívaCÍm viz dole §. 575.J.

,. ,'1.). Zákonem zv. lex Papia Poppaea vyloučeno při odkazech jako
pn dedlcké posloupnosti testamentární staré právo příro s tu , vyjma pro
descendenty a ascendenty, za to však zavedena byla cadllcorum vindicatio ,\: ~ prospěch d~dici'! a legatarii patres a 1; 0 těchto pak eráru
(pozdeJl fisku), kterymžto prostř'edkem právním ochí.at jak stíženému
tak i spoluodkazníku (kollegatáf'i) prospěch, jenž mu vzešel z toho , že
odkaz stal se odumřeným (spadn)'m). Ulp. XVII. 2. XVIII. 12. 13.
Ga,i. II.. 206 .. 208. 286. Dle v)'ldadu prvého místa Ulpianova, jenž
ovsem Jest možný, zrušil prý již Caracalla onu caducorum vindicatio
patrllm ve prospěch fisku, při čemž však zároveú poldádá se za pravdě
podobno, že téhož nástupce nařízení toto zase odstranil. Rudorff v Ztschr.
a) L. 80 D . de legato nI. cf. L . 1. §. 3. L. 3. pl'. D. de usnfr. acrrese.
7. 2. L. 34. §. 10. D. de legato 1. b) §. 8. J. cle legato 2 20. cf. L . 85. D. cle
legat. I. c) L. Ull. §. ll. Cod. cle cad . toll. 6. 51. L . 34. pl'. D. cle legat. I. cf.
L. 89. D. de legat. JIL d) L. 1. pl'. L. 11. D. de usufr. accresc. 7. 2. L. 84.
~. 12. D. de legat. 1. cf. L . 67. (66 .) . D. de herecl . · illStit· 28. Ó. L. 142. D. de
V. S. e) L. 41. pl'. D. cle legat. n. f) Arg. L . Ull. §. ll. Cod. 6. 51.
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f. g. Rtsw. VI. str. 424. Burchardi v Bekkerově Jahrb. V. str. 22.
Nařízení 0\10 Justinian konečně zcela zrušil i ono ve pro spěch fi sku,
a tím zase obnovil právo pi'írostu, jak blíže vytčeno roku 534. vydanou L. uno Cod. de t.:aducis tollendis 6. 51. a obm)'šleno bylo již
při sepisování digest dle t.:onst. Dedit §. 6. b. (6.).

:ly Jak)' V}'Zllam má coniunctio při odkazech, srov. a) L. 80. D.
de legato III. Coniunctim heredes in stitui aut coniunctim legari hoc
est: to tam hereditatem et tota legata Sillgulis data esse, partes autem
concursu fieri. Cf. L . 1. pr. §. 3. D. de usufr. accresc. 7. 2. b) §. 8.
J. h. t. Si eadem res duobus legata sit, sive coniunctim sive disiunctim,
si 1Lmbo perveniant ad legatum, scinditlll' inter eos legatum; si (vero)
alter deficiat . .. totum ad collegatarium pertinet. Coniunctim autem
legatur, veluti si quis dicat: Titio et Seio hominem Stichum do lego;
disiunctim ita: Titio hominem Stichum do lego, Seio Stichttm do lego;
sed et si expresserit : eundem. hominem Stichum, aeque dis iunctim legatum intelligitur. Cf. L. 36 . §. 2. D. de legat. 1. c) L. 89 . D. de legato
III. (Paul. ad leg. Ju!. et Pap. Popp .). Re coniundi videntur, non etiam
verbis, quum dllObus separatim eadem l'es legatur; item vel'bis, non
etiam re: Tdio et Se'io fund1.trn aeqttis pw·tibus do lego ... Praefertur
igitur omnimodo ceteris, qui et re et verbis coniunctus est; quodsi re
tantum coniunctus sit, constat non esse potiOl'em; si vel'o verbis quidem
coniunetus sit, re autem non, quaestionis est, an coniunctus potior sit? et
magis est, ut et ipse praeferatur. Arndts v koment. d. 46. str. 476. násl.
4) Dle staršího práva v nauce této velice působil rozdíl mezi
legatum per vindicationem a pel' damnationem, kterémužto poslednějšímu
rovnal se fideikomis , Gai. II. 199. 2.05. 223 . Ulp. XXIV. 12. 13. ,
čeho ž stopy ještč i v digestách: srov. not. a. b. S. L. 16. pl'. L. 34.
§. 9. L. 84. §. 8. D. de legato 1. L. 7. D. de legat. II. L. 38. §. 2.
D. de legato IIl. L. 15. §. 1. L. 16. §. 2. D. de legato 1. Arndts n.
U. m. str. 477. násl. Ale naproti tomu L. uno §. ll. cit. (not. c.):
Ubi autem legatal'ii vel fideicommissarii duo forte vel pll1l'es sunt, quibus
aliql1id relietum sit, si quidem hoc cOlliunctiín l'elillquatur, et omnes
veniant ad lcgatum , pro sua pOl'tione quisqne hoc babeat. §. ll. a.
Sin ye r o pars quaedam ex his deficiat, (sallcimus) eam omnibus, si
habere maluerint, pro virili portione cum omni suo onere acerescere,
vel si omnes noluerint, tunc apud eos remanere, a quibus derelictum
est: cum vel'o quidam voluerint, quiclam noluel'int, volentibus solummodo
id totum accedere. §. ll. b. Sin autem clisiunctim fuerit relictuni, si
quiclem omnes hoc a,ccipere et potuerint et maluerint, suam quisque
partem pro virili portione accipiat. §. ll. C•. • nisi testator apertissime
et expressim disposuerit, ut uni quidem res solida, aliis autem aestimatio singulis in solidum praestetur. §. ll. cl. Sin vero 110n omnes legatarii, quibus separatim res relicta sit, in eius acquisitionem concurrant,
sed unus forte eam at.:cipiat, haec solicla eius sit; quia sermo testatoris
omnibus prima facie solidum assignare videtur, aliis supervenientib~s
partes a priore abst~'ahentibus, ut ex aliorum quidem concursu prioris
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legatum minuat.ur; sin vero nerno alius veniat vel venire potuerit, tunc
non vacuatur pars, quae deficit, nec alii accrescit ... sed apud ipsum ,
qui habet, solida res maueat (HaL remaneat), nu11ius concursu deminuta.
§. 1 L e. Et ideo si onlls fuerit in persona(m) eius, apud quem remanet
legatum, adscriptum , hoc omnimodo (ad)impleat ... ; §. ll. f. Sin autem
ad deficientis per sonam onus fuerit collatum, hoc non selltiat is, qui
non alienum sed suum (tantum) legatum imminutull1 habet. Srov. L. 33.
D. de legato 1. §. 8. J . de legato 2. 20. Arndts cl. 46. str. 495. násl.
d. 48. stl'. 5. násL Ustanovení tohoto lze pak všude užiti , j ak v tom
pdpad ě, po skytuje-li odka~ nejprve toliko pohledávání , tak i když udílí
se odkazem bezpl'ostl'edně právo vlastnické, bu cTsi pt'edmótem odkazu
obnos p eněžitý néb kvantita, bucTsi jiná věc. Srov. Seuffel'tův Ar ch. III.
83. - Co se tfrče obzvláště pHpadu , když táž věc odkázána více
oso bám dílem disjunktivně dílem konjunktivnč, l( dyž tedy sejdou se
odkazníci re coniuncti a re et vel'bis coniuncti (not. c.), srov. ještě
Arndts d. 46. str. 506. násl.

5) Že spoluodkazníci pouze verbis coniuncti nemají žáduého práva
přírostu, j est nepochybné při úplné rllznosti předmětu: každfrm způ

sobem musí to býti idem aliquid, co více osobám zltstaveno. L. 84.

§. 12. D. de legat. I. Mno zí však (na př·. MLilllenbruch §. 790. not. 5.

•

~

I

str. 53. násl. _ . Že právo příro s tu jako ž rozd ěl ení odkaw následkem
konkuren ce jest vyloučeno, pr'ipouští se zvláště i tehdy, pak-li více
osobám orllcázána tM věc a vy pln ě ní ulož eno více osobám odkazem
stí ženým. L. ll. 12 . D. de usufr. accl'es. 7. 2.

§. 557.
4) Jak se n a bytí zrušuje.
Nabytí odkazu může se zrušiti, jako nabytí dě di ctví, pronabytí, kteréhožtonavrácení však jest zapotřebí, pak-li odkazník phj etím odkazu vzal na se břemena jemu ua újmu jsou~í.
Bez viUe j eho múže nabytí se zrušiti: 1) nastane-li výmínka
resolu tivní, 2) později se do stavivší n eplatnos tí ustanovení dědice ,
na ktel'élllžto ustanovení závisí odkaz (§. 519 . 520. 552.), 3) odnětím odkazu pro nehodnosť odkazníka, kteréž má místo, jako jde-li
o d ědictví, tř'ebas i n ehodný odkazník prohlásil, že odkaz za.mítá.
s tře dk em navrácení ku pÍ'edešlému právu za pÍ'Íčinou

Rudorff v Ztscllr. VI. str. 426.) j sou jiného náhledu pro ten případ,
když určité díly téhož celku v téže vět ě Zll staveny byly více osobám, které
totiž pov)/ te~n ě vyrozumívají se v$rrazem ve rbis co niull cti, a sice dílem za
pří~inou L. uno §. ll. cit. "j enž v skutku neobsahuj e ničeho o právu příl'o stu
těch, kdo ž j so u pouz e verbis coniuncti, " dílem za pří činou L. 89. D. de legato
III. (P. 3.) "ktel'áž dle svého pravéllO smyslu ani nejedná o právu Pt'Íl'ostu,
nS'brž o vindikaci statku odumřelého (caducum), a j enž ve právu J ustinianově pouze asi mftže míti ten smysl, že v případě not. e. dává tomu, kdo~
verbis coniullctlls, přednosť, až se mu dostane, co jemu p tlvodn ě bylo
urěeno." Puchta §. 542. [not. c.J Vangel'ow §. 547. Dworzak v Haimerlov ě Vjschr. VIII. stl'. 55. 73. násl. Přihlédnem e-li blí ~e, tož tvrdí
onino, že t.akovfrto verbis coniullctus j es t . vlastn ě re et verbis coniunctus, a tu :;;ajisté dlužno tolik připustiti, že, byť i vyměřeny byl y
díly, přece mohlo pom)'šleti se na spole L:enství odkazu (spoleL:uý odkaz)
a mltže tudíž i ius accrescendi míti místo; jestiť to otázkou v)rkladu
vftlc, arg. L. 15. §. 1. L. 16. §. 2. D. de legato 1. L. 5. §. 1. 6. 7.
D. de reb. dub. 34. 5. Seuffert §. 621. not. 5. b. Seuffertllv Arch. II.
211. XIV. 1 04. Nemá žádného základu , co Burchal'di v Bekkerov ě
Ja.hrb . V. 1. tvrdí, že by m ělo se za to míti tak v k až d é m pi"ípadě,
je-li více osob, byť i s výslovným ustanovením dílů, povoláno k jednomu odkazu, a že odchylující se vf/klad vflle prý po z:ikonu vůbec
jest vyloučen, pak-li zltstavitel v)'slovně neprohlásil opak. Srov. Unger
§. 63. P. 5. Windscheirl §. 644. P. 13. Al'I1dts d.48. násl. [v. Wetter
p . . 318 .. 332.J

Odkazem vzniká odkazníku pohledávka oproti odkazem stíženému, quasi ex contl'acta, a) se žalobou osobní, b) personalis actio
testam en t.o aneb actio legati. Žaloba směřuje k tomu , aby dáno
bylo zúpln a a s účinkem. to, co z Llstavitel žalobci odkazem chtěl

6) O tom a k výkladuL . 41. pl'. cit. (not. e.) srov. ob z l ó'š tě
Dvorzak n. U . lIl. str. 78. násl. Willdscheid n. U. m. Al'lldts d. 48.

a) §. 5. J. cle obl. qnasi ex coutl'. 3. 27. cf. §. 52:j. b) L. 1. Cocl. com.
mnll. cle legato et ficleicomm. 6. 43. §. 2. J. cle legat. 2. 20.

POZll. Dtlvody, z kterých pro nehodno st odkaz se odnímá, j sou
z většího dílu tytéž, jako jde-li o d ě dictv í. Z případft v §. 520. P. 2.
uve den$rch náležejí sem i ony pod č. 1. a .. h. a 2. a . . d. J( tomu
druží se následující zvláštní případy pro odkazy platné, ve kterýeh ž
tyto JJřicházejí na zmal' pro nellodnost odkazllíka ve pro spě c h odkazem
stíž enéLo : 1) Když odkazník zatajil testament, L. 25. Cod. de legat.
6. 37 . 2) T<C[yž odcizil něco z d ě dictví, v kterémžto případě ztratí na
odkazu tolik, co obnáší hodnota odcizeného předmětu, L. 5. Cod. eor!.
cf. L. 48. (46.) D. ad. SC. 1'1'ebe11. 36. 1. 3) Pak-li pohaněl zftstavitele
po té, když odkaz byl zřízen a nemá-li se bez toho odkaz za neplatný
považovati za pří či nou změny viUe ml čky vykonané. L. 1. 9. §. 1. D.
de his quae ut indign. 34. 9. L. 3 1. §. 2. D. de aelím. legato 34. 4.

E. Právo

Z

nabytého odkaz2t.

1) P ohl e cl á v k a z o d k a z

U.

§. 558.
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dáti, C) v čemž ' mohou zahrnuty býti i plody ; rl) pÍ'edmětem jejím
jest hodnota odhadem vyšetřená, pak-li povillovanému, bez jeho
viny, bud' jenom s nemírnou obtíží aneb dokonr;e ' nemožno plniti,
co vlastně má plniti, byť i plnění ono samo o sobě nebylo nemožné; e) směÍ'uje pak k náhradě, pokud plnění zmaÍ'eno f) bylo
jeho zaviněním (dolu s aneb culpa, a sice z l)ravidla levis culpa,
dle okolností pouze lata culpa aneb nedostatek diligentia quam
suis rebus), taktéž i v př'ípadě omeškání se, g) dle čehož nál eží
obzvláště dáti též náhradu za ušlé užitky a úroky, h) Jde-li o odkazy 11: dobročinnému účelu zi'ízené, nastává povinnosť k náhradě
plodů a úrokú ode dne úmrtí, aniž potí'eba nějakého upomenutí,
pak-li nezapravily se odkazy do 6 měsíců 1)0 oznámení poslední
vúle, i) a povinovaný musí dvakrát tolik zaplatiti, nechá-li dojíti
na žalobu. k)
Žaloba z odkazu nemá místa, prve než dies legati venit. 1)
Je-li však s ocl azem spojena negativní výmínka potestativní, jejíž
splnění rozhodnuto býti múže teprve smrtí odkazníkovon m) aneb
před touto pouze smrtí osoby j né blízko spÍ'Ízněné, Jl) kterouž z dů
vodú slušúosti nelze pi'edpokláclati, tož může odkazník žádati zapravení odkazu, jako by týř. byl bez výmínky, pak-li položí jistotu
(Mudana cautio) toho, že, nesplní-li se výmínka, vráceno bude
i s plody, co byl obdržel. 0)
Pozn. Srov. k tomuto §. Unger, Erbr. §. 64. [R not. g. h, ob-

držel. a) Zdrží-li se zapravení odkazu následkem doložky nějaké
neb pro jinou pÍ'ekážku, múže odkazník žádati za jistotu, b) a nepoloží-li se, může dosíci uvedellí v držbu všech z dědictví pocházejících statkú povinovaného, c) dle okolností i těch, jež pod vodně
byly zcizeny, (1) leda že by zústavitel prominul položení jistoty, e)
aneb že by odkazník tohoto svého práva se vzdal výslovně f) aneb
mlčky podáním žaloby, g) aneb je-li bez toho s dostatek zabezpečen,h)
a pak-li povinovaný z dúvodú osobních po zákonu prost jest povinnosti, položiti jistotu. i) Když pak povinovaný, byv u příslušného
soudce zažalován, ještě po šest. měsícú mešká se zapravením odkazu, má odkazník uvésti se v držbu i jiných jeho statkú (tak zv.
mlSSIO in possessionem Antoniana), s tím právem, zaopathti si zaplacení z jich užitkú.
Pozn, Co se týče zmíněných mlsslOnes in bona, jsou mnozí toho
náhledu, že je zrušil Justinian již r. 529. na základě L. 1. Cod . comm.
de legato 6. 43. (cf. L, 3. §. '2. eod,), přes to, že roku 533. 534.
ještě tři obšírné titule o tom pEjaty byly do Pandekt a kodexu. Lobl'
v Mag. III. str, 195, v civ. Arch . V. str. 208. Sintenis §. 35. P. 38.
§. 211. p, 12. Srov. však proti tomu Marezoll v Lindově Ztschl'. IX.
str. 125. násl. 305. násl. Arndts v Rtslex. VI. str. 307, násl. (civ.
Schl', II. str. 477,), Bachofen, Pfandrt. 1. str. 301. až 326. S větším
právem Sintenis popírá, že ustanovení onoho lze do dnes užívati n. U.
m. Seuffert §. 617, P. 2. srov, shora §. 372. P. 1. Dernburg, Pfandr.
I , §. 40. Windscheid §. 648, P. 14. 15, - Unger §, 65 .

zvláště Briigger, U eber den An spruch des Singularverma,chtnls snehmeľs
auf Friichte, Miinchen. 1877. (o tom J. Merkel v Jen. Litztg. 1878.
Č.

23.)]

§, 560.

§. 559.
Pohledávka z odkazu jest zabezpečena zákonným právem zástavním na statdch oněch, jež povinovaný byl od zůstavitele obC) L. ll. §. 25. D. de legato IU. cf, L. M. §. 9. L

116. §. 4. D . cl e
legato 1. L. 39. pl'. eocl . d) L. 3. §. 3. D. cle usu!'. 22. 1. L . 39. §. 1. D. cl e
legat, J, L , 43. §. 2. D. de legato II. L . 21. §. 2. D. ile ann. leg. 33. 1. e) L. ll.
§. 17. L. 14, §. 2. D. de legato III. L , 71. §.3. 4. D . de legat, 1. f) L 47. §. 4.
5. D . de legato 1. L. 26. §. 1. eod. cf. L. 108. §. 12. eo<1. L , 23. (22). §. 3. D.
ad Se. Trebell. 36. 1. §. 250. P. 1. g) L. 39. §. 1. 1,. !~ 7. §. 6. D. de lr gat : 1.
L. 3. Cod. de USUl'. et fmet , 6, 47, b) L . 78. §. 2. L. 84. D. de legato n.
L. 26, D. de legato III. L. 3. pr. D. Lle USll!'. 22. 1. L. 1. 2. 4. Cocl. de usnri s
et fructibus legatorum sen fidei commissi'l'llm. G. 47. cf. L. 23 . D. de legat. T.
Gai. II. 280. j ) Nvv. 131. cap. 12. cf. L . 45. (46) §. 4. Cocl. de r piscop. 1. 3.
k) §, 19. 23 , 26. J . de act. 4. 6. §. 1. J. de po ena tem. lit. 4. 16. cf. L. 45.
(46.). §, 7. Cod. 1. c. §. 252. P . 1. II 1) Cf. §. ·554 not. e. rn) L.72. §. 2.
L. " 3. 101. §. 3. L , 106. D . cle rond . et deul. 55. 1. cf. L . 7. pr. §. 1. eod.
n) L . 72. 1'r. §. 1. eod, 0) L , 18. D, eod. cf. §. 495. uot. k.

2) Věcné nabytí práva na základě odkazu.
Odkazem může odkazník nabyti též bezprostř'edně vlastnictví
neb jiného práva věcného, tak že múže toto ihned provésti proti
a) L, [1.] 2 ..Cod. ~omm. de legato 6. 43, cf. §. 373. P. 3. e. b) Dig. ut
legatorum seu ficlelcomllllssornm servandorum causa caveatur. 36. 3. C) Dig,
ut in possessionem legatorum seu fideicommissorum servallclol'um causa esse
liceat. 36. 4. Cod, ut in possessionem legatornm seu fideicommissomm servandornm causa mittatur et qnando satisdari debeat. 6. 54. d) L. 5. §, 5. L. 8.
15. D. 36. 4. L 6. Cod. I. c. 6 54, e) L. 2. 7. Cod. I. C. L 12. D. h. t. R6. 3.
f) L. 46. D. de I?act. 2. 14. g) L. 1. §.9. 10. D. b. t. 36. 3. ll) L. 1. §. 2.
D . h . t. 36. 4, cf 1,. 1 §, 11. D. 36. 3. ,) Cf. al L. 1. §. 18. D. h. t, 36. 3,
fl) L. 6. §. 1. eacl . §. 93. P. 3. r) L. 7. cod. L. 52. (50.), D. acl Sc. Trebell. 36.
1. §.434. P . 1. 0') L. 6. pl'. §. l.Cocl. ad Se. Trebell. 6. 49. Nov. 22 . cap. 41.
§, 417. not, g. k) L . 5. §. 16 .. 25. D. h . t, 36, 4. L . 6. Cocl, h , t. 6. 54.
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každému prostředkem žaloby věcné. a) To však pi'edpokládá ne jenom, že zťtstavitel ono právo chtěl })l'oplljčiti, nýbrž i že obsaženo
jest v ma.jetku dědičném 1) vlastnictví věci, ku kteréž má se ono
propťtjčiti, aneb i j'cčené právo samo, pak-li že jest sděditelné.
Nabytí práva věcného nastává ipso iure,~) když dies legati cedit
et veriŤ., b) po té však jako nabytí přímo od zllstavitele odvozené,c)
tedy i pi'es to, že odkazem stížený mezi tím věc odkázanou zcizil ,d)
tak sice, e) že vlastnická 'la.loba (vindikace) odkazníkova nemá následkem onoho zcizení býti vyloučena ani i'ádn}'m vydržením. ,1)
Pozn. 1) Dle staršího práva poskytovalo pouze legatum per vindicationem práva věcného a íaloby věcné, legatum pel' d8mnationem
pouze personalis actio, fideikomis pak extraordinaria persecutio , při
čemr. však Ir tomu ještě př'ispělo na pomoc odkazníku mis8io in rem.
Poslednější zrušil Justinian, a odstraniv ony rozdíly, propújčil v k aždém
případě personalis actio a in rem actio , l,de jsou před rukama hmotné
podmínky toho, že zústavitel pHmo udělil právo věcné. L. l. Cod.
comm. de legato 6. 4;). srov. §. 541 . P. Mayer n. u. m. §. 7 .. 9.
Neprávem však se tvrdilo, že tomu tak i tehdy, když pí'edmětem odkazu jest věc dědicova neb jinaké oso by odkazem stí~eu é. Srov. Arndts
v Rtslex. VI. str. 310. (civ. Schl'. II. ,tl'. 4MI.) a v koment. d. 46.
str. 56. násl. Vangerow II. §. 5:n . Seurrert §. 618. not. 4. a. Mayer
n. u. m. str. 25., s čímž souhlasí i Dernburg, pfandr. 1. §. ;)4. Koppen
v dogm . Jahrb. V. stl'. 201. P. 187. arg. L. 9. Cucl. de test. manum .
7. 2. 1.. 112. §. 1. D. de legato I. §. 1G. J. de legat. 2. 20 cf. L.
20. D. qui et a quib . manum. 40. 9.

'2) Mezi staršími právníky byl v příř:in ě legatum per vindicationem
školsk,Í' spor o tom, a) 7.da·li legatáí' nabývá vlastnictví odkázané vě c i
ipso iure, jak tvrdili 8abiani, aneb teprve na základě problášení, :le
odkaz přijímá ? b) o tom, má-li se v tom případě, kdy?' legát zi'ízen
byl s v}'mínkou, po uvázání se v dědictví za to míti , jako hy odkázaná
věc prozatím náležela dědici , aneh jako by žádnému nenáležela a te prve ex post facto se rozhodlo, komu v mezidobí náležela, jak tvrdili
Prokuliani i v tomto případě i v případě, zÍ'Ízen-li legát bez výmínky
a to pro dobu trvající po uvázání se v dědictví až po dobu, kdy odkazník prohlásil, že odkaz přijímá ? Gai. II. 194. 1!:Hi. 200. V obou
otázkách uznán v právě Justinianově náhled Sabinianú. Arndts v Rtslex.
VI. str. 324. (civ. Schl'. II. str. 464.) násl. [Pokrač. Glucka d. 48:
a) L. 1. Cod. comm. de lrgat. 6. L13. b) L, 69. pl'. D. de legato 1. L. 19.
§. 1. D. quemadm. serv. >lm. 8. 6. cf. L 38. D. de legat. Ir. L. 7. §, 5. D. de
dolo. 4. 3 L. 13, §. H. D. aJ leg, Aquil. 9. 2. C) L . 80. D. de le gat. II . L. 65.
(64.) D, de furt. 47. 2. cf. L. 38. §. 1. D, de lt'ga.l. 1. L. 8G. §. 2 eod. §. 555.
d) L. 69. §. 1. L 81. pro D, dp legato T. L . 105. D. de cond. et dem. ;,5. 1.
cf. §. 128. not. b. e) L. 3. §. 2. ;J . Cucl. cl,mm. de legat o 6, 43. cf. §. 162.
P. 4. b.

str. 254 .. 352.]. To platí beze sporu v příčině otázky b), byla-li věc
s výmínkou per villdicationem odkázaná pendente conditione ve vlastnictví dědicově aneb prozatím bez vlastníka: L. 66. D. de rei vind.
6. 1. L. 12. §. 2. D. fam . ercisc. 10. 2. L. 1. §. 4. D. de SC. Silan.
29. 5. L. 32. §. 1. D. de legato II. L. 29. §. 1. D. qui et a quib.
40. 9. A v tomto kuse bylo též vzhledem ke skutečnému provádění
rozhodně přednosť dáti náhledu Sabinianů; neboť byla-Ii věc ve vlastnictví dědicově, neziIstala mezi tím bez ochrany, aniž vlastnictví to
ohrožovalo bndoucí právo logatářovo, proto že lpělo na něm obmezellí,
že existente conclitione dostane se beze všeho a nezkráceně lega.tái'i
(not. C. d. §. 71. P . 4. d. §. 128. not. b. c.) [Arndts v koment. d. 48.
str. 333. násl.] Naprot.i tomu co se týče otázky pod a) uvedené, tvrdilo se nejnověji, že prý staršího náhledu Sabinianů tito sami se vzdali
následkem reskriptu Antonia Pia, jenž ovšem u Sabiniana Gaia vzbudil
pochybnosť skutečně bezdúvodnou , a že prS' náhled Prokulianú zavládl
a vládnollcím zústal (Poscbmann, o bs. ad ius anteiust. et iustin. triga.
Lipsiae 1857. a s uím Dietzel v Heidelb In'it. Ztschr. V. str. 554.
násl., proti tomu Fitting v civ. Arch . XLII, str. 147. násl. [Arndts d.
48. str. 270. násl.]), a Koppen n. u. m. str. 184. násl. 377., pokusil
se t,Í'í náhled obšírně odúvodniti, klada zejména váhu na L . 13. D.
de cond. inst. 28. 7. a L , 3. D. de sorv. leg. 33. 3., jema pak přisvědčuje
Baron, Gesammtrechtsverh. str. 427 . 435.; proti tomu však Unger
§. 62. P . 2. Crailsheim v ci} Arch. XLVII. :61. Windscheid §. 643.
P. 2., též Baron, Panel. §. ' 443 . 445. 450. Vskutku vyvrací náhled
Koppenúv již i pouhá L. 19. §. 1. cit. (not. b.), kterouž on sám uznává
za nepřekonatelnou a s kterouž 1.. 38. §. 1. D. de leg. L od tého~
spisovatele Pomponia nellí ni v nejmenším odporu, zrovna tak málo,
jako L. 7. §. 9. Cod. de CUl'. ful'. 5. 70., kteréžto obě spíše obsahují
nejjasnější výraz púvodního náhledu Sabinianů o účinku , jaký měla dle
Gai. II. 196. repudiatio legati. Náhled Sabinianův potvrzuje též L. 16.
§. l. D. cle testam. 28. 1. L. 24. pro D. de O. et A. 44. 7., ješto
uznává se zde nabytí odkazu osobou šílenou, a L. 5. §. 8. D. de reb.
eor. 27. 9., dle kteréž "fundum legatum repudiare pupillus sine praetoris auctoritate non potest . . quum res sit pupilli," kteréžto místo
Koppen n. u, m. str. 189., a Erbr. str. 261. P. 34., nesprávně vykládá, pojímaje v,Í'raz ros dle L. 5. pl'. D. ne V. S. v širším smyslu
a vyrozumívaje slovem tím i právo z odkazu, pI'ehlížeje, že dle Oratio
Severi, kterouž jediné Ulpian mohl míti na zi'eteli, vyhledávala se praetoris
auctoritas pouze za příčinou zcizení poručenci náležejícího praedium
rusticum aneb suburbanum , tedy jde-li o zcizení pozemku (fundus) · nikoli nějaké věci (res) v onom širším významu. Ovšem nepovaíuj'e se
v jiných ohledech odmítnutí odkazu za zmenšení majetku již nabytého;
~. 6. pro §. 4.
quae in fraud. cred. 42. 8. L . 1. §. 6. D. si quid
111 frand. patrom. 38. 5. cf. L. 5. §. 5. D. de iure dot. 23 . 3. L. 5.
§. 14. D. de donat. int. V. et u,. 24. 1.; a to hodí se k náhledu
Koppenovu ; vysvětluje se to však též dle jinak uznaného náhledu
Sabinianů, dle n~hož následkem repudiatio legati věc má se považovati

?
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tak, jako by byl legatář nikdy neměl, co bylo mu odkázáno, a tak
vykládá též Sabinian Julianus v L. 1. §. 6. cit. "quamvís enim legatum
retro nostrum sít, llisi repudietur, attnmen, cum repudiatur, retro
1108tI'U111 110n ťuisse palam est," srov. Windscheid n. ll. m. Ostatné
kdyhy bylo správné, i',e od doby Antonia náhled Sahinianll v tomto
kuse ustoupil náhledu Prolmlianů, tož museli bychom p ř ece důsledně
tvrditi pro právo pozdější, že v mezidohí od uvázání se v dědict\'í až
do prohlášení, že odkaz se pi'ijímá, věc odkázaná není bez pána, jak
Prokuliani za to měli, n~, brž ve vlastnictví dědicově, jak za to měli
Sabiniani v pÍ'Ípadě, šlo-li o legát s podmínlwu pendellte conditione,
a tak 'hycllOm došli k oné konstrukci poměru, jakou IlJering v dogm.
Ji1hrb. X. str. 480. , zavrlmuv ,ve své kritice konstrukci římskou, vytl;!
jalwHo "jediné místnou," prohlásiv, že s Koppenem zcela soublasí,
a uznávaje v př'íčině legátu vindikačního s vS'mínkou zř'ízeného beztoho
náhled Sabinianfl za věci přiměřen)' str. 4~)(j. násl. [V. llyní obzvl.
Arndts d. 48. str. 274 .. 317
Nové náhledy o této ot:izce pronáší
l\.oppel1, v souvislosti se svou theorií o jJo:iloupném vzniku pomědl
právních, v dogm. hhrb. XI. str. 182 .. 185. 205 .. 2J 8. srov. se
stl'. 196 .. 204. [Proti tomu Arndts ll. u. m. str. 317 ... 033.].

.J.

3) Mayer . n . u. m. §. 9· E. A. Scuffert, Das ges. Verausserllngsverbot hei Singular- und Universalfideicommissen nach R. R. lVli.inehen.
18iJ4. (:5!'ov. krit. Ueberschau II. str. 169. násl.) Neprávem vytS'ká poslednější možnosť vindikačního legátu ex clie. Srov. L. 1. §. 2. D. quih.
mod. usuf!'. am. 7. 4. L. ~). §. 2. D. Houfl'. qUl'madm. cav. 7. 9. L. 72.
§. 5. D. de cond. et dem. 35. 1. Fitting, Begriff der Rtickzie lmng stl'. 106.
násl. Unger, System II. §. 83. P. 7. a shora §. 73. P. 6. ~. 128. P.,
k t.omu Windscheid §. 648. P. 17. násl. Ihering n. u. m. stl'. 505 .
násl. [Arndts ll. u. m. str. 337. násl.]

F. Práva odkazem stiženého, zPjrnéna dle Ze.x Faládia.

§. 561.

,;

OdkaznÍk nemá o své újmě uchopiti se držby odkázaného
předmětu. Pak-li se uvázal jako takový v držení věci dědičné, pno
než dědic stal se držit.elem , a bez vúle tohoto, pÍ'Ísluší tOlll111 ()
interdidum quod legatol'lnl1 směřující k tomu, by vydána byla Yl'C
nazpět aneb nahradilo se interese.") Odkazem stížený múže ~a
žádati za restituci toho, oč dostane se odkazníku více na jeho
útraty, než mu bylo odkazem určeno, b) a tak i za náhradu n;í.·
kladú" ješto odkazník jest vúbec povinen, pokud dostane se jemu
užitek věci orl kázané, by Hesl též i bi'emena této. C) Zvláště však
a) Dig. ql1od . legat(\]'ul11. 43 . 3. Cod. qlll,rl1m (qnod) kgatorull1. 8. 3.
b) L. 70. §. 1. L. 116. §. 4. D. de legato 1. C) L. 58 . . 61. D. de regat. 1.

dúležitým práve'm dědice stíženého jest, že smí pro nemírné obtížení dědictví dle lex Falciclia rl) na odkazích něco sraziti.
POZIl . Dle rak. práva a dle jiných novějších zákonodárství nemá
takováto s l'ÓY.ha prúehodu (pouze dle curyš. 7,ák. miÍ. dědicům 1/10 dědictví
zllstati vyhrazena) ; o zl:ráeení odkazlt lze tec]y pouzo potud mluviti, pokud
přesahují majetkov}' stav dědictví. O tom Unger, Erbr. §. G6.

§. 562.
1) Právo, jakého poskytuje quarta Falcidia.
Dle lex Falcidia a) a pozdějšího práva, lex tuto rozšíhljícího, b)
mají zlt~tavel1é odkazy a jinaká těmto se rovnající darování, jež
se opírají o poslední pol'ízení, z pravidla pouze s tím obmezenÍm
b.ýti pl:ltnými , že zůstane dědicllm aspoň čtvrtina dědického jmění
prosta I'šeho bř·emene. 1) Vedlé toho má tedy dědic, jenž ve větší
Il :í('e jest obtížen, právo, z každého odkazu dle poměru tolik si
sľaziti , 1Il1l0ho-li potř'ebuje, aby sobě zachoval onu čtvrtinu (quarta
Falcidia). Toto své právo mllže provésti 2) obranou c) neb žalobou. cl)
a sice dle rúzny ch okolností, prosti"edkem rei vindicatio, e) indebiti
<.:ondictio, f) in factum actio, g) de dolo actio, h) a nepřímo prostředk e m intel'dictum quod lcgatorum, i) miHe též, vypláeeje odkaz,
nechati si dát jistotu, pak-li j)['etížení jest pO<.:hybné, a pak z této
jistoty později žalovati . k) Ale toto právo srážl,y má pl'úchocl r)
toliko vzhledem k oclkazlllll, jež uloženy byly dědici , dědieluD zákonným neb závětnÍm , nikoli však i vzhledem k těm odka:;;tull,
jež uloženy jsou odkazníku; li) než srážkou, kteráž onoho zasáhne,
utrpí i tyto poměrného umen šení. n) lerla že by to odporovalo vůli
ztlstavitelově. o )
d) ln st. d e legc Fakidia. 2. 22. Dig. ad legml1 Fa.lcicliam 35. 2. Cod.
6. 50. cf. Gai. II. 224 . . 227. Pauli sontt. III. 8.
a) L. 1. pr. D . h. t. 35. 2. pl'. J. h. t. 2. 22 b) Cf. a \ Gai II. 254.
§. 5. J. de iicleicomm. herecl. 2. 23. L. 2. 3. Cod. h. t . 6. 50. fl ) L. 18. pl'. D.
h . t. L. 5. Cod. ad Se. Trebell. 6. 49. r ) L. 5. 12. 18. Cod. II I. L. 2.. §. 2.
(L. 2. i f.) Cod. de 111. e. clouat. 8. ,,6. (57.). L. 77. §. 1. D. de I gi\t. rl. L.3:!.
~. 1. D. de don . il1t. Y. et u. 24. 1. C) L 14. §, 1. L. 80 . §. 1. D. h. t. d ) L. 1.
§. 11. eod. ") L. 26. pl' eod. f) L. 9. Cocl. h. t . cf. §. :141. not. 1'. g, L. 77.
i;i. ~ . D. de legato II. h) L . 23 . D. cl e d ,10 4. 3. i) Cf. Š 561. not. a k) L. 1.
§, 12. L. 31. D. h. t. L. 1. et sqq. D. si lui plus, quam 1'1"1' legem Faleirliam
licll<'Tit, lrgatum ess e c1icetul'. 35. 3. I) L. 1. §. 2. L. 18. pl' D. b. t. 35. 2.
m) L. 47. ~. 1. D. h. t. L. 23 .. (22). §. 5. L. 57. (55) ~. 2. D. ad Se. TreI1ell.
::6 . 1. ll) L. 32. § 4. D. L. t d . L 1. §. 10. D. ad Se. 1're llell. 36. 1. 0 ) L. 32.
~ . 4. eit. L. 25. §. 1. D. h. t. L. 21. § 1. D. de ann. leg. 33. 1. L. 77. §. 1.
in f. D. de legato II.
17*
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Pozn. 1) O této lex Falcidia, plebiscit a. u. 714., zprávu podává
v L. l. pl'. D. h. t. Paulus lib. sing. ad leg. Falc.: Lex Falcidia lata'
est, quae primo capite liberam legandi facultatem dedit usque ad dodrantem his verbis: Qui C'ives Romani s~mt, qui eorum post hane legem
rogatam testamentum faeel"e volet, ~tt eam pee~miam easque res quibusque
dare legare volet, i~ts potestasq~te esto, 'ut hae . lege sequenti li ce bit.
Secundo capite modum legatorum constituit his verbis: Quicunque eivis
Romanus post hane legem l"ogatam testamentwn faeiet. 'is quantam
euiq~te eivi Romano peeuniam iure publico dare lega1'e volet, ÚtS potestasque esto dum itCt detur legatztm, ne mintts quam pa1'tem qZtartam
hereditafis eo testamento hel"edes eapiant. Eis, qztib~ts qztid Ua datum
legatumve er'it, eam pec~miam sine jTa~tde sua capel'e lieeto, isque heres,
q~ti eam peezmiam dare iusstts damncttus erit, eam pec~miam debeto dare,
quam damnatus es!. Prvá kapitola vztahovala se ke starším, legáty obmezujícím zákonum, lex Furia a Voconia, kteréž tuto abrogaci se
zrušují. Gai. II. 225. 226. Ustanovení druhé kapitoly rozšíl'eno pak
IX) na fideikomisy prostředkem Se. Pegasianum, fl) na fideikomisy ab
intestato jmenovitě na. základě konstituce Diva Pia, a y) interpretací
i na jiné mortis causa capiones. Srov. not. b. IX • • Y
~) Co se týče zpusobu , jak se právo toto vykonává, zejména prostl'edkem doli exceptio, srov. Ubbelohde v pi"íčině věty: ipso iure compensatztr str. 57. násl.

§. 563.

.

,

, A

II .

Aby se zjistilo, zda-li a v jaké mlre byla zmenšena dědicovi
náležející čtvrtina, jest zapotřebí, by 1) vyšetř'il se pravý obnos
majetku dědického, jaký tu byl v době úmrtí zl!stavitelova, a) by
tedy vypočetla se nynější úhrn ková hodnota peněžitá všech práv
(aktiva), b) a od této odpočetly se dluhy (passiva), C) by však jako
vlastní dluhy dědičné pi"edkem srazily se i náklady, spojené s pohi'bením zůstavitele, d) pak ony s přijetím a se r,jištěním jmění
dědického spojené, e) dále povinný díl, f) jejž jiným osobám dlužno
,"yplatiti, jakož i vlastní díl povinný, g) jenž dědici stíženému náleží; 2) by taktéž zjistil se I) celkový obnos odkazl!v a jim se rovnajících darování, pokud zmenšuje se jimi to, co dědici náleží, h) při
a) §. 2. J. h. t. 2. 22. L. 73. pl'. D. h. t. 35. 2. cf. L . 9. eod . L. 30.
pr. L. 56. pl'. eod. b) L. 42. 6:1 . §. 1. L. 63. pl'. eod. cf. a) L. 73. §. 1 4.
fl) L. 56. pl'. §. 1. L. 63. §. 1. y) L 1. §. 18. L. 82. ď) L. 1. §. 17 L. 21. pl'.
L. 56 ~ 2 ,) L. 62. pl'. eo(1. C) §. 3. J. h. t. L 39. D eod. cf. L. 54. 81.
~. 1. 2.c eod. L. 6. pr. Cod. h. t.
d) §. 3. J. cit. L. 1. § 19 L. 2. D. h. t.
e) L. 72 eod L. 22. §. 9. Cod . de il1re delib. 6. 30. f) L 36. §. 1. C . • e.
(§. 1.) Cod. de inoff. test. 3. 28 . g) Cap. 16. 18. X. de testam. 3. 26. h) L. 1.
§. 10. L. 19. L. 87 . pl'. D. h. t. L. 50. 51. eod. L. 61. eod. L. 15. Cod. h. t.

čemž rovněž dlužno zřetel bráti k době úmrtí zůstavitelova. i) Pokud
r
pak tento obnos přesahuj e th čtvrtiny prvého obnosu, zmenší se
všechny odkazy o tolik, že zbude čtvrtina onoho prvního obnosu
čista.1<) Do této čtvrtiny však vpočte se~) dědici vše, co týž jako
ůědic obdrží neb podrží, I) tedy zejména též obnos odkaZl! neplatných neb odpadajících, m) a tak i ona čásť prelegátu, jež phpadá na jeho vlatltní díl dědický, u) nikoliv ale též, co dostane se 1')
jemu od jiných mimo díl dědický odkazem 0) aneb za příčinou vyplnění nějaké vÝ!pínky aneb čeho vyzíská q) prospěšným obchodem
dědidví se týkajícím, nikoliv však z dědictví samého, ovšemť pak
i to, co jemu dal zústavitel za živobytí s tímto ustanovením, r)
jakož i nemá sobě kromě této čtvrtiny Falcidiovy podržeti ') i to,
co jemu ně kterak teprve v poslední vúli zúmyslně dáno bylo na
místo oné čtvrtiny .

Pozn. 1) Vypočísti obnos dědictví jakož i odkazu na dobu úmrtí,
muže b~·ti obtížné, je-li pohledávka neb dluh dědičný aneb odkaz teprve později dospělým aneb s výmínkou zřízen aneb z jiných duvodu
nejistým co do obnosu. na př. vzhledem k době života nějaké osoby. Zde
si vypomáháme dle not. b. c. i. dílem připočtením cOJ11modum temporis,
dílem použitím počtu podobnosti a jistot. Srov. Arndts v Rtslex. Vl.
sLr: 3L3 . . 316. 331. (civ. SchL ll. str. 453. násl. 472.). Windscheid
§. 652 . pod č. 4.

2) Pravidlo to blíže vytknuto v L. 91. D. h t., kde však naznačují

se zároveň i jisté zvláštnosti ph universálním fideikomisu se
vyskytující. In quartam hereditatis, quam per legem Falcidiam heres
habere debet, imputantur res, quas iure hel'editario capit; non quas
iure legati vel fideicommissi vel implendae conditionis causa accipit;
nam haec in quartam non imputantur. Sed in fideicommissaria hereditate restituenda, sive legatum vel fideicommissum datum sit heredi
sive praecipere vel deducere vel retinere iussus est, in quartam id ei
imputatur; pro ea vero parte , quam accepit a eoherede, extra quartam,
id est, quod a eoherede aceipitur. Sed et si aceepta peeunia hereditatem
restituere rogatus sit, id quod accipit in quartam ei imputatur, ut D.
Pius constituit. Sed et quod implendae conditionis eausa fideicommissum
heredi datur, in eadem causa esse admittendum sciendum e'st; si quid
'1ero implendae conditionis causa hm'es aceipiat a legatariis, in Falcidiae computationem non prodesse, et ideo, si centum praedium legai) L. 30. §. 4. eod. L. 15. §. 3. i. f. eod. cf. a) L. 45. pl'. L. 66. pl'.
L . 73. §. 4. L. 88. §. 3. eod. fl ) L . 45. §. L L. 73. §. 2. L. 1. §. 12. eod.
y) L. 3. §. 2. L . 47. pro L . 68. pl'. eod. §. 220. P . 4. k) L . 73. §. 5. D. eocl.
I) L . '74. 91. D. h. t. cf. L ..15. §. 6. L. 24. §. 1. eoc1.
m) L. ll. pl'. L. 50 .
51. 76. §. 1. eod. u) L. 91. CIt. P) L. 40. §. 1. L. 76. pr. L.91. eod. o) L . 74.
91. cit. L . 15. §. 7. eod . cf. L. 29 L. 75. eod. L. 22. pl'. eod. q) L. 3. pr.
§. 1. eod . . r) L . 56. §. 5. eod. s) L. 75. 90. eod.
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ve rit defundus, si flninqua ginta b ere lli lugata l'ius tl edol'it, ce ntum legatis
t.:o mputation em fieri et quinrluagillta extra lJ ereditatem bab eri , lle ill
ll uartam ei imputentur. Srov. B ut.:hboltz, V. Prálegaten stl'. 43ti. násl. .
N eUller, D ie institutio ex r e. eerta str. 93 . . 116. Vang erow §.536.
(7. vyd. str. 470 .. 492.) . Ru dol'ff k P uehtov)'m Vo rles. §. 546. P. 3.
Jacoby v Lindově ZtsclJr. n. F. XVI. 2. a dol e §. 584. - Modifika(;j
pravidla tOllOtO poleml se týče odkazúv, obsalJují: a) L. 22. pl'. D . h. t.
Nesennius Apo llin aris Julio Paulo: Ex facto, domin e, speeies eiusmodi
in cidit : Titia filia s suas tres numero aequis ex partilms scripsit lJ er edes,
ot a sin gulis lega ta invicem dedit, ab un a tam en ita legwit tam eohel' edibus eius quam extraneii3, ut Falcidi ae sit loeus. Quaero, an aclver s u::i
coheredes suas, a quibus legata et ip sa aecep it, uti possit Faleidia, et, si
non possit ve l doli cxceptione summovenda est (sit), quemadmodnm ad yersus extranco s eomp utatio Falcicliae in iri po ssit ? R espondi : iel quidcm ,
quod a eoher ede legato1'um nomine pel'cipitur, non solet legatarii s p1'ofic ere , qu omi nus Falcidiam patiant.ur; sed quum is, llui legatum praestaturus est , ab eodem al iqui d ex te stam ento petit, non est audi endus
desiclerans uti ad versus eum Falcicliae ben eficio , si id, quocl per cepturus
est ex voluntate testatoris, supplc at quo d dedueel'e desic1erat. P lane
cet eris legatariis no n univ er sum, llu od co h eredi pra es tat, impn.tabit, se d
qu antum claturus esset, si nihil ab eo percip eret. brol'. B uchholtz, ZUl'
Lehl'e von den Wechsell egaten v Sello·vS·ch J ahrb . III. 7., von Prálegftt en str. 166. násl. 45 3. násl. Dernburg v civ. Arch. XLVII. str. 300.
násl. Arndts v koment . d. 47. str. 5. násl. b) L. 75. D. h. t. Sed si
ideo legatum ei datum est , ut integr a legata vel fideicommissa praestet,
deneganda erit aeti o legati, si lege Faleidia uti mallet. Dernburg n. n . m.
str. 294. násl. 298. násl. W indscheicl §. 652. P. 12.

3) Sr á? k a ]z var t y z r ů zn Ýcll d il ů

8.

,

.

d ěd

i e k Ých. 1)

564.

Je-li tu více dědicll , má každý z nich ]J1'0 svou osobu nárok
lm č tvrtině svého dílu dědick éh o, bez ohledu na to, zda-li a v j aké
rníí'e jsou stíženi i jeho spoludědi cové [in singulis heredibus ratio
leg. Falcidiae componenda est].") Romu dostane se ku svému podílu dědicl(ému též podil spoludědicův, na pL jako d ě dici po tomto,
tomu příslu š í ono právo pro oba podíly dědick é, pro každý zvláště. 1!)
Pak-li však 1) dostane se dědici na základě práva příro ftu více
dílů dědický ch, vypode se sice pro každý z nich kvarta zvl áště ,
ale co onen phbylým dílem dědickým více .obclrží než čtvrtinu
téhož,2) musí si uechati vpočítat ve kvartu svého původní ho poa) §. 1. J. h . t. 2. 22. L . 77 . D. b. t.

h) L. 1. §. 15. eo d.

tl ílu dědického. C) Taktéž 2) musí otec, jen~ se svým dítětem usta-

noven za clědi ce, nechati si vpočítat ve prospěch odkazů jemu
ulo žených, čeho vyzíská jako vlastllictví neb požívání tím, že dítčí
jeho ustanoveno za d ě di ce. d) 3) J e-li kdo povolán k různým po cÚlútn děd ickým , jsa vícekráte za dědice ustanoven, na př· . k ~j efl
nOlllU podílu s výmínkoll , Je jinému bez výfllínky, vypočte ;,;e kvarta
ode všech jako od jednoho, e) a to platí též f) i tehd y, pak-li kdo
obdrží dědictví spolu jako institutns i jako substitutus.~)
Pozn. I) Srov. vúbec v. d. Pfordten, Abh. Nr. 1. E. Hotťmaull
v Sello v)'clJ JalIl'b. 1. 9. Sigmund, Ueber Ji e llerechnung der lluarta
Falcidia, wenn eine und die selbe Person mehrere Th eile der selb en
EriJschaft erJJalt. lVfiinelJen. 1846. , t éž Arndts v Rtslex. VI. str. 316.
(t:iv. Schr. II. str. 466.) násl. Vangerow II. §. fí35. Brinz §. 218.
Windsc heid §. 653. Jul. Awul1n, Die DC l'ech nung der Faleiclia bl' i
Vereinigung m ehr el'er E rlJth eile durch Accl'escenz oder Potestas, sowie
bei der Vulgnr- und Pupillarsub stitution , 1876 ., o tom Leist v Giittinger
gel. Anzeigen 1876. Č. 13. str. 388 .. 411.

2) Brinz str. 934. n. k. nechápe , kterak "z L. 78. h . t. lze toho
dovozovati;" neboť "polo že ní otázky v úvodu vyžaduje b II cr separat.:i
ne b l,onfu si, nikoliv smísení se parace rt konťu se." Ale dotaz onen zni:
Quodsi alterutro eorum deficiente alter heres solus extiterit, utrunl
perinde ratio legis Falcidiae habenda sit, ac si statim ah initio i:;
solus here s institutus esset, an singularum portionum separat.im caUSGC
spectandae si nt ? A ro zhodnuti zni : s. p. se paratim caU:iae speetaudac
sunt, předpokládaje ovšem, že něco na tom záleží , a tomu jest tak pouze
v tom případě, když oba díly d ědic ké jsou ne stejně stiž eny a aspoú
jed e n z nich jest př e tížen, eož př edpo ldáLl á, /'e j edno mu neb dr uh é lllll
dědici j so u zejm éna ulo že ny ur{;ité odkazy. Alo pak-li že dle toho d ě di l:
obdržel by na základě přírostu ví ce n ež 1/4 celého d ě dictví , prospěje
to ! cg,t tMům jeho púvodního přetí že n é ho podílu dědidcé ho , zrovna j a ko
zi:;k, jenž j em u jako d ě dici vzejde odpadnutím l egá tův. E t placet, si iLB
pan legatis exhausta sit, q ui heres extiterit, adiu vari legatarios pel'
defi eientem partem, quia ea (quae) 110n es t. legati :l onel'ata, quia et
legata, quae apud heredem r emanent, effi eiunt, ut ceteris le gatariis aut
nihil aut minus detrahatur ; si vero defecta pars fuerit exhaust'l, perinel o
in ea ponenda m rationem legis Falcidiae, atque si ad eum ip sum perti ,
nOl'et, a quo defecta fieret. Proti Brinzovi t éž Vangerow §. 3:35. (7. vycl.
III. str. 467.) Windseh eid §. 653. P. 16.

3) Zřejmě a obe cně uznává s e to v L . 87 . §. 4. V. h. t. p ro
t en případ, vstoupí-li l~cc1()s p ě l é mu dítěti sub stituovaný s polud ě di c jako
vulgární sub stitut lIa téh ož místo. Proti odchylujícímu se náhleclu
C) L . 78. eo d. d . §. [,(j5 . not. I. L. 1. §. 14. D. eocl. d) L. 21. §. 1.
L.25. pro eod. e) L. ll. §. 7. L . 87. §. 3. eod. f) L. 1. §. 13. L. 87. §. 4. 5.
8. !ll f. eo d.
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Baronovu, Gesammtrechtsverh. str. 470. násl. srov. Vangerow n. u. m.
str. 465. násl. Naproti tomu však vzbudila v jednom ohledu pochybnosť L. l. §. 13 . D. h. t. Id, quod ex substitutione coherodis
ad coheredem pervenit, proficit legatariis; is enim similis est hores
(Huschke [v Lindově Ztsohr. n. F . VII. str. 198.J chce, by se opravilo: 'jere, Mommsen by přetrhlo se: heres) , ex parte pure ex p arte
su b conditione heredi instituto. Sed ea, qnae ab eo legata sunt, si
omiserit hereditatem, non augebuntur, scilicet, si ab eo nominntim
data sunt, non: qttisqttis mihi hens er·it. Dle poslední věty vtrdí se,
že spojením obou dílů dědických nemohou nikterakž získati odLazy
jmenovitě uložené institutu, jenž odpadl, ačkoliv dle §. 543 . připadn ou
přece za obtíž substitutovi. Vangerow n. u. m. str. 464. násl. To pi"edpokládá, že úno ab eo nevztahujeme na předchá~ející is, . nýbrž na
cohered'is, což gramaticky sotva lze připustiti, leda že bychom čtli qui
omiserit, což i Mommsen schvaluje. Tutéž vadu , nehledě k jiným, lze
vytknouti náhledu DoneHovu [Comm. VIII. 23. §. 5. sqq.J, kteréhož
i Huschke a Pernice (§. 565. P. 1.) opět se zastává, dle kteréhožto
náhledu činí se rozdíl, zda-li spoludědic ustanovený odpadl př'ed ueb
po smrti zůstavitelově. Vztahujeme-li však ab eo na spoludědice (coheres)
substituovaného , pojednává poslední věta v případě práva přírostu (č. 1.)
Hoffmann n. u. m. str. 385. násl. Arndts n. u. m. str. 317 . (457.)Windscheid n. u. m. P. 7. 8., př' edpokládaj e v L. 1. §. 13. cit. vzájemnou substituci, považuje odpor této s L. 87. §. 4 . za Ilerozluštitelný,
dává však přednosť poslednímu místu, jakožto dle L. 74. D. de legato I.
(srov. §. 543. n. k.) důslednějšímu,

§. 565.
Též na základě pupillární suhstituce mohou vzniknouti zvláštní
modifikace při provádění zákona Falcidiova :
, Otec může odkazy stížiti dědictví poručencovo pouze potud,
pokud ono jest jeho, otcovo dědictví, substituta pupillárního co takového jenom potud, pokud týž nepřímo stane se dědicem otcovým,
a kvartu dlužno vypočísti toliko dle stavu otcovské pozůstalosti
v době úmrtí otcova.
'
Odkazy, jež uloženy byly substitutu vyděděného poručence
co takovému, jsou zcela neplatny, i když poslednější obdařen odkazy, a) aneb přece též obdržel, nikoliv vúlÍ otcovou, b) otcovské
dědictví aneb čásť jeho; C) jenom pokud substitut sám obdrží mimo
to jako odkazník aneb jako dědic něco z majetku otcova, jsou oda) L . 24. Cod. de legato 6. 37, L . 41. §. 3, D. de testam. mil. 29. L cf,

§. 542. L. 87. §. 7. D. h. t. 35. 2. C) L. 103. pro D, de legat. III.

kazy platné, a sice jako odkazy mlčky s výmínkou učiněné , pro
něž v poslednějším případě dlužno vypočísti kvartu dle stavu dě
dictví otcova v době jeho úmrtí spolu s odkazy, jež uloženy byly
bez výmínky substitutovi jako dědici otcovu. cl)
Je-li dědicem otcovým dítko, sluší odkazy, uložené substitutovi
a poručenci , počítati dohromadye) z otcovského dědictví jako odkazy s výmínkou a bez výmínky učiněné , pro oboje odkazy zase
dlužno kvartu společně určiti dle oné svrchu řečené doby, neble.dě
nikterakž k pozdějšíma umenšení neb rozmnožení majetku pupillárního, f) byť třeba poručenec, nikoliv viUí otcovu, lm svému podílu jako dědic spoludědice llabyl ještě jiného dílu dědického . g)
Je-li více osob témuž poručenci substituováno, počítá zase každý
pro sebe. h)
Pak-li dále substitut pupillární jest zároveň spoludědicem poručencovým, ponesou oba nyní spojené díly otcovského dědictví
veškeré odkazy, jež uloženy byly jednomu i druhému, a sice prvému
i co institutu i co substitutu uložené, a kvarta vypočte se z obou
společně ; i) a totéž má místo i tehdy, když jeden a týž substitut
dědí po více dětech téhož otce jako substitut pu pillárnU) Avšak
v prvém případě zůstanou každým zpúsobem jenom v té míře
v platnosti odkazy, jež poručen Cl samému již př'es míru uloženy
byly, jak platily pro onoho, byť i spoludědici substituovanému zbylo
z j eho púvodního dílu dědického více než čtvrtina ; I) a taktéž
dlužno za to mít.i ve druhém pi'ípad ě , byl-li díl dědický jednoho
neb druhého pOľučence již sám o sobě přetížen.
Pozn. Obsah tohoto §. jest pro neslladnQsť těch kter5'ch míst
v jednotlivých kusech velmi sporný. Srov. o tom mimo spisy v §. 564.
P . 1. uvedené ještě z vláště Huschke, "Die Prastation der Legate in
Doppeltestamenten" v Lindově Ztschr. ll. F. Vl. ll. VII. 2. 6. Herrmanll tamto VIII. 14. a obzvláště Vangerow v r,iv. Arch . XXXVI. 10.
12. XXXVII . 13., pak H. Pernice , Commentationes iur. rom. duae. 1855.
comm . 1. , a Gordan , De legis Falcidiae ratione in duplicibus testamentis
ponenda. Bonnae 1856. (srov. Schletterovy Jahrb . III. str. 263 .) Baron,
Gesammtrechtsverh . str. 467. násl. 490. násl. E. Hoffmann v civ. Arch.
XLIX. 4 . Vangerow, Pand. 7. vycl. III. str, -167 .. 476. Windscheicl
§. 653. P. 10 . . 13. Pi§tak v civ. Arch . LVIII. 12. str. 383 .. 427.
d) L,
L. 31. eod.
L . 79. eod.
L . 14. §. 3.
§. 564. not.
b. b. t. cf.

10. ll. §'. 8, D, b. t , 35. 2. cf. L. L §. 12, eod. e) L 1. §. 12.
cf. L. L Pl', §. 1. D. si cui plus. 35. 3. f) L . ll. §. 5. D. b. t.
cf. L . 41. §. 6. D. de vulg, et pup. subst. 28, 6 g) L. 42, D . 1. C.
D. b. t . 35 . 2, cf. not, b, c, b) L. ll. §. 6.' L . 80, pl'. ead. cf.
a. i) L. 87. §. 4, 5. 8. eod. cf. L . 41. §. 6. D. cit. k) L. 14, §. 2.
not. g. I) L . 87. §, 4, eod.
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4) Kdy sr á ž k ft

11

e mám í sta.

§. 566.
Užívání zákona falcidiekého jest vúbec vyloučeno 1) při závojínú; a) :2) vedlé zřetelně vyslovené vůle ') zl1stavitelovy;")
3) vzdá-li se dědic práva toho, bncf si, že vědomě a bez výhradý
zapraví zcela odkazy, c) aneb že jenom píipoví zúplné jiéh vyplaéenÍ; (1) ano i tehdy, pak-li rlčdic v takovémto úmyslu zapraví zcela
i jenolfl jednotlivé odkazy, má se za to pokládati, jako by mlčky~)
zř'ekl se srážky i co se t}iče ostatních odkazú; e) 4) pak-li dědic
zamešká poř'íditi si inventář; f) 5) při universálním fideikomisu,
pak-li dědic z donucení uváže se ý dědictvÍ. (§. 587.).3)
větkh

Pozn . . 1) Co se týče v}'jímky pod č. 2) jest sporno, předpokládá-li
zákaz srážky? aneb stačí snad, aby zflstavitel odkázal více
lle~ 3/4 svého jmění, ani~ by byl na omylu co do stavu svého majetku?
Poslednějšíbo lláhledu zastává se oproti mínění dosud vládnoucímu
Marczoll v Loh1'ově Mag. IV. str. 354. násl. a opětně Neuner, Die
illstitutio ex 1'e eerta str. 117. násl. Pravda jest uprostřed Arndts
v Rtslex. VI. str. 320. (civ. Schl'. II. stl'. 460. nLl.). Vangerow~. 538.
P. 1. 2. Proti tomu Brinz str. 938. násL, jenž žádá v}rslovného zákazu; ale proti tomu zase ,VindscheiLl §. 651. P. 1.
~) Hledě k v.írjímce 3) snaží se PucMa §. 548. [nut. d.] odstraniti
větu uvedenou v not. e. jakožto nerozumnou a nahraditi ji jin,Írm výkladem zákona. Prot.i tomu Sintenis §. 215 . P. 48. Windscheid P. 11.
3) Pražádnou skutečnou výjímlm z pravidla neobsahují L. 28.
§. 1. D. de legato I. L. 57. §. 1. D. h. t. cf. L. 1. §. 10. eod. L. 1.
§. 12. D. de dot.e praeleg. 33. 4.; taktéž nikoli L. 15. Cod. h. t.,
kterouž Miihlenbruch §. 761. [Po 2.J a Pucbta §. 549. [not. b.J ~ nedorozumění vztahují na odkaz hospodářského inventář' e statku (instrumentum fundi) , lrdežto místo ono mluví pouze o listinách onoho statku
se týkDjících (instrumenta praediorum). Arndts n. U. m. str. 322. (462.)
P. 347. srov. Rudorff k Puchtovy n. U . m. not. h.
se

v}'~lovn)r

§.

567.

Hledě

k jeclllotli vým oclkazúm, múže srážka bud' 1) v tom .
zpú~obu . oclpadnouti, že jenom právě dědic škoduje srážku tu, aneb
a) L. 7. Cod h. t. 6. 50. L. 12. Cod. de trstam. lili\. 6. 21. cf. L . 17.
~)2. 96. D. h. t. 35 2.
b) Nov. 1. cap. 2. ~. 2. cJ. L . 27. ]) h. t. C) L. 1. fl.
Cod. h. t. L. fl . §. 5. D. de lUl'. ct faeti ignol'. 22. 6. cf. L. 15. §. 2. L. 16.
pl'. D. h. t. d) L. 19. Cad. h. t. 6. 50. L. 46.71. D. h. t. d . L. 15. §. 1. eod.
e) Nov. 1. cap. 3. f) L. 22. §. 14. c. (§. 14.) Cod. de iure delib. 6. 30. Nov. 1.
cap. 2. §. 2. i. pl'. cf. §. 509.

2) na ~l\Odu ostatllích oclkazníkt'l, tím že tito utrpí o tolik vět8í
srážku, aby uhradila se nedostávající se kvarta, aneb 3) tak, Že
z majetku odrazí se napl"ed odkaz jako dluh, dědici ]JÍ'Ísluší pOUZI'
čtvrtina ostatního jmění a dle toho ustanoví se míra srážky, o l(terouy
zmenšiti se mají ostatní odkazy . 1)
Každý z těchto pl'íparlú múže nastati dle nal'Ízení zltstavitelova; ") v pí'ípadě pothy bnosti však pll sobí zákaz srážky z jednotlivého odkazu účinek nejprve jmenovaný, a to pold<iclá se jako
Ly mlčky bylo zamýšleno, pak-li Zll stavitel zaldzal odkazníkovi
ZGiziti pozemek jemu odkázaný. b) Mimo to nastane týž účúlelc
pak-li dědic vr-dal se s\'ého pl'iÍ,va C) toliko co clo jednotlivých odkaziL aneb hleděl tyto zúmyslně zmařiti. (1J Ti'etí pak účinek nastane, když zústa vítel Zl'ídil odkRzy dílem jako vojín, dílem jako
nevojín , a sice vzhledem k odkazlun prvnějším , e) d,Ue v tom pi"íparlě,. pak-li odkázal muž manželce věci, kteréž jenom pro ní byl
lJoí'ídil, ť) konečně 2) při odkazll dílu povinného Il") a při odkazech
k dobročinnému účelu zj"ízenýdl. Ii)
Pozn. 1) Není správné, praví-li Puchta §. 549. [po not. k.J všeobecni', že prST sprostění na základě předpisu právního, dle něhož 11: odkazu dlužno přihlížeti jako k aes a1ienum, má zcela t§ž výsledek, jako
v případě pod č . 1. Pak-li na př . z 1200 majetností 2UO ad pius
causas a 800 jin)'m jest odkázáno, musel by dle pravidla dědic míti
300, a k tomu musely by dáti ony 20 , ti ostatní 80; ale dědic m úže
žádati pouze 250 a poslednější utrpí toliko srážku 50; neutrpí pražádné srážky, obnášejí-li jich odkazy pouze 200, ony ad pin s causas
800. Pak·li naproti tomu při stejném jm6ní obnášejí odkazy ad pias
causas na př . 1000, ostatní 80U, obmezovaly by se dle pravidla ony
na 500, tyto na 400 , a dědic podržel Ly 300; . ale nyní obdrží poslední pouze 150, dčt.lic 50. Srov. Rudorff k Puchtov,Írm Vorles. II.
§. 549. P. 1. Vangerow §. 538. 7. vytl. II. str. 499. , též Wind scheid
§. G52. P. 24.
2) Vangerow ll. u. m. Sintenis §. 215. n. k.; avšak M. Windscheid n. U. 111. - Dle Č. 3. sluší naložiti i s oným pi"ípadem, když
oLlkaz vedlé úmluvy zří"en byl jako neodvolateln)'. Seuffertttv Arch .
XII. 279.

a) Nov. 1. cap. 2. §. 2. L. 88. pl'. §. 1. 2. D. h. L 35. 2. cf. L. 64. eocl.
u) :\01'. 119. ca)!. ll. C) No v. 1. ,ap. 3. cf. §. 56G . not . . c .. e. rl) L. 59. p:'.
D. ll. t. e) L. 17. §. 4. L. 18. D. de test. mil. 20. 1. L. 17. 92. D. h. t.
r) L. 81. §. 2. D. h. t. 35. 2. g) L. 87. § 4. D. de legato II. L. 36. pl' ... §. 1. e.
(pl'. §. 1.) Cod. de inoff. testam. 3. 28. h) Nov. 131. cap . 12.
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II. O jednotlivých druzích singulárních odkazÍl zvláště.

§. 568.
Předmětem svým jsou odkazy rúznosti nevyčerpatelné. Jednotlivé druhy však třeba zvláště vytknouti. Prameny obsahují řadu
titulů , v nichž pojednává se o předmětech odkazú; tyto titule obsahují však z většího dílu toliko výklady poslední vůle, kt.eréžto
interpretace opírají se zhusta pouze o ř'ímské užívání mluvy, pročež
nelr.e dnešního času vůbec je pokládati za rozhodující.

Pozn. Srov. vůbec Unger, Erbr. §. 67 . . 76. Arndts v
Gliickova koment. d. 46. str. 91. násl.

pokrač.

§. 569.
A. Odkaz jednotliv.1ích

určitých věcí.

1)

Je-li určit.á věc předmětem odkazu (species legata), dlužno
rozeznávati:
1) Věc uáleží k dědictví. Po té stane se odkazník bezprost.ředně vlastníkem věci a) [§. 560.J, jakmile dies legat.i cedit et
venit; můžeť věc tuto žalobou vlastnickou stíhati i s příbyt.kem
a příslušenstvím jejím, b) má také jako vindikant [§. 167.J od
oné doby právo k požitkům , C) ale jest také povinen, uznati bře
mena a. práva jiných osob, jež na věci váznou, cl) obzvláště též propustiti zase služebnosti. příslušející osobě odkazem stižené. e) Pak-li
však právo to jest takové, jež odnímá vlastníkovi věc samu z držení
aneb přece odnímá jemu nejdúležit.ější užitek z ní pocházející aneb
odnětím jeho hrozí, jako emfyteuse (zákup) aneb superficies (právo
k povrchu), právo požívací, právo zástavní, nemúže odkazem stížený na odkazníku práva svého více dobyti, f) a jest povinen vydati věc, prostou tohoto obmezení, S') náleží-li třetímu a pak-li Z(lstavitel o tom věděl; příslušelo-li však ono právo oclkazníkovi
a) L . 1. Cod. commun. de legato 6. 43. §. 2. J. de legato 2. 20. cf. §. 560.
not. b. C. b) L. 24. §. 2. D. de legato I. L . 39. D: de legato II. L . 16. L. 91.
§. 3 .. 6. D. cle legato III. cf. L 44. 86. eod. C) L . 42 . D. de usu!'. 22. 1. cf.
L. 32. §. 1. D. de legato II. fragm. Vat. §. 44. L. 120. §. 2. D. de legato I.
d) Arg. L. 45 §.2. !J . de legato I. L. 69. §. 3. eod. e) L. 116. §. 4. D. eocl.
L . 18. D. de ser·vit. 8. 1. f) L. 26. 76. §. 2. D. de legato II. S') L. 66. §. 6.
eod. L. 57. D. de legato I. §. 5. J. de legat. 2. 20. L. 6. Cod de íideicomm. 6.
42. cf. L. 21. D cle probat. 22. 3.

samému, nemúže týž mimo nabytí vlastnictví činiti žádný další
nárok; h) předpokládaje všude, že není na snadě jiná poznatelná
vLIle zústavitelova. '2) Zda-li ostatně zůstavitel omylem vlastní SVOlL
věc pokládal za cizí, nepůsobí na platnosť odkazu. i) Je-li jenom
čásť věci předmětem odkazu, nastanou účinky shora vypsané pro
parte; pak-li však věc reálně· jest nedílnou, je~ odkazníka uspokojiti peněžitou hodnotou části. k)
2) Věc náleží osobě odkaz'em stížené. TLl nenabývá se sice
vlastnictví bezprostředně, odkaz však nutno vyplniti, byť i byl pokládal zůstavitel věc za svou vlastní. l )
3) Věc náleží osobě třetí. Odkazník může pak, věděl-li o tQm
z11stavitel, žádati osobní žalobou, by jemu věc se zaopatř'ila, aneb,
kde bez př'ílišného obtížení toho nelze, žádati aspoú hodnotu té
věci , m) leda že by splnění stalo se vůbec nemožným 11) bez viny
a obmeškání se povinovaného. Jest-li že však zůstavitel věc odkázal jako svou vlastní. může odkazník dosíci O) sice držby k vydržení vedoucí (pro legato), s připočtením držby, P) z pravidla q)
však nemůže žádati 3) za propúj6ení vlastnictví aneb hodnoty jeho, r)
tudíř. i nikoli za evikci. S) Totéž platí, je-li věc dílem cizí, vzhledem
k tomuto dílu. t) Pak-li zústavitel odkázal věc třetí osobě náležející, ke kteréž jemu aneb osobě odkazem stížené přísluší věcné
právo, jež lze dále pí'evésti, obdrží odkazník aspoÍl toto právo,
pokuJ nebyl úmysl dárcúv zaměřen , aby týž obdržel více. U) Pak-li
zústavitel scizil věc teprve po té. když byl odkaz Zl'ídil, platí to
z pravidla tak, jako by odkaz vzal zase zpět (§. 551.); 4) jestli-že
věci té nabyl později, nastanou účinky pod č. l. jmenované; pak-li
věc odkázanou nejprve scizil a pak zase této nabyl, múže v tom
jeviti se obnovení odkazu zrušeného, ale že tomu tak, není právní
domněnkou . V)
4) Náleží-li věc odkazníku samému, jest odkaz neúčinným;
ale týž múže žádat.i náhradu, pokud t.eprve po zřízení odkazu na
b) L. 85. D. de legat, JL i) §. ll. J. I. c. k) Arg. L. 26. §. ; . D (le
legato J. 1) L. 67. §. S. D. de legat. ll. m) §. 4. J. I. c. L. 39. §. I. L. 71.
§. 3. D. de legat. I. L. II §. 17. L. 14. §. 2. L. 30. §. ult. D. de le,gat. II.I.
cf. L . 61 D. a(\ leg. Falc 35. 2. (§. 563 not. h.). U) §. 16. J. 1. c. L. 22. §. 2.
D. de legat. nI. 0) Dig. pro legato. 41. 8. cf. L. 1. §. 2. D. de Pllbl. ac r. 6
2. §. 170. P. 1. p) L. 14. §. L D. de uSllcap . 41. 3. q, Cf L. 10. Cod. de
legato 6. 37. L. 6. Cod. de tirleicomm. 6. 42. L. 74. (72) D. ad Sc. Trebell.
36. 1. r) L. 67. §. 8. D. de hgat. II. s) L. 77. § 8. D. de legato t) L. 5.
§. 1. 2. D. de legato I. L 30. §. 4. D. de legato III. cf. not. g. U) L. 71 . §.6.
D. de legato I. cf. L. 68. pl'. D. cle legat. III. V) L. 15. D. d" adim legato 34.
4. cf. L. 27 . pl'. §. 1. eocl. L . 79. §. 3. D. de legato III.

no
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základě

vzájemného plnění věci té nabyl, nikoliv ale od zústavitele
samého. W) Patř"ila-li jemu věe odkázaná již v oné době, jest odkaz
bez účinku, byť i později nebyl více vlastníkem, X) vyjímaje a) když
byla mu věc odkázána pro pi"ípacl, že by ji zcizil di"íve než zllstavitel zemřel, Y) aneb b) s výmÍnkou nějakou,5) již ti-eba později
splniti, ") c) náleželo-li mu lastnictvi věó pouze do odvolállÍ, "O)
cl) 6) př'íslušelo-li zllstaviteli aneb dědici , aneb, pak-li toto zústaviteli bylo známo, též osobě třetí věcné právo k věci, jako právo
zástamÍ, na základě kteréhož mohla by se mu věc ona docela
odejtllouti, aneb jako emfyteuse, superncies, právo požÍvací (nikoli
sllad pouze služebnosť pozemková), bb) kterýmiž právy zbavuje ·S€l
týž podstatuého užitku s vlastnictvím spojeného, aneb pak-li jemu
příslušelo CO) též jenom e) pohledávání za osobou odkazem stíženou
vzhledem ku věn od kázané. 7)
Pozn. 1) Arndts v Rtslex. VI. str. 324 . . 329. (civ. Schr, II.
stl'. 464 .. 470.) II V lwmellt. cl. 46. str. 95 .. 199. 223. násl.
2 Dernburg, Pťandr. 1. str. 133 .. 135. Unger, Erbr. §. 67. P. 1.
Arndts, d. 4G. str. 127. násl. Byla-li věř'iteli zástavnímu ookázána věc
jemu zástavou daná, zanikne zástavní · jeho právo konfu sí (splynutím),
ale pohledávka jeho trvá dále, si voluntas testatori3 compensare volentis
evidenter non ostenderetur (not. h,) cf. L. 16. Cod. de legato 6. 37 .
Neprávem však tvrdí se (Rosshirt II. str. 159.), že pr}7 musí osoba
stížená zříditi mu jinou zástavu aneb zapraviti dluh, byť i dlužníkem
byla osoba třetí. Žádným způsobem nepraví tak Paulus v sentt. III. 6.
§. 8. Si res obligata cl'editori, cuius causam t estator non ignol'avit,
pel' damnationem legata sit, luitio ad heredis sollicitudinem spectat.
Arndts v Rtslex. VI. str. 327. (civ. Schl'. str. 467.) , v koment. str. 144.
násl. Srov. Unger p. 2.

,-

I~ .

otroka, když později stal se zase otrokem, pokládati vllbec
za otroka odkázaného, alebrž spíše z tohoto důvodu "non tamen
legatum eius resuscitabitur," proto že týž "novus videtur llOmo es se, "
jak L. 27. §. 1. eit. dí.
5) L. 1. §. 2. D, de reg. Cat. Item si tibi legatus est fundus ,
qui scribendi testamellti tempore tuus est, si eum vivo testa tore alienítvet'is, legatum tibi debetur, ([uod nOll deberetul', si testator statim
decessisset. Slova vyznačená dlužno pojímati jako výmínlm odkazu doloženou, nikoliv jako podmínku účinnosti odkazu bez výmínky zl'ízelléLo. Ostatně neprávem mají za to mnozí, že odkaz vlastní věci jenom
s touto podmínkou jest platným. S touto podmínkou platí odkaz přes
u:stanoveuí regulae Catonianae, s jinou pak vedle tohoto pravidla. L. 98.
D. de eond. lYIea res sub conditione legal'i mihi potest, ([uia in huiusmodi legatis non testamenti facti tempu s sed conditionis expletae spectari
oportet. Arnclts II Rh. lYIus. V. str. 207. násl. 230. násl. (civ. Schl'. II.
stl'. 487. násl. 502. násL) v Rtslex. stl'. 328. (civ. Scbr. str. 469.)
násl. v koment. str, 223. násl. Unger, P. 14 .. 16.
.
6) Srov. Dernburg, Pfclr. I. str. 135 .. 137. Arndts v koment .
. stl', 230. násl. Co se týče L. 66. §. 6. cit. (not. bb.) obzvláště srov.
ll . U. m. str. 235. s Windscheidem §. 654. P. 16. 23.
7) Arndt" n. u. m. str. 231. násl. Windscheid, P. 25. připouští
však toto u:stanovení, tl'eba by pohledávání při:slušelo samému zůstaviteli,
jenom pro ten pÍ'Ípad, kdy~ jemu pohledávání bylo známo, arg. L. 45.
§. 1. '2. L.· 70. pl'. §. 1. Dig. de legato I.

§. 570.
B. Odkaz

věci

hromadné.

4) Srov. Unger, P. 4 . . 6. V příčině otázky, nabude-li v případě
pochybnosti odkaz zase platnosti opětným nabytím scizené věci (not. v.),
shledává Unger P. 5. odpor v pr. I'. Ale L . 79. §. 3, cit. neodporuje
L. 15. cit., protože nedí ničeho o tom, že hy testator sám propustil
na svobodu ot.roka odkázaného, a L. '.27 . pro dí jenom: legatum potast
p1'ocedere, si reclimatur. Nelze také nižádn}7 odpor připustiti mezi
L. 27. pr. a L. 27. §. 1. eod. V čem L. 79. §. 3. cit. a L. 27. §. 1.
cit. nesouhlasí, jest pouze to, zda-li lze odkázaného a na svobodu p1'o-

Odkázána-li věc hromadná (§. 48.), muže odkazník, je-li
tu pochyblJosť nějak6, táhnouti se a) pouze k těm věcím, ale ke
všelll těm věcím, ktel'éž ještě v době úmrtí zůstavitelova tvořili
veškerosť. Ustanovení S. 569. lze taktéž užiti zde, pokud totiž i tu
zústaven byl pi'edmět individuálně určitý. Ostatně může zll stavitel
dle libosti zCtstaviti někomu určitý druh věcí ze svého majetku
p o cl j m é ne IlJ h J' o m ad n Ým, o čemž bližší podává výklady více
zvláštníl'h titulflv. b) Odl\flz takovéhoto souboru věd mllže býti též
toliko pl'ídavkem neb pi'ívěskelll Je jinému odkazu; pak trvá týž
pouze ~ tílllto jako odkazem hLtvnÍm. C)

\V) §, 6. J . dc~ legat, 2 20, L. 34. §, 2, D, de legato I. x) S. 10. J. L c, cf.
§, 550. P, 2. L . 66, §. 6, ill f. D, de legat. JI, Y) L , I, §. 2, D. de I' g, Cat.

3G . :2.

34. 7. L, 18, D, de legato lI. z) L. 41. §,. 2. D. :le legato 1. L, 98 D. de cond,
pt tlem. 35. 1. cf § 550 !lOt. cl
aa) L, 8:2, §, 1. D, de legat, 1 bb) L. 71.
§' 5 L . 86 § 4 eod. cf, L.86, pl'. L. ;13, §, 3, cod. L , 66, ~, 6. in f, D. do
legato II ce) L. 39 §, 2, D. dQ legato 1.

::;4 2. ,f. L, 79, §. 1. D d.o legat. III. L 65 §. 4" 7 L 66. L 81 §,
eoli, c) L. l. §, 1. D, de !listl'. leg. 33. 7

3) Arndts n. U. m. str. 152. násl. 179. násl. Unger, P. 9, . 12.

' ..

puštěného

ještě

J, de legato 2, 20. L. 21. D. de legat, I L, 28, D, quando dies
cle tritico vino vel oleo legato 33 6, de imtl'llcto vel il1SlrllIIll'ut .. I gato 33 7 de penu legata 33 9 de sllppellectile legata 33 10, de
a) § 18
b) Dig

auro ,lI'gel110 Illlltldo nrnalllellt.is ungllentis veste vrl vestimentis et statllÍs lrgatis,

t. .3
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ještě

§.

571.

C. Odkaz úh1'nht neh mnQžství (7cvant-ity).
Je-li odkázán určitý součet neb množství věcí zastupitelných,
bez jiného obmezení, a) směl-uje žaloba z odkazu k zapravení těchto
věcí , bvť
i druhu toto nenalézalo se ničeho v dědictví, b) při čemž
"
stíženému přísluší. voliti kvalitu blíže nevytčenou. C) Pak-li odkázány
byly věci zastupitelné, aniž by se ustanovilo množství jejich, pi'estává odkaz na tom, co nalézá se v pozůstalosti, d) taktbž byly-li
odkázány hotové peníze bez udání obnosu.
Pozn. V

pJ~íčině

odkazu obnosu

peněžitého

a odkazu hotovosti

peněžité Ai'nclts v koment. d. 46. str. 203 . násl.

§. 572.

D. Odkaz

' ..

důchodu.

Obnos neb množství lze odkázati jakožto plnění po určitých
lhůtách se opakující, a) . budsi po čas života odkazníkova, jak za to
míti sluší v případě pochybnosti. h) aneb též s rozšÍi'ením na jeho
dědice a na dědice těchto, jako d ů ch o d stále se opakující, C) lišící
se od odkazu určité sumy, kdež vytknuty jsou různé lhúty platební d) [tak zv. odkaz I h ů t, Ra ten vermachtniss]. Onen odkaz
důchodu rozděluje se na tolik jednotlivých odkazů, kolik tu lhút
platebních, z těchto pak každý odkaz má svou dobu nápadu, v pří
padě pochyby na počátku lhůty vytčené. e) Když se vypočítává
kvarta, třeba uvésti f) každý splatil)! důchod na jeho hodnotu v době
úmrtí, berouc zl'etel k úrokům mezitimným; kdy pak poprvé vyskvtne se zmenšení kvarty, po té může dědic žádati poměrnou
srá.žku z jednotli vých cltkhodů , nazpět počítaje, aneb může zastaviti
další plaeení, porážeje sobě oč kvarta zmenšena; g) jde-li tu však
a) L 5. D de trit. lťg 33 . 6. b) L. 3 pl' eod. C) L. 4 . eod. d) L. 12. 3. §. 1. L. 6. et sqq eod . cf. L. 51. D. cle legato I. §. 57U not. b.
a) Dia. de annllis lerratis et fideicommissis 33. 1. b) L. 8. D. I. c·
c) L 22. Co"'d de legat. 6. 37 cf L 65 D. cle V S d) L. 3. D. h t. 33. 1·
L. 20. 26. §. 2. D. de qllando dies . 36 2 e) L 4 5. 8 ll. 22. D. h. t. 33.
1~

L. 10 .. ,2. pl'. § 1 .. 6 D. qllando lI.íes 36 2 L. 1. Cocl eocl. 6.53. L . 10·
D. cle cap. min 4. 5. f) L.45. pl'. L. 73 §. 4. D. acl leg. Falc. 35 2. g) L. 47·
Pl'. D. I. c.

o jmé odkazy, muze vzíti se v počet bud' hodnota, jakou
prodej důchodu representuje, aneb lze sobě pomoci položením
jistoty až do smrti odkazníkovy. h) Je-li důchod stále trvajíeí, pokládá se i) 25tinásobný obnos jako hodnota jistinná.

§.

573 .

E. Odkaz doživotní výživy. a)
Tento odkaz považuje se jako annuum legatum za řadu různých
odkaz li, pukud to, co k výživě odkazníkově ustanoveno; dlužno
dávat.i b) v rozdílných lhůtách. Vztahuje pak se v případě pochybnosti taktéž na čas jeho života a končí každým ZPll sobem smrtí
jeho, C) pročež k vypočtení kvarty falcidické užívá se počtu podobnosti o trvání života. d) Není-li tu žádných bližších ustanovení,
vztahuje · se odkaz dlE; uznání soudcova f) na vše a čeho pouze
k vlastní výživě jest zapoti'ebí. e) Výživné lze odkázati též osobě
k dědictví neschopné. g) Odkaz výživy . až k dosažení dospělosti vztahuje se až po tak zv. plena pubertas. b) Odvolání odkazů obecně
znějící nevztahuje se v případě pochybnosti na odkaz výživného. i)
Je-li odkazník takovýmto odkazem stÍžen, nemůže u tohoto učiniti
žádnou srážku, byť i sám utrpěl srážku se strany dědice. k)
Pozn. O počtu podobnosti v příčině odkazů výživy, dí 4em. Macer
lib. JI. ad leg. vices. hered. in L. G8. pl' . . D. ad leg. Falc. 35. ~.;
Computationi in alimentis faciendae !Jane formam esse Ulpianus scribit,
ut a prima aetate usque ad annul11 vicesimum quantitas alimentorum
triginta annOl'um computetur eiusque quantitatis Falcidia praestetur;
ab allllis ve1'o viginti usque ad annum vicesimum quintum, nnnorum
viginti octo; ab annis vigilltiquinque usque ad annos triginta, anllOrUI11
vigintiquinque; ab annis trigillta usque ad annos triginta quinque, annorum viginti duo; ab annis triginta quinque usque ad annos quadraginta,
annorul11 viginti; ab annis qund1'aginta usque ad annos quinqu!l.gillta
tot anllOrllm computatio fit, quot aetati eius ad annum sexagesimum
deerit, remisso uno anno; ab anno vero quinquagesimo usque ad ' annum
b)

L. 1. §. 16. L. 55 . D. L

C. '

i) L 3 §. 2. D. I.

C.

cf.

§ 220. P. 4.

a) Dig. de alimentis vel dbariis legatis 34. 1. b) L. 20. D. qnando dies
36. 2. c) L. 26 . in f. D. L c. L. 14. pl'. D. h. t. 34. 1. L . 8. § 10. D de
trausact. 2. 15. d) L. 68. pl' D. ad. leg. Falc. 35. 2. c) L. 6. 7. 21. 23 . D
h. t. 34. 1. 1) L. 14. §. 2. L. 22. pl'. eod. L. 14 D cle ann. leg. 33. ~. cf.
§. 348. not. d. g) L. ll. O h. t. L. 3. pr, D. cle his qua<l pro non script. 34.8.
h) L . 14. §. 1. D. h. t. cf. §. 36. not f.
i) L. 18. §. 3. D. eocl. kl L. 77. §. 1.
D. de It'gat. II. cf. §. 562. uot. o.
Arndtsovy Pandekty.
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quinquagesimum quintum, annorum novem; ab annis quinquaginta quinque usque ad annum sexagesimum, annorum septem; ab annis sexaginta,
cuiuscunque aetatis sit, annorum quinque, eoque nos iure uti Ulpianus
ait. et circa computationem ususfructus faciendam. Solitum est tamell
a prima aetate usque ad allnum trigesimum computationell1 anllorum
triginta fieri, ab 'annis vel'O triginta tot annorum cOll1putationem illire
qu.ot ad anllum sexagesill1um dcesse 'viclentur; nunguam ergo amp]ju~
quam triginta annorum cOll1putatio initur. Sic denique et si reipublirae
ususfruct.us legctur, sive simpliciter sive ad ludos, triginta annorum
computatio fit. Sporno jest, zda-li tento výpočet rozhoduje definitivné aneb platí-li jenom provisol'llě? - Konopack, Beitrage ZUl' Lehl'e
v. d. Berechnung der falcid. Qual't. 181l. Fritz v Lburově Mag. IV. 16.
Rosshirt I. str. 558. násl. Arndts v Rtslex. str. 332. (civ. Schl'. II.
str. 473.) P. 43l. výpočtu tohoto lze též užiti annuum legatum: Konopack n. u. m. str. 16. násl. Schradel', Civ. Abhandl. II. str. 155.
násl. Co se týče objemu, v jakém výpočtu tohoto vůbec se užívá, srov.
Pfeiffer v civ. Areh. XXVIII . 13.

§. 574.
F. Odk(JZ věci druhové.
Pak~ li odkázána věc o sobě nezastupitelná, jenž toliko dle
druhu jest vytknuta, a nalézají-li se v dědictví věci toho druhu,
náleží odkazníku jedna z nich, a) V případě pochybnosti dle jeho
volby, b) předpokládaje toliko , že pi'rdmět není příliš obecně a neurčitě poznamenán . c) B'yť však takových věcí nebylo v pozůstalosti,
tož přece zůstane odkaz účinným, nebyl-li zůstavitel jiného mínění,
ač~li lIellí tu nedostatek náležitých známek, jimiž lze vytknouti,
co se má plniti, d) což právě zde ještě spíše může se přihoditi.

Pozn. L. 7l. pl'. cit. dí: Si domus alicui simpliciter sit legata,
neque adiectum quae domus, cogentul' heredes quam vellent (vellet)
domum ex his, quas testatoi' habebat, legatario dare; quodsi nullas
aedes reliquerit, magis del'isorum est guam utile legatum. Dle toho
pokládá se v případě posledním každý takovýto legát vůbec za neplatný. (Vangerow §. 549. Puchta §. 529. n. zač .), aneb aspoú takový
odkaz věci nemovité (Rossuirt II. str. 14. násl.). "Avšak i v takovémto
případě může přes to odkaz druhu býti dosti určitý, aby se mohl považovati za zcela platný. Když na př . někdo odkázal důstojníku koně
jezdeckého, kočímu povoznému dvé dobrých koní do vozu a t. p více,
kdož by chtěl dědice sprostiti všeho závazku? " ano i "kdyby komusi
a) L. 71. pl'. D. de legat. I. bl §. 22. J. Ile legat. 2. 20. cf. §. 579.
C) L. 69. §. 4. D. de iure dot. 23. 3. d) L. 71. pl'. cit.

odkázán byl slušný ' dům k obývání v určitém městě," kdežto ovšem
aedes legatae jest příli š neurčitým předmětem, ješto "slovem tím rozuměti se může, jak nejbídnější chatr č ve krajin ě odlehlé tak i nádherný
palác ve m ěstě. " Arndts v Rtslex . VI. str. 334. (civ. Se hr. II. stl'. 475.).
Srov. Seuffert §. 607. P. 7. Windscheid §. 655. P. 8., ale i Brinz,
P&n(1. str. 872. násl. "Důvod, z kteréhož takovýto odkaz v L . 71. pl'.
D. de leg. I. prohlašuje se za pohanění legatál'i učiněné a tudy za.
neplutnS', nehledali bychom v neur čitosti vůle; v té ' určitosti totiž, že
zamýšlelo se odkázati toliko vlastní dům , " kterážto určitosť vtlle vys lovena prS' byla zde ve formě legátu " do lego" (t. j. "simpliciter").
Unger §. 68 .
.

§. 575.
G. Odkaz vl cných práv.
Zůstavitel múže 1) zůstaviti jinému než dědicovi právo své,
jenž je m u lm věci c i z í přísluší, pokud právo to lze na jiného
převésti , zejména právo zástavní, zákup, právo k povrchu, a) a
taktéž múže zavázati dědice neb jinakou odkazem stíženou osobu,
by táž právo jí pÍ'Íslušící převedla na odkazníka, též na př. právo
požívaCÍ co do jeho vykonávání.
Můžeť 2) pro min o u ti odkazníku právo, jenž je m u pÍ'Ísluší ku věc i to hot o, čímž ono ipso iure se zruší, b) jakmile dies
legati ~enit, ale múže i zase zavázati toho, kdož odkazem stížen,
by právo jemu neb třetí osobě příslušící prominul, pokud se týče
právo to vy vadil.
MMe 3) zří d i t i C) odkazem věcné právo každého druhu, 1)
čímž nabude obmyšlený práva věcného př'ímo, d) náleží-li věc do
pozústalosti, ale ovšem služebnosti pozemkové pouze tehdy, pak-li
jest držitelem sousedícího pozemku; jinak vzniká toliko závazek,
dle něhož osoba odkazem stížená jest povinna, by propustila ono
právo věcné vzhledem ku věci jí náležející, pokud se týče, by
zjednala je ku věci osoby ti'etí aneb na místě toho vyplatila h(}dnotu jeho, e) při čemž však v posledním případě sluší uvážiti, zda-li

a) L. 71. §. 6. D. de legato 1. L. 1. §. 7. D. de sup eJ'ficie. 43. 18. cf.
Cod. comm. de leg,~t. 6. 43.
b) L. 71. §. 5. L. 86. §. 4. D. de legat. 1.
) Cf. a ) §. ~. J. dr se.rvlt: 2. 3. §. 1.. J . de usufr. 2. 4. Dig. cle usu et· usufruclU et redltll et halntatlOne et ope!'l> per legatllm vel fideicommissum datis.
3? 2. de SI'!'Vltute legata. 33. 3. (J) not. a. §. 198. 200. r) L. 26. pl'. . D. cle
plgn. act. 13. 7. §. 371. d) L. 1. Cod . commlln. de legat. 6 . 43. cf. fragm. Vat..
§. 47. 48. 57. 83. 86. el L. 3. pl'. D. de usnf!'. 7. 1. cf. Pauli sentt. III. 6.
§. 17. fragm. Vat. §. 85. 87
18*
~. 1..
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Jďe-li o odkaz, jehož
služebnost osobní, nenastane nápad (§. 554.) di'Íve,
než dědic uváže se v dědictví aneb prve než splní se lhi'lta. g)
Je-li takový odkaz osobní služebnosti zřízen na doby s přerušením
od sebe oddělené, na př. alternis annis, platí ustanovení to zrovna
jako při annuum legatum pro více odkazů, :t nichž každ}í pro sebe
napadá. h) Pak-li zřízen výslovně na dobu života, má se za to, že
náleží služebnost tu pro pi'ípad dl'ívější ztráty vždy :tase odkázati . i)
Při pm videlném trvání na čas života sluší i zde, jako ph odkazu
výživy, ·užiti počtu na pravděpodobnosti se zalilri<lajídho. k) Právo
po ž í v a cí zvláště lze odkázati i vÍte osobcím společně aneb jedné
pouze částečně; toto poslednější pí'edpokládá se v pÍ'Í)Jadč pochybnosti, pak-li odkázána jednumu věc nějaká vůbet, jinému pak právo
požívací vzhledem k této věd; J) V onom pÍ'Ípadě může ještě míti
místo právo přirostu,2) když již všickni odkazu nabyli. ll) I quasiususfructus lze odkázati, ll) a tak i právo požhaeÍ vzhledem ku
celému dědictví aneb ke části jeho; 0) v posledním pi'ipadě má
dědic toho na vůli, P) propůjčiti odkazníku naskrze jenom quasiususfructus přiměi'ellého obnosu majetkovéh·o. 3)
Konečně může 4) zi'íditi se odkazem právo ku věd cizí, i pro
jiného než pro odkazníka, tím že odkáže se 4) tomuto vlastnidví
věci s v Ýh l' a d o u práva věcného, na pi'" deducto usufructu. q)

r
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zůstavitel věděl, že věc ona jest cizí. f) -

fl'uctum, mox et collegatarius,' qui litem contestatus non erat, usumfructum amisit, ' partem dimidin.ID duntaxat, quam ambit qui litem cont.estatus est adversus eum, qui se liti obtulit, a possessore consequitur,
pars enim collegatari ipsi accrescit, non domill o proprietatis; ususfructus enim personae accrescit, etsi fuerit amissus . . srov. Vangerow
§. 554. Baron, Gesammtrechtsvh. str. 177. násl. Schlayer v civ. Arch.
Ll. 18. Windseheid §. 645. Unger §. 71. P. 5. Arndts y pokr. Gliicka
d. 48. str. 101 .. 198., obzvláště co se týče L. 10. cit. str. 131. násL,
o tom pak Serafini v Arch. giurid. XIII. str. 45. násl. a proti tomu
Amdts v hit. VJschr. XVII. str. ó83. násl.

předmětem

-,

Pozn. 1) O dějinném vývoji , jak se právo zástavní odkazem zřizo
.valo: Dernburg, Pfandl'. I. str. 281 .. 291.; naproti tomu Scheurl v hit.
Vjschr. II. str. 454. násl. Srov. Windscheid I. §. 243 . P. 1.

2) Co se týče tohoto případu práva př'írostu, srov. k §. 556.
P. 1. ještě Heimsoeth de usufructu accre3cendo ex iure rom. Colon.
1831. - Tu platí pak pravidlo: ususfructus non portioni sed homini
accrescit. L. 14. §. 1. D. de exc. rei iud. 44-. 2. L. 33. §. 1. D. de
usufr. 7. 1. Protož: L. 10. D. h. t. 7. 2. Interdum pars ususfructus
et non habenti partem suam, sed amittenti accrescit. Nam si ususfructus duobus fuerit. legatus et alte I' lite cont.estata amiserit usumf) Arg. §. 569. not. g. p . . . S.
g) L. 2. 3. 5. §. 1. D. quando t1i es. 36. 2 . .
L. 1. D. quando dies ususfr. leg. cedat. 7. 3. cf. L. 2. D. de usu leg. 33. 2.
',) L. 1. pr D. quando dies ususfl'. 7. 3. L. 1. §. 3. L. 2. D.. qllib mod . ususfr.
a,mitt. 7. 4. L. ll. lil . D de usu leg. 33. 2. cf. § 194. P. 2. i) L. 3. pl'. L. 5.
pl'. D. qllib. mod. ususfr. a,m. 7. 4. k) Cf. §. 573. P. 1) L. 19. D. de usu leg·.
33. 2. m) Dig. de usuťructu a,ccrescendo . 7. 2. cf fragm. Vat. §. 74 . . 88.
n) Dig. de llsufrnctu earum rer. 7. 5. cf. §. 181. O) L. 29. n. de usufr. 7. 1
L. 24. pl'. L. 32. §. 1. 8. L. 37. 43. D. de usu leg. 33. 2. L. 1. Cod. de lIsuft'.
3,. 33. P) L. 32. §. 8. D. I C. q) L. 1. § 4. L, 2. 3. D. de usnf,., a,ccrcse. 7.
2. L. 14. Cod. de usufr. 3. 33.

") L. 32. §. 8. cit. (not. p.) při ususfructus tertiae partis bonolegatus na otázku: an pecuniae, quae ex rebus divisis secundum
aestimationem effecta est, tertia pars praestanda sit? rozhoduje: heredis
esse electionem, utrum rerum an aestimat.ionis usumfructum praestare
vellet. V tom není vysloveuo (jak Seuffert 3. vyd. §. 632. pod ř. 2.
za to má), že by dědic mohl legatáře tím způsobem uspokojiti, že vyplácel by mu důchod dle obnosu hodnot.y; spíše může po slednější (položiv jistotu) žádati, by mu vyplacena byla tertia pars aestimationis
zrovna jako při každém pecuniae ususfructus. Od toho liší se odkaz '
důchodů z nějaké věci neb majetnosti vycházejících. L. 22. 38. D. de
usu leg. 33. 2. L. 21. pl'. D . de ann. leg. 33. 1. L. 120. pl'. D. de
legato I. Srov. vůbec ještě Bttrkel, Beitr. z L. V. Niessbrauch . Miinchen
1864. Nr. II. st.r. 85. násl. Seuffert 4. vyd. §. 632. [Hanausek, Die
Lehre vom uneigentl. Niessbraucb nach gem. R. 1879. str. 3. násl.].
rUlll

\

.

4) Tak lze odkázati i vlastnictví, zavázané právem zástavním na
.

prospěch dědice.

§. 576 .
H. Odkazy vzhledem ku pohledávkám .
Zůstavitel

múže 1) odkázati po hle d á v á ní, jež má za třetí
osobou), aneb což jest totéž, odkázati to, co osoba tato mu dluhuje,
n o m e 11 leg a t u m. 1) Odkazníku dostane se tím žaloby z pohledávky jakožto utilis actio, a) a spoln obdrží i pi'íbytky věci. b) Dědic
jest toliko povinen, by jej nechal dobývati odkázané pohledávky. C)
Odkaz ten platí jen potud, pokud lze na dlužníku čeho dosíci.; d)
jest beze všeho základu, e) a zanikne, pak li tato jest již zapravena. f)
Odkazník však podrží nárok ku předmětu dlužnému, pak-li zaplacení obdržel teprve dědic, g) taktéž, bylo-li sice dáno již zúa) L 18. Cud. de legato 6. 37.
J . de legat. 2. 20. L. 44. §. 6. L. 75.
D. de lib. leg. 34. 3. d) L. 22. §. 4.
2. D. de leg.tt. I. f) §. 21. J. cir. L.
§. 1. D. de lib . leg. 34 . 3. g) L. 21.

b) L. 34. pl'. D. de legat. III. c) §. 21 .
§. 2. i. f. L. 105. D. de legato I. L. 10.
D. ad. leg. Falcid. 35. 2. e) L . 75. §. 1.
75. §. 2 L. 82. §. 5. D. I. C. L. 21. pl'.
§. 2. D. eod.
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staviteli samému, ale pak-li pŤ'es to ťrvá vůle jehq odkazem vyslovená, a že tomu tak, dlužno se domnívati, pak-li týž uložil
stranou obnos dlužníkem bez pobídky splacený, h) jakož dokonce
tehdy, když odkázal věc, kterouž kdosi byl mu dlužen, pi'ijav ji
a podržev ve své maj etnosti. 2) Je-li pohledá vka alt e r n a t i v n í,
pi'i čemž dlužník má právo voliti, a odkázán-li toliko jeden z alternativních předmětU dlužných, může legatář za pl'íčinou dobytí pohledávky dědice žalovati, a na volbě dlužníka záviSÍ, zda-li onen
obdrží něco nebo nic, i) jakož i kdo co obdrží, když alternativní
přEldměty byly odkáz:íny rllzuým osobám. k) Pí'ísluší-livšak věi'iteli
volba, má pak i legatář volbu, ač-li neobmezil jej zllstavitel na
určitý předmět, chtěje takto dlužníku dopNlti nějaké výhody; a
pak-li tu odkázány byly různé předměty dlužné rozličným osobám, 3)
jest na dědici, by jedné osobě propůjčil žalobu, druhé pak vyplatil hodnotu předmětu. I) Totéž platí při odkazu obligace korreální,
pak-li každému z více odkazníků jiný lllužnÍk korreálný byl při
kázán. m)
2) Zůstavitel muze odkázati své pohledávání i dlužníku samému, odkázati jemu tudíž sprostění dluhu, liberatio leg a t a, n) což i v tom jest obsaženo, Q) když zakáže dědici, by pohledávky dobýval aneb když odkáže dlužníku,4) co tento jest dlužen.
OdkaznÍk dosáhne tímto způsobem obrany proti žalobě z pohledávky a může i žalovati, aby dědic zničil zúplna závazek jeho, P)
pokud může míti na tom nějaký zájem,5) [,le ovšem nemůže žaloba ta míti větší účindr, než bylo v úmyslu zllstavitelově. q) Neúčinným stane se odkaz, kterýmž dlužník zbavuje se svého závazku,
pak-li dluh jinakým způsobem byl zapraven, zejména zaplacením
zůstaviteli; zaplacení však, jež stalo se dědici, lze zpět žádati,
pak-li dlužník neučinil tak dobrovolně, nevěda o odkazu. r) Bez
obsahu jest odkaz, pak-li domnělý dluh vůbec ani neexistuje, 6)
buďsi předmět dluhu blíže ' udán aneb nepoznamenán. S) I prosté
p:Í'Í roč í (sečkání) lze odkazem propújčiti; t) obsahem odkazu jest
zde commodum temporis (§ 220.), kdežto odlwz, jímž se ledo nah) L. ll. §. 13. L. 64. D . de legato III. cf. L. 3 . ~. 3. D. de adim leg.
34. 4. i) L. 75. §. 4. D. de legat. 1. k) L. 50. §. 1. D. de legat. II. I) L.76.
D. de lpgat. 1. mj L . 82. §. 5. D. eod. ll) Dig. de liberatiolle legata. 34. 3.
Q) L. 1 .. 3. D I. C. §. 13. J . de legat. 2. 20. cf. Pauli sentt.. III. 6. §. ll.
P) L. 3. §. 3. L. 22. D. I. C. L. 7. §. 1. eod. q) Cf. L. 2. pl'. L , 3 §. 3. L. 5.
. pf. eod. r) L. 7. §. 4 .. 7. eod. L. 2fl. §. 7. V. de cond . indeb. 12. 6. s) L. 75.
§. 2. D. de lega!. 1. L. 13. 25. D. h. t. 34. 3 t) L. 8. §. 1. 2. eod.

prosto zbavuje dluhu, dlužno bráti v počet co (lo celého obnosu
př'erlmětu dlužného. U) Pak-li naopak
3) odkázal zústavitel svému věřiteli, co sám jemu dlužen,
cl e bit uml ega t u m, 7) nemá odkaz takový žádného obsahu a ne·
béi'e se k němu zřetele, když ~e vypočítává kvarta falcidická, neposkytuje-li odkazníkovi dalšího hmotného prospěchu, než jakého
se mu již dostává na základě pohledávky samé, V) na př. odstraněním obrany w) aneb nějaké doložky obmezující aneb výminečné. x)
Každým způsobem mUže pak věřitel dobývati průchodu právu svému
i prostředkem žaloby z odkazu, opatřené spolu právem zástavním, Y)
a llllHe, byť i domnělý dluh ani neexistoval, přece jako odkaz požadovati uvedený předmět dlužný. z)
4) Odkaz může se ostatně svrchu vypsaným troj ím zpúso bem
vztahovati též na pohledávky jiných osob aneb za jinými osobami
váznoucí. 8)

..

POZIl. l) Haubold, De legato 1l0mllllS. Lipsiae 1793., v téhož
opuse. I. p. 497. sq. - Rozdílný od toho jest případ, kde odkázáll
byl obnos a při tom poznamenána toliko pohledávka, z níž se onen
obnos má vzíti. L. 96. pr. D. delegat. 1.
2) Tak právem Unger §. 72. P . 2. srov. též Brinz, Pand. str. 905.
týče tohoto případu a pi"íslušné L. 70. cit. srov. zejména Fitting, CorrealobJ. str. 159. násl. P. 183.

3) Co se

r

4) MiHe i v tom zahmuta býti liberatio legata, že zůstavitel poznamenal dluh jako zapravený. L. 1. 4. Cod. de falsa causa. 6. 44.
Bahr, Die Anerkennung str. 203. [2. vyd. str. 221. násl.] Seuffertův
Arch. XVI. 275.
5) Dle pr. ř. bylo lze dle okolností žalovati o akceptilaci, ale
na pí'. v tom pI'ípadě nikoli, pak-li odkázáno sprostění závazku pouze
jednomu z rukojmí aneb osobně toliko tomu, kdož jest corrells non
socius. Dle práva dnešního lze žalobou domahati se též ještě vydání
dluhopisu neb propuštění (kvitování) z něho, aneb výmazu z knihy
zástav. Ullger §. 72. not. m.

6) L. 75. §. 2. D. de legato I. Quodsi addiderit: decem, quae
mihi 'Pitius debet, lego (se. Titio) , sille dubio nihil erit ill legato (sc.
si Ti tius Ilihil debet).

N am inter falsam demonstrationem et falsam

U) L. 22. §. 3. D. ad leg. Falcid. 35. 2. v) §. 14. J. de legat. 2. 20.
L . ll. 28. §. 13. D. de lib. leg. 34. 3. L. 1. §. 10. L. 57. 81. §. 1. D. ad leg.
Falc. 35. 2. W) L. 13. D. de lib. leg. 34. 3. L. 28. pl'. D. de Irgat. 1. x) L. 29.
eod. L. 14. f) de lib. leg §. 14. J. 1. C. cf. L. 5. D. ad leg. Falc. 35. 2. L 82.
pl'. D. de legato II. y) L . 28. D. de legat. I. cf. L. 1. Coll. commUl1. de le!!at .
6. 43. z) §. 15. J. 1. c L. 75. §. 1. D. de legat. r. L. 88. §. 10. 1). de legat. II.
L. 25. D. de lib. leg. 34. 3.
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eonditionem sive causam multum interest. Proinde et si Titio clecem,
quae mihi Scius debet, legavel'o, nullum erit legaturn; esse enim debitor debet. - L. 25. D. de lib . leg. 34. 3. (Paul. lib. 10. quaest.)
Legavi Titio quod mihi debetur, vel adiecta certa quantitate sive speeie
vel non adiecta; aut ex contrario, aeque eum distinctione, veluti: l'itio
quod ei debeo, vel ita: l'itio centwn quae ei debeo . Quaero an per
omnia requirendum putes, all debitum sit? et plenius rogo, quae ad
haee spectant attingas; qllotidiana enim sunt. Respondi: si is, cui Titius
debebat, debitum remittere voluit, nihil interest, heredem suum iussit,
ut eum liberaret, an prohiheat eÍlm exigere; utroque enim modo liberandus est debitor, et utroque casu competit ultro ad liberandurn debi tori aetio. Quodsi etiam centum aureorum vel fundi debiti mentionem
fecit: si quidem debitor fllisse probetur, Iiberandus est; quodsi nibil
debeat, poterit diei, quasi falsa demonstratione adiect a, etiam peti quod
comprebensum est posse. Sed poterit hoe dici, si ita legavit: centum
aureos,quos mihi debet, vel: Sticlmm, quem debet, heres metts damnas
esio non petere? Quodsi sic dixit: heres rneus centum aureos, quos
mihi Titius debet, damnf/s esto ei dare , etiam il\ud tentari poterit., ut
petere possit quasi falsa demonstratione adiecta: quod mihi nequaquam
placet, cum dandi verbum ad debitum referre se testator existimaverit.
Contra autem, si debitor creditori leget, nullam utilitatem video, si
sine quantitate leget; sed et si id demonstret, quod debere se confitetur,
nuUa utilitas est, niBi in his speciebus, in quibus emolumentum debiti
ampliatur. Quodsi centum aurcos, quos se debere dixit, lcgavit, si
lluidem debet, inutile est legatum; quodsi non fuit debitor, placuit utile
esse legatum; certa enim nummorum quantitas similis est Sticho legato
cum demollstratione falsa, idque et D. Pius res cripsit, certa p ecunia dotis
acceptae nomine legata. Polo;í,íme-li otázník po větě sed poterit . .. non
petere? a odd ělíme-li n ál ežitě věty po chybno sť vyjádř'ující od věty, j ež obsahuje rozhodnutí, nespůsobuje místo toto žádných obtíží. Srov. Arndts,
Diss. inaug. ad L. 25. D. de lib . leg . Berolilli 1825. (civ . Schl'. II.
Nr. 52 . str. 519 .. 539.), a o tom Wachter v TUb. krit. Ztschr. II.
str. 186. násl. Vangerow §. [)55., dle též Rtslex. VI. str. 339. (civ.
Schl'. II. str. 480. násl.). Brinz str 903 . násl. O. Mueller, De falsa
demonstratione heredis institutioni vel legato adiecta comment. II.
Lipsiae 1865. pag. 14-. sq. Jinou opravou chce odpomoci Mommsen
(Dig. II. p. 162.): "quodsi nihil debeat, inutile legatum est. Certe poterit hoc dici, si ita legavit '·' etc. Ostatn ě srov. Basil. XLIV. 16. ca]). 24.
7) Odkaz věřit~li učin ěný nelze v případě pocLybnosti nijakž pokládati za debit.um legaturtl; L. 85. D. de legat. II. L. 16. Cod. de
legato 6. 37. srov . §. 569. P . 2.; vyjímaje odkaz, kterýž u činil otec
dceři, jíž byl ' dlužen věno. L. 84-. §. 6. D de legato T. L. 22. §. 3.
Odkaz dluhu může zakládati se té ž na při
D. soluto matr. 24. 3. znání se ke dluhu v testamentu. BabI', Anerkennung str. 103. 202.
[2 . vyd. str. 111. násl. 220.J násl. Arndts v osten. Gel'. Ztg. 1859.
Č. 10 . . 12. (civ. Schl'. II. č. 53. str. 539 .. 554.). Unger §. 72. P . 7.
Proti tomu srov. Hartmann, Ueber Begriff und Natnr der Vermacht-
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nisse, §. 3.

I

" das Schuldvermachtniss insb esondere,"

str.

13 .. 28.

8) Tak může dědici se uložiti, a) by postoupil svou pohledávku
za třetí osobou váznoucí legatáři, čímž vznikne nejprve toliko povinnosť
dědice , postoupiti pohledávku, aniž nabude tím odkazník ibned utilis
actio jako odkáže-li zůstavitel pohledávku svou (§. 255. P. 1. a 3.);
taktéž b) by pohledávání své za legatáJ"em váznoucí tomuto prominul,
L. 24. D. de lib . leg., aneb by spůsobil, aby legatM sprostěn byl
svého závazku vzhledem k osobě tl'etí, L. 8. pr. eod. , v ('emž však
spolu i pro tohoto poslednějšího může obsažen býti odkaz , L. 3. §. 5.
eodem ; může pak zllst:tvitel c) odkázati téŽ věřiteli jiného to, co tento
jemn clluhuje, což pro dlužníka tvořiti může zároveň ane\l i pov)í tečně
odkaz způsobu druhého, L . ll. §. 22. D. de legato III. L. 49. §. 6.
D. de legat. 1., jakož jest to odkaz spoludědicům učiněný, pak-li jednomu toliko z dědiců uloženo bylo , by věřiteli zůstavitelovu zapravil
celek. L. 69. §. 2. D. de leg. I. L. 7. §. 3. D. de lib. leg. 34. 3.
cf. L. 49 . §. 4. 5. D. de leg. 1.

§. 577.
1. Odkaz

včna.

Věno lze 1) zříditi odkazem muži zůstaveném; než v tom
jeví se zároveň i odkaz ve prospěch manželky učiněný, pokud
totiž jest jejím prospěchem , by opatl~ena byla věnem, a v skutku
také přiř'kne jí se pohledávání z odkazu, a) pak-Ii vinou mužovou
nedojde k manželství. Jest-Ii že však 2) odkázána manželce toliko
výbava, příslu ší nejprve pouze této pohledávka z odkazu. b) Ale
i 3) vrácení věna zřízeného lllů~e b}iti předmétem odkazu. C) Takovýto odkaz,' mužem učiněný , jehož dědicové bez toho byli by
povili ni věno vrátiti , jest debitulIl legatum, s nímž spojena výhoda , že vyloučena jest obyčejná lhúta restituční, jakož i vylou(;eny jsou opačné nároky, nehledě k náklad firn nutným, jimiž věno
se umenšuje, d) i platí odkaz takový, byť i tu nebylo žádného
věna, jako odkaz domnělého předmětu věnného , e) jest však bez
účinku , pak-Ii muž věno již byl vrátil. f) Pak-li naopak 4) odkázáno
bylo věno tomu, kdož byl by povinen toto vrátiti, jest tu případ
zvaný liberatio legata; g) a beze vší závady může 5) i ten, kdož
oprávněn jest, požadovati vrát;ení věna, toto právo své, pokud ne-

a) L. 7 j. §. 3. D. de co :d. et demonstr. 35. 1. srov. nabor·e §. 398. P. 6.
) L. 77. §. 9. II. de Iegat. II. cf. §. 396. not. a. c) I lig. de dote praelegata
(s. rel··gata). 33. 4. d) L. 1. §. 2 .. 4. L. 5. D. l. c. ~ 15. J. de legato 2. 20.
e) §. 15. J. I. c. L 6. §. I. D. 1. C. f) L. 1. §. 5. D.' eod. g) L. ll. D. eod.

b
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zaniká slTlrtí j eho, odkázati i osobě třetí (nom('n legatum), na př·.
dle práva Justinianovll mohla manželka svúj nárok ku věnu IH'O sUerl.kem odkazu propújčiti jiným oSQbám než dědicúm svým .
Pozn. K č. 3. srov. Hartmann n. u. m. str. 2 •.. 24., a Arndts
v Ztschr. f. Rechtsgesch. VIII. str. 432. (v civ. Schr. II. str. 554.) násl.

§. 578.
lL Odkaz majet7covéhu celb,.
Odkaz souboru různých pnÍ-v majetkových, není-Ii t}·ž alikvotní
vlastního dědictví zůstavitelova, náleží k odkazům singulárním
a nezakládá žádné sukcese universální. Tak na př . odkaz cizího
dědictví aneb části jeho; odkazem takovÝlll vzniká pouze právo,
pohledávati na osobě stížené, aby obsah téh.ož pí'evedla a) na odkazníka., jako v pl'ípadě zcizení dědictví (§. 540.). Tak i odkaz pekulia
dítěte nalézajídho se v područí ot.covském (aneb pekulia otrokova), poskytuje nárok, by postoupil se obsah veku lia tak, jaký
tu byl v době úmrtí zůstavitelova , ll) ovšem se sdžkou dluhú.
částí

S.
L. Odkaz

výběru

579.

(volhy, Wahlrermiichlniss).

Odkaz může dle výběru s měř'ov ati k rozličným pl~edmětLlln
neb k různému plnění, tak z·v. legatum alternativum. 1) Kdo
má právo voliti, ustanovuje vůle zústavitelova, kterýž volbu tu
pí'eneehati mllže i osobě třetí. b) Je-li nějaká pochybnosť, '2) dlužno
př"iřknouti právo volby odkazníku , pak-li běží o věci neb práva
z dědictví pocházející, jinak však spíše osobě zavázané, jde-li o jiné
pHkazy. b) Má-Ii odkazník výslovně výběr mezi věcmi jednoho druhu,
jest tu odkaz výběru v užším smyslu, optio vel electio legata; C)
múžeť pak mezi sem náležejícími věcmi pozut>talostními voliti beze
._ - --: ) L ~ 76. §. 1. D. de legato lI. L. 29 §. 2. L. 34. §j, 2 .. D. de legat. III .
L. 14. Cod. de b ered. illstit.. 6. 24. cf. §. 580. not. f. g.
) §. 20. J . de lega t.
2. 20. Dig. de peculio legato . 33. 8.
a) L. 84. §. 9. ll. D. de J;'gat. 1. L. 3. § 1. a . (§. 1.) Cod. COll1ll1nu. de
legat. 6. 43. cf. §. 491. P. 5. ll. k. b) Cf. a) L. 34. §. 14. D. de legato I.
L. 23. D. de lrgat. II . §. 22. J . dó h'gat. 2. 20. L . 108. §. 2. D. de legato l.
cf. L. 1. §. 1. (L. 1.) Cod. commUll. de legato (I) L. 109. §. 1. D. 1. C. L. 15.
19. D. de legato II. L. 43. §. <J . eod. L. 29. §. 1. D. de legato 111. §. 203. not. f.
C) Dig. de optione vel electione legata. 33. 5,

_ i_

všeho obmezenÍ, jaká se mu zlíbí, d) kdežto, je-Ii tu odkaz druhu
(§. 574.), přísl uší mu sIce v případě pochybnosti též právo, voliti
si některou z věcí na snadě jsoucích, e) ale bylo by neslušné, by
právě věc nejlepší sobě vyhledal, jakož i naopak dědic, když má
právo volitI, nesmí v takovémto případě věc právě nejhorší dáti. f)
Vždy však smí oprávněný žádati neb dáti pouze jeden pÍ'edmět
celý, nikoliv části jednoho a jiného pÍ'edmětu g) Právo k výběru
přechází s odkazem 3) i na dědice odkazníkovy: h) mezi více dě
dici, jako mezi kollegat.áry, kteI'Í nemohou se o volbě sjednotiti,
rozhoduje los ; i) k návrhu některého z interesentll mllže odkazníku položiti se lhůta, do které má své právo volební vykonati ,
promeškánÍ pak této lhůty múže míti za následek ztrátu odkazu. k)
Pf'enechá-li se volha osobě tÍ'etí a tato zemř'e dříve aneb zdrží
volbu déle jednoho roku, múže pak legatář sám voliti. I)
Odkaz alternativní může býti takového způsobu, že čas nápadu byl by pro každý jednotlivý předmět o sobě rozdílný; tak
na pf'. je-li odkázán jeden př'edmět s výmínkou, druhý hez výmínky, aneb odkázáno-li dle výběru vlastnictví jedné vět;i a právo
požívací k věci druhé. Tu nastane nápad teprve, 4) až pro oba
předměty dies cedit ; m) pak-li však následkem úmrtí legatářova
jedna z alternativ odpadla, rozhodnuto tím o nápadu druhé, a pře
chází tudy odkaz na dědice. ll) Tím že totiž odpadl odkaz, vztahující se k jednomu předmětu, není vesměs vyloučeno trvání téhož
odkazu v př'í čině předmětu druhého. 0)
Pozn. 1) Příbuzného případu dotSrká se L. 37. §. 1. D. de legato I.
Si de certo fundo sensit testator nec appareat, de quo eogitavit, electio
heredis erit, quem velit dare. L. 32. §. 1. L. 39. §. 6. eod. Ale:
L. 20. eod. Qui duo s servos haberet (et) unum ex his legasset, ut
11011 intelligeretur, quem legasset, legatarii est electio. Srov. Vangerow II.
§. 549. str. 526.
. '2) Dle staršího práva působil i z.de rozdíl mezi legátem víl1l1il( aóním a damnačním; šlo-li o tento, jakož i o firleikomis, náležela volba
v př í pad ě pochybnosti odkazem stíženému (not. b. (3.), legatáři však,
šlo-li o onen (not. b. a.). Dle práva Justinianova nemiHe ovšem rozd) L. 2. pl'. D. 1 c. §. 23. J. de legat. 2. 20. e) §. 22. J. 1. C. J) L. 37.
pr. L . 110. D. de legato 1. g) L. ,8. §. 2. D eod. L. 15. II. de legat. II. h) §. 23.
J . cit. L . 19. D. h. t. 33. 5. L. 12. §. 7. D. qu a ndo dies. 36 2. ,) 0. 23. J.
cit. L 3. §. 1. (pL) Cod. commun. de lega to 6. 43 cf. L. 25. §. 17. O. faUl .
erc. 10. 2. k) L. 8. pr. L. 13. ~. 1. L. 17. D. h. t. H3. 5. cf. L. 6. 7. eod.
I) L. 3. §. 1 ll . (1.) Cod. 1. C. 6. "r~. m) L. 14. pl'. L 16. pl'. L. 25 . princ. D .
quando dies. 3li 2. L. 21. D. de USll leg. 33. 2. ll) L . 14. §. 1. D. 36. 2.
0) L. 84. §. ll. D. de legato 1.
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llodovati forma odkazu, ale přer. e ještě zdá se , že jest d[Hežito, zda-li
odkazem zakládá se pouze osobní závazek dědicúv neb též věcná žaloba. Tím vysvětluje se, že přijata byla místa uvedená v not.. b. a
obzvláště. L. 108. §.2. cit. Cum bomo Titio legatus e55et, quaesitum
est, utrum al'bitrium heredis est, quem velit dandi, an potius legatarii t
Respondi, verius dici , electionem eins 85se, cui potestas sit, fJua actione
uti velit (id est legatarii), místo toto předpokládalo olllraz zřízený ve
formě vindikačního, kterS·žto odkaz buď spojen s legátem damnačním
(Titio hominem clo lego eumque hel·es damnas esto claTe), aneb dle
kteréhož ex. Sc. Neroniano, ješto platnosť jeho jakOžto legátu vindikač 
ního nebyla zabezpeřena, legatáři přece aspoi'l příslušela volba mezi
žalobou vlastnickou (vindikací) a žalobou osobní. Cf. L. Bo . 84. §.
ult. L. 85. D. de legato I. Gai. II. 194. 197. Arndts v Rtslex. VI.
str. ::l8l. (civ. Schr. II. str. 420.), v koment, d. 4(]. str. 39. násl. Dle
práva Justinianova pak př·ísluŠí tato volba legatáři vždy, ale též jenom
tehdy, pak-li odkaz t.í'ká se l1ěkterého předmětu dědick é ho (§. 560.),
a pouze v tomto případě dlužno jemu pi"iřlmonti ono právo volby .
V případě, jde-li o genus legatum, k čemuž nejprve vztahujr. se L. 108 .
§. 2. cit. jakož i §. 22. J. h. t., jest bez to!Jo na bíle dni, že pi·ece
nelze zůstaviti volhu légatáři, nejsou-li v pozůstalosti žádné toho dru!Ju
věci na snadě, pokucl ovšcm odkaz vůbec jest platným. Dle práva
rak, vedle něhož odkazem nenabývá se bezprostředn ě právo věcné,
přísluší důsledně volba i co se týče věcí dědických z pravidla dédici.
Unger §. 76. P. 3.
3) V případě legatum optionis bylo pravidlem, že náleží legatáři,
aby sám volil, což platně státi se mohlo teprve, až bylo dědictví ujato .
L. 16. D. h. t. 33. 5. Naproti tomu nepřech \ízel legát na dědice,
pak-li legatář zemřel prve , než dědictví bylo . ujato, aneb prve než
volbu svou oznámil. Justinian v tom učinil změnu (not. i.). Srov. Unger

§. 76. P. 5.
4) Srov. Vangerow II.

st~ . 528. násl. Jinak Unger §. 76. P. 1.
Shledává v legátu alternativním více odkazů na vS'běr daných, z nichž
každS', současné neb v různých dobách napadá, ale z nichž toliko jeden
definitivně platí. To mohlo by se státi prakticky důležitým, přísluší-li
volba legatáři, pokud totiž zplisobem tímto tomuto poskytnuta byla by
možnosť, by ihned definitivně vybral si onen legát, cuius dies prirnum
cessit, a transmisí převedl jej na své dědice, třeba zemřel ante diern
cedentem legátu druhého. Ale právě to popírá se výslovně v L . 14.
pl'. cit. cf. L. 25. pro ibid. (not. m.). Kde příslu ší výběr stíženému, tu
vznikne ještě méně pochybnosť o tom, že dies jednoho legátu nenastane dříve, než dies dru!Jého, pokud se týče dříve než v tom okamžiku, kde jest rozhodnuto, že druhý . legát zcela pominul. L. 16. pl'.
cit. L. 21. ('jt. (not. m.). Ostatně nemá váhy, zda-li přihlížíme k alternfLtivnímu legátu jako k odkazu jedinému (unum legatum) aneb jako
k více odka.zům (plura legata), z nichž toliko jeden mťlŽe státi se
účinným. Srov. vůhec Giov. de Gioannis Gianquinto, il diritto di scelta
clella cosa legata, v Arch . giurid. XIV. p. 121 .. 167.

III. O odkazu universální m. a)
A. Pojem a pod1J/ínky.

§. 580.
Odkaz universální (odkaz dědictví, Erbschaftsvermachtniss)
jest odkaz takový, kterýž zavírá Y 80bě vrácení dědictví odkazovatelova aneb alikvotního dílu jeho a kterýmž tudíž pro odkazníka
zakládá se universální sukcese, sprostí"edkovaná osobou odkazelll
stíženou, aneb ne přím á p o sloup n o 8 ť dědi cká. I) Múže pak
uložiti se pouze tomu, kdož ' sám povolán jest jako universální
sukcesor k pozůstalosti odkazatele, nejprve tedy dědici, aneb kdo
zrovna jako on přímo nastupuje v pozůstalost, h) pak i, na základě
fideikomisární substituce (§. 549.), tomu, komuž takovýto odkaz
byl zůstaven. C) Dědic , jemuž odkaz ten byl uložen, sluje fidmiarius heres, d) fiduciar ; odkazník takový nazývá se fideikommissarius
heres, e) universální fideikomisar; má-li týž odkaz zase vydati jinému,
jei'lt pak v tomto ohledu taktéž fiduciare~n . Sem nenáleží pi"ipad, když
uloženo dědici, aby vrátil dědictví od osoby ti'etí pocházející /) pak-li
však jest toto dédictví, jakožto z11staviteli připadlé, předmětem ·
odkazu, hledí se k tomuto případu dle anologie fideikomisu alikvotní části vlastního dědictvÍ. g) Naopak zase může vůlí zllstavitelovou i při odkazu, jenž týká se jeho vlastního dědictví,~)
vyloučen býti pravidelllÝ účinek odkazu universálního. h)
POZIl . I) Tento účinek propůjčen nejprve fideikomisu takovéhoto
obsahu na základě Sc. Trebellianova, o čemž zprávu podává Ulpian
v L. 1. §. 1. 2. D. h. t. : Factum est enim Sc. temporibu s Neronis VIII.
Cal. Sept., Anuaeo Seneca et Trebellio Maximo consulibus. §. 2. Cuius
verba haec sunt: Gum esset aequissimttm, in omnibus fideicommissariis
het·editatibus, si qua de his bonis útdicia penderent, ex his cos subire,
in quos ius jructttsque transjerntur, potius quam cuique peric,ttlosa1n
esse ficlem suam, placet et actiones , quae in herecles hereclibusque dal··i
solent, eas neqne · in eos neque his · claTi, qui fidei suae commissum,
sicuti rogati essent, restitttissent, sed his et in eos, qttibus ex testamento

a) Inst. de íideicommissariis hereuitatibus. 2. 23. Dig. ad Se. Trehelli:l.llull1.
36. 1. Cod. "d Se. Treb. 6. 49. b) §.. O. J . h. t. 2. 23. cf. L. 114. §. 2. D.
de legato I C) §. ll. J . 1. c. L. 1. S. 8. L. 57. (55.) ~. 2. D. h. t. 36. l.
.J) L. 48. (46). eod. cf L. 9. §. 1. D. de reb. cred. 12. 1. e) Cf. rub. J . h. t .
(not a.). L. 91. D. ad leg. Falcid. 35 . 2. fJ L. 28 (27.).~. 8 .. 10. D. h. t.
cf §. 578. g) L. 17 . (16.). §. 5 1'0.1. h) Cf. L. 23. 2u. §. 2. L. 27. 104. §. 7.
D. de legato 1. L. 8. §. 5. L. 9. D. de legat. II. L. 23. (22.) §. 5. D. h. t. 3C.) .
C
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fideicommissum j'estitutum fuis set,
supj'emae defunctonun t'o7nntates.

q~w

této osobě dopřál, d) aneb 4) aby neučinil žádného testamentu,
na prospěch dědicových zákonných děclicl!. e) Ustanove11Í dědice
lze prosti'edkem doložky kodicilární proměniti ve fideikomis universální (§. 546.), a pupillární substituce, obsažená v kodicilu, zachová se beztoho také jako takovýto odkaz ve své váze.~
Universální fideikomis lze jako každý jiný odkaz zř'íditi též
s pi'ipojením doložek. Bylo-li ascendelltem uloženo descendentovi,
aby po jeho úmrtí dědictví zpět bylo . vráceno, pokládá za výmínlm
jako by mlčl{y učiněnou ) že poslední descendent zemi"e bez dítek g)

magis in reliquum confi1"lnentur

Jiná ustanovení v t.é pŤ'íCině vytkl
Se. Pegasianum (z a Vespasiana), dle nělJO~ totiž takov.ýto fideikomi s
brzo ex Seto Trebelliano ' působil su](cesi universální, brzo měl zcela
jiné .následky Avšak císaři Justinianovi zali bilo se pro všechny pi"ípady,
exploso Se. Pegasiano, quod postea supcrvenit, Omnem auctoritatem
Trebelliano Seto praestare, ut ex eo fideieommis sariae bereditates restituantur, a připi:;ovati tomuto senatuskonsultu zároveú jemu zcela cizí
ustanovení pozdějšího nálezu senátorského, l\tcráž pak vesměs zahrnuta
jsou v rubrice. ad senl)t~tsconsultum Tj·ebellianum. (Dig. 36. 1. Ood.
6. 49.). §. 7. . J. h. t. cf. §. 4 .. 6. eod. Gai. II. 252 .. 258. Mayer,
D. L. v. d. Legaten §. 10 .. 13. Srov. Unger §. 20. 48.

B. O prámt na universálním odkaZl! se zakládl(jící1/l.

2) Dle starého práva vyskytoval. se vedle fideikomisu, kterýmž se
dědictví odkazovalo, ještě tak zv. legatum partitionis (partitio legata),
ktel'ýmž ukládalo se dědici, by o dědictví s jiným se dělil v určitém
poměru. Gai. II. 254. Ulp. XXV. 15. cf. §. 5. J . h. t. 2. 23. Tímto

§. 582.
Práva z odkazu nabýváme v tomto případě jakož i v jin)ích
dle §. 554. samo sebou, jakmile dies fideicommissi cedit,
a pl'echází pak právo to na dědice. a) Základem jeho jest nejprve
nárok, by vrátilo se zpět dědictví aneb díl dědiť:ný, kterémuž to
nároku lze prúchodu zjednati, jakmile dies legati ven i t. Zhusta
se stává, že okamžik ten odložen až k době úmrtí fiduciára, a
totéž platí, pak-li fiduciárovi dáno jest na vúJi ustanoviti dobu ,
kdy se má restituce státi, jest-li že týž dědictví nevydal dř'íve
z dobré vúle. b) - Práva z universálního odkazu lze však též
dobývati, pak-li fiduciár se vzpěčuje dědictví přijati (§. 587.),
a dle okolností též, pak-li nestal se dědic z jiné pÍ'Íčiny (tamt.
odst. 2.). Následky jsou v tomto pÍ'Ípadě rozličné, a jinaký jest
zase pi"ípad sukcesivního fideikomisu universálního (§. 588.). Protož
dlužno rozeznávati:

odkazem nenabyl odkazník (partiarius) suecessio in universum ius;
spíše mohl jej dědic uspokojiti též prostf m vyplace ním odhadní ceny
jeho podílu (not. ll.). Vede se tudy spor o tom, zda -li dle práva Justinianova (§. 541. P.) má takovýto legát ještě místo? Že to možné, nelze
popříti, protož také pújata místa v not. h. uvedená ; ale není to forma
odkazu, která o skutečné existenci jeho rozhoduje , nýbrž pouze projevená vůle zůstavitelova: v pi'ípadě pochybnosti pak dlužno s každým
. př'íkazem, vedle něhož dědictví má se s jiným děliti, nakládati jako
s fideikomisem univel'sálním. L. 20. (19 .) §. 1. D. h. t. 36. 1. Srov.
Windseheid §. 662. §. (166. P. 1. Vangerow II. §. 556. Arnclts v Rtslex.
VI. str. 322. (civ. Schr. II. str. 463.) násl. Mayer n. u. m. str. 50.
až 52. Unger §. :20. P. 0. §. 54. P. 4.
1

§. 581.
Co ~e týče p o II mí n e k odkazu universálního , tož platí zde
obecná ustanovení v příčině odkaZl! vúbec vytčená . Zi"Ízellí stúti
se múže ve formě pi'íkazu aneb prosby, výslovně neb mlčky . Obzvláště má se za to, že zI-Ízen universální fideikomis, pak-li uloženo dědici. 1) aby dělil se s jiným a) aneb měl s ním spo l ečenství,
ph čemž ovšem se vymíiíuje, že i drll hý jest hotov statek sVllj
do spo le čenství dáti, b) aneb 2) aby se spokojil určitými pi"edměty
majetkovými, ve prospěčh spoludědicl! neb dědicl! zákonných, C)
aneb 3) aby mútou osobu ustanovil za dědice neb vúbec své jmění
p~'.

a) L . 20. (19.). §. J. D. h. t 36. l. " ) L. 80. (78.). Pl'. rocl.
D. de legat. II. [L. 30. (29. ). D. h. t.] cf. §. 493. nllt. f. [g. h.].

c) L. 69.

1) Pak-li fiduciár přijal dědictví dobrovolně.

§. 583.
a)

PoviUllOS1i fidllclára .

Fiduciár jest povinen, by přellechal fideikolllisarovi dědictví
(zcela neb z části), což děje se nejprve tím obyčejným zpúsobell1,
d) L. 18. (17.). pr. D. lt. t. cf. L. 77. §. 25. L. 88. §. 16. D. de legato II.
e) L. 76. (74.), pl'. D. h. t. tf. L. 77. ~. 24. D . de legat. n. t) L. 78 (76.).
ll. h. t. g) L. 30 Cod. de fideicomlll. 6. 42 L. 7. (6.) . Cod. de instit. v('1
suhstit. 6. 25. cf. L. 102. D. de etlnd. et dem. 35. I.
n) L. 26. (25.). Pr. L. 48. 146.). D. h t. 36. 1. L 21. Cod. de fideicomm.
G. 42. b) L. 41. §. 13. D. de legal.

.
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že oznámí jemu neb jeho plnomocníku vůli svou, a) načež následuje vydání předmětů majetkových, jež v dědictví jsou ,zahrnuty,
ku kterýmž náleží též požitky před uvázáním se v dědictví pi'ibylé. b) Fiduciár v tomto ohledu ocl povídá za dolus a latat cul pa,
a restituje-li jen z části, práv jest z diligentia quam suis rebus, C)
v případě pak prodlení nastalého, z veškeré škody a tak i zvláště
z náhrady veškerých požitků. d) Zcizení fiduciárem podniknuté jest
naprosto neplatn"" e) vyjímaje, pak-li zůstavitel zcizení dovolil f)
neb fideikomisar k tomu přivolil, g) hyl o-li toto nutné, i) za pří
činou zapravení dluhů dědických h) aneb k vůli zRchovábí majetnosti, ješto věc samu nebylo lze uschovati, a pak-li dítě zůstavite
lovo jako dědic jest nuceno, sáhnouti na pozůst.alost, aby zjednalo
sobě přiměřenou výbavu. k) Obmezuje-li se fideikomis ~a to, co
ph smrti tiduciára bude ještě na snadě (qllidqllid supererit ex
heťeditate), má fidllciár toho na vůli, by ti'i čtvrtiny spott'eboval
(avbak nemá o tom pořízovati pro případ smrti), na poslední pak
čtvrtinu smí sáhnouti jenom v pÍ'Ípadě nouze aneb za příčinou výkupu zajatců. 1)
Ostatně restituce dědictví neb dílu dědického nezavírá v sobě
i to, co neobdržel fiduciár z dědictví, m) aneb jako dědic, ll) nevztahuje se též k pl'elegátům, pokud váznou tyto na dědickélll
dílu spoludědiců,O) amž ku phrůstaj ícímu podílu spol~děclice, P)
pak-li pi'edmětem tideikornisu jest právě jenom dědický díl fiduciál'ův. Taktéž zůstanou dědici po~:itky, počínaje od doby, kdy ujal se
dědictví, až octne 1ie v prodlení. q) Vúlí zůstavitelovou lze však před
mět restituce Ještě vice obmezovati, na pi', vyhrazením určitých př'ed
mětů majetkových, r) aneb i rozWiti, na pi'. co se týče požitl,ů, S) aneb
i na vše to, C9 od něho obdrží tidllCiúl', v čellJŽ zahl'lluty jsou pak
i prelegáty, t) ale nikoli v, čeho dostalo U) se jemu právním jednáním
mezi živými učiriěným aneb co jemu po právu núleží. V)
---- ---:J-L~-'H. (37.) . .PI. §. J. L. 39. (;38.). 41. (JO.) . §, 2. L. 42. (41). 4J . (4~.).
G8. (66.J. ~. 1. D. h. t. b) L . 28. \27.). §. 1. in f. ,od. cJ L . 23. (22.). S 3,
eod, d) L. 19. l 8.). 28. (27 .). §, 1. L. 46. (44.). §, 1 ~od. not, b. e) L. 3.
§. 2. a. (2.) 3. Cod . commUll. de legat, 6. 43. t) L. 70. §. 3. D de legato II.
g) L. 11. Cod. de fideicumm , 6 42.
h) L. 38. pl'. D , de legat, 111. tf. L. 114.
~. 14 D. de legato L
,) L. 23 (22,). §. 3, D. h, t. (not. c,) cf. L , 71. D. de
iegat 2, k · L. 23. (22.). §, 4, D. h. t. cf. Nov. 3,1 . cap, L I) Nov . 108. ~ap. 1
cf. L·. 56. (54.). D. II. t, L. 70. §.3. L, 71: 72. D. de legato II. m) L. 61 (59.).
in f. L. 64. (62.) . pl'. D. h. t. H) L. 74. (72.) . eod. L, 44. §. 4. D. de cond: et
d"m . 35 . 1. o) L. 19. (18.). §.3 . D. h. t. V) Arg, L . 44. (43.) " ťO~. q ~ L . 1~.
(18.). pl'. §. 2. L. 27. ~ . L eod. cf. Ill't. b. d. l ) §. (J. J. h. t. .2 23.. ) L H) ,
(18.), pl'. D. cit. IlIJt. q'. t) L. 3. ~ . 4. D, h. t , L . 16. CoJ. de fidClcomm, 6.
42 . U) Cf. not, m. Vi L . 77. §. 12. D . de legat, ll.

. Pozn. Proti náhledu, Puchtou §. 555. [not. a.J, Sintenisem III.
§. '219, P. 15. a j. hájeném, že při částečné restituci obmezuje se
zodpovědnosť fiduciára na diligentia quam suis rebus [not. c.], prohlašuje se Windscheid §. 665. P. 7. s Fr. Mommsenem, Beitr. III.
str. 393. CP, 5.], proto že prý v L. 23. (22.) §, 3. cit. se pepřipomíná
že by se restit.uce obmezovala, a slova "rebus suis consueta negligentia" obsahují tuto pouze provedení pojmu lata cul pa. Ale že míní
se tím ono obmezení, tomu nasvědčuje též okolnosť, že běží zde o společný zájem a nasvědčuje tomu též analogie toho, co jest za právo
mezi spoludědici (§. 320.) .

§. 584.
b) Prá"a fiduciárova. Tak zv, qual'ta Tl'ebellianica.

Dědic jest oprávněn, by až po dobu, kdy nastane dědická posloupnosť fideikomisní, spravoval dědictví jako vlastBík a práv jeho
užíval oproti každému, též i bral požitky téhož. aj' Za pi'íčinou nákladů může žádati za pi'iměřenou náhradu b) a za propuštění ze
závazků, jež byl podnikl. cJ Mimo to přísluší
z pravidla právo,
aby čtvrtý díl ' dědictví neb jeho dílu dědického zůstal mu nezkrácen, 1) a může tedy, pak-li toho zapotřebí, tuto čtvrtinu sraz·iti
sobě na fideikomisu. d) Právo to záleží vlastně v tom, že používá
se zákona falcidického při fideikomisu universálním. e) Dle toho

mu

musí fiduciár z pravidla nechati si vpočítati do své čtvrtiny vše
to a pouze to, co drží jako dědic; f) taktéž i to, g) co dle naHzení
zůstavitelova má zpět obdržeti z dědictví, pokU(1 se týče ze svého
dílu dědického,2) čemuž rovná se obnos, jejž vyplatiti náleží fideikomisaru; 11) po této, co byl obdržel jako cenu za zcizené věci dě
dické, i) a co na požitcích vybral k) z předmětů fideikomisu od
uvázání se v dědictví až po dobu, kdy mohlo se za restituci žádati; 3) ale nikoli to, co obdrželI) pouze za účelem splnění nějaké
výmínky,4) aniž prelegáty, 5) pokud tyto připadají na dědický dil
spoludědicův m ) aneb i na dědický podíl, jenž vrátiti se má fideikomisaru, kterýž jaksi jest spolurlědicem. n)
a) Cf. §. 583. not. q. s. b) L. 20. (19.), §, 2. L, 23. (22.). §. 3, in f. D,
h. t, cf. L. 40. §, 1 D. de cond. iudeb, 12. 6. L . 58 .. 60, D, de legat. J.
C) L . 37, (36.) , 71. (69.). D, h. t. d) §. 5 .. 9, J, h, t. 2. 23. e) GaL II. 254,
L. 28. (27.). §. 10. L 66. (64) . §. 3. D. h. t. f) L. 91. D. ad. leg. Falcid. 35.
2. cf, §. 563. I'. 2, g) §. 9. J. h. t. L. 91. D. cit. cf, L. 60. (58,). §, 3. D h. t.
h) L. 00. (58.). §, 3. L. 91 citt. cf. L. 93. D, ad leg. Falc. 35. 2.
i) L. S.
§, 3. D, h. t, kJ L , HI. (18.) , §, 1 2, L . 23, (22.). §. 2. L, 60, (58,) , §. 5, D
h. t. L. 18. §. 1 D. ad, leg. Falcid. 35. 2. cf, §, 583, not. b. d. q. s. L. 6. Cod.
h. t. 6, 49, lJ L. 30. §. f. D , ad leg. Falcid. 35. 2. m) L. H6. eod. L. 24.
Cod, Fam , el'c. 3. 36. U) L. 86. D, cit.
Arndtsovy PandeklY,
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Pozn. 1) Ustanovení to zavedeno tak řeč. Sc. Pegasianum; dle
nařízení Justinianova (§. 580. P. 1.) nazývá však novějšÍ terminologie
tuto čtvrtinu quarta Trebellianica; v pramenech sluje též falcidia. Výjímky v §§. 566. 567. uvedené mají i zde místo. Bezdůvodně však
tvrdí Neuner (iustitutio ex re certa str. 117. násl.), že prý dle Nov. l.
cap. 2. při fideikomisu universálním povždy samo sebou jest vyloučena
srážka kvarty co se týče celého dědictví. Srov. §. 566. P. 1.

2) Jak se tato věta různě pojímá v. Neuner, institutio ex re
certa str. 94. násl. 107. násl. Mayer n. u. m. str. 09 . násl. Sehlagintweit
v dogmat. Jahrb. VI. str. 352. násl. Vangerow §. 536. odd. II. 7. vyd.
II. str. 484. násl. Windscheid §. 652. P. 17. Š. 666. P. 7. Mandry
v civ. Arch. LI. str. 97. násl. Arndts v pokračování Gliickova koment.
d. 47. str. 43. násl. [Brandt, Krit. ErHiut. des Fr. 31. (30.). §. 4.
D. ad Se. Trebell. 1879.].
3) L. 23. (22.). §. 2. D.Il. t. Si· heres post multum temporis
restituat., eum praesenti die fideicommissum sit, deducta quart.a restituet;
fructus enim, qui ' percepti sunt, negligelltia petentis, non iudicio defuncti, percepti videntur. Alia causa est, si sub conditione vel in diem
rogatus fuerít; tunc ellim quod pel'cipitur sumfDovet Falcidiam, si tantum
fuerit, quantum quarta (Iluartam) facit et qual'tae fructus. Srov. Vangerow n. u. m. stl'. 481. uásl. - Dítky Zllstavitelovy, jsou-li obtíženy
universálním fideikomisem , byť i ve prospéch ' svýt:h descendentů, mají
dle L. 6. pro Cocl. h. t.. H. 49. obclržeti kvartu non p,er imputationem
redituum (licet hoc testatol' rogaverit (vel iusserit) , seel cle ipsis rebus
hereditariis. cf. cap. 16. X. de testam. 3. 26. Má ustanovení toto
místo i tehdy, když dítky (dle práva kanonického: §. 563. not. g.) požadují nejprve svůj díl povinn.í' a pak kvartu Trebellianickou z ostatního
jmění ? Seuffert §. 643 . P. 5. Seuffertův Arch. II. 207. III. 353. IV. 67 .

, 4) Pochybnosť vzbuclila v tomto ohledu L. 91. D. ad leg. Falcid.
(§. 563. P. 2.) větou: "sed et quod implfi)ndae conditionis causa fideicommissum heredi datur, in eadem causa esse admittendum sciendum est."
Avšak srov. Jacobý v Lindově Ztschr. n. F. XVI. str. 66. Schlagintweit
n. u. m. str. 374. Dflrnburg 'V civ. Arch. XLVlI. str. 319. násl. Vangerow n. u. m. pod. č. III. stl:' 488. násl. Windscheid §. 666. P. 8.
Ona věta ve Florentinskem rulwpise připsána jest teprve druhou rukou,
llenalezá se též v Basil. XLI. 1. cap. 90. a jest již závadnou způ
sobem, jakým jest sepsána; proto také Mommsell ve svém vydání větu
tuto jako nepravý glosém zcda vypustil, navrhuje také, hy v před
cházející části místa ,vypustila se slova: ,i vel implendae conditionis
causa" pak , "pro ea vero parte, quam accepit a coherede."

5) Srov. s L. 91. cit. a) L. 86. eod. Titia testamento suo Titium
fratrem . SUUlU ex parte tertia heredem instituit fideique eius commisit,
nt hereditatem retenta quarta parte Secundae et Proculae restituat;
eaclem fratri quaedam praeelia praelegavit. Quaero, an Titius ea, quae
praelegata sunt, etiam pro ea parte hereditatis, Iluam rogatus est restituere, an integra retiuere, debeat? Respondi, Titium legata integra reti-

nere debere, sed in partem quartam imputari oportereduodecimam
partem praediorum; sed si non esset adiectum, ut pars quarta deduceretur, totum trientem praediorum legi Falcidíae imputari oportere, quouiam contra senteutiani matrisfamiliae lex Falcidia induceretur. b) L. 24.
Cod. fam. erc. 3. 36. Filium quem habentem fundum portíonem hereelitatis fratribus et quibusdam aliis sub conditione verbis precariis restituere sanxit testator; post eius (conditionis) eventUI11 hereditaJ'ia parte
praedii in quartae ratione retenta, compensato praeterea quocl a eoheredibus vice mutna percepit, et si quid deest in supplementum deducto,
quod a ceteris in eo fundo solvitur, supra quartam habens, reddere
compelletur (compellitur). Viz o tom Buchholtz, Von Pralegaten str. 500.
násl. [64-7. násl.], též Neuner, Institutio ex 1'e certa str. 111. Brinz,
Palld. str. 927. násl. Vangerow n. u. m. str. 482. násl.
c) Účinky navrácenÍ.

§. 585.
Následkem restituce pí·ihlíŽí se k u n i v e r s á I ním u f i d e ik o m i s a r u jako k dědici, a . to výlučně, vráceno-li mu dědictví
celé dle vůle zůstavitelovy, částečně pak, když vrácena mu jenom
čásť, buďsi dle nai'ízení zůstavitelova aneb následkem srážky kvarty
Trebellianské. a) Jest pak jedině neb z části vlastníkem věcí dě·
dických b) a múže jinak vykonávati veškerá práva s dědictvím spojená prostř'edkem utiles actiones, ano i oproti fiduciárovi, pak-li
týž na pí· byl dlužníkem zústavitelovým, c) a své právo posloupnosti dědické múže provésti na základě utilis neb fideicommissaria
hereditatis petitio; rl) S druhé pak strany může týž y stejné mÍÍ'e
jako dědic býti žalován od véi'itelůy. F i d u ci á r však jenom potud
nepokládá se za dědice; pak-li jenOl'n z části dědictví vrátil, poldádá se za spoludědice fideikomisara; proto také má místo dílčí .
žaloba dědická e) mezi nimi jakož i mezi posledním fideikomisal'em
a ostatními spoludědici i mezi . více universálními fideikomisary.
Pak-li fiduciár na základě výhrady neb jiným způsobem obdržel
zúplna kvartu svou, nastoupí fideikomisar jako universální sukcesor
zcela na jeho místo; hledíc k tomu. co fiduciár obdržel, dlužno
pak téhož porovnávati s odkazníkem. f ) Jest-li že však vrátil více,
. než zůstavitel nai·ídil, považuje g) se to, co se týče pi·ebytku zrovna
jako oby6ejné zcizení dědictví, a i restituce, jež p ř' e d č a sem se
a) §. 4. 7. J. h. t. 2. 23. b) .L . 65. (63.). pro D. h. t. c) L. 28. (27.).
ll. eod. d) Dig. de iideicomrnissaria hereditatis pelitione. 5 6. 0) L. 28.
(27 .). §. ll. cit.. L. 24. §. 1. L. 40. D. rtm. (TC. 10. 2. f) §. 9. J. h . t. L . 65.
(63.). S. 3. D. h. t. g) L. 65. (63.). §. 3. cit.
19*
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stala, postrádá př' edk em pravidelného účinku svého, dosáhne však
téhož, a to účinku ZVl' atného, na základě schválení po té, když
nastala doba restituce. h) Ostatně je-li toho pt)tf'eba, má se za to,
jako by se restituce dědict ví provedla s hoř' ejšími účinky, aniž by
fiduciár projevil ~vou vúli , pak-li tomu se vyhýlJá. aneh zem{el-li
bez nástupců v. i)
Pozn. Sporno jest, nevztahuje-li se L. 1. Cocl. commUll . de legato
6. 43. též k odkazům universálním a neděje-li se všude i bez restituce přechod věcných práv zrovna jako ph odka zech singulárních?
Mayer, Von den Legaten §. 12. Proti tomu Seuffcrt, Das gesetzl. Veraussel'ungsverbot str. 40. Windscheid §. 665. P . 1.

§.

586.

Dědictví neb podíl dědický, tvořící předmět universálního fideikomisu, múže býti obtížen ještě jinými odkazy. Pak-li zůstavitel
v té pHčině nic zvláštního neustanovil, zapraví odkazy ty fiduciár
spolu s fideikomisarem dle poměru svých podílú dědických, a) fideikomisar pak sám, pak-li fidnciár vrátil b) celé dědictví, pokud se
týče celý po(líI dědický; avšak múže hleděti se i Je posledněj š ímu,
pokud jemu bylo vyhrazeno v určitém obnosu neb ve zvláštní ch
pi'eclmětech majetkových více, než obnáší jeho kvarta, a pak-li to,
co vráceno, nestačí k uhrazení odkazúv. C) I jinými odkazy neutrpí
fidudár újmy na své čtvrtině; naopak jsou tyto jako universální
fideikomis podrobeny srážce, aby doplnila se čtvrtina . d)

POZll. Co se

týče různých náhledův

o tom, jak se rozvrhuje břímě
§. 559. Windscheid §. 667.

odkazův a doplňuje kvarta, srov. Vangerow

P. 6. násl.

§.

587.

2) Nepř'ijme-li fiďuciár dědictví.
Vzpěčuje-li se fiduciár, přijati dědictví, a) múže fideikomisar
toto cele převzíti. TýŽ múže onoho pí'idržeti k tomu, aby dědictví
se ujal a je pak odstoupil, b) aneb má se za to, jako by obé se

h) L. 10. D. eod. i) L. 7. §. 1. b. (1.) . Cod. h. t. 6. 49.
a) L. 2. Cod. h. t. L. 1. §. 20. D. h. t. cf. L. 1. §. 19. L. 15. §. 1. D.
ut legato 36. 3. b) L. 2 D. h t . 36. 1. cf. L. 3. §. 2. L 17. (16.) §. 3. L. 53.
(51.). eod. L. 8. Cod. h. t. c) L . 1. §. 17. 21. D. b. t. d) L. 2. 3. pl'. §. 2. eod.
a) L. 6. (I §. 2. D. h. t. 36. 1. cf. L. 15. (14). §. 1 eod. [aa) L. 1~.
(14.). §. 1. cit.] b) L. 4. 5. 6. §. 5. eod. cf. L. 13. 15. (14.). §. 5 .. L I l .
(16. ). eod.

stalo, aby zachoval se v moci I) fideikomis s celým ostatním obsahem testamentu . C) Fiduciál' nemá dokonce žádnou škodu z toho
míti , <I) pozbude však i prospěchů s uvázáním se v dědictví jinak
spojených, e) zejména pozbude práva kvarty Trebellianské, nároku
k tomu, co bylo mu vyhrazeno, pozbude dále práva pÍ'Írostu jakož
i toho, čeho se mu jinak hy (lostalo pouze na základě nabytí dě
dictvÍ. 2) Fideikomisar nastupuje ve veškerá práva a závazky dě
dictví s úplným vyloučením fic1uciára, zrovna jako by jemu byl
substituován, a to vzhledem k celému dědictví, pokud se týče ,
vzhledem k celému dílu dědickému, byť i uložena byla dědici jenom
restituce jedné části. ť) 'J est též povin en, by v stejné mÍi'e jako
fiduciár pi" evzal odkazy, 3) tedy se srážkou kvarty, pokud tento
byl k tomu oprávněn. fl) avšak bez této srážky co se tý če odkazů,
kteréž jemu samému byly uloženy h) Fiduciár múže ostatně vyžádati sobě lhútu na rozmýšlenou, chce-li dobrovolně v dědictví
se uvázati, i) a pak, prohlásiv se prve, než uplynula ona lhúta,
takto zachovati sobě je š tě prospěchy, spojené s dobrovolným uvázáním se v dědictVÍ, byť i prozatím ujal se téhož z donucení. k)
,J e-]j. ustanoven s výmínkou, jejíž splnění záleží na jeho vúli, má
se brzo za to, že stejné plnění se strany fideikomisara rovná se
splllění výmínl<y, brzo pi'ičítá se splnění fiduéiáru, pak-li totiž jemu
splnění ono nepí'ipadá nikterakž za těžko, brzo zase se zcela promine; z pravidla pak závisí jak ustanovení fiduciára tak i právo
fideikomisara vúbec na spln ě ní výmínky.l)
Jako v př'ípadě, odmítne-li fiduciár dědictví, tak múže ještě
v následujících př'ípaclech ficleikomisar na místo fiduciára doski
dědictví: 1) dle testamentu vojenského, pak-li fiduciár odpadl, testátor však každým zpúsobem zamýšlel onomu dědictví dopřáti; m)
:!) v stejném pi'ípadě všude, zemr'el-li fiduciár za živobytí testútora,
aniž by tento o tom se byl dozvěděl; n) 3) pak-li týž zemřel po
zústaviteli, aniž by nabyl dědictVÍ a aniž by jiný následkem transmise vstoupil na jeho místo; 0) 4) vyhýbá-li se docela prohlášení
o tom, přijímá-li neb odmítá-li dědictví.l')
C) L 15. (14.). §. 3. eod. §. 5. J. h. t. 2. 23. d) L. ll. pl' L. 28. (27.). §. 15.
D. eod. e) L. 15. (14.). §.4. L. 28 (27.). §. 2. 14. L. 44. (43.). 47. (45) . 57.
(55). §. 3. eod. fJ L. 17. (16.). §. 5. 9. eod. g) L. 17. (16.). §. 9. L. 65. (63.).
§. 11. L. 3. pl'. ~. 2. t'od. h) L. 57. (55.) . §. 2. L. 65. (63. 1• §. 11. in f. eod .
i) L. 9. §. I. eod. k) L. 73. (71.). eod. 1) L. 32. (31.). §. 2. L. 65. (63.). §. 7.
až 10. eod. cf. L. 7. eod. m) L. 13. §. 4. D. de testam. mil. 29. 1. ll) L. 14.
D. I. C. 29. l. 0) Arg. L . 14. D. I. c. 29. l. L. 7. §. l. b. C. (1.). Cod. h. t.
6. 49. 1') Arg. L . 7. §. l. b. c. (l.) cit.
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Pozn. 1) Donucené uvázání se v dědictví zavedeno bylo taktéž
prostJ-edkem tak zv. Sc. Pegasianum. §. 6. J. h. t. O podmínkách
a účincích téhož: Vangerow §. 558. 559. srov. Seuffert §. 645. not. 4.
"Avšak donucení nezáleží než v tom, že má se za to, jako by stalo
se uvázání se v dědictví a restituce téhož (in contumaciam). Pro právo
praktické postrádá zmínka o tomto smýšleném donucení vší důležitosti."

2) Přes to podrží fiduciár, co jemu dáno bylo conditionis implendae causa: L. 44. §. 4. 5. D. de cond . et dem. 35. 1.; též prelegáty, pak-li totiž spoludědicové uvážou se v dědictví a pokud prelegáty ty váznou na jich podílu dědickém; srg:. L. 17. §. 2. L. 18.
91. §. 2. D. de legato 1. cf. L. 19. (18.) §. 3. D . h. t. (Ona praeceptio v L. 57. (55.) §. 3. D. h. t. není prelegát, n)7brž vyhrazení si
fideikomisu, cf. L. 28. (27.) §. 14. D. h. t.). Zůstaven-li fiduciárovi
odkaz pro ten př'ípad, že nestane se dědicem, jest fideikomi~ar poVlllen Jemu tento zúplna vyplatiti, ješto spoludědicové deficiente conditione povinnosti té jsou sprostěni. L. ll. pr. L. 28. (27.) ~. 15.
D. h. t. Srov. ostatně ještě: a) L. 28. (27. 1 §. 1. eod . b) L. 43.
(42.) §. 1. L. 57. (55.) pro §. 3. eod. Vangerow §. 558. P. 1. n. k.
3) Zůstaven-li universální firleikomis více osobám uvážou se
v něho tyto stejným právem, dle poměru dílů dědických kaŽdému z nich
vykázan)' ch, byť i nejprve pouze jeden z Ilich vymohl, že dědictví. bylo
ujato a postoupeno. L. 1. §. 9. L. 17. (16.) §. 8. 9. L. 29. (28.) D. b. t.

§. 588.
3) V

pÍ"Ípad ě

postupného fideikomi s u universálního.

Uloženo-Ii universálnímu ficleikomisaru, by pf'edmět fideikomisu
pl-epustil zcela neb z části opět jinému, pi'echází pak na tohoto.
jakmile dies fideicommissi venit, nepřímá posloupnost dědická sama
sehou, a onen jest povinován, by vydal jeUlu ví'edměty majetkové, a)
a to, třeba i dle §. 587. nastoupil zcela na místo fiduciárovo,
beze všeho práva, sraziti si j{vartu, b) vyjímaje potud a v tom poměru, IJokud dědic jemu samému srážku učinil aneb pokud týž
pouze v jeho prospěch opomenul kvartu si sraziti. C) Nenabude-li
prvý fideikomisar odkazu, má druhý beze všeho za dědicem pohledávku z odkazu, a tak mllže týž, opomene-li toho onen, i v pří
padech §. 587. pro svou osobu vykonávati právo universálního fideikomisu se stejným účinkem . d)
(55'J '
§. ~.

a) L. 1. §. 8. D. h. t. 36. 1. [L. 7. §. 1. b. C. (1.) Cod. cit.]
b) L. 57.
1,. 1. §. 19. eod. [srov. §. 562. not. m. n.] d) L. 57. (55.).
!ll f. eod.

§. 2. eod. C)

IV. Darování pro případ smrti. &)

§. 589.
Darování pro případ smrti, mOltis causa clonatio, 1) jest darováním, jehož })rávní existence dle vlile dárcovy závisí na tom, že
týž nepÍ"ežije darovaného. b) Darování takové lze učiniti vzhledem
k určitému nebezpečí života aneb hledě k budouCÍ smrti dárce; C)
v každém pÍ"Ípadě POZI' l1<le moci aileb se zmaí-í. 2) pak-li obdarovaný zeml-el clí"íve než dárce: cl) v prvním pÍ"Ípadě z pravidla pozbude platnosti též jakmile toliko poslednější ušel onomu nebezpečí života. e) Z praviclla múže však dárce dle libosti též o cl vol a t i
v každé (lob(> (larov<ÍnÍ. f) Mim:: to rozhoduje o jeho ú\:innostl smrť
dárcova, buďsi g) že tato ustanovena byla jako oclkládací v.ýmínka
právního jednání, alieb dhvější smrť obdarovaného jalwžto výmínka rozvazovací. 3) Co se týče zpúsobu, v jakém děje se darování, tO% ř"Íclí se ZPll sobem pro každé jiné darování v1atným ; ll) nevyhledává se však, by darování takové ohláŠéno bylo soudem, tl'eba
by pi'esahovalo obnos 500 solidů , i) jen když vt!le darovací projevena byla ve for mě , jakéž ku zHzení odkazlt jest zapotí·ebí. 4)
Pozn. 1) Co se t}'če pojmu, srov. a) L. 1. pr. D. b. t. Mortis
causa donatio est, cum quis babere (magis) se vult, quam eum, cui
donat, magisque cum , cui donat, quam heredem suum. b) L. 27. eod.
Ubi ita dOlwtur mortis causa, ut nullo rasu revocetur, causa donandi
magis est, quam mortis causa donatio, ct ideo perinde baberi debet.,
atque alia quaevis inter vivos donaho, ideoquc inter viros et uxorcs
non valet et ideo ne[; Falcidia locum habet, quasi in mortis r.ausa
donatione. c)L. 18. pro eod. Mortis causa capimus non tunc solum,
eum quis 811ae mortis causa nobis elonat, sed et si propter alterius
mortem iel faciat, veluti si quis tilio vel fratro suo moriente donet
Maevio ea eondit.ione, ut, si convil.luerit alteruter eorum, reddatur sibi
re8, si decesserit, maneat apud Maevium. d) L. 38. pro eod. Intel'
mortis causa elonationem et omnia, quae mortis causa quis ceperit, est
earum rerum elifferentia: 'nam mOl'tis causa donatur, quod praese~ls
praesenti dat, (at) mOl,tis causa capi intelligitur et quod non cadit

a) Dig. de mortis causa donationibus et capionilJUs 39. 6. Cod de mOl·tis
causa don. 8. 56. (57 .): b) L. 1. pro L. 35. §. 2. D h. t. cf. L. 27 . eod.
c) L. 2 . . 6. 31. §. 2. L. 35. §. 4. eod d) L 27 29. in f L . 35. §. 2. eod . cf.
L. 13. §. 1. eod. e) L. 29 . eod. f)L. 16. 30. eod. cf. L. 27 . 35. § 4. ('od.
g) L. 2. 29. 32. eod. h) Cf. L. 18. §. 1. 2. L. 24. 28. L. 31 §. 1 3. 4. L. 35
§. 5 . . 7. eod. L. ll. §. 2 .. 9 D. de dónat. int~ V. et u.24. 1. ~. 80. not. h .. k.
§. 81. not. a.' b. 1) L. 4. Cod. lt. t. cf. pro §. 1. 2. J. de donat. 2. 7. §. 81.
not. g. h.
.
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in speeiem donationis. L. · SI. pro eod. Mortis causa capitur, cum
pr~pter mortem al!cuius capiendi occasio obvenit (L. 8. pro eod. "quidquzd propte.r alzcu!us mortem obvenit"), exceptis his capiendi figuris,
qua.e propno nomllle ~ppellantur. Co se týče celé náuky obzvláště
SavIgny, System IV. S. 170 .. 174. srov. Vangerow §. 561 .. 563.
Keller, Institut str. 343 .. 361. Windscheid §.675. 676. Unger §. 77.
P . 1 .. 16. 19. [A. Cohen, D. L. d. R. R v. d. Schellkung V. Todeswegen. Inaug. Diss. Munchen 1878.] - Odchylné nábledy s vlastním
názvoslovím a vytčením pojmů vyličuje Ruhwandl v Ztschr. des Anwaltvereines fur Bayern III. Č. 20 .. 22 .

2) ~ příčině právních průvodů, jichž v tomto případě lze užiti,

§. 171. Keller str. 348. násl. a shora :§. 342. P. 2.
se týče rozdílnosti obou těchto případů, zejména k výkladu

srov. SavIgny

3) Co
L. ll. §. 2. D. cit. (not. h.) srov. Fit.ting, Begriff der Ruckziehung
str. 109. násl. Scheurl v hit. U eberscbau V. str. 43. násl.

4) Jest míněním velice rozšířeným, jako by Justinian v L. 4.
. Cod. h. t. zavedl formu kodicilární jakožto obecnou a výhradnou formu
pro veškerá darování pro případ smrti (opětně hájeno Wiederholdem
v Lindově Ztschr. xv. str. 96. násl.). Proti tomu Savigny str. 261.
násl. Vangerow §. 563. Mezi těmi jest ještě spor, zda-li v L. 4 . cit.
přenáší se právě jenom kodicilární forma odkazů též na odkazy tohoto
druhu (Sav.), aneb se nařizuje pouze přibrání pěti spůsobilýcb svědků
jakožto forma smlouvy (Vang.). Srov. Windscheid §. 676. P. 3. Seuffertův
Arch. VII. 21l. 336. XV. 146. XIX. 246. XX. 235. XXIII. 46 .

§. 590.
Darování pro případ smrti pi'íbuzno jest blízko odkazu; ano
vysloveno i jako pravidlo, že sluší ono tomuto rovnati, a) a to platí
zejména v pi'íčině otázky, pokud obdafený jest spůsobilý nabývati b)
dále co se týče poměru k věřitelům dárcovým, C) práva dědicú při
rozených a dílu povinného, <I) kvarty falcidické, e), práva pi'írostu, f)
<.;autio Muciana g) a conditio iurisiurandi, h) cautio ususfructuaria, i)
narovná,ní o výživě, k) možnosti, aby obdai'ený stížell byl odkazy, I)
spůsobilosti dítěte, mo<.;Í otcovské podrobeného (filiusfamilias) ku
zřízení takovéhoto darování z castrense peculium, ln) ft neplatnosti
a) L . 4. Cod, b. t. L. 37. pl'. D. h. t. b) L. !1. 22. a5. pl'. D. eotl.
C) L. 17. eod. d) L. 1. §. 1. D si quid in fraud. patroni. 38. 5. L . 3. pr. L. 5.
§. 7. L. 20 vr. D d" legato praest. 37. 5. e) L. 2. ~. 2. (L 2.) Cod. h. t. 8.
56. (57.). L. 5. Cod ad lpg. Falcid. 6 50 d. L. 42. §. 1. D. h . t. f) Lun.
§. 14. Cod. de cad. tol!. 6. úl. ll) Nov. 22. cap. 44. ~. 9
h) L. 8. §. 3. D.
de coud. instit. 28. 7. i) L. 1. §. 2. D. usufr. quemadm . cav. 7. 9. cf. L. 7.
Cod. ut in posS. lega!. 6. 54 . . k) L. 8. §. 2. D. de transact. 2. 15. 1) L.l.
Cod. b. t. L. uno §. 8. a. (§. 8.) Cod, de cad. toHo 6. . 51. L. 77. §. 1. D. de
legato II. m) L. 15. D. b. t.

téhož ll) následkem capitis damnatio dárce. 1) Přece však podstatně
liší se od odkazu; 2) nenít darem z dědictví daným, nezávisí na
tom. bude-li dědictví ujato,O) aniž na tom, by tu bylo závazku
určité· osoby darováním tímto stížené, P) nepi'edpokládá též testament.ifactio dárce a darovaného, q) není spťtsobilým, aby zakládalo
interdictum quod legatorum r) aneb universální sukcesi S) aniž pozb}Tvá se jeho, popírá-Ii se platnost testamentu. t) Taktéž považuje
se darování důchodu ") za jed in é darování, čímž liší se od odkazu důchodu. 3)
Pozn. 1) Též odnětí dědictví pro nehodnosť užívá se v jed n o In
případě výslovně i v pncllle m. C. donatio. N ov. 1. cap. 1. §. 4. srov . .

§. 520. P. 2. č. 2. a. Proto že nedokládá se s důrazem, jako by
v případě tomto ono odnětí . bylo něco zvláštního, shledává právem
Windscheid §. 676. P. 12. v tom provádění obecného pravidla a neshledává v L. 5. §. 17. D. de his quae ut indign. 34. 9. srov. s §. 18 .
ibid. (§. 520. P. 2. č. 1. e.) odvod t.oho, nýbrž potvhení pravidla tohoto,
poněvadž okolnosť, že tam nepoužívá se onoho pravidla při m. C. donatio vysvětluje se zvláštní povahou případu nehodnosti.
2) Srov. Vangerow §. 562. [str. 567.J "základní myšlénka jest
. . . že všude, l(de způsobem rozhodujícím zasabuje zvláštní pojem
m. C. donatio jakožto rozmnožení majetku vycházejícího od zůstavitele
samého bez prostřednictví · tl'etí osoby, theorie o legátech zcela jest
vyloučena." Srov. Mayer n. U. m. §. 14. Keller n. u. m. str. 352. násl.

3) Nabytí na základě m. C. donatio spadá do pojmu mortis causa
capel'e (m. C. capio.); ale týž vztahuje se ještě dále na jiné případy
nabýváni za příčinou úmrtí, kteréžto případy v užším smyslu samy tak
se nazývají oproti m. c. donatio i oproti odkazům. L. 8. pro D. h. t .
"quidquid propter alicuius morteru obvenit, InOl-tis causa capitur;" L. 31.
pl'. eod. "Mortis causa capitur, quum propter mortem alicuius capiendi
occasio obvenit, exceptis bis capiendi figuris, quae proplio nomine appellantur" (se. "hereditario - aut legati aut fideicommissi iure. ") L. 38.
eod. "mortis causa donatur, quod praesens praesenti dat; at mortis
causa capi illtelligitur et quod non cadit in speciem donationis ;" na př.
quod datur implendae conditionis causa, nebo hereditatis adeundae V.
praefermittendae, legati omittendi causa etc. Keller n. U. m. str. 357.
násl. Schlagintweit v dogrn. Jahrb. VI. 6. [rede : 8.] Windscheid §. 677.
u) L. 7. eod. L. 32. § 7. D. de donat. int. V. et ll. 24 1. o) L. 2. iu
f. D. h. t. P) L . 29. eod. q) L. 25. §. 1. eor!. cf. L. 7. §. 4. D. de donat. 39.
5. cf. L. 7. §. 6. eod. L 1. §. 1. D. de tut. act. 27. 3. L. 32. §. 8. D. de donat.
int. v. et u. 24. l. r) L. 1. §. 5. D. quod legat. 43. 3. s) L. 42. pr. D. h. t.
cf. §. 82. not. a
t) L. 5. §. 17. D. de bis quae ut indigu. 34. 9. U) L. 35.

§. 7. D. h. t.
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Kapitola třeti.
O nárocích na dědictví oproti poslední vůli zůstavitelov·ě.

§. 591.
Libovúle zůstavitelova pořízujícího o své pozůstalosti jest
obmezena zvláštním právem určitých osob, ktereí po zákonu mají
nárok, by ustanoveny byly za dědice aneb by jim aspoú zanechán byl
určitý díl jmění dědičného. Slnjí dědici přiro;>;ení (nepominutelní,
N otherben) [v širšim smys1n], aneb též v ohlerln poslednějším obzvláště osoby k dílu povinnému oprávněné. v prvém pi"ípadě dě
dici přirození (v užším smyslu), a souhrn sem náležejících předpisů
právních sluje právo dědici\ přirozených (Notherbenrecht, Pftichttheils- und Notherbenrecht). Takovéto právo pod rozličnými .podmínkami a v rozlič~ém z]JlIsobu mají: 1) dítky a rocliče aneb descendenti a ascendenťi, 2) bratři a sestry, 3) nuzná vdova, 4) nedospělá
osoba arrogovaml.
Pozn. Novější vzdělání této nauky: Bluntschli, Entwiekelung der
Erbfolge gegen den letzten Willen uach R. R. mit besoJ1(1. Rlicksicht
auf d. Nov. 115. 1829. Fran~ke, Das Recht der Notherben und Pflicht·
theilberechtigten. 1831. Gllick, ErHi,utr. d. 35. str. 76 .. 119. Mqhlenbruch v pokrač. Gliickových ErHi,utr. d. 35. str. 119. až d. 38. str. 117.
(srov. tamto d. 6. str. 527. násl. d. 7. str. 1 .. 490.). Arndts, Pflichttheils- und Notherbenrecht, -Ir Rtslex. VIII. str. 79 .. 170. (eiv. Schl'.
II. Nr. 55. str. 560 .. 651.). [Schroder, Notherbenrecht. 1. A.btb. Das
Recbt vor der Nov. 115. 1877. (o tom Wendt v Jen. Lltztg . 1877.
NI'. 47. Amann v krit. Vjscbr. XX. str. 278. násl.). P{-edevším o pruském
právu pojednává Schultzenstein , Beitr. z. L. v. Pflichttbeilsrecht. 1878.
Srov. též dějepisný přehled vývoje práva dědiců přirlJzených v Koppenově Erbr. Einl. stl'. 96 .. 166. V . učebných knihách jest obyóejně
nauka tato vložena mezi nauku neb po nauce o povolání lm dědictví,
na př. u Puehty §. 485 .. 494., u Vangerowa §. 474 .. 489., u Windscheida §. 575 .. 593., v Baronov)'cb Pand. §. 412 .. 418. Jinak a při
měřeněji na př. Blume; Grundriss B:]V. Cap. 3. Seuffert §. 651 . . 664.
Tewes, Erbr. II. str. 405. násl. Unger, Erbr. §. 78. : 87.

1. O právu dítek a

rodičů.

§. 592.
Děti a rodiče mají vzájemně nárok, aby zároveň a) ustanoveni
byli za dědice (tak zv. formálné právo dědice přirozeného), i aby

a) Nov. 115. cap. 3. pr. 4. pl'. 5. pr.

jim vydán byl díl povinný (tak zv. materiálné (hmotné) právo dě
dice přirozeného), předpokládaje: 1) že náležejí b) vůbec k osobám,
kteréž dle §. 474 .. 477. v prvé neb druhé třídě jako descendenti
neb ascendenti k zákonné posloupnosti dědické jsou oprávněny,
vyjímaje osobu neúplně adoptovanou v př'íČillě dědictví adoptantova,
a osobu dokonale adoptovauou, pokud trvá příbuzenství z adopce,
v poměru k otci vlastnímu, c) jakož naopak s vyloučením posledněj
šího v poměru k onomu; 1) 2) že i v případě , o který právě jde,
byli by nejprve povoláni ku děclictvUako dědici zákonní d) a nebyli vyloučeni bližšími dědici zákonnými, třeba tito nenáleželi
k osobám k dílu povinnému oprávněným; 2) 3) že jich vyloučení
není ospravedlněno po zákonu některou z příbn vydědění. e) Mimo
to právo toto nemá místa vzhledem k testamentu vojenskému, 3)
pokud týž jako takový má platnost, f) a vzhledem k testamentu pupillárnímu. ll)
Pozn. ') Mnozí jsou jinébo mll1em za pnclI10u L. 30. pl'. D. de
inoff. test. 5. 2. (Vangerow §. 474. č. 2. b.), předpokládajíce, že před
stavuje se adoptivní poměr, jako by zde dále trval. Windseheid §. 579.
P. 7. tvrdí k tomu ještě, že i dítĚ:ti dokonale adoptov:ll1ému pří
sluší vzhledem k otci vlastnímu právo dědice přirozeného , ješto prý
popřeno jemu v L. 10. Cod. cit. pouze s dědickým právem dítěte ab
intestato dědícího, tohoto však nelze mu více upříti dle nov. 118.

(§. 475.).

2) Puchta §. 488. not. f. požaduje jenom, aby tu nebylo žádné
osoby k dílu povinnému oprávněné, lderéž by příslušelo bližší zákonné
právo dědické. Proti tomu Mttblenbrucll d. 35 . str. 140 násl. Arndts
str. 123. [civ. ScM. II. str. 603.]. Unger §. 79. P. 2. 5. [Rodiče byli
by při zákonné posloupnosti dědicl,é vyloučeni i dítky nedokonale
adoptovanými, kteréž nejsou oprávněny k dílu povinnému. Srov. vůbec
Schroder §. 36.].
3) Neplatí totéž o každém testamentu synovu v příčině bona
eastrensia vel quasi. Nov. 115. cap. 4. prv. Nov. 123. cap . 19. cf.
L. 37. Cod. de inoff. test. 3. 28. [viz vůbec Scbl'oder §. 70.J.
b) L. 6. pl'. L, 29. §. 1. 3.
adopt. 8. 47. (48.). dl Arg. L. 6
115. ca.p . 3. §. 14. i. f. ca.p. 4. §.
cf. §. 60~. t} §. 6. J. de exllliH'ed
5. 2. L. 9. 24. Cod. pod. 3. 28. cf.
§. 5. D. L c. cf. §. 497.

D. de inoff. test. 5. 2.

Cl

L. 10. Cod. de

~. 1. L. S. ~. 8. D. de inoff. test. 5. 2. Nov.

9. cf. §. 593. 599. c) Nov. 115. C8p. 3 4.
lib. 2. 13. L. 8. §. 3. 4 D. de inoff. test.
L. 9. 10. Ood. de test. mi], 6. 21. ll) L. 8

\
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A. Právo f7ítr-k a
.

"

rodičú

kdí1u povinné/llu. a)

. §. ' 593.

1) Vel i k O S ť a vy poč í t á v á ní díl u p o v i n n é h o.
Díl povinný, portio legitima, jest částí ma:jetkového obnosu
onoho dílu dědického, jakýž by oprávněný obdržel jako dědic zákonný, portio pOl'tionis ab intestato debitae, b) a to , c) ti· e ti n a
neb p o lov i n a, dle toho, dělí-li se zákoDná posloupnosť dědická
na nejvýše na čtyh aneb na více než na čtyi'i díly. 1) Aby tedy
bylo lze rozhodnouti i co se týče této otázky, i by mohla se posouditi velikosť zákonného dílu dědického, cl) béÍ'e se úetel . ke všelll
těm osobám, kteréž by v případě zákonné poslonpno· ti dědické
jako spoludědicové obmezovaly osobu k dílu povinnému oprávněnou,
tedy zejména přihlíží se i k osobám ]'ádně (po právu) vyděděným. 2)
Vypočtení majetkového obnosu dílu povinného děje se tím způ
sobelll, že béře se ohied na stav jmění , jaký tu byl v tl obě ú III r t í
zústavitelova, e) po srážce dluhú a nákladů pohřebních , f) vpočítaje
v to, čeho kdo neodvolatelně nabyl z jmění zústavitele teprve smrtí
jeho. g) Kdož oprávněn k dílu povinnému, mú že proto žádati, aby
sepsán byl i'ádný seznam majetnosti, aniž by byl vázán odhadem
zůstavitelovým , byť i přísežně potvrzeným. ll)

301
str. 124 [civ. Schr.II. str. 605.] násl. srov. Unger §. 80. P. 1. Velice však liší se až dosud náhledy v příčině otázky, jak se má určiti
povinný díl vnukův a pravnukfl, kteří by byli sami aneb pohromadě
s dětmi prvního stupně nejbligími dědici ? v' angerow §. 475. P. 1.
Arndťs str. 127. [civ. Sehr. stl'. 607.J násl. Riedel v Linrlově Ztsclu'.
n. F. IX. 8. Keller, Pand . §. 513. Windscheid §. 580. CP. 4.J .

2) Odtud pravidlo: exheredatus partem facit ad minuendam, numerum facit ad augendam legitimam. Tótéž platí o jiných konkurentech
ph zákonné posloupnosti dědické, kteř'í nemají zároveň práva k dílu
povinnému, na př·. dítě nedokonale adoptované, aneb bratH a sestry,
j sou-li spoludědici rodičfl; též nuzná vdova. Naproti tomu nepočítá se
ten, kdož platně vzdal se svého práva dědického již za živobytí 7.Úst.avitelova (dle práva dnešního). Srov. Uriger §. 80. P . 2. 3.

2) Zůstavení dílu povin n ého.

§.

594.

Díl povinn.ý lze oprávněnému zůstaviti jak odkazem a darováním pl'O pÍ'Ípad smrti, tak i ustanovením za dědice. a) Do dílu
povinného musí pak si nechati vpočítat vše, co jemu dáno pro
pl-i pacl smrti z majetnosti zústavitelovy; nikoliv, co obdržel následkem ustanovení zústavitelova , ale ne jako dar z jeho jmění, b)
aneb co obdržel sice z tohoto jmění, ale nikoli tím způsobem, že
mu toho dopřál zústaviteL C) aniž cl) čeho dostane se jemu dodatečně
substitucí neb na základě práva př'írostu 1) Zda-Ii to, co zůstavello,
vyphíuje dí! povinný, sluší posuzovati dle hodnoty téhož v době
úmrtí. e) Ale i darování mezi živými učiněné , pak-Ii stalo se v tomto
úmyslu, počítá se do dílu povinného, f) pak dos aneb donat.io
propter nuptias g) již zůstavitel jako ascendent poÍ'Ídil a) oprávně
nému; tyto pi'edměty dlužno pak spolu počítati, když se vypočítává
obnos dílu povinného, a to tak, jako by se nalézaly je ště v dě
di ctví v době úmrtí zůstavitelova. 4)

.
Pozn . I) Až do vydání nov. 18. (not. c.) byl díl povinný povždy
Jenom quarta pars debitae portionis (not. b.) . Tento zakon však stanovil: ut si quidem unius est filií pater aut mater aut dllorum vel
trium vel quatuor, non triuncillm eis relinqlli solum, sed etiam tertiam
propriae substantiae partem ... Si vero ultra qllatuor habuerit filios
mediam eis totius substantiae relinqui partem .. . ; ke konci doldádaje;
hoc observando in omnibus persollis, in quibus ab initio antiquae quartae
ratio de inofficioso lege decreta est. Vznikly tudíž porLybnosti: a) zda-li
tuto novotu dlužno vztahovati též k povinnému dílu rodiéfl? b) má-li se
díl povinn)' jestě nyní počítati jako čásť zákonného podílu dědickéLo každé
jednotlivé osoby k dílu povinnému oprávněné (tak zv. computatio distributiva) ? nikoliv spíše jako portio bonorum (tak zv. computatio eollectiva)? Právem přisvědčoval vždy vládnoucí náhled k oběma otázkám'
srov. k a) No\'. 89. cap. 12. §. 3., k b) §. 7. J. h. t . 2. 18. Nov:
22. cap. 48. pl'. in f. Nov. 39. cap. 1. pl'. Al'l1dts v Rtslex . VlIT.

Pozn. I) CO se týče rúzll)' ch náhledú v tomto kuse , srov. Arndts
u. m. str. 131. násl. (civ. Schl'. str. 612.) P . 228.; proti tomu zase
Brinz §. 202. str. 848. Wi.ndscheid §. 581. P. 7. násl. Unger §. Sl. P. 7.

a) Inst. de inofficioso testuménto 2. 18. Dig. 5. 2. Cod . 3. 28. b) L. 8.
§ 8. D. h. t. L 31. Cod cod § 3. J . h . t. C) Nov. 18 cap 1 d) L. 8. ~. 8. D.
h. t .. e) L. 6 Cfod b. t. cf L. 44. §. 2.. D. de bon. lib. 38. '2. §.2. J. de lege
Falcld. 2. 22
) L. 8. §. 9 D. h t. cf. §. 3. J. I. c. g) L. 5. 12. Cod. ad
leg. Falcid 6. 50. h) Arg. Nov. 48. cap. 1. §. 1.

a) § 6. J. b t. 2. 18 L. 8. §. (J. D. h. t. L 33 pro Cod b. t. cf. L. 36.
pl'. §. 1 (L. 36. pr.) eod b) Cf L . 3r, 38 p. de m. c. donat. 39. 6. C) Arg.
~ . 36 §. 1. b. (I, 36 pl'. in f) Cod . b. t 3. 28
d) L 36. § 1. b (I, 36, pl')
CIt.
e) §. 503. not. e f) §. 6. J. b. t. 2. 18 f.,. 25. pl'. n. h. t. L. 35 §. 2
Cod. h. t. g) L. '29. Cod. h. t.
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2) Co se týče obzvláště případu, když osobě oprávněné ustanoven

byl pro stě díl povinný neb díl (kvota) dědictví přiměřený' dílu povinnému: Arndts tamto stl'. 130. násl. [civ. Schl'. stl'. 611.J P . 2:25. srov.
Unger §. 82. P . 1.

3) Dle pl'. ř. též i hodnota služby kupné (militia), kterouž zů
stavitel opatřil o s obě Jí: dílu povinn ému oprávněn é: · L. 00. §. 2. Cod.
h. t. 3. 28. (§. 529. P. 2.). Beze vší příčiny rozšÍl'ují mnozí toto vpočítávání do dílu povinného ještě Jále, na pf. na obyčejná darování,
pak-li jiné osobě k dílu povinnému oprávněllé po č ítá se dos aneb
donatio propter nuptias do dílu povillného . aneb na t o, co dáno bylo
k zakoupení nějaké věci, aneb aspoň na vše to , "co vynaloženo na
zakoupení něčeho, čímž zjednává Se synu zaopatření, zakládá se další
jeho zdar." T ak Pucbta, Vorles. §. 489 . dokládaje: " mobou to býti
úřady kupné, jinaká místa, na pf. kanonikáty, ale t éž i věci, na př.
živnosť, statek atd . " Srov. však L. :20. §. 2. (L. 20. pl'. i. f.) . Cod.
de collat. 6. 20. Regula, ut omnia, quae portioni quartae computantur,
etiam ab intest.ato coufel'antul', minime e contrario tenebit . .. Ea enim
tantummodo ex his, quae couferuntur, memoratae portioni computabuntur, pro quibus speci:l1iter legibus. ut hoc fier et, expres sum est.
Kolace odporučuje "e zásadou shlšnosti, hledíc ku spoludědicům; aby
se pak jeden dědic obmezoval na díl povinn)', jakož i vzhledem k tomtito, není tu žádn ého takového ohledu. Arndts ll. U. m. str. 132.
[civ. Schl'. str. 612.J nás!. -- Srov. "šlIk Unger §. 81. P. 8. 9.
4) Srov. Unger §. 8 1. P . II .. 14.

§. 505.
Co náleží dědici nepominutelnému v době úmrtí zůstavitelova,
aby učinilo se zadosť jeho právu k dílu povinn ~mu, budiž jemu
dáno ihned beze zkrácení, bez obmezení a zavazení Obmezující doložení (výmínka, doložení času neb př'íkaz), jež v posledním poř'Ízení osob ě k dílu povinnému opráv něné bylo učiněno , jest neplatné, pokud vyplacení dílu povinného tímto zpi'lsobem stalo by
se nejistým, neb se protáhlo aneb zlmiceno bylo co do účinku
svého ; a) platí pouze vzhledem k tomu , oč poř' ízením takovým více Se
poskytuje o sobě oprávněné , ne;~ obnáší díl povilJný. ') Zústaveno-li
onomu celé dědictví jako fideikomis, počínaje od doby pozdější,
může týž požadovati ihned vyplacení dílu povinného, restituci ostatního pak později ; h) sám-li pak jmenován dědicem a pak-li požívání dědictví odkázáno jinému, obdrží díl povinný, prostý práva
a) L. 32. Cnd. h. t. 3. 28 . b) L. 36. §. 1. c . . e. (§. 1.). Cod. h. t.

požívacího, jež obmezuje se pouze na ostatní čásť, dědictvÍ; C) a tak,
úložena-li mu restituce dědictví, múže i podržeti sobě d) cele a nezavázaně povinný díl z dědictVÍ, bez ohledu na .P?žitky v. mezidobí vybrané. Než zůstavitel mllže, vykázav děcl~?l . ~e~omll1,ute::
nému více, než jeho díl povinný obnáší, platně .nandltl: ze ma, t~l~
obdrŽeti tento větší obnos jenom tehdy, pak-ll necha sobě hblÍl
obmezenÍ neb příkaz celku se týkající. 2)
Pozn. 1) L. 32. Cod. cit.... Si conditionibus quibu s ~am vel dilationibus aut aliqua dispositione moram vel mo~um vel al~ud grava~~n
introducente eorum iura ... (im)minuta esse vldeantur, lpsa condltlO
vel dilatio vel alia dispositio moram vel quodcunque onus introdu~ell s
tollat~r et ita res procedat, quasi nihi! eorum testamento addltum
esset. Protož účinkuje ustanovení dědice s v)rmínkou, u,činěné, ,pol~ud
poskytuje se jím díl povinn)', jako by. st~l? ,se be~ vY~l1l!l:{y, coz. vs~k
lat' o substituci kteráž neobsahuje Jeste prazádne zustavel1l dllu
!lep I
,
.
ff Pll ' h th '1" .
povinného. Srov. §. 594. not. d. --: Srov .. R~dor ' " IC t el ~ve\~
letzung durch gege!lseitige FideikommIsssubstltutlOn des U eberle benden
(L. 12. Cod. h. t.) v Bekkerově Jahrb . V. 13.

2) To jest tak řeč. kautela Socillova, cautelit Socini, nazvaná
tak po Marianu SOCillU mladším (t 1556. v Sieně), kterýž v dobrozdání obšírn ě hájil, že tato v.í'pomoc jest dovolena. Srov. H. W . Koch ,
U eber die Socinische Caute!. Giessen. 1786. Gliick d. 7. str. 86. násl,
Obmezení může záležeti též v tom, že dědic nepominuteln)' nemá žádati.
by s dělán byl inventář, jinak že by musel přestati na díl~ povinn é~.
Arndts n. U. m. str. 130. (616 .) násl. Srov. však Unger Š. 81. P. :).

3) Och ran a p r á vak díl u p o v in n é m n.
§. 596.
a.) Pi'ed porušeuím poslední

vůlí.

Pak-li osobě k dílu povinnému oprávněné nebyl zůstaven celý
díl povinný, aniž by zároveú porušen byl nárok její, býti ustano
venu za dědice (§. 598.), pl'Íslu ší jí osobní žaloba o doplnění dílu
povinného, a) actio ad supplendam legitimam, suppletoria S. expletoria, 1) na dědice , b) pokud se tyče na spoludědice, též na universál
ního fideikomisara, dle poměru jich dílů dědických, na jiné dědice
phrozené pak jenom potud pokud obdrželi více, než obnáší díl
C) Nov. 18. ra.p . 3. d) L. 32. Cod. cit. cf. L. 8. §. ll. D. h. t.
a) Cod. de inofficiosis dona.tionibus . 3. 29 cf. L. 87. § 3. D . de lf'gat. TI.
b) Arg. L . 1. 3. 5. 6 . . 8. Cod . h . t.
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povinný.2) Žalobu tut.o sluší

přirovnati žalobě, zakládající se na

výslovně n :třízeném odkazu dílu povinného, 3) táž přecháZÍ zrovna
jako tato na dědice, C) není vyloučena uznáním testamentu aneb
pľijetím toho, co v testamentu bylo Zll staveno, pak-li nepřistoupí
k tomu úetelné prohlášení se oprávněného, že vzdává se toho,
čeho k dílu povinnému se mu 11edostává, d) a promlčuje se teprve

ve 30 letech. 4) Jako spoludědic může ten, kdož k dílu povinnému
oprávněn, dobývati svého práva k dOI)lněnÍ dílu povinného též
v rozepľi o rozdělení dědictví. Pak-li sám jediný ustanove n za dě.
clice aneb aspoň ustanoven jemu díl dědický povinnému dílu pľi.
měřený, nepot.řebuje žalovati o doplnění dílu povinného. (§. 595.).
Pozn. 1) Tato žaloba nazývá se též condictio ex lege 30. Cod.
de in off. test. Pře d tímto zákonem J u s t i n i a n o v Ým zakládalo každé
zkrácení dílu povinného, pak-Ii .zůstavitel doplnění jeho výslovně nenař'ídil, žalobu zvanou querela inoffieiosi testamenti, kteráž působila,
že testament se zrušil. Nyní pak mělo v takovémto případě býti pravidlem : omnimodo, etsi non adiiciatur: viri boni arbitr'atu repleri (de. bitam p01·tionem) . . . , attamen ipso iure inesse eandem repletionem.
L. 36. pl'. Cod. li. t.

2) Proti náhledu, že jiní dědicové nepominutelní, pokud ustanoveno jim více, než obnáší jich zákonný díl dědický, povinni jsou, by
přispěli toliko k doplnění dílu povinného (na př. Francke str. 334.
arg. L. 19. D. h. t. 5. 2. ["Cjuasi ' semis totus ad hanc pertineat"]),
srov. Arnclts str. 140. (620.) .

..

3) Mnozí s Puchtou §. 489. n. k. vyslovují zásadu: "Tatáž žaloba, hterúž jemu (dědici n(~pominutelnému) př'ísluší za příčinou toho,
co mu bylo výslovně zůstaveno, vztahuje se též na zákonné doplnění,"
vedle čehož tedy tak zv. actio suppletoria mohla bf'ti dle okolností
brzo skutečnou žalobou z odkazu, brzo též bereditatis petitio. Náhled
ten jest bezpodstatný: Arndts n. u. m. str. 138. (618.) násl.

4) Nikoli v 5 letech, jako Cjuerela inofficiosi testamenti. Tomu
neodporuje L . 34. Cod. h. t., kdež větu: tune etenim . . . eompetebat
dlužno jaho větu ' vsuton vyloučiti. Francke str. 335. násl.

§. 597.

inofficiosae donationis, a) kterouž béře se v odpor s povinností se
nesrovnávající neb lásky prázdné, proto že liemíl'llé darování zů
stavitelovo (inofficiosa, immodica donatio), t. j. darování, ktel'éž
o sobě aneb pak-li sečtou se s ním jiná předcházející darování, b)
tolik obnášelo, že nezbylo ničeho na díl povinný, hledě ke stavu,
v jakém majetek se nalézal před tím , než darování ~na s:-s~ala
a pľedpokládaje , že následkem toho dědic pí'irozený ph slllltl .d~rc:
z pozůstalosti jeho, zahrnuje v to i darování jemu samému učmena,
slmtečně méně obdrží, než . by obnášel jeho díl povinný, kdyby nebylo onoho zmenšení majetnosti; C) žaloba sll1ěÍ'uje proti obdai'eném;l
aneb jeho dědicům, aby darování prohlášeno bylo za neplatne,
a vydán zpět předmět darování, pokud toho zapotřebí, aby odstranil~ se porušení dílu povinného. d) 2) Dále pak př'Ísluší jemu 2) querela inofficlosae dotis, e) pak-li porušení dílu povinného spůsobello
bylo zřízením věna, a sice na manžela., aneb po z)'ušení man,želstvÍ
na toho, kdož věno zpět př'ijal; ostatně má žaloba tato 11llstO za
stejnymi podmínkami a ke stejnému účelu, jako ona prvší.
Obě žalobý mají, zrovna jako jich vzor, quel'ela inoffieiosi testamenti, f) jenom tehdy místo, . nedostá,vá-li se jiného právního prostJ'edku k dosažení téhož účelu; g) promlčují se v 5 letech od doby
úmrtí zllstavitelova počítaje, ll) pi'ecMzejí na dědice osoby zl{rácené
pouze, když tato na jevo dala, svou vúli, i) že chce právu svému
zjednati průchod , a pozbývají základ II uznáním se strany osoby
zkrácené.
Pozn. I) CO se tS'če obou hořejších průvodů právních a sem hledících různS'ch otázek sporných srov. Francke . str. 498 , násl. Milhl~n
bruch d. 36. str. 38. násl. Arndts v Rtslex. VIII. str. 162. (G43.) nasl.
Brillz, Pand. str. 851. násl. Keller §. 518. Windscheid §. 586. Unger
§. 8u. Srov. též Fitting v civ. Arch. L. 4. ("eil~ Rechtsfay '~ )., [Schro,de,r
str. 498. násl. Vzhledem ku zcizením onerosmm lze Ul:ltl zaloby re<.:.
Cjuerela inofficiosae donationis, Jjak-li a pok~d skrývá, se v ni,ch d~~·o.
vání. - Pokud dle práva dnešního analogICky lze zaloby teto UZltJ,
stalo-Ii se porušení dílu povinného následkem smlouvy dědické . an~b
])ľipojením dětí jedněch ke druhým (Einkindschaft) srov. Seuffertuv
Arch. IV. 135. 138. 243 . V. 36. VII. 76. IX. 321. - Stammler, Z.

b) Pi'etl porušením llrávními jednáními Illezi živými.

Zůstavitel nemá též za živobytí svého přílišnou štědrostí k jiným
osobám zkrátitI neb zmařiti nárok svého dědice pi'irozeného k urči
tému dílu jmění svého. Tomuto propůjčuje se , tudíž 1) querela
Cj

L. 34. Cod. eod.

d) L. 35. §. 2. eotl.

a) Ood, de iuofficiosis douationibus. 3. 29. cf. L. 87. §. 3. [). de legat. II.
b) Arg. L. I. 3. 5. 6 .. 8. Ood. h. t . c) Arg. Nov. 92. cap. 1. d) Arg. L. 2.
5. 7. 8. Uod. h. t. Nov. 92. cap. 1. pl'. cf. L. 87. §. 3. D. cit. e) L. l~n . Oocl .
. de inofficiosis dOLibus. 3. 20. f) L. 1. 2. 4. 6. 9. Ood~ h. t. 3. 2~. o) nI.,. ~.
Oor1. h. t.. cf. L. 2. eod. fragm. Vat. §. 281. ll) L. 9. Ood. h. t. cf. L. ,,4. !ll
f. Cod. de inoff. test. 3. 28 i) L. 9. Ood. cit. cf. L. 6. §. 2 L. 7. 8. pr. D.
de inoff. test. 5. 2. L. 34. 36. §. 2. b. (§. 2. i. f.) 0011. eod. R. 28.
Arudt.o v)' l'audekt.y.
20
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L. v. d. querela inofficiosae donationis, v prakt. Arch. n. F. VIII.
str. 192. násl.
2) Dle L. 5. Cod. h. t. 3. 29. připi sují mnozí i dárci samému
právo, odvolati nemírné darování, pak-li se mu pozděj i ještě narodí
řádně splozené děti. Vangerow §. 482. str. 280. Srov. \však Arndts
n. u. m. str. 163. (644.). P. 377. a str. 169. (649 .). - Unger §. 86.
P. 7. srov. p. 3.

B. Nárok, býti za

dědice

ustanoven.

§. 598.
1) Co v

příčině

ustanovení

dědice předepsáno.

Pouhé zůstavení dílu povinného neuspokojuje dědické nároky
dítek a rodičů; majíť, pak-li zůstavitel učinil závěť, též ustaveni
býti za dědice , leda že by jich vyloučení ospravedlněno bylo uvedením zákonného, na pravdě se zakládajícího důvodu vydědění;
není-li tomu tak, mohou jako dědici zákonní testament v odpor
vziti. Než jich ustanovení za dědice může býti též obmezeno na
určité předměty majetkové; nesmí jenom ono ustanovení, kterýmž
dědic se jmenuje, býti holé nic, áneb týkati se pi'edmětu, kterýž
samotné osobě ustanovené náleží, byť i pocházel od zůstavitele,
ano i počítati se měl do dílu povinného, vyjímaje, když zůstavitel
má právo, o předmětu tom ještě posledně pořizovati. Nestačí také,
stalQ-li se ustanovení dědice s výmínkou, a pak-li jako takové jest
ještě v době úmrtí zůstavitelova, leda když výmínka ta jest čirou
potestativní výmínkou. Pak-li však dědic přirozený jest jmenován
jako substitut vulgární, zruší se pouze předcházející stupně ustanovených dědiců, vzhledem k nímž onen nebyl dědicem jmenován
aniž řádně vyděděn , jakožto ustanovení, jež není přiměřeno zákonnému předpisu o posloupnosti d.ědické. 1)
Pozn. I) Dle práva kodexového a digestového nepříslušel ještě
všem dítkám a rodičům k dílu povinnému oprávněným též nárok, aby
byli ustanoveni za dědice; přísluše l o jim, pak-li že jim nijakž aspoň
nějaký díl povinného dílu nebyl zůstaven. pouze querela inofficiosi testamenti,žaloba to zvláštní povahy a se zvláštním obmezením, kterouž
bylo lze přivoditi zrušení (rescisi) testamentu na základě rozsudku
soudního a tudy dosíci zákonné posloupnosti dědické. Srov. §. 593.
not. a. §. 596. P. l. Avšak:
1) Dle p r á va c i v i 1II í h o museli sui heredes buď ustanoveni
býti za dědice aneb výslovně býti vyděděni, obé státi se muselo v určité

.

,'

způsobě; pak-li preterovaný suus již tehdy existoval, tož pomiimtím
jeho stal se testament od počátl~u neplatným celým svým obsahem,
aneb pak-li vada týkala se pouze některého stupně z ustanovených
dělliců:, vzhledem k tomuto stupni; stal se ipso iure nepl::ttn)'m, pak-li
suus později se objevil (agnatione aneb qnasi agnatione sui heredis).
Inst. de exheredatione liberorum. 2. 13. Dig. de liberis et postumis
heredibus instituendis vel exheredandis. 28. 2. Cod. de liber is praeteritis vel exheredatis. 6. 28. de postumis heredibus instituendis vel
exheredandis vel praeteritis. 6. 29 .
2) Dle praetorického práva mohly tytéž osoby, kteréž povolány
hyly ab intestato k bonol'um possessio ex edicto unde liberi (§. 474.
P. 2.), děti z moci otcovské vyprostěné jakož suiheredes, a to v stejném
poměru, jako tamto, vytlačivše dědice ustanovené, dosíci contra tabulas
bonorum possessionem, pak-li nebyly způsobem řádným buď ustanoveny
nebo výslovně vyděděny; při čemž však, pak-li testament nepozbyl
platnosti dle pozn. 1), zůstal a ve své moci až do obnosu dědického
podílu dědice přirozeného ustanovení učiněná ve prospěch descendentův
a ascendentU., pak odkazy, kteréž zflstaveny byly za tím úče l em, aby
vráceno bylo věno pi'ijaté, též jiná nařízení, jimiž se dědická posloupnosť
dědiců přirozených nestěžovala, zejména substituce pupillární, zůstala
ve své platnosti. Dig. de bonorum possessione contra tabulas. 37. 4. de
legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita. 37. 5.
Cod. de b. p. contra tabulas, quam pmetor liberis pollicetur. 6. 12.
cf. L. 4. Cod. de lib. praet. 6. 28. §. 3 . . 5. J. de exhered. lib . 2. 13.
Toto obmezování zůstavitele bylo zcela formáhlí; vyděděním (exheredatio), jež stalo se řádným způsobem, též i bez udání důvodu, zabezpečen testament před odporem; vyděděný mohl pouze je ště , jako
jiní descendenti, žalovati pro porušení dílu povinného, pak-li mu tento
nebyl zústaven jinakým zpúsobem . Srov. o tom mimo literaturu shora
§. 591. P. uvedenou, výtečné vylíčení od A. Schmidta, Das formelle
Recht der Notherben. Lpz . 1862. a nyní Leist v pokračování Gliicka,
d. 3. str. 80 .. 200. (koment. k nauce titt. Dig. de bon. poss. contra
tabulas 74. 4. a de legatis praestandis contra tab. b. p. petita. 37. 5.).
- Avšak Justinian na základě nov. 115. cap. 3. 4. (z r. 542., v Authenticum Nov. · 111.) nařídi l , že ascendenti mají všechny své k dílu povinnému oprávněné descendenty a naopak zase tito taktéž své k dílu
povinnému oprávněné ascendenty ustanoviti za dědice aneb ospravedlniti
opomenuté jmenování jich výslovným udáním některého v zákoně jmenovaných dúvodú vydědění, spojiv dále s porušením tohoto pí'edpisu určité
následky, kteréž podstatně liší se od následků, jakéž dle dosavadního
práva má vzápětí p'orušenÍ dílu povinného aneb práva dědiců při
rozených . Srov.:
a) Nov. 115. cap. 3. pr. Sancimus igitur, non li cere penitus patri
vel matri, avo vel aviae, proavo vel proaviae. suum filium vel filiain
vel ceteros liberos praeterire aut exheredes in suo facere testamento ,
nec si per quamlibet donationem vel legatum ;vel fideicomm~ssum vel
alium quemcunque modum eis dederint legibus debitam portionem·,
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nisi forsan probabuntur ingrati et ipsas nominatim ingratitudinis causas
parentes suo inseruerint testamento.
b) Cap. 3. in f. ibid. Si autem haec observata non fuerint, nullum
exheredatis liberis praeiudicium generari, sed, quantum ad institutionem
heredum pertinet, testamento evacuato, ad parentum hereditatem liberos
tanquam ab intestato ex aequa parte venire, ne liberi falsis aceusationibus condemnentur vel aliquam circumscriptionem in parentum substantiis patiantur. Si tamen r;ontigerit in quibusdam talibus testamentis
quaedam legata vel fideicommissa aut libertates aut tutorum dationes
relinqui vel quaelibet alia capitula concessa legibus nominari, ea omnia
iubemus adimpleri et dari illis, quibus fuerint derelicta, et tanquam
in hoc non rescissum obtineat testamentum.
c) Cap. 4. pr. eod .. . Sancimus itaque non li cere liberis parentes
suos praeterire aut quolibet modo rebus propriis, in quibus habent
testandi licentiam, eos omnino alienare, ni si causas, quas enum(lrabimus,
in suis testamentis specialiter nominaverint.
d) Cap. 4. in f. ibid. Si autem haec non fuerint observata, nullam
vim huiusmodi testamentum quantum ad institutionem heredum habere
sancimus, sed rescisso testamento eis, qui ab intestato ad hereditatem
defuncti vocantur, res eius dari disponimus, legatis videlicet vel fideicommissis et libertatibus et tutorum dationibus seu aliis capitulis, sicut
superius dictum est, suam obtinentibus firmitatem: Si quid autem pro
legatis sive fideicommissis aut libertatibus aut quibuslibet aliis capitulis
in aliis legibus inventum fuerit huic co:nstitutioni contrarium. hoc nullo
modo volumus obtinere.
Dle tohoto zákona jest pak tu v tom ohledu všem descendentům
a ascendentům společné právo. Ale velmi sporno jest, zda-li vedle
tohoto práva platí ještě zvláštní právo dědiců vlastních (sui heredes)
a dětí z moci otcovské propuštěných (dle p. 1. 2.)? Prvého náhledu
(tak zv. system korrekce neb s. additionální) zastává se na př. ještě
Vangerow §. 486., Mayer, Erbr. 1. str. 262. násl. Vering str. 424.
násl.; druhého (system derogační neb reformní) pak Bluntschli, Franc](e,
Miihlenbruch n. u. m. (poslednější s tou modifikací, že prý přece co
se týče sui a emancipati též porušení starých předpisů, formy se t)'kajících, má týž účinek, jako prohřešení se proti ustanovením nov. 115.),
Puchta §. tW!:l . (tento se zvláštním obratem, že dle nov. 115. dlužno
šetř"iti též oněch formy se týkájících předpisů staršího práva při všech
descendentech a ascendentech), Seuffert §. 658. až 662. a j., nejnověji
též Keller, Pand. §. 521. Brinz str. 743. násl. Koppen, Etbr. 1.
str. 151. násl. Tewes II. str. 471. Srov. Arndts n. u. m. str. 117.
(597. násl.). "Které z těchto theorií sluší dáti přednosť, o tom nelze
býti dlouho na rozpacích. Poslednější skytá l)rostých, co do podstaty
uspokojiv)rch resultátův, odstral'íuje rozdíly, kteréž postrádaly již za ěasů
Just.iniana vlastního základu, zamezuje množství obtížných zápletek a vyhovuje t.lkto praktické potřebě doby , kteréž tak spletité, často nejostrovtipnějšímu nadání rozlišovacímu ještě obtížné právo muselo býti
kamenem úrazu. Naproti tomu ponechává prvnější tbeorie v platnosti

nejenom veškeré ony rozdíly odporující duchu práva novějšího, alebfŽ
rozmnožuje dokollce ještě zápletky a přivozuje obtíže, jež sotva lze
rozluštiti." K odpůrcům tohoto náhledu druží se však Schmidt n. u. m.
str. 182. násl., pokud totiž má za to, že nov. 115. nebyly zákonně
zrušeny dřívější, formy se týkající předpisy a zvláštní následky s nešetř'ením těchto pi'edpisů spojené, avšak spolu uznává, že tak zv. úpln)'
system derogační jest zcela oprávněn se ' stanoviska práva dnešního
(str. 191. násl.). Též Baron §. 416 n. k. připouští sice, kterak tím,
že vedle sebe platí čtyři systemy práva dědiců přirozených, uvádí se
právní stav do pravé kalamity, a že Justinian byl velice nakloněn,
zjednodušovati právní pravidla zrušením zastaralých předpisů právních,
ale neshledává, že by tím dostatečně byla prokázána pravosť systemu
derogačního, ješto novela 115. ni slůvkem nimaznačuje zrušení staršího
formálnfho práva dědiců přirozených. Oproti tomu prohlašuje se Windscheid rozhodně pro system .derogační v souhlasu s basilikami a s glosou.

2) Nás led k y por uš e n í práva děd i c ů při r o z e n Ýc h.

§. 599.
Pak-li dítky neb rodiče v testamentu nebyli dle předpisu
dědice aniž právoplatně vyloučeni, mohou
p l' o stý m pro hl á š e ním vůle své, že chtějí vystoupiti jako zákonní dědicové, zrušiti ustanovení, jimiž jmenují se dědici a tak
přivoditi zákonnou posloupnost dědickou netoliko pro sere, nýbrž
zároveň i pro všechny ty, ktei'Í k této posloupnosti jsou povoláni.
Mohou tudíž práva svého jako dědici zákonní ihned 'dobývati na
dědicích ustanovených jako na jiných osobách pomocí l'ádné žaloby
dědické . Tato promlčuje se dle obecného pravidla teprve ve třiceti
letech, přísluší též dědicům dědice přirozeného, jakmile týž jenom
vůli onu na jevo dal, aneb také bez toho projevení následkem
práva transmise (§. 512 .. 516.), a nevylučuje se přijetím odkazu
na základě testamentu, není-li tím zřejmě vysloveno, že dědic nepominutelný vzdává se práva ku posloupnosti dědické, jakož i s druhé
strany marně učiněný pokus dědice přirozeného; uhájiti oproti
testarnentu svého práva dědického, nemá za následek ztr~tu od'kazú jemu zanechaných. Neužije-li dědic přirozený práva svého
testamentem porušeného, nejsou ostatní dědicové z:ikonní oprávněni, by žalovali o zrušení testamentu.

§. 598. ustanoveni za
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Pozn. I co se týče následků porušení práva dědiců přirozených dle
nov. 1 Hi. různí se velice náhledy od sebe, zejména y příčině otázky,
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kterak vzchází neplatnosť ustanovení, kterýmž jmenuje se kdo za dě
dice? a jakýmž průvodem právním zjednává se průchod posloupnosti
dědické oproti testamentu? Rozeznáváme v tomto ohledu obyčejně tři
hlavité náhledy i';i systemy: tak zv. system JlUlity, system inofficiosity
a system smíšený, čímž však nikterakž nejsou ještě označeny všechny
podstatné náhledy různé . Tyto jsou pak následující: 1) Prost,ř'edkem,
jímž béřé se v odpor testament dle nov. 115. jest ve všech případech
querela inofficiosi testamenti, se svými zvláštnostmi dle dosavadního
práva, kterýmžto prostředkem docílí se toho, že soudce zruší testament,
pokud se týče jmenování dědice ; toť tak zv. system inofficiosity, jak
jej vytkl Vulgarus a schválil Cuiaeius i Donellus, nyní pak téhož hájí ·
Mayer, Erb!'. 1. str. 286. násl. , nejnověji Brinz a Koppen ll. u. m.,
srov. též Seuffertův Arch. XIV. 244. 2) Querela inofficiosi testalllenti
má jenom tehdy místo, pak-li uveden důvod vydědění , jehož pravosť
však se popírá; jinak jsou neb stanou se ustanovení dědice neplatnymi,
aniž užilo se žaloby této; takov.í'to smíšený system, již v glose schvalovaný, v praxi dlouhý čas převládající, uvádí ještě Pu<;hta §. 493., dokládaje blíže, že v posledním případě vypuzují vyloučení dědicové př'i
rození ustanoyené dědice následkem prohlášení, že chtějí užiti svébo
práva, a dědí pak ab intestato , v každém ,však případě zruší se vůle
testátorova pouze ve prospěch osob, jež k posloupnosti dědiců při
rozených jSQu oprávněny . 3) Ustanovení dědiců jsou ipso iure od po- .
čátku neplatná, pak-li tu již hyl vdohě, kdy testament zřízen, dědic
přirozený, jenž řádně nebyl jmenován neb vyděděn, stanou se neplatnými, jako dle práva starého na základě agnatio neb quasi agnatio
postumi, pak-Ii týž teprve později přistoupí; dědici přirozenému přísluší
všude jenom tak zv. querela nulity, t. j. hereditatis petitio ab intestato
ex causa nullitatis. Toť tak zv. čirý system nulity (system tak zv. absolutní nu1ity) , jak jej vytkl již glosátor Marťinus, dnešního pak dne
hájí téhož na př. Vangerow §. 485., Sintenis §. 198., Schmidt n. u. m.
str. 172. násl., při čemž ovšem uznává se možnosť účinné bonorum
possessionis contra tabulas, pak-li poškození dědicové přirození odpadli. Srov. Brandis v Lindově Ztschr. Vll. str. 197. násl. 4) Ustanovení dědiců stanou se samo sebou neplatnými, pak-li není tu v době
úmrtí zůstavitelova dědice nevyhnutelného řádně neustanoveného neb
řádně vyděděného. Tak Miihlenbruch d. 37. str. 255. násl. a po něm
Tewes II. str. 477. násl. 5) U stanovení dědiců jsou toliko neplatná,
pokud ve svém právu zkrácený dědic. přirozený práva svého užije oproti
testamentu; zruší se teprve vůlí přirozených dědiců, . kteří byli opomenuti, ale s tím účinkem, že jim nyní beze všeho přísluší hereditatis
petio jako dědicům zákonným. Toť tak řeč . system relativní nulity, .
aneb správněji řečeno , system zrušitelnosti (rescissibility) následkem
pouhé vůle dědice přirozeného, hájený zejména Bluntschlim a Franckem
n. u. m. Seuffertem §. 658 .. 662. ~ Arndtsem n. u. m. str. 106. až
116. 148. (civ. Sck II. str. 586 .. 596. 628. násl.), též Rudorffem
k Puchtovým Vorles. §. 493. P. 4. K náhledu tomuto přidává se též
Baron, Pand. §. 416. str. 837., avšak s tím obmezením, že neplatnosť
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ustanovení dědiců nastává pouze ve prospěch osob nepořádným způ
sobem vyloučených ( " neboť spravedlivá vyděděni a opomenutí nikde
neprohlašují se v novele za neplatná "). [Ve 2. vyd. str. 630. vyslovuje
se Baron pro system absolutní n ulity]. Naproti tomu hájí Windscheid
§. 591. zase náhledu, že Justinian v nov. 115. chtěl pouze zaříditi
nové uspořádání žaloby zvané querela inofficiosi testamenti, a že tedy
právo této dále trvá, pokud výslovně nebylo zrušeno.

§. 600.
Neplatnosť obmezuje se toliko na ustanovení dědice, ovšemť
zahrnujíc v to substituce vulgární; jinaký obsah testamentu zů
stane ve své váze, pak-li nepozbude testament z jiného důvodu své
účinnosti, a to i tehdy, když dědicové, již neplatným způsobem
byli ustanoveni, ještě výslovně dědictví odmítnou. Tak zejména
odkazy, jmenování poručníků, substituce pupillární; ale nikoli též
vydědění jiného dědice přirozeného, jenž naopak súčastniti se může
v. zákonné posloupnosti dědické nyní zahájené, zrovna tak jako
oni, kteří ani nepatří k dědicům přirozeným. I samotná ustanovení
dědiců lze pro případ, že by vzala se v odpor, pomocí doložky
kodicilární zachovati v platnosti jako fideikomisi.

Pozn. Co se týče jednotlivých kusů, kteréž i zde zase jsou sporné,
srov. Arndts n. u. m. str. 151. (631.) násl. Schmidt str. 180. násl.
Windscheid n: u. m. (§. 599. P. n. k.), obzvláště o tom, zda-li a pokud
lze zachovati ve své moci prostředkem doložky kodicilární testament,
jenž pozbyl platnosti za příčinou porušení práva dědiců přirozených,
srov. Vangerow §. 527. P. 2. Mayer, V. Legaten §. 25. Seuf!ertův
Arch. III. 355. V. 205. VIII. 70. X. 274.

.,'1

C.

Vyloučení dětí

a

rodičů.

§. 601.
1) Příčiny vyloučení.
Libovůli zůstavitelově nemá býti ponecháno, 1) chce-li týž
z dědictví vyloučiti děti a rodiče, kteří byli by nejbližšími dědici
zákonnými; nemá však býti nemožné tam, kde onino zasloužili,
by byli vyloučeni. Zákon stanoví řadu důvodů, z kterýeh mohou
děti po právu vyloučiti rodiče, jakož i rodiče dítky své. Pouze
tyto zákonem stanovené příčiny jsou spůsobilé, by vyloučení z dě-
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dictví ospravedlnily. 2) Zakládají se ponl:]V1Ce na takovém cllOV<lní
se k zůstaviteli, kteréž hodno jest výtky (t.udíŽ causae ingratitu
dinis neb offensionis); . pi'edpokládají, že se ten, kdož má býti vyděděn, ně6ím proviniL vydědění pak jest zaslouženým trestem za
ono provinění, není tu tedy oněch dúvochl, kde sl:házela p:('íčetnosť
potř-ebná, aneb kde čin jeví se jako spravedlivá obrana proti nespravedlivému útoku .; pozbudou svého základu s úplným prominutím
přečinu se strany uraženého. 3) Ostatně ospravedlňuje se takovýmto
důvodem vydědění netoliko opomenuté ustanovení desl:endentúv a
ascendentú za dědice, nýbrž též odnětí neb zkrácení dílu povinného, vylučuje se telly žaloba o neplatnosť darov,ínÍ neb věna pro
porušení dílu povinného.
Pozn. 1) Dle staršího práva potřeba bylo se takto ospra-vedlúovati po.uze v příp~dě odnětí aneb zkrácení dílu povinného, ona pouz:e
formálm exheredatlO byla zcela ponechána libovůli zůstavitelově. Též
i ,co, se otSrče oné exlIeredace nebyly důvody této zákonem vytčeny,
nybrz zustaveny uvá;i;ení soudcovskému. Teprve Justinian ustavil zákonem na jisto důvody vydědění v nov. 115, nejprve jako důvody
o~prave~llllění, p~'oč zálmnní dědicové nebyli ustanoveni za dědice, kterez to duvody ospravedlúovací dle úmyslu jeho postačují též, když jde
pouze o zkrácení dílu povinnébo.

2) Jednotlivé příčiny vyděděni jsou tyto:
a) v příčině vydědění dítek dle Nov. 115. cap, 3. §. 1. Si quis
p~re.ntibus suis manus intulerit. §. 2. Si gravem et inhonestam iniuriam
ms ll1gesserit. §. 3. Si eos in crimiualibus causis accusaverit,' quae non
sunt adversus principem sive rempublicam. §. 4. Si cum maleficis ut
maleficus versatnr; §. 5. vel vitae parentum suorum per venenum aut
alio modo insidiari tontaverit. §. 6. Si novercae suae aut concubinae
patris filius sese miscuerit. §. 7. Si delator contra parentes filius extiterit et per suam delationelll gravia éos dispendia fecerit sustinere. §. 8.
Si ~uemlibet de praedictis parentibus inclusum esse contigerit et li~len ... vel unus ex bis in sua eum noluerit fideiussione suscipere ...
III quantum esse qui petitur probatur idoneus; lIoc tamen . . . ad
masculos tantummodo liberos VOIUlllUS pertiuere. §. 9. Si convictus
fuerit aliqnis liberol"Um ex eo,quia 'prohibuerit parentes suos condere
testamentum ... §. 10. Si praeter voluntatelll parentum inter arenarios
vel mimos se se filius sociaverit et in hac professione permanserit, nisi
fors~tan etiam parentes eiusdem professionis fuerint (cf. L. ll. Cod.
de 1l10ff. test. ' 3. 28.). §. ll. Si alicui ex praedictis parentibus volenti
suae filiae vel nepti maritum dare et dotem . . . pro ea praestare,
lila non consenserit, sed luxoriosam degere vitam elegerit. Si vero
usque ad 25 annorum aetatelll pervenerit filia et parentes distulorint
eam marito copulare et forsitan ex hoc contigerit in suum corpus cam
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peccare aut sine consellsu parentum marito se. libero tamen, coniungere, hoc ad ingratitudinem filiaenolulllus computari . . . §. 12. Si
q uis .de praedictis parelltibus furiosus fuerit et eius liheri vel quidam
ex his aut liberis ei non existentibus alii eius cognati ... obsequium
ei et curam rompetentem non praebuerint, si quidem a tali sanatus
fuerit infir~itate, erit ei potestas, utrum velit negligentem filium vel
:filios autcognatos ingratum vel ingratos in suo scribere testamento ...
§. 13. Si unum de praedict.is parentibus in , captivitate dotineri conti- .
gerit et eius liberi sive omnes sive unus non festinaverint eum redimere , .. §, i4. Si quis de praedictis parentibus orthodoxus constitutus
senserit suum filium vel Iiberos non esse catholicae fidei nec in sacrosancta ecclesia communicare, in qua omnes beatissimi patriarchae una
conspiratione et concordia fidem rechssimam praedicant ... licentiam
habeant pro hac maxime causa ingratos eos et exhoredes in suo scribere
test.amento ...
b) Co se týče vydědění rodiM dle Nov, 115. eap. 4. §. 1. Si
parentes ad interitum vitae liberos suos tradiderint, citra causam tamen,
quae ad maiestatem pertinero cognoscitur. §. 2, Si venesis aut maleficiis aut alio modo parentes filiorum vitae insidiati probabuntur. §. 3.
Si pater nurui suae aut concubinae filii sui sese miscuerit. §. 4. Si
parentes filios suos testamentum condere prohibuerint in rebus, in quibus
habent testandi licentialll .. , §. 5. Si contigerit aut virum uxori suae
ad interitum aut alienationom mentis dare venenum aut uxorem marito
vel alio modo altel'um vitae alterius insidiari, ... liberis ... esse licentiam nihil in suis testamentis de facultatibus suis illi personae relinquere . . . §. 6. Si liberis vel uno ex his in furore constituto parentes
eos CUl'are neglexerint . .. §. 7. Ris. c3,sibus etiam cladem captivitatis
adiungimus . . . §. 8 . Si quis de praedictis liberis orthodoxus constitutus
senseJ;"it suum parentem vel parentes non esse catholicae fidei, haec et
in eorum persona tenere, quae supra de parentibus iussimus.
Jak se vykládají tato ustanovení a jak se jich dnešní doby užívá:
Arndts v Rtslex. III. str. 895 ... 900. (civ. Schl'. II. Č. 56. [str. 663 .. 668.]).
Schmidt str. 162 ... 165. srov. Unger §. 83.

3) Tak náhled vládnoucí; sporno též, má-li onu . moc prominutí,
jež stalo se teprve po té, když testament byl zřízen? [přisvědéivě:]
Arndts n. u. m. str. 899. (civ. Schr. str. 667.) ml. Windscheid §. 590.
ll. lL aj.; proti tomu Vangerov II. str. 288. a j. Seuffertův Arch. V. 34.

§. 602.
2) O zpúsobu, v jakém děje se vyloučení.
Aby vyloučení z dědictví bylo platným, jest zapotí-ebí, by zústavitel v testamentě vyslovil určitě a zř"etelně vúli SVOll, že dědic
př-irozený (nepominutelný) má býti z dědictví vyloučen, a má dále
za tou příčinou výslovně uvésti aspoň jeden z (lfIvodll, z kterých po
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zákonu vydědění má místo. 1) Udá-li se pravý důvod vydědění, může
státi se též s výmínkou , jakož i pod touto podmínkou
platí, ustanoven-li dědic přirozený s výmínkou; věd však jest spíše
přiměřeno , by v takovém případě jmenován byl dědic přirozený
. s výmínkou a výslovně vyloučen, kdyby na8tala výmínk"a opačná.
Lze také způsobem výmínky vytknouti důvod vydědění, ne toliko
pro dobu minulou, nýbrž i pro dobu po zřízení testamentu až
k době smrti testátorovy běžící, tak že vydědění jest platné, pak-li
do té doby dočinil se' dědic přirozený vytčeného přečinu. DěUicové
ustanovení jsou povinni, by prokázali, že příčina vydědění zakládá
se na pravdě . Je-li více příčin uvedeno, stačí, prokáže-li se ta neb
ona; ale prokázání příčiny neuvedené nemůže nahraditi scházející
dúkaz o tom, že tu příčina vydědění v testamentu uvedená. 2)

aneb reformního systemu (§. 598. P.) , na př. Puchta §. 493. [not. e.J,
toho náhledu, že nyní třeba šetřiti náležitostí platného vydědění jako
jmenování dědiců vlastních i dítek z moci otcovské propuštěných v pří
čině descendentův a ascendentů, kterým přísluší právo k dílu povinnému.
Proti tomu Bluntschli str. 245. násl. Francke str. 361. 397. násl.
Arndts v Rtslex. VIII. str. 121. 144. (civ. Schr. II. str. 601. 624.)
násl. Seuffert §. 655. P. 1.

vyloučení

Pozn. 1) N ov. 115. cap. 3. §. 14. in f. Sive igitur omnes memoratas ingratitudinis causas sive certas ex his sive unam quamlibet parentes in testamento suo inseruerint et scripti heredes nominatam vel
nominatas causas vel unam ex his veram esse monstraverint, testamentum suam habere firmitatem decernimus. - Cap. 4. §. 9. Si tales
igitur causas vel certas unam ex his liberi suis testamentis inscripserint,
et scripti ab eisdem heredes aut omnes aut certas aut unam ex his
probavehnt, testamentum in sua firmitate manere praecipimus. Srov.
§. 598. P. 1. Tento předpis, že dlužno výslovně udati a dokázati pří
činu vydědění, vztahuje se též k tomu případu, když dědic přirozený
posledním pořízením zkrácen byl . na svém povinném dílu. Pak-li že
však zůstaveno mu bylo méně, než díl povinný obnáší a on výslovně
vyloučen byl i co do jmění ostatního, aniž by uvedena byla pravá
příčina jeho vydědění, přísluší jemu vždy jenom právo, žádati za doplnění ' dílu povinného, nikoliv pak právo, vzíti testament v odpor, jak
Puchta §. 493. not n. tVl~dí. Arndts v Rtslex. VIII. str. 137. (civ.
Schl'. str. 617. násl.). Béře-lise v odpor právní jednání mezi živými
učiněné za příčinou porušení dílu povinného (S. 597.), jde tu jediné o to,
je·li nějaký důvod vydědění před rukama, což dokázati musí protivník.
2) Vydědění jakožto výslovného vyloučení osoby nějaké z posloupnosti dědické vyžadovalo se dle staršího práva toliko co se týče
sui heredes a pak descendentů (liberi), kteříž v pra torickém právu
dědickém s oněmi byli na roveň postaveni. Tato exheredatio byla však
formálně velmi přísně vytčena, a každý poklések ohrožoval platnosť
testamentu. Srov. Arndts, nEnterbung" v Rtslex. lil. str. 884. [civ.
Schl'. ll. č . 56. str. 651.J násl. Dle nov. 115., vedle níž vydědění
stalo se pojmem širšího objemu a významu, nepřihlíží se pak více
k oněm formálním náležitostem. Záleží pouze na tom, zda-li zůstavitel
zřetelně na Jevo dal vůli svou, že má dědic přirozený býti vyloučen
z posloupnosti dědické následkem určité příčiny vydědění. Než i v tom
liší se náhledy od sebe; zejména jsou přívrženci tak zv. derogačního

§. 603. '

\

3) Vydědění v úmyslu dobrém.
Zvláštní výmínku z pravidla činí případ , když zůstavitel vymá v úmyslu pečovati o jeho dobro
a rodinu jeho, obr.vláště na př. chce-li předejíti schudnutí této
následkem promrhání jmění, ·jehož jest se obávati. Takováto exheredatio bona mente facta je8t dovolena a právoplatna, byť i nedostávalo se náležitostí §§. 601. 602:, pí'edpokládaje toliko, že
zůstavitel důvod, z jakéhož vyloučení se děje, výslovně uvedl a že
jeho skutečně dobrý úmysl jest nepochybný.
loučením dědice přirozeného

.'

Pozn. Srov. [k tomu §. vůbec Schroder §. 43. Z výroků })ramenů
srov.J a) L. 18. D. de lib. et postum. 28. 2. Multi non notae causa
exheredant filios nec ut eis obsint, sed ut eis consulant, utputa impuberibus, eisque fideicomrnissam hereditatern dant. L. 12. §. 2. D. de
bon. lib 38. 2. Si quis non mala mente pal'entis exheredatus sit .. .
utputa pone furoris causa exheredatum eurn, vel ideo, quia impubes
erat, heredemque institutulll rogatum ei restituere hereditatem. Cf. L. 16.
§. 2. D. de CUl'. fur. 27. 10. b) L. 25. Cod. de inoff. test. 3. 28. Filiis
matrem, quae de mariti moribus secus suspicetur, ita posse consulere
iure compertum est, ut eos sub hac conditione instituat heredes, si a
patre ernancipati fuerint . . . neque ei nomine filiorum inofficiosi eo
modo actionem posse competere, quibus nullam iniuriam fecerit mater,
sed potius putaverit providendum. c) L. 16. D. de b. p. c. t. 37. 4.
Si emancipatus filius nepoti in potestate avi relicto ab extraneo Lerede
fideicommissam hereditatem, si liberatus avi potestate fuisset, reliquisset,
si suspectus avus . sít, quasi consumturus bona nepotis, non esse ei
dandam bonorum possessionem (contra tabulas). "V těchto různých
místech uznává se nepopíratelně myšlénka, že jako účinné sluší zachovati v moci testamentární opatření, směřující ku pravému dobru
dě, dice přirozeného, byť i opatření takové dle pravidla platného obsahovalo porušení oněch ustanovení, kteráž platí o tom, jaké ohledy
třeba bráti k dědicům přirozeným. Ješto pak novela 115. očividně
tento případ ani nemá na zřeteli, nýbrž chce, aby jenom nevraživé
vydědění neb preterování viselo na přísnějších P?dmínkách, jsme opráv-
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něni, bychom vydědění v dobrém úmyslu učiněné pokládali i po dnes
ještě 7,a dovolené, byť i tu nebylo žádného ze zákonných di'lvodů vy-

dědění. " Arndts v Rtslex. III. str. 901. (civ. Schr. II. str. 669.) násl.
Nes to někteří toho popírají ; Unterholzner v civ. Arch. II. str. 52.
násl. Francke str. 422 .. 444. Srov. proti tomu obzvláště Miihlenbruclt
cl. 37 . str. 391 .. 465. Schmidt ~tr. 166 .: 169. - Unger, Erbr. §. 84.
K. Schmidt, Enterbung aus gut.er Absirht, v civ. Arch. LIV. 18.

II. O právu bratN a sester.

§. 604.
Plnororlní braUi a sestry a polorodnÍ se strany otcovy. consanguinei, nikoliv též uterini, mají právo, žádati za díl povinný,
dle ustanovení §§. 593 .. 595., pak-li za dědice ustanovena byla
osoba nepočestná, I) předpokládaje, že by sami neb s jinými . osobaná, '.I) byli povoláni ku dědické posloupnosti zákonné, kdyby tu
nebylo žádného testamentu , a že jich vyloučení · z dědictví není
ospravedlněno na základě zvláštních dl'lvodl'l. Soudci nejsou při
tom položeny žádné určité meze jak pi'i uvažování těchto dl'lvodů,
jichž výslovné uvedení v testamentu se nevyhh'dává, tak i ph posllzovánÍ nepočestnosti dědiců jmenovaných. 3) Za ne ospravedlněné
lJokládati sluší vyloučení bratří a sester v každém případě tehdy,
pak-li též hana dotýká se jich, jako dědicův ustanovených.
Pozn. 1) Přední místo o tom nalézá se v L . 27. ·Cod. de inofI'.
test. 3. 28. (Constantin. a. 319.). Fratres vel sorores uterini ab inofficiosi actione contra testamentum fratris vel sororis penitus arceantur: consanguinei autem, durante vel non agnatione, contra testamentum fratris sui vel sororis de inofficioso quaestionem movere possunt,
si scripti heredes illfamiae vel turpitudillis vel levis llotae macula adspergantur (KTugeT : adsparguntur), vel libel'ti, qui perperam , et non
bene merentes maximisque ben(Jficiis SUlIm patrollum adsecnti, instituti
sunt, excepto servo necessario herede instituto. J estiť se značnými
změnami kombinováno z L. 1. a 3. Theod. Cod. de inoff. test. 2. 19.
Popírá se však a) přísluší-li skutečně bratř'ím a sestrám právo k dílu
povinnému, a nepřísluší-li jim spíše právo erepční pro nehodnosť jmenovaných dědiců? Marezoll v Lindově Ztschr. I. str. 185. násl. Srov.
naproti tomu §. 1. J . h. t. 2. 18. L. 1. D. h. t. 5. 2. L. 21. Cod.
h. t. 3. 28. N ov. 1. praef. §. 2. b) Platí-li zvýšeni dílu povinného
dle nov. 18. cap . 1. též v příčině bratří a sester? srov. §. 593 . c) Zda-li
nesluší dle nov. 118. cap. 3. totéž právo připisovati též uterinis? :proti
tomu L. 1.. D. cit. L. 21. Cod. cit. srov. s L. 15. §. 2. Cod . de legit.
herE'd. 6. 58. Srov. ostatně Koppen, Erbr. I. str. 124. násl.

2) Jiného náhledu jsou mnozí (na př. Puchta §. 488. not. g.)
v případ ě konkurence s ascendenty, kterým jakožto osobám k dílu
povinnému bez výmínky oprávněným bratři a sestry povždy mají ustoupiti ; avšak nikde pro to neuvádí se závažnější důvod; trapné jest to
zajisté pro bratry a sestry, pak-li na jich místě vedle ascendentů ustanoveny jsou za dědice osoby opovržení hodné. Jest·li že však oproti
nov. 115. spolu opomenuti byli ascendenti a užijí-li tito svého práva,
nastane pak i pro bratry a · sestry dědická posloupnosť zákonná. Arndts
v Rtslex. VIII. str. 158. násl. (civ. Schl'. II. str. 639.).
3) L. 5. D. de inoff. test. 5. 2. Verbi de inoffiC'ioso vis illa ..
est: docere immerentem se et ideo (et) indigne praeteritulll vel etiam
exheredatione sůmmotum. Jmenovitě uznávají se některé důvody vyloučení v nov. 22. cap. 47. pl'. (srov. §. 520. P. 2. Č. 2. h .) a v nov.
115. cap. :J . §. 12. 13. (srov. §. 601. P . 2. a.). Ostatní důvody vydědění v nov. 115. uvedené mohou soudcovskému uvážení taktéř. za
podklad sloužiti. Srov. Seuffertův Arch . VII. 340. 341.

§. 605.
Ustanovena-li nečestná osoba dědicem, aniž by bratřím a
sestrám něčeho bylo zůstaveno, mohou tito testament vzíti v odpol' a)
prosti'edkem žaloby zvané querela inofficiosi testamenti; 1) hoc colore quasi non sanae mentis testator fuerit. b) Žaloba ta směřuje
proti dědici ustanovenému, jakmile týž nabyl dědictVÍ, C) za kteroužto příčinou může býti přidržen , d) aby se prohlásil po uplynutí
6 měsíců, pak-li obě strany přebývají v téže provincii, jinak po
uplynutí jednoho roku;. pak proti jeho univel's::ílnímu suktesol'u, e)
proti universálnímu fideikomisaru , jemuž onen dědictVÍ restituoval , f)
proti eripientovi, g) a tomu , komuž na místě dědice ustaÍ1oveného
vůbec dostane se dědictví, h) poslednějšímu nejprve nabídnutého.
NepřecháZÍ na dědice , i) leda byvši již podána aneb pře<:e připra·
vena prohlášením se žalobce, že př"ijímá posloupnosť dědickou oproti
testamentu , promlčÍ se v 5 lete<:h po u vázání se v dědictvV) a jest
vyloučena,· uzná-li se testament!) aneb- prohlásÍ-li osoba oprávněná ,
že se žaloby té vzdává, m) čemuž tedy rovná se i smír učiněný
s dědici ustanovenými. ll) Je-li vÍl:e osob k tomu oprávněno, z nichž
a) L. 27. Cod. h. t. 3. 28. bl L. 2. 5. D. h. t. 5. 2. C) L ' 8. §. 10. D.
eod. d) L . 36. §. 2. Cod . f'od . cf. §. 509. not. 1. c) L . 10. Cod. €'od . t) L . 1.
Cou eoc1. g) Arg. L. 10. cit. cf §. 520. b) Cf. §. 512 .. 516. L. 20. pl'. D.
de b. p. c. t. 37. 4. i) L. O. §. 2. L 7. 8. pl'. D. b. t. 5. 2. 1') L . 16. 34. in .
f . L . 313. §. 2. Cou. eod. cf. L. 8. §. 17. L. 9. D. eod . L.2 . Cod. in qllib. cau s.
i. i. r. 2. 40. (41.). I) L. 8. ' §. 10. L. 31. §. 3. 4. L . 32. pl'. D. h. t. 5. 2.
)Jl) L . 17. pr. D. h. t. L. 34. i . f. Cod. h. t. ") L. 35 . §. 1. Cod. eocl.
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jedna odpadla, má tu pak pro ostatní místo právo přírostu, O) a
pak -li nejrve povolaní plnorodní bratři žaloby této (kverely) nepodají aneb žalují bez výsledku , mohou po té žalovati i polorodníJl)
(prostředkem successio in querelam).
Výsledek žalobY1 zvítězÍ- Ii žalobce, '2) jest pak ten, že rozsudkem
soudním testamentu odejme se veškerá moc, zrovna jako by týž
zř'ízen byl osobou nespůsobilou, q) tak že neplatnými stanou se veškerá jmenování, ano i odkazy a jiná nařízení,3) čehož nelze zameziti ani doložkou kodicilární. r) Nastane zákonná posloupnosť
dědická, avšak s vyloučením jiných, taktéž ku kverele povolaných
osob, kteréž žalobu tu bud' promeškaly aneb s ní nezvítězily. S)
Pak-li však ustanoveno více osob za dědice a poškozený žaluje
pouze jednoho z nich aneb dobude pře pouze na jednom, zruší se
testament taktéž jenom částečně; nastane pak dílem dědická posloupnosť testamentární, dílem zákonná, t) a ona opatření, jež nelze
děliti, zachovají se v moci své ; U) obzvláště zústane v plat.nosti též
pupillární substituce v testamentu obsažená. V) Žaloba tato má
však povždy míti výsledek jenom oproti nečestným , za dědice ustanoveným osobám, nikoli spolu i oproti jiným bezúhonným dědicům. W)
N ezústaven-li bratřím a sestrám sice celý díl povinný, ale
pi"ece něco , mohou pouze žalovati o doplnění svého dílu povinného
(dle §. 596 .) osoby opovržené, jež jmenovány dědici, pokud stačí
podíl dědický těmto zústavený. 4) Žaloby ",v. querela inofficiosae
donationis a dotis v zákone ch nepropůj čuj í se bratrúm a sestrám,
ale po náhledu vládnoucím dovolují se jim př'ece , pak-li štědrosť,
kterouž porušuje se jich díl povinný, prokázáHa byla osobě opovržené.
POzn. 1) Tato žaloba byla před nov. 115. prakticky ještě dů 
ležitější, proto že byla prost.ředkem právním též dítek a rodičů za
příčinou odnětí dílu povinného, dle onoho zákona má vyvinutá iheorie
žaloby této (pokud nelibujeme si v tak zv. systemu inofficiosity neb
systemu smíšeném, §. 599. P.) pouze ještě velmi obmezen;Í' praktickS"
v}'znam a odpadly zcela mnohé právní věty k této theorii hledící. . Srov.
o tom Vangerow §. 478 . . 481. Arndts v Rtslex. Vnl. str. 97. až
103. 159. (civ. Schr. II. str. 577 .. 583.640.) násl. K tomu Hartmann ,
Ueber die Natur der querela inofficiosi testamenti nach classischem
0) 1,. 17. pro L . 23. ~ . 2. D. h. t. . p) L. 31. pro D. eod. q) L. 8. §. 16.
L . 17. §. 1. L. 28. j,j f. eod. r) L. 13. D. eod . . [d. L. 36. D. de leg III.].
s) Cf. L. 8. §. 8. L . 19. D. h t. L. 16. pr. L . 17. pro L. 23. §. 2. eod. (not. o.).
tj L 15. §. 2. L . 25. §. 1. eod. cf. §. 470. P. 2..
U) L. 13. Cod. h. t . 3. 28.
V) L. 8. §. 5. D. h. t. w) L . 24. D. eod. cf. L. 27. Cod. eod . §. 1. J . h. t. 2. 18.

Recht. 1864. (srov. [Schlesinger v] krit. Vj schr. VII. str. 470. násl.)
Windscheid, Pand. §. 584.
'.I) Ztráta právní rozepře má naproti tomu pro žalobce za následek, že pozbude týž ve prosp ě ch fisku toho , co mu bylo z ůstaveno.
L. 8. §. 14. D. h. t. srov. §. 520. P . 2. č . 1. e. Toto ustanovení nemá
však dalšího významu více, pak-li oprávněný, jemuž aspoú něco bylo
zůstaveno , nemá nikde více žádného práva ku podání žaloby zvané
querela inofficiosi testamenti, srov. p . 4.

3) Protož mohou také odkazníci odvolati se z nepříznivého roz sudku. L . 29. pr. D. h. t. L. 14. pr. D. de appellat. 49 . 1. Pak-li
však rozsudek vynesen toliko in contumaciam žalovaného, nepůsobí
oproti jiným. L . 14. §. 1. D. 1. C. L. 17. D. h. t. - Podstatně uchyluje se Puchta, kterýž UČÍ v §. 494. " O bratříeh a sestrách nezmiúuje
se nov. (115 .), pro tyto tedy platí do sud staré právo, může pouze
jich žaloba (kverela) míti prostě za následek, že zruší se ustanovení
dědice. Neboť nebylo by rozumné, kdyby se mělo za to, že vylou6ením
vzdálenějších a dokonce nikoli absolutJ1ích dědiců přirozen)'ch mají
nastati přísnější následky, než vyloučením oněch , kteří jsou bližšími
a naprostými dědici přirozenými ." Ale : "tuto argumentaci , jakožto
nedovolené opravování myšlének zákonodárcových, nelze schvalovati ."
Seuffert §. 663 . not. g. srov. Arndts n. U . m. str. 160. (640.).

I~

4) Sporno jest, nemá-li dle L. 30. pr. Cod. h. t. místa qiJerela
inofficiosi testamenti i tehdy, když zůstaveno bylo oprávněnému něco , .
ale méně než díl povinný, s výslovným vyjádřením , že nemá více obdržeti a že toho také nezaslouží ? Puchta §. 490. not. n . Proti tomu
Francke str. 340. násl. Miihlenbruch d. 36. str. 19.

§. 606.

III. O právu nuzné vdovy.
Onen díl pozůstalosti , ' kterýž dle §. 481. pat.ří chudé vdově ,
nemá též posledním pOÍ"Ízením této býti odúat neb zkrácen . Ať
pak jí zústaveno méně, než jí náleží, aneb ať jí nezústaveno praničeho , múžeť vžciy prostředkem osobní žaloby na jmenovaného
dědice podané toho dosíci, by jí jakožto odkaz zákonem jí propújčený vyplacen byl obnos majetkový, kterýž jest pI-iměi:en dě
dickému jejímu podílu zákonnému . Nastane-li však zakročením jiného dědice pI-irozeného posloupnosť zákonná, vystoupí též i ona
jako dědička zákonná, pokud nebyla uspokojena 'jiným dosud právoplatným pořízením .
Pozn. [Srov. vůbec Schroder str. 560. násl.].
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§.

607.

IV. O právu osoby "e stavu nedospělosti arrogované.
Tomu, kdož jako dítě nedospělé byl od jiného arrogován
[v. §. 424.], vyhradil Antonius Pius zákonný nárok ke čtvr
t i n ě pozltstalosti arrogátol'ovy, *) pro ten připad , že by p o s led n í
VLtlí jeho aneb následkem propu š tění z: jeho mOt:i
o t c o v s k é, pak-li toto nestalo se z příčiny soudně vyšeti'ené a
schválené,· vyloučen byl z dědidví jeho neb obmezen na menší díl
než na čtvrtinu.:1) Může práva toho dobývati jako pohledávky za
dědictvím váznoucí, b) přece však hledí Re k němu jako ku spoludědici . c) - V případě z c i ze n í, vykonaného v úmyslu, aby týž
zkrácen byl na své kvartě , může pí'íjemt:e, pokud tito ještě něco
z toho mají, žalovati o vydání aneb o doplnění kvarty prostředkem
žaloby zvané actio quasi Favuna aneb quasi Calvisiana, 1)
dle toho, pak-li arrogátor zemřel s testamentem neb bez n ěho. d )
Pak-Ii ostatně nalezal se arrogovaný v čas úmrtí arrogátora.
je š tě v moc i jeho, a n e b, byv sit:e emancipován, př'ece však
náležel jako pi'il'ozený de sc e II d elit k jeho dědicum zákonným,
může uŽÍvati~) v celém jeho objemu též práva jako dědic při
rozený dle s§. 593 .. 603., pokud jest mu to více na prospěch,
nemuze však jako descendent požadovati kvartu a mimo to ještě
povinný díl z ostatního jmění. e)
Pozn. *) [Srov. k tomuto §. Schroder str. 552. nás!.].
1) Obě tyto ~aloby zavedeny byly na ocbrallU dědickýcb nárokll
patronovýcb , aby patl'onus neutrpěl újmy zcize.ním se strany propU ště
nébo a byly toliko analogicky rozšíl'eny na }Jl'ípad hol·ejší.

2) Neprávem chtějí mnozí arrogova]]'ému nedo spělci (impubes arrogutus) v poměru k arrogátorovi pro stě popÍ'íti descendentu pří slušící
obyčejné právo dědic e přiroz e nébo; Francke n. u. m. str. 4.76. nás!.
Pnchta §. 488. při not. d. §. 493. n. zač . §. 562., opíraje se o L. 8.
§. 15. D. de inoff. test., kdež 'odpírá se lluerela illofficiosi testameuti,
poněvad~ dle práva digest bez tolfo quarta Divi Pii alespoú rovnala
se každým z:působem dílu povinnému, tedy pflsobila, že oné vždy jenom
subsidiární kverely nebylo zapotřebí. Srov. Vangerow 1. §. 252. Arndts
n. u. m. str. 161. (641.) llás!. Sintenis §. 139. P. ,15 . Windscheid
a) §. 3. J . de adopt. 1. ll. L. 22. pl'. D. de :ldllpt. 1. 7. L.2 . Cod. eo.1.
8. 47. (48. ) cf. ~. 424. not. b. b) L. 8. §. 15. D. de inoff te.st. 5. 2. L. 1.
§. 21. D. de collat. 37. 6. c) L . 2. §. 1. D . fam. CI'C. 10. 2. d) L. 13. D. si
quid ill frautl~l1l patroni factull1 sit. 38. G. e) Arg. L. 8. §. 15. n. de inoff.
t.est. 5. 2.

§. 593. P. 5. -

Sporno též , lze-li onu kvartu Divi Pii odníti na zázákonnébo důvodu vydědění? Francke str. 474. nás!. , proti tomu
Vangerow a Arnrlts n. u. m. ; a zda-li právo ncdospělce trvá dále i po
dosažení stáří dospělosti ? Francke str. 473. , proti tomu Vangerow
n. u. m. Sintenis §. 139 . P. 48. srov. Koppen 1. str. 133. násl. Windscbeid §. 593.
3) Dle práva digest byl ještě zvláštní případ práva dědice nepominutelného, tak zv. bonorum possessio contra tabulas, ve prospěch
osoby zvané parens manumissor, obdobně právu patrona vzbledem k dě
dictví propuštěného. Dig. si a parente quis mannmissus sit. 37. 12.
O tom výtečná stať se stanoviska právní historie od A. Schmidta: Das
Pfiicbttheilsrecht des Patronus und des Parens Manumissor. Heidelb.
1868. V nov. 115 . nečiní se žádná zmínka o této bonorum po ss. c. t.
Byť i pak zákonem tímto nebyla mlčky zrušena, tož zajisté jest odstraněna praxí dnešní. Srov. §. 477 . P. 3. Schmidt n. u. m. str. 153. nás!.
kladě

Kapitola

čtvrtá.

O nabývání odúmrtí a jiných posloupnosti
ana logických přfpadech.

§.

dědické

608.

Nezar.echá"li zemřelá osoha žádného dědice po sob ě, připadne
její jako statek odumřelý (odúmrť) , bona vacantia, a) Z pravidla tisku, kterýž statku toho nabývá po předchozím vyšetření jeho
stavu prostředkem svých úředníkův. b) Toto právo tisku má místo
i tehdy, pak-li po zemřelým jsou zde pouze takoví dědicové, kteří
po zákonu jsou obmezeni na nějaký díl dědictVÍ, co pak se týée
ostatní části dědictví, C) připadne tisku, taktéž i v tom případě ,
když tím, že suus zdržel se dědictví, aneb že dosaženo navrácení
ku předešlému právu za příčinou nabytí dědictví žádané, octne se
pozustalosť bez dědiců . d) Fiskus nabytím statků vstupuje do ve'škerosti majetku, zrovna jako dědic; 1) závazky i práva e) přecházejí
na něho, ovšem pak prvnější jenom potud, pokud stačí jmění pozůstalostní, pak-li zřízen byl řádný inventář, což se zde povždy
státi má. f) Musí též zrovna jako dědic g) zapraviti odkazy zltstajmění

a) Cod. de bonis vacantiblls et de illcorporatiolle. 10. 10. b) L. 4. 5.
Cod. 1. c. C) Nov. 89. cap. 12. §. 4. cf. ~ . 482. d) L . 2. D. de succ. ed 38. 9.
cf. §. 5 19. P . 0) Arg. L . 1. Cod. de donat. int. v. et u. 5. 16. cf. not. !. f) Arg'
L . 1. §. 1. L. ll. D. de iure fisci. 49. 14. cf. not. n. g) L. 3. §. 5. D. ad. Sc.
Trebell. 36. 1. cf. L. 6. §. 3. eod .
Arndtsovy Pandekty.
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vitelem nař'ízené, netoliko ony, kteréž jemu obzvláště pro tento
případ byly uloženy b) aneb kteréž nařízeny pro každý případ jako
odkazy bez poslední vůle učiněné (intestátní),2) nýbrž i všechny
ty, kteréž by dědic testamentární, jenž zamítnutím svým učinil
majetek odúmrtným, byl povinen zapraviti, i) pokud by odkazy takové nebyly zřízeny pouze se zřetelem k osobním vlastnostem
stíženého.k ) Aby se domáhal práva svého, příslu ší fisku žaloba
o dědictvLI) Uplynutím však doby čtyř roků, prve než pHpad odúmrtí fisku byl oznámen, jsou držitelé před nárokem jeho bezpečni. m) Zcizí-li fiskus dědictví jako celek, př'echází právo jeho,
jako i v jiných případech , zcela na nabyvatele, a onen sprosťuje
se též všech závazků . n)
Pozn. I) Právo fisku k odúmrtím zavedeno tepr ve následkem lex
Julia. L . 96. §. 1. D. de legato I. Spomo však, je-li fiskus vzhledem
k tomuto zákonu skutečným universálním sukcesorem aneb spíše toliko
privilegovaným okupantem a singulárním sukcesorem? Poslednějšího
mínění nejnověji zastává se zejména Blume vRh. Mus. IV. 6. [str. 212 .
násl.] a Elvers, Praktische Arbeiten, Č. 2., prvnějšího pak m, j. Buchboltz , Abh. Č. 4. str. 106. násl. Schmidt, De successione fisci ex iu re
Rom. J enae 1836. Schroder v Lindov ě Ztschr. X. 3. , s nimiž nyní
většina souhlasí (arg. not. e. g .. i. l. n.); srov. Vangerow §. 564.
Zda-li však fiskus práv jest z dluhů o sob ě též přes dosah d ě dictví
(not. f.), popírá se i se strany jednotlivých přívrženců náhledu poslednějšího, na př. od Rosshirta, Erbr. str. 218 . násl. Srov, ostatně též
Unger, Erbr. §. 90.
2) Mnozí obmezují závazek fisku toliko na oba tyto př'ípady, popírají však, že by závazek ten vztahoval se též na odkazy nat'íze né
v testamentu destituovaném, jenž nebyl opatřen doložkou kodicilární.
Proti tomu Vangerow n. u. m. pod Č. UI.

§. 609.
Určitým korporacím vyhrazeno před fiskem a s vyloučením
téhož právo k odumřelé pozústalosti svých členů, zejména, nehledě k více zastaralým případům, a) 1) pluku, ku kterémuž ze-

h) L . 114. §. 2. D de legato I. cf. §. 542. P. L i) L. 96. ~. 1. ibid.
L. 2. §. 1. D. de aJiment. leg: 34. L L. 14. D. de iure fisci. 49. 14~ cf. §. 1.
J . de eo cui lib. causa. 3. ll. L 4 ~ . 17. D. de fi,leicomm. lib. 40 5. k) Arg.
L. uU. §. 9. Cod. de cad . tólJ. 6. 51. I) L i 20. §. 7. D. de her. pet. 5. 3.
m) L. 1. Cod. de qu~driennii praescriptione. 7. 37. cf. L . 18. D. de usucap.
41. 3. n) L . L Cod. de berec! vel act. vend. 4. 39. L. 41. D. de iure fisci.
49. 14. L . 54. pl'. D. dp her. pet. 5. 3. cf. §. 540.
a) Cod. de hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum
et fabricensium. 6. 62.

mřelý jako vojín náležel, b) 2) církvi vzhledem ke svému duchovenstvu, c) pak vedle praxe 3) chudobinclul1 vzhledem k osobám
tam ošetřovaným, a 4) universitám, co se týče svých spoluúdův.
Právní poměr těchto korporací jest universální sukcese, zrovna
jako právní poměr fisku , a mnozí vyličují poměl' tento přímo jako
:mbsidiární zákonnou posloupnosť dědickou. Mimo to přiř'knut d)
na způsob zákonného odkazu tomu, komu společně se zemřelým
vladař něco daroval, :podíl z dam poslednějšímu náležející, pak-li
nezanechal tento žádných dědicú.

§. 610.
Posloupnosti dědické obdobný př'ípad vzniká ještě tehdy, když
někomu připadne a) dědictví' (aneb díl dědický), jež osob ě nehodné
bylo odňato , buďsi to fiskus neb kdokoli vi'!bec, vyjímaje osobu
toho, kdož by nejprve byl ku posloupnosti dědické povolán, kdyby
tu nebylo dědice nehodného , v kterémžto případě má místo skutečná posloupnosť dědická. b) K eripientovi hledí se zrovna jako ku
dědici , pokud se týče jako lm spoludědi ci , a jemu svědčí též zrovna
jako tomuto žaloba universální, obdobná žalobě o dědictví (hel'editatis petitio). C)
Jiný případ jest ten, když následkem spáchaného n ějakého
zločinu připadne jmění nějaké osoby zcela neb z části fislm , což
sluje konfiskací majetku ; fiskus práv jest i zde v ěřiteh'lm, ale ne
dále, než až kam sahá stav majetnosti a dokavad tato není prodána. d) Právo římské uděluje však též určitým osobám před
fiskem e) právo k majetku zločincovu, jež zcela j est obdobné posloupnosti dědické, a sice dílem pro zločiny, kteréž mají tento
následek (vyjímaje zločin uraiení Veličenstva), dílem i pro určité
jiné zločiny. t) Než případy tyto nemají dle dnešního práva trestního žádného významu více.
b) L. 2. Cod. 1. c. cf. L. 6. §. 7. in f. D. de iniusto test. 28. 3. C) L. 20.
Cod. de episcop. 1. 3. Nov. 131. cap. 13. d) L. un o Cod. si liberalitatis imperialis socius sine hel'ede decesserit. 10 14.
a) L. 16. §. 2. D. de his quae ut indigu. 34. 9. cf. Nov. 1. cap. 1. §. J .
(§. 520.)
b) L . 2. §. 47. D. ad . ::ic. Tel'tull. 38. 17. c) L. 20. §. 6. 7. D. de
her. pet. 5. 3. §. 531. P . 3. d) Dig. de bouis damuatorum. 48. 20. de bonis
eorum qui ante sententiam vel mortem sibi consciverunt vel accusatorem corruperunt. 48. 21 Cod. de bonis proscl'iptorulll seu damnatorulll. 9. 49. de bonis
morlem sibi conscientium (d. b. eorum qui mortem sibi conscivel'unt.) 9. 50.
e) Nov. 134. cap. 13. f) Nov. 134. cap. 10. Nov. 12. cap. 2. 3.

ÚK PrF MU Brno

312 9 S O 5 O 3 5

