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*Západorímska ríša (395 

- 476)

*Východorímska ríša 

(395 - 1453)
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*Personalita práva

*Lex Romana 
Visigothorum
(alternatívne Alarichov
Breviár)

*Kratšia redakcia: Lex 
Romana Curiensis

* Edictum Theodorici

* Lex Romana 
Burgundionum
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*Intenzívne kodifikačné 

úsilie

*Promulgácia

jednotlivých častí 

kodifikácie 529-533

*Inštitúcie (I.), Digesty

(D.), Kódex (C.) a 

Novely (N.)
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*Temné obdobie pre kodifikáciu na Západe 603 – 1076

*Littera Florentina – zdroj poznania Justinánskej
kodifikácie

*Bolonská škola založená Irneriom (c. 1050 - 1125)

*Zdroj platnosti: obnovená Rímska ríša (translatio
imperii) 

*Nové členenie kodifikácie: Digestum vetus (D. 1-24.2), 
Infortiatum (D. 24.3-37.17), Digestum novum (D. 39.1-
50.17), Codex (C. 1-9), Volumen parvum – (I. 1-4), Tres
libri (C. 10-12) Authenticum (N. 1-134)

*Kodifikácia neskôr nazvaná Corpus Iuris Civilis
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*Stredoveké právo: ius
commune v. ius proprium

*Len ius commune je 
univerzálne a preto sa 
vyučuje na univerzitách

*Metóda: scholastická 
dialektika

*Prekonanie rozporov cez 
dialektický trojuholník (téza –
antitéza - syntéza)

*Marginálne a interlineárne
glosy
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* Po Irneriovi tzv. Quatuor Doctores (Bulgarus, Martinus, Jacobus, 
Hugo)

* Najmä Bulgarus a Martinus v názorovej opozícii 

* Bulgarus: striktná interpretácia kodifikácie

* Martinus: rozširujúca interpretácia cez aequitas bursalis

* 12. – 13. storočie – vrchol školy glosátorov 

* Johannes Bassianus a jeho žiak Azo (autor Summa in Codicem) 

* Chi non ha Azzo, non vada al palazzo

* Zaaplskí doktori (doctores ultramontani) – Placentinus, Jacobus de 
Ravanis, Pterus de Bellapertica, Vaccarius

* Záver školy (pol. 13. stor.) Odofredus a Accursius (glossa magna)
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*Koniec 13. – koniec 15. storočia

*Postglosátori, komentátori alebo 
konsiliátori

*Predstavitelia: Bartolus de Saxoferrato
(1314-1357) a jeho žiak Baldus de Ubaldis
(1327-1400)

*Kodifikácia nie uzatvorený systém práva, 
ale zohľadnené aj kánonické právo, 
feudálne právo a partikulárne právo 
severotalianskych miest (väčší príklon k 
praxi)

*Metóda: otázky (questiones) a dištinkcie

*Prínos: právo ako veda opretá o 
systematické pojmy
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*Humanizmus - spochybnenie univerzálnosti a večnosti ius
commune (mos gallicus vo Francúzsku)

*Francúzsky kráľ je cisárom vo svojom kráľovstve (rex
Franciae est imperator in regno suo)

*Dominantné vo Francúzsku – rímske právo neplatí ako 
právo obnovenej ríše (ratione imperii) ale ako najlepšie 
vyjadrenie rozumu (imperio rationis)

*Predstavitelia: Andreas Alciatus (1492-1550), Duarenus
(1509-1559), Hugo Donellus (1527-1591) a Jacobus
Gothofredus (1587-1652)

*Význam: historicko-kritický prístup ku kodifikácii 
(uvedomujú si ako prví rozdiel medzi klasickým a 
Justiniánskym právom)
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*Taliansko: dominantné praktické školy práva (bartolisti) - nemo 
bonus iurista nisi bartolista

*Španielsko: druhá scholastika rozvíjaná najmä na univerzite v 
Salamance (Francisco de Vittoria, Domingo de Soto)

*Prínos: rozvoj koncepcie prirodzeného práva (ius naturale)

*Nemecko: usus modernus pandectarum (moderná interpretácia v 
súvislosti s recepciou rímskeho práva v Nemecku)

*Podklad pre recepciu: lotharovská legenda - Lothar III. (1125-
1137) zaviedol platnosť rímskeho práva v Svätej ríši

*Právna kameralistika (veda zameraná na rozhodovaciu činnosť 
Ríšskeho komorného súdu)

*Holandsko: elegantná jurisprudencia (od humanizmu k usuus
modernus)
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*Najrozvinutejšia systematická škola rímskeho práva v 
dejinách

*Zakladateľ: Friedrich Carl von Savigny (1779-1861)

*Predstavitelia: G.F. Puchta, H. Dernburg, K.A. von 
Vangerow, B. Windscheid, L. Arndts von Arnesberg

*Odmietnutie prirodzenoprávnej koncepcie a 
nahradenie ideou ducha národa (Volksgeist)

*Vytvorenie hierarchicky budovaného systému pojmov 

*Vyčlenenie rodinného a dedičského práva ako 
samostatných pododvetví občianskeho práva

*Podklad pre kodifikáciu občianskeho práva v Nemecku
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*Priamo aplikované ako subsidiárny zdroj len v 

kontinentálnych jurisdikciách, ktoré nekodifikovali 

občianske právo (San Marino, Andorra, čiastočne 

Škótsko a štáty tzv. Holandsko-rímskeho práva)

*Súčasná právna romanistika: snaha o rekonštrukciu 

podoby klasického práva (hľadanie textových 

interpolácií) – nepracuje s rímskym právom ako 

pozitívnym právom

*Dôležité ako zdroj právnych konceptov a riešení 

(inšpiratívny zdroj)

*Pedagogický význam: propedeutika pre súkromné právo
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