
Rímske právo

Pojem, 
predmet, 
povaha a 
pramene 

rímskeho práva. 

Vývoj rímskeho 
práva.

Delenie 
rímskeho práva.



Vývoj rímskeho štátu

 https://www.youtube.com/watch?v=46ZXl-V4qwY

https://www.youtube.com/watch?v=46ZXl-V4qwY


Čo je právo?

 D. 1.1.1pr. (Ulpianus v 1. knihe svojich Inštitúcií)

 Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen
iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut
eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi.

 Kto chce študovať právo, musí najprv vedieť, od čoho je
odvodené slovo právo (ius). Právo je nazvané podľa
výrazu spravodlivosť (iustitia), alebo, ako ho elegantne
definoval Celsus, umenie dobra a spravodlivosť.

 D. 1.1.10.pr.-1. (Ulpianus v 1. knihe svojich Pravidiel)

 Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum
cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste
vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

 Spravodlivosť je nemenná a ustavičná vôľa poskytovať
každému jeho vlastné právo. Príkazy práva sú tieto:
čestne žiť, iných nepoškodiť, každému poskytovať to, čo
mu patrí.



Čo je právna 

veda?

 D. 1,1,10,2 (Ulpianus v 1. knihe svojich Pravidiel)

 Iuris prudentia est divinarum atque humanarum

rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

 Právna veda je znalosť vecí božských i ľudských, 

veda o spravodlivom a nespravodlivom.



Ako sa delí 

právna 

veda? 

 D. 1.1.11 (Ulpianus v 1. knihe svojich Inštitúcií)

 Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum.
publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat,
privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim
quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum
ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit.
privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex
naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.



Táto veda má dve základné časti, právo verejné a
právo súkromné. Právo verejné vzťahuje sa na úžitok
rímskeho štátu, právo súkromné na záujem jednotlivcov;
lebo niečo sa týka verejného úžitku, niečo súkromného.
Verejné právo vzťahuje sa na svätosť kňazov a štátnych
úradníkov. Súkromné právo má tri časti, lebo pozostáva
z princípov práva prirodzeného, práva medzi národmi a
práva civilného.



Čo je 

prirodzené 

právo (ius

naturale) a 

čo právo 

národov (ius

gentium)?

 D.1.1.1.3

 Prirodzené právo je to, čo príroda naučila všetky

živočíchy: lebo toto právo nie je charakteristické

pre ľudský rod, ale je spoločné pre všetky

živočíchy, ktoré žijú na zemi i v mori a vtáky. Odtiaľ

pochádza spojenie muža a ženy, ktoré nazývame

manželstvom, takisto plodenie a výchova detí.

Vidíme totiž, že aj ostatné živočíchy ba aj divé

zvery sú podľa tohto práva odstupňovaní.

 D.1.1.1.4

 Právo medzi národmi je právo, ktoré používajú

všetky ľudské rody. Ľahko sa dá spoznať, čím sa líši

od prirodzeného, pretože to je spoločné pre všetky

živočíchy a toto len pre ľudí navzájom medzi

sebou.



Čo je civilné 

právo (ius

civile)?

 D. 1.1.6 pr.

 Civilné právo je to, ktoré sa ani úplne nelíši od

prirodzeného práva alebo práva medzi národmi,

ani mu vo všetkom neslúži; preto, keď niečo

pridáme alebo uberieme spoločnému právu,

vytvoríme vlastné, totiž civilné právo.

 D. 1.1.6.1.

 Naše právo teda pozostáva buď z písaného alebo 

nepísaného, ako u Grékov: jedny zo zákonov sú 

napísané, druhé nepísané. 

 D. 1.1.7. pr.

 Avšak civilné právo je to právo, čo vyplýva zo

zákonov, plebiscít, senátnych uznesení, cisárskych

nariadení a z autority právnych znalcov.



Prehľad štruktúry súkromného práva podľa

rímskych prameňov

Civilné právo

Právo národov

Prirodzené právo



Periodizácia

 1) archaické obdobie (od počiatkov Ríma po púnske vojny)

 2) predklasické obdobie (obdobie púnskych vojen 264-146 pred n.l.)

 3) klasické obdobie (koniec 1. st. pred n.l. do 3. st. n.l.)

 4) poklasické obdobie (od polovice 3 st. n.l. po 476)

 5) Justiniánske obdobie (527-565 n.l)



Právne pramene objektívneho práva

 Objektívne vs. subjektívne právo

 1) pramene vzniku práva

 1a) ius scriptum – lex, plebiscitum, senatusconsultum, edictum magistratus, 

constitution principis, responsa prudentium

 1b) ius non scriptum - consuetudo

 2) pramene poznania práva



Rímska

republika

 Ľudové zhromaždenia
(komície)

 Zhromaždenia plebejcov
(concilia plebis)

 Senát

 Magistratúry:

 A) nižšie (len potestas) –
kvestori, kurulské edilovia, 
cenzori

 B) vyššie (imperium) konzuli, 
prétori, diktátor



Lex a 

plebiscitum

 1) lex – schválený len v 

komíciách (postup 

upravený v lex Caecilia

Didia z roku 98 pred n.l.)

 2) plebiscitum – schválené 

na zhromaždeniach plebsu 

(od lex Hortensia v rokoch 

289-286 pred n.l. 

všeobecne záväzné)



Senatusconsultum

 Pôvodne len poradný zbor

 Potvrdenie zákonov od 
komícií a prejednanie
návrhov zákonov

 Posudzovanie platnosti 
zákonov pre vady

 Po faktickom odstránení 
ľudových zhromaždení sa 
jeho uznesenia stávajú 
skutočným prameňom práva

 Popredná forma 
zákonodarstva za principátu



Edictum

magistratus

Praetor urbanus – ius civile

Praetor peregrinus – ius gentium

D. 1.1.7.1.

Prétorské právo je to právo, čo

zaviedli prétori na všeobecný

úžitok, (s cieľom) civilné právo

podporiť (adiuvandi) alebo doplniť

(supplendi) alebo opraviť

(corrigendi). Nazýva sa aj

honorárnym právom (ius

honorarium), pomenované je

podľa honoru prétorov.



Constitutiones principum

 začiatok už za principátu, dominujúca forma až za 

dominátu

4 typy:

A) edikty

B) mandáty

C) dekréty

4) reskripty



Jurisprudencia

 pôvodne vykladali právo len pontifikovia (pontifikálna

jurisrudencia)

Neskôr laická jurisprudencia – zameraná na žalovanie

(agere), ochraňovanie (cavere), odpovedanie
(respondere) a písať (scribere)

Nie názorová jednota (školy sabiniánov a prokuliánov)

 Hadrián – zhodné dobrozdania právnikov majú silu
zákona

Poklasická doba – citačný zákon z roku 426 n.l.

(Papinián, Paulus, Ulpianus, Modestinus a Gaius)



Pád Západorímskej ríše (476 n.l.)

Rapídna simplifikácia štruktúr spoločnosti

Rozpad ústrednej štátnej moci

Absencia centrálnej právnej autority

Vulgarizácia práva 

Personalita práva (iné právo pre Rimanov, iné pre 

barbarov)



Justiniánska 

obnova

 Justinián I. (527-565)

 Obnova Konštantinopolu

po povstaní Niké (532 n.l.)

 Plán znovudobitia územia 

na západe

 Rozvracia kráľovstvo 

Vandalov v severnej Afrike, 

Ostrogótov v Itálii a 

čiastočne Vizigótov v 

Hispánii



Byzantská ríša pred a po expanzii



Kodifikácia práva

 Cisárska konštitúcia Deo Auctore (15.12.530)

 Na svete sa iste nenachádza nič iné, čo si zasluhuje viac pozornosti a

štúdia, ako je moc zákonov. Tá náležite upravuje všetko, čo sa týka

božských vecí i ľudských vecí a odstraňuje každú nespravodlivosť. Zistili sme

však, že dlhá cesta zákonov, ktorá sa tiahne od založenia mesta Ríma a

Romulových čias, je veľmi spletitá a rozpína sa až do nekonečna tak, že ju

nie je možné obsiahnuť ľudským rozumom. Preto našou prvou starosťou

bolo, aby sme začali od najposvätnejších cisárov, našich predchodcov.

 Vzniká Codex (C.) – zbierka všetkých cisárskych konštitúcií od Augusta po 

Justiniána zaradená do 12 kníh (C. 1-12.)



Kodifikácia práva

 Cisárska konštitúcia Deo Auctore

 Keď sme prácu ukončili a všetky cisárske nariadenia boli spojené do jedného
zväzku, na ktorom sa skvelo naše meno, boli sme povzbudení týmto skromným
začiatkom a zatúžili sme dospieť k úplnej a dokonalej úprave civilného práva,
zhromaždiť a opraviť všetky rímske právne ustanovenia. Túžili sme ukázať, ako sa
roztrúsené knihy mnohých autorov uložia do jediného kódexu, čo sa nikto iný
neodvážil ani dúfať, ani si želať. I nám sa zdalo, že takáto vec je príliš ťažká, ale

keď sme zodvihli ruky k nebesiam a dovolali sme sa pomoci Všemohúceho,
podujali sme sa na túto prácu spoliehajúc sa na Pána Boha, ktorý môže priviesť
k úspešnému zavŕšeniu aj úplne beznádejné veci.

 Nariaďujeme vám teda, aby ste čítali a obrusovali všetky knihy, ktoré o rímskom
práve napísali starí znalci, ktorým najposvätnejší cisári dali oprávnenie písať a
vykladať zákony.



Kodifikácia

 Konštitúcia Tanta (16.12.533)

 S nebeským osvietením a s priazňou najvyššej Trojice sa to vykonalo podľa

našich príkazov, ktoré sme na počiatku dali spomenutému vynikajúcemu

mužovi. A všetko, čo bolo mimoriadne užitočné, sa zhromaždilo v 50.

knihách, odstránili sa všetky dvojzmyselnosti a nezostalo nič, čo by bolo

sporné; a ustanovili sme im názov Digesta alebo Pandectae, pretože v

sebe zahŕňajú všetky právne rozpravy a rozhodnutia, prijali do lona to, čo

bolo zovšadiaľ poznášané a po dokončení celého diela obsahujú jeho

knihy takmer 150 000 riadkov.

 Výsledok: Komisia prešla viac ako 2000 kníh (3 000 000 riadkov) od 38

právnikov. Digesty v 50 knihách sú rozsahom cca 1,5x väčšie ako Biblia.



Zavŕšenie diela

 Codex (C.) – zbierka cisárskych konštitúcií

 Digesty (D.) – zbierka právnických diel (42% kodifikácie)

 Inštitúcie (I.) – úvod do štúdia práva pre študentov v 4 

knihách

 Novely (N.) – doplnenia Justiniánom (známych je 169)



Čierna smrť

 Justiniánova snaha o obnovu 
bola len prechodne úspešná

 Moc Byzancie zlomená tzv. 
Justiniánskym morom, ktorý v 
priebehu 2 storočí zabil od 
25-50 miliónov ľudí (13-26% 
svetovej populácie v čase 
prvého vypuknutia)

 V čase vrcholu pandémie 
zomiera v Konštantínopole 
5000 ľudí denne, celkovo 
zomiera 40% obyvateľov 
mesta



Justiniánska
kodifikácia na 
západe

 Prenesená do Itálie v 

súvislosti s Byzantskou 

expanziou, koluje v rôznych 

rukopisoch

 Posledná zmienka o 

Digestách v roku 603 (list 

pápeža Gregora Veľkého)

 Po približne 450 rokoch 

znovu zmienená v istom 

lombardskom súdnom 

spore z marca 1076



Znovuzostavenie kodifikácie

 Na konci 11. storočia úplne obnovených 9 kníh Kódexu

 K 9 knihám kódexu pridal bolognský profesor Irnerius prvú 
časť Digest (D. 1.-1.24.2) tzv. Digestum vetus

 Nasledovala posledná časť Digest (D. 39.-50.) tzv. Digestum 
novum

 Ako posledná doplnená stredná časť (D. 24.3-38.17) tzv. 
Infortiatum

 Všetky zvyšné časti kodifikácie – Inštitúcie (I. 1-4), posledné 
tri knihy Kódexu (Tres libri, C.10.-12.) a novely (Authenticum 
N. 1.-134.) boli zahrnuté do Volumen parvum

 Mimo kodifikácie pridaná zbierka lombardského 
feudálneho práva Libri Feudoru,



Začiatok štúdia 
práva na Západe

 Irnerius revolucionizuje
výučbu práva a zakladá
prvú školu rímskeho práva
na západe - glosátorov

 Glosa (lat. glossa, gréc.
γλῶσσᾰ) – krátke
vysvetlenie, krátky výklad,
poznámka

 Najskôr medzi riadkami
(interlineárne), neskôr po
okrajoch (marginálne)

 Metóda: scholastická
dialektika



Glosátorská škola

 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)



Komentátori

 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



Humanistické školy

 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)



Alternatívy k humanizmu

 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)



Nemecká historickoprávna škola

 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



Pandektistický klasifikačný system 

pojmov
Súkromné 

právo

Osobné 
právo

Všeobecné 
statusové

Rodinné 
právo

Majetkové 
právo

Inter vivos

Vecné 
práva

Záväzkové 
práva

Mortis 
causa

Dedičské 
právo


