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1. Quod a quoquo poenae nomine exactum est, id eidem restituere nemo cogitur - Kto od niekoho vysúdil niečo ako pokutu, nemusí to vrátiť.
(Gai. D. 50,17,46).
In: Soudce, č. 11/2007, s. 39-40.

2. Neque pignus neque depositum neque precarium neque emptio neque locatio rei suae consistere potest - Ani záloh, ani úschova, ani výprosa,
ani kúpa, ani nájom sa nemôžu týkať vlastnej veci. (Ulp. D. 50,17,45)
In: Soudce, č. 10/2007, s. 39-40.
3. Totiens in heredem damus de eo quod ad eum pervenit, quotiens ex dolo defuncti convenitur, non quotiens ex suo - Dedičom často
pripočítame k dobru, ak sa od nich vymáha niečo, čo má pôvod v zlom úmysle poručiteľa, nie však to, čo pochádza od nich samých (Ulp. D.
50,17,44).
In: Soudce, č. 9/2007, s. 39-40.
3. Nemo ex his, qui negant se debere, prohibetur etiam alia defensione uti, nisi lex impedit. 1.Quotiens concurrunt plures actiones eiusdem rei
nomine, una quis experiri debet - Žalovaný, ktorý popiera dlh, môže použiť aj inú obranu, pokiaľ ju zákon nezakazuje. 1. Ak má žalobca viac
žalôb na vymáhanie jednej veci, môže použiť len jednu. (Ulp. D. 50,17,43).
In. Soudce, č. 7-8/2007, s. 79-80.
4. Qui in alterius locum succedunt, iustam habent causam ignorantiae, an id quod peteretur deberetur. Fideiussores quoque non minus quam
heredes iustam ignorantiam possunt allegare. Haec ita de herede dicta sunt, si cum eo agetur, non etiam si agat: nam plane qui agit, certus esse
debet, cum sit in potestate eius, quando velit experiri, et ante debet rem diligenter explorare et tunc ad agendum procedere - Tí, ktorí nastupujú na
miesto iného, sú ospravedlnení z dôvodu neznalosti ohľadne toho, či to, čo sa žiada, bolo (naozaj) dlhované. Ručitelia sa preto môžu, takisto ako
dedič, odvolať na ospravedlniteľnú neznalosť. Toto sa týka dedičov vtedy, ak sú žalovaní, ale nie ak sami žalujú, pretože žalobca si musí byť istý
(svojou) vecou, pretože na ňom záleží, kedy začať spor a musí skúmať vec starostlivo a až potom ju vzniesť na súd. (Gai. D. 50,17,42)
In: Soudce, č. 6/2007, s. 39-40.
5. Non debet actori licere, quod reo non permittitur. 1. In re obscura melius est facere repetitioni quam adventicio lucro - Čo nemá dovolené
žalovaný, nemá dovolené ani žalobca. 1. V nejasnej veci je potrebné dať prednosť (žalovanému) vráteniu než (žalovanému) možnému zisku.
(Ulp. D. 50,17,41)
In: Soudce, č. 5/2007, s. 39-40.
6. Furiosi vel eius, cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est - Duševne chorý alebo ten, kto má zákaz narábať s majetkom, nemá vôľu. (Pomp.
D. 50,17,40)
In: Soudce, č. 4/2007, s. 39-40.
7. In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per alium morae sit, quo minus fiat - Vo všetkých sporoch sa prijíma ako fakt, že udalosť,
ktorá nenastala omeškaním druhej strany, nastala. (Pomp. D. 50,17,39).
In: Soudce, č. 3/2007, s. 39-40.
8. Sicuti poena ex delicto defuncti heres teneri non debeat, ita nec lucrum facere, si quid ex rea ad eum pervenisset - Tak ako na dediča
neprechádza povinnosť zaplatiť pokutu z deliktu za zomrelého, neprechádza na neho z rovnakého dôvodu ani zisk (majetkový prospech). (Pomp.
D. 50,17,38).
In. Soudce, č. 2/2007, s. 39-40.
9. Nemo, qui condemnare potest, absolvere non potest - Každý, kto môže odsúdiť, môže aj oslobodiť. (Ulp. D. 50,17,37)
In: Soudce, č. 1/2007, s. 39-40.
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1. Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti - Ten sa previňuje, kto sa mieša do veci, ktorá sa ho netýka. (Pomp. D. 50,17,36)
In: Soudce, č. 10/2006, s. 39-40.
2. Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est. Ideo verborum obligatio verbis tollitur: nudi consensus obligatio
contrario consensu dissolvitur - Nič nie je tak prirodzené, ako to, že niečo (záväzok) môže byť rozviazané tým istým spôsobom, akým to bolo
zviazané. Tak sa verbálny záväzok rozväzuje slovami: záväzok vzniknutý konsenzom sa rozväzuje opačným konsenzom. (Ulp. D. 50,17,35)
In. Soudce, č. 7-8/2006, s. 38-39.
3. Semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur, quod actum est: aut, si non pareat quid actum est, erit consequens, ut id
sequamur, quod in regione in qua actum est frequentatur. Quid ergo, si neque regionis mos appareat, quia varius fuit? Ad id, quod minimum est,
redigenda summa est - Pri stipuláciách a ostatných kontraktoch vždy sledujeme to, čo bolo zamýšľané: pretože v pochybnostiach o tom, čo bolo
dohodnuté, platí najmenší možný záväzok dlžníka, ktorý je obvyklý, ak bola zmluva uzavretá. A tak je verbálny kontrakt zrušný slovami;
záväzok uzavretý konsenzom je rozviazaný opačným (konsenzom). (Ulp. D. 50,17,34)
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1. Divus pius rescripsit eos, qui ex liberalitate conveniuntur, in id quod facere possunt condemnandos - Božský (Antoninus) Pius odpísal tak, že
tí, ktorí sú žalovaní preto, aby si (tým) zaistili výhodu, majú byť odsúdení na to, čo sú schopní poskytnúť. (Ulp. D. 50,17,28)

In: Soudce, č. 11/2005, s. 39-40.
2. Nec ex praetorio nec ex sollemni iure privatorum conventione quicquam immutandum est, quamvis obligationum causae pactione possint
immutari et ipso iure et per pacti conventi exceptionem: quia actionum modus vel lege vel per praetorem introductus privatorum pactionibus non
infirmatur, nisi tunc, cum inchoatur actio, inter eos convenit - Nič čo je predpísané právom prétorským alebo právom vznešeným (t.j. civilným)
nie je možné dohodou súkromných osôb zmeniť, aj keď dôvod záväzku môže byť zmenený dohodami, a to ipso iure (z práva samotného) alebo
námietkou uzavretej dohody: žaloby zavedené zákonom alebo prétorom nie je možné obmedziť dohodami dotknutých súkromných osôb, ktoré
boli uzavreté v čase „narodenia“ žaloby. (Pomp. D. 50,17,27)
In. Soudce, č. 10/2005, s. 39-40.
3. Qui potest invitis alienare, multo magis et ignorantibus et absentibus potest - Kto je oprávnený scudzovať proti vôli iných, môže tak tým skôr
robiť bez ich vedomia alebo v ich neprítomnosti. (Ulp. D. 50,17,26)
In: Soudce, č. 9/2005, s. 39-40.
4. Plus cautionis in re est quam in persona - Väčšiu istotu poskytuje vec než osoba. (Pomp. D. 50,17,25)
In: Soudce, č. 8/2005, s. 39-40.
5. Quatenus cuius intersit, in facto, non in iure consistit - Je otázkou faktickou, nie právnou, určiť rozsah záujmu niekoho. (Paul. D. 50,17,24).
In: Soudce, č. 7/2005, s. 39-40.
6. Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam. Dolum tantum: depositum et precarium. Dolum et culpam
mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia gesta: in his quidem et diligentiam. Societas et
rerum communio et dolum et culpam recipit. Sed haec ita, nisi si quid nominatim convenit (vel plus vel minus) in singulis contractibus: nam hoc
servabitur, quod initio convenit (legem enim contractus dedit), excepto eo, quod Celsus putat non valere, si convenerit, ne dolus praestetur: hoc
enim bonae fidei iudicio contrarium est: et ita utimur. Animalium vero casus mortesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri
non solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur - Kontrakty preto niekedy predpokladajú
zodpovednosť za zlý úmysel, inokedy za zlý úmysel aj nedbanlivosť. Len za úmysel sa zodpovedá z úschovy a výprosy (prekária), za zlý úmysel
a nedbanlivosť z príkaznej (mandátnej) zmluvy, vypožičania, predaja, pri prijatí ručného zálohu, z nájomnej zmluvy a aj pri poskytnutí vena,
z poručníctva a bezpríkazného konania: pri posledne uvedených sa vyžaduje aj starostlivosť (diligentia). Spoločenská zmluva a spoločenstvo
dedičov predpokladá zodpovednosť za zlý úmysel aj za nedbanlivosť. A je to tak, že ak sa pri určitej zmluve strany nedohodli (o inom), tak: bude
sa dodržiavať to, o čom sa dohodli na začiatku (zmluva totiž zakladá právo), s výnimkou toho, o čom Celsus vyhlasuje, že je neplatné, pokiaľ sa
dohodnú, že nebudú zodpovedať za zlý úmysel, pretože je to v rozpore s dobrou vierou a s dobrými mravmi: a toto právo my používame.
Nezodpovedá sa za náhodu alebo smrť zvierat, ktoré nastanú bez zavinenia, za útek otrokov, ktorí obvykle nemajú byť strážení, za lúpeže, za
zhromaždenia ľudí, za požiare, za povodne, za útoky pirátov. (Ulp. D. 50,17,23)
In: Soudce, č. 6/2005, s. 37-38.
7. In personam servilem nulla cadit obligatio. 1. Generaliter probandum est, ubicumque in bonae fidei iudiciis confertur in arbitrium domini vel
procuratoris eius condicio, pro boni viri arbitrio hoc habendum esse - Na otroka sa osobne nevzťahuje žiaden záväzok. 1. Je všeobecne uznávané,
že v akýchkoľvek žalobách bona fidei jeho právne postavenie je ponechané na rozhodnutí jeho pána alebo prokurátora (procesného zástupcu);
a to tak, ako keby rozhodol spravodlivý muž. (Paul. D. 50,17,22)
In. Soudce, č. 5/2005, s. 39-40.
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Zborník príspevkov zo VII. konferencie právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky v Bratislave (18. - 19. 3. 2005).
Bratislavská vysoká škola práva, 2007.
ISBN 978-80-9693-327-3
Soudy a soudnictví v antickém Římě - VIII. ročník konference českých a slovenských právních romanistů v Prahe (31. 3. – 1. 4. 2006).
Čas v římském právu - IX. ročník konference českých a slovenských právních romanistů v Plzni (30. 3. – 1. 4. 2007).
Plzeň – Právnická fakulta Západočeské univerzity, 2008.
ISBN 978-80-7380-107-6

Bubelová, Kamila (ed.):
Res - věci v římském právu.
Sborník příspěvků z 10. konference právních romanistů ČR a SR v Olomouci (14. – 16. 3. 2008).
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
ISBN 978-80-244-2151-3
Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva.
Zborník príspevkov z 11. konferencie právnych romanistov ČR a SR v Trnave (15. - 16. máj 2009).
Trnava : PF TU, 2010
ISBN 978-80-8082-334-4
Civilné delikty v rímskom práve / Delicta privata a crimina publica v rímskom práve.
Zborník príspevkov z 12. konferencie právnych romanistov ČR a SR v Košiciach (21.– 23. 5. 2010)
Košice : UPJŠ, 2010.
ISBN 978-80-709-7899-3
Actiones, condictiones, exceptiones.
13. setkání právních romanistů ČR a SR v Brně (13. - 14. 5. 2011).
Brno : Masarykova univerzita, 2011.
ISBN 978-80-210-5680-0
Ius naturale - Ius civile - Ius gentium : miesto a úloha prirodzeného práva v prostredí rímskeho práva.
Zborník príspevkov zo XIV. konferencie právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky v Bratislave (27. - 28. 4. 2012).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.
ISBN 978–80–7160–346–7
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