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4. STAROV�KÝ �ÍM 

Vzhledem k tomu, že výklady o státním z�ízení a právu ve starov�kém 

�ím� jsou pravidelnou sou�ástí výuky �ímského práva, kde p�edcházejí 

tradování jednotlivých institut� zejména �ímského práva soukromého, p�i-

pomeneme jen to zcela základní. 

�ím se postupn� z malého m�stského státu vyvinul v obrovskou, z naše-

ho eurocentristického pohledu sv�tovládnou, �íši. D�jiny �íma se tradi�n�

rozd�lují na královskou dobu (8.–6. st. p�. n. l.), republiku (5. století p�. 

n. l. – p�elom letopo�tu) a císa�ství (1. století n. l. – 476), dále se �lenící na 

principát a dominát (od za�átku 4. století). 

Královské doba se považuje za dobou p�edstátní, i když �ímská tradice 

n�kterým král�m p�ipisuje vydávání zákon�. Vznik státu spojujeme p�e-

devším s reformami p�ipisovanými p�edposlednímu králi Serviovi Tuliovi. 

Jejich výsledkem bylo p�edevším vytvo�ení dvou nových forem lidového 

shromážd�ní – centurijního a tributního. Centurijní lidové shromážd�ní 

(comitia centuriata) bylo uspo�ádáno podle majetkového klí�e s rozhodují-

cím vlivem nejbohatších ob�an�. Tributní shromážd�ní se zase konstituova-

lo podle územního principu. Ob� se mohla podílet na zákonodárství, p�i-

�emž centurijní �ešilo významn�jší problémy (vyhlašování války, volba 

nejvyšších ú�edník�, ud�lování �ímského ob�anství, soudní funkce). Vedle 

nich se konstituovala plebejská shromážd�ní (concilia plebis), jejichž 

usnesení – plebiscita – zpo�átku zavazovala jen plebeje. Jisté demokratické 

prvky vykazoval zp�sob ustavování a výkon pravomoci �ímských ú�edník�

(to ovšem nic nem�ní na tom, že �ímská republika byla republikou aristo-

kratickou). Díky svým pravomocem ve finan�ní a vojenské oblasti si silné 

postavení získal i senát. V dob� principátu se císa�i snažili vyvolat zdání 

kontinuity s p�edchozím obdobím. Proto zachovávali republikánské státní 

instituce, ovšem zm�nili pravidla jejich obsazování a mnohé kumulovali ve 

svých rukou. Vedle orgán� p�evzatých z republiky vytvá�eli i orgány nové. 

V dob� dominátu se na jedné stran� �íše za�ala vnit�n� �lenit (a pod tlakem 

zejména germánských kmen� i zmenšovat), na druhé stran� se však moc 

koncentrovala v rukou císa��, kte�í se také stali výlu�nými zákonodárci. 
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�ímské právo bylo p�vodn� p�evážn� oby�ejové a velmi primitivní. 

Pozitivn� – i díky inspiraci �eckým právem – je ovlivnilo p�ijetí Zákona 
dvanácti desek v polovin� 5. století. �ímské soukromé právo (ius civile) 

se za�alo intenzivn� rozvíjet díky styk�m s právními �ády obyvatelstva 

nov� získaných území (ius gentium). Vrcholným stadiem prošlo zejména 

v posledním století p�ed naším letopo�tem a v prvních dvou stoletích na-

šeho letopo�tu. Nezdokonalovalo se však p�edevším zákonodárnou �inností 

komicií, ale v rozhodovací praxi soud�, o níž nám podávají sv�dectví p�e-

devším práce významných �ímských právník� a Hadrián�v trvalý 
edikt z druhého století našeho letopo�tu, který ovšem už právotvornou �in-

nost �ímských soud� konzervoval. Cennou a specifickou právní památkou 

je Gaiova u�ebnice ze stejné doby, jejíž �len�ní �ímského soukromého 

práva se po recepci �ímského práva ve st�edov�ku stalo „normou“ pro �le-

n�ní soukromého práva až do 19. století. O období konce principátu a do-

minátu hovo�íme jako o období úpadku �i vulgarizaci �ímského práva. Je 

to ovšem pohled, který akcentuje pouze kvalitu právní úpravy a vidí, že 

nové právní normy byly zpravidla mnohomluvné a usilující o originální 

formu bez ohledu na obsah a p�esnost sd�lení, proto zpravidla nejasné �i 

p�ímo nesrozumitelné. Z jiného úhlu pohledu nejde p�ehlédnout, že se �ím-

ské právo zabydlilo i na územích, která už k �íši nepat�ila. V germánských 

�íších se jím �ídilo p�vodní obyvatelstvo, ale postupn� za�alo – pozitivn� – 

ovliv�ovat i právní systémy germánských národ� (kmen�). Tv�rcem 

právních p�edpis�, pro n�ž zpravidla používáme ozna�ení leges generales, 

byl císa� (a n�kte�í císa�i p�i tom byli velmi výkonní). Z právních památek 

tohoto období jsou významné soukromé a oficiální soupisy právních akt�

vydávaných císa�i (kodexy – Hermogenián�v, Gregorián�v a oficiální 

Theodosián�v). Specifickou roli hrály tzv. cita�ní zákony. Tyto p�edpisy 

s ohledem na velké množství prací �ímských právník� stanovovaly, kte�í 

právníci požívali takové autority, že je možné se na jejich práce odvolávat. 

Když se �íše rozd�lila na dv� �ásti, její západní �ást se neubránila ger-

mánskému tlaku a ve druhé polovin� 5. století (476) zanikla. Jelikož s tímto 

datem obecn� spojujeme konec starov�ku, ucelená kodifikace �ímského 

práva – Justiniánská kodifikace (Corpus iuris civilis, CIC) – se vlastn�

zrodila až ve st�edov�ku. 


