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Abstrakt 

Meritem předkládané rigorózní práce je podání pokud možno uceleného systematického 

náhledu na problematiku právního postavení žen v římské společnosti a změny jejich postavení 

v průběhu času, která tvoří první část této kvalifikační práce a zároveň vhodný podklad pro 

druhý hlavní segment této práce, který je již konkrétněji zaměřen na problematiku právního 

postavení žen v římském právu trestním. 

Práce je tedy z hlediska svého obsahu rozdělena do dvou základních částí, které jsou 

tvořeny čtyřmi hlavními kapitolami, které se svým předmětem dotýkají problematiky procesní 

způsobilosti žen v římském právu, jejich deliktní způsobilostí, vymezením právního postavení 

žen v římském právu trestním a závěrem i vybraným trestným činům, jejichž pachatelem mohla 

být pouze, či alespoň převážně římská obyvatelka. Jednotlivé kapitoly jsou pak pro lepší 

přehlednost a orientaci v textu rozděleny do samostatných podkapitol, jejichž cílem je podat 

elementární informace a stručný pohled tehdejších právníků a soudobých romanistů na základní 

instituty a témata vztahující se k dané problematice. 

Na tomto místě si rovněž dovolím upřesnit, že první kapitola s názvem Procesní 

způsobilost ženy v římském právu je věnována stručnému exkurzu do problematiky vnímání 

právní osobnosti člověka v dobách římského práva, s následným zaměřením na právní osobnost 

žen v římské společnosti. V rámci výkladu tohoto tématu je rovněž pojednáno o právním 

postavení žen v postavení alieni iuris a sui iuris, které mělo ze své podstaty nepřehlédnutelný 

význam co do rozsahu subjektivních práv a povinností svěřených právě římským obyvatelkám. 

Předmětná kapitola rovněž obsahuje výklad týkající se svéprávnosti a jejího omezení a s tím 

související nástin právního institutu poručenství se zaměřením na poručenství nad ženami, tzv. 

tutela mulierum. 

Navazující druhá kapitola nese název Deliktní způsobilost v římském právu a zabývá se 

jak samotným pojmem deliktní odpovědnosti chápaným jak v obecné rovině, tak jeho 

významem pro římské ženy a další osoby v postavení alieni iuris. Závěrem této kapitoly je pár 

odstavců věnováno actio noxalis, kdy prostřednictvím této žaloby se mohl poškozený, kterému 

byla způsobena škoda jednáním osoby s omezenou svéprávností (delikventem), domáhat 



náhrady škody po pater familias, pod jehož otcovskou nebo panskou moc tento delikvent 

spadal. 

Třetí kapitola s názvem Římské právo trestní a postavení ženy jako subjektu 

trestněprávního vztahu následně otevírá druhou část předkládané rigorózní práce a svým 

obsahem je věnována jak stručnému historickému exkurzu do formování římského práva 

trestního jakožto vědního oboru, tak základní charakteristice dualismu římského práva trestního 

z pohledu právem chráněného zájmu a rozdílnosti v postavení římských mužů a žen. 

Na takto podaný teoretický výklad problematiky třetí kapitoly předkládané kvalifikační 

práce, je následně navázána čtvrtá kapitola, jež je rovněž tvořena několika samostatnými 

subkapitolami, které se svým obsahem věcně věnují vybraným trestným činům, které svým 

jednáním mohla spáchat pouze římská žena, případně jejich pachatelem byla převážně 

obyvatelka římského státu. Pro účely této rigorózní práce pak byly konkrétně vybrány deliktní 

činy cizoložství (adulterium), smilstvo (stuprum), kuplířství (lenocinium), potrat (abortum) a 

trestné činy panen Vestálek označované jako crimen incestum. Vzhledem k tomu, že zmíněné 

trestné činy lze považovat za delikty věcně nejpřiléhavější k probírané problematice, byly tyto 

zařazeny do obsahu předkládané rigorózní práce. 
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