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6. Záv�r 

Samotné ozna�ení jednotlivých etap vývoje civilního procesu jako proces 

starý, klasický, poklasický a justiniánský má svou vypovídací hodnotu. 

P�vodní legisak�ní �ízení záhy zastaralo, nebo� nezachytilo nástup zm�n 

ve spole�enském vývoji zem�. Není tedy divu, že velká �ást jemu vlastních rys�

do další procesní formy již nep�ešla. Plné p�sobení legisak�ního �ízení je 

charakteristické práv� pro nejstarší etapu v d�jinách �íma. Znovu je záhodno 

vyzvednout hlavní p�ínos legisak�ního procesu spo�ívající p�edevším v potla�ení 

svémocného jednání. Legis actione byla prvním krokem na dlouhé cest� za lepší a 

dokonalejší procesní úpravou. 

Oproti p�edešlé procesní úprav� byl formulový proces st�žejní podobou 

�ízení po dlouhou dobu. Proto také z užívání nevyšel ze dne na den, nýbrž jen 

velice pozvolna. Dokladem toho je i pom�rn� déletrvající soužití �ízení klasického 

a kogni�ního. Ozna�ení „klasický“ je zde tedy na míst�. Paradoxn� to ale nebylo 

toto �ízení, které se m�lo stát centrem pozornosti mnoha p�íštích generací jurist�. 

Pojem „poklasický proces“ m�žeme vyložit ze dvou úhl�. Prvý je prostým 

�asovým údajem vypovídajícím o tom, že (výsostné) panství tohoto �ízení nastalo 

až po �ízení formulovém. Druhý implementuje také fakt p�ekonání 

charakteristických rys� p�edchozího �ízení. Typické bylo stažení �ízení do jedné 

fáze a tím jeho vedení p�ed jedinou osobou. 

Justiniánské �ízení pak již svým názvem vypovídá o tom, komu vd��í za 

sv�j vznik. P�ínos císa�e Justiniána pro zachování tradice �ímského práva tak 

našel projev i v ozna�ení procesu této doby. Zajímavé je, že ani za doby 

absolutistické monarchie, tím spíše ne v obdobích p�edchozích, nebyly procesní 

formy nazývány jmény panovník�. Absolutistické postavení císa�e v dominátu se 

však projevilo v tom, že byl nejvyšší soudní instancí v zemi. 

 Prost�ednictvím recepce se stává �ímské právo základem evropské právní 

kultury. Prost�ednictvím recepce se navrací právo justiniánské. V �em tkví 

d�vody tohoto návratu? �ímské právo se v �asovém p�edstihu p�ed ostatním 

sv�tem vypo�ádávalo s otázkami, které se postupem doby staly aktuálními i 

v dalších státech. Výsledkem p�itom bylo právnicky p�esné a celkov� precizní 

�ešení. 

Vliv �ímského práva se nevyhnul ani právu zemskému. S analogickými 

instituty se nicmén� v zemském právu nesetkáváme pro jejich inspiraci �ímským 
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právem, ale p�í�inou jsou srovnatelné spole�enské i hospodá�ské podmínky. 

M�žeme �íci, že zemské právo bylo v��i vliv�m �ímského práva vesm�s 

resistentní.  

�ízení p�ed m�stskými soudy bylo z hlediska recepce �ímského práva 

bezesporu významn�jší než �ízení p�ed soudy zemskými. M�stské právo se díky 

své flexibilit� postupn� unifikovalo a stalo se subsidiárním pramenem práva 

zemského. Takto se �ímské právo p�iblížilo k právu zemskému, p�i�emž 

prost�edníkem jim bylo právo m�stské.  

Recepce �ímského práva podstatn� ovlivnila také právnický jazyk. 

Latinské právní termíny zahajují etapu vývoje právní terminologie. Právní termíny 

se však neprosadily ihned. Hojn�jší výskyt zaznamenáváme teprve v 

písemnostech od 70. let 16. století, a to nejen v právu soukromém, ale také 

v právu trestním. V tomto procesu sehrály významnou úlohu také st�edov�ké 

právnické sbírky, a� již m�stského nebo zemského práva, které vedle podrobných

instrukcí k realizaci jednotlivých fází soudního procesu, p�isp�ly zavedení a ší�ení 

jednotné latinské právnické terminologie. 

Dá se �íci, že pojmovým znakem �ímského práva je implicitní trvalost. Jak 

jinak si vysv�tlit fakt, že p�ežilo nejen zánik své rodné �íše, ale i zánik mnohých 

dalších, které na �ímskoprávní tradici navázaly.  

I p�esto, že se �ímské právo uplatnilo, by� v r�zných obm�nách, na 

rozdílných místech a v rozdílném �ase, nem�žeme mluvit o jeho univerzalit�. Je 

pot�eba si uv�domit, že se vždy jednalo o st�et právních �ád� stát�, které stály na 

odlišné vývojové úrovni. Moderními státy není odkaz �ímského státu p�ejímán 

komplexn� jako celek, nýbrž je podrobován kritice z hlediska soudobých hodnot. 

Rys starých �íman� zachovávat v rámci tradice i v�ci p�ežité, zde tak již 

nenajdeme. Nadále však z�stává v platnosti, že odkazem �íma je na svou dobu 

vysp�lý, by� ne perfektní právní �ád. 

„Co má d�lati zákon, kde toliko peníze vládnou, 

Nebo kde nem�že ve p�i zvít�zit chudobný muž?... 

Proto je na soudu právo jen ve�ejn� prodejné zboží, 

Soudce pak schvaluje to, co mu kdo odkoupil d�ív.“ 

                                                                    Petronius1

���������������������������������������� �������������������
1 B�lovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starov�kém �ím�. Praha, 2005, s. 5 
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Hieronymus Bosch (1450-1516) si zase pro ztvárn�ní lakomství zvolil 

soudce p�ijímajícího na ve�ejnosti úplatky od obou znesvá�ených stran.1

Jak vidno, nezáleží na dob�, vždy se ve spole�nosti vyskytuje skepse v��i 

justici.   

I v oblasti práva tak platí ok�ídlené, le� stále aktuální r�ení, historia 

magistra vitae. I zde jsou nám d�jiny u�itelkou. N�kdy milou a vlídnou, jindy 

p�ísnou a nekompromisní. N�kdy lidstvu posta�í drobné postr�ení, jindy musí 

v�domost vykoupit krvavou cenou. 

�ímské právo je jednoduše fenomén, který a� zrozen dobou dávno 

minulou, má potenciál fascinovat další generace student� i laické ve�ejnosti. 

„�ímské právo je zhušt�ná a zobecn�ná zkušenost v oblasti práva.2 Nelze 

než souhlasit s konstatací M. Bartoška, že �ímské právo je st�žejním faktorem p�i 

formování ducha budoucích právník�. Je skute�nou školou právnického myšlení.3

  

���������������������������������������� �������������������
1 Dílo: Deska stolu se sedmi smrtelnými h�íchy a �ty�mi posledními v�cmi �lov�ka (1475-1480). 
Umíst�no: Museo del Prado (Madrid, Špan�lsko)   
2 Eduard Vl�ek. Postavení �ímského práva v u�ebním plánu právnické fakulty In : �ímské právo a 
jeho odkaz v sou�asném právu (Sborník z v�decké konference v�nované prof. JUDr. Janu 
Vážnému). uspo�ádal Schelle K. Brno, 1992, s. 52 
3 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 15 


