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1. Úvod 

Hlavním smyslem této práce je upozornit na instituci římského manželství, připomenout 

tehdejší zvyklosti a právní úpravu římského manželství.  

Vedlejším cílem práce je mapování vývoje postavení ženy v římské společnosti. Autor se 

zaměřuje na postavení ženy v manželství a v právních vztazích obecně. Autor má ambici 

zachytit, kterak se změny v postavení žen v právních vztazích odráží v římském manželství 

a zároveň jaké důsledky měly změny v postavení ženy v majetkoprávní sféře.  

Tato práce se kromě římského manželství zaměřuje i na majetkoprávní vztahy mezi 

manželi, a to jak pro případ života, tak i pro případ smrti. Důvodem je skutečnost, že 

manželství je od nepaměti spjato i s úpravou majetkoprávních vztahů obou účastníků, kteří 

do manželství vstupují. Uzavřením manželství totiž vzniká jakési majetkové společenství 

účastníků (aliance majetku). Bylo tomu tak v Babylóně, v Římě a je tomu tak i dnes 

v mnoha právních systémech. 

Na počátku této práce je důležité si uvědomit, že římský právní řád nebyl jeden celek 

vznikající a zavazující naráz. Právě v oblasti římského manželství docházelo k různým 

změnám, motivovaným posunem ve společenských vztazích a vznikem nových sociálních 

skutečností. Tento společenský pohyb je i motivem vzniku nových vztahů v majetkovém 

právu manželů. 

Při zkoumání problematiky římského manželského práva je nutné mít na paměti, že žena 

nikdy v průběhu římských dějin neměla rovné postavení s mužem, a proto pokud mluvíme 

o jakémkoli subjektivním právu je třeba se vždy zamyslet nad otázkou, zda je toto 

konkrétní subjektivní právo využitelné i ženou. Jakkoli se nám dnes taková otázka může 

zdát absurdní, je třeba nerovnost mezi lidmi a personalitu práva1 pokládat za základ 

právního myšlení římského impéria.2  

Na personalitu práva lze nahlížet ze dvou hledisek. Z prvního, a to zásadního hlediska 

                                                 
1 Personalitu práva popisují historikové (V. Vaněček, K. Malý) jako přirovnání, kdy si každá osoba nosí své 
právo s sebou v brašně. 
2 Url: <http://www.prf.cuni.cz/intervalla/ > [cit. 2008-01-25] Milan Kučera. 
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mezinárodního práva jako na princip personality a teritoriality – viz dále connubium, 

matrimonium legitimum a matrimonium iuris gentium. Druhé hledisko poslouží 

k poukázání na diferenci v postavení muže a ženy v římském manželství.  

Tato rigorózní práci bude dále sledovat právě změny v životě římského muže a ženy. 

Práce si klade za cíl rozpoznat a pochopit, proč některé prvky římského manželství přežily 

víc než 2000 let společenského vývoje a jiné nikoliv. Autor se taktéž bude zabývat vlivem 

náboženství na instituci římského manželství a současně předestře důsledky právní úpravy 

v náboženské oblasti a změny, které tato transformace v příčinné souvislosti do manželství 

přinesla.
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1.1. Rodina 
 

K pochopení základních principů nejstaršího typu římského manželství je záhodno se 

nejprve seznámit se stěžejními zvyky dávných lidských pokolení, kde nacházíme v každém 

domě oltář a kolem něho shromážděnou rodinu. Toto náboženství nesídlilo v chrámech, ale 

v domech. Každý měl své bohy. Každý bůh chránil pouze jednu rodinu a byl bohem pouze 

v jednom domě. Nemůžeme předpokládat, že náboženství tohoto druhu by se lidem zjevilo 

mocnou představivostí jednoho z nich nebo že bylo vyučováno kastou kněží. Zrodilo se 

samovolně v lidském duchu. Jeho kolébkou byla rodina. 

 

Každá rodina si vytvářela své bohy. Oltář byl vlastně ohniště. Rodina se každé ráno 

a večer schází u oltáře – ohniště, kde se její členové s nejnaléhavějšími prosbami obracejí 

ke svým bohům. Během dne se u něj scházejí ještě k jídlu, které si zbožně rozdělí po 

modlitbě. Při všech náboženských úkonech zpívá rodina společně hymny, které jim 

odkázali jejich mužští ascendenti. 

 

V blízkosti domu, na sousedním poli, býval hrob. Byl to druhý příbytek rodiny. Tam 

společně odpočívá několik pokolení předků. Smrt je nerozdělila. Zůstali ,,spolu“ v tomto 

,,druhém životě“ a dále tvoří jednu rodinu. 

 

Vzdálenost mezi mrtvou a živou částí rodiny byla velice malá, tvořila ji jen cesta od 

domu k hrobu. Ve významných dnech, dle rodinného náboženství, se živí scházejí u svých 

předků. Přinášejí jim pohřební jídlo, nalévají jim mléko a víno, kladou koláče a ovoce na 

hroby nebo pro ně pálí obětní dary. Výměnou za tyto dary se dožadují jejich ochrany. 

Označují předky za své bohy a prosí je, aby jim na oplátku zajistili úrodu na poli, domu 

bohatství a srdci čistotu. 

 

Pokrevní příbuzenství rozhodně nebylo jediným principem staré rodiny. Tuto skutečnost 

demonstruje fakt, že sestra nepatří do rodiny, zatímco bratr ano, dále pak, že emancipovaný 

syn nebo vdaná dcera přestávají být úplně její integrální částí. Teze, která by stavěla 

přirozený cit jako platformu pro uspořádání rodiny, by byla lichá, neboť římské právo 

tohoto citu nedbá. Může existovat v hloubi srdcí, ale v právu je to irelevantní pojem. Otec 
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může svou dceru zahrnovat láskou, ale nemůže jí odkázat své jmění. Tyto normy 

obsahovaly římské dědické zákony, jak bude dále předestřeno. 

 

Staří římští právníci si správně všimli, že ani narození ani cit nebyl základem římské 

rodiny. Domnívali se, že tento základ musel vycházet z otcovské moci nebo manželovy 

moci. Historikové římského práva z moci otcovské dělají prvořadou instituci. Nicméně 

nevysvětlují její vznik, ledaže by to bylo silovou převahou muže nad ženou, otce nad dětmi. 

Avšak je vážným omylem vkládat fyzickou sílu do počátků práva. Otcovská nebo 

manželova autorita nebyla zdaleka první příčinou, sama byla až důsledkem. Odvodila se 

od náboženství a sama sebe ustálila. Není tedy principem, který rodinu uspořádal. 

 

Jednotícím prvkem římské rodiny je něco mocnějšího než narození, cit nebo fyzická síla. 

Je to náboženství ohniště předků. Náboženství způsobuje, že rodina tvoří jednu entitu 

v tomto životě i v tom ,,druhém“. Římská rodina je společenstvím spíše náboženským než 

přirozeným. S ženou se nepočítalo, dokud ji Confarreatio (posvátný svatební obřad) 

nezasvětil do kultu. Nepočítalo se také se synem, který se zřekl kultu nebo se z rodiny 

vymanil emancipací. Na druhou stranu adoptovaný syn tu byl opravdovým synem, ačkoliv 

nemá pouto krve. Disponoval nejvyšší hodnotou. Touto nejvyšší hodnotou byl kult ohně. 

Tato nejvyšší hodnota se zrcadlila i v dědickém právu. Dědic, který odmítl přijmout kult 

ohně, neměl dědickou způsobilost. Rodičovské i dědické právo se neodvíjelo od geneticky 

vzniklých vztahů, ale od práva účastnit se kultu. Právo účasti v kultu ohně se zase odvíjelo 

od náboženství. Náboženství rodinu bezpochyby nevytvořilo, ale zajisté jí dalo její 

pravidla. Proto římská rodina dostala uspořádání tak odlišné od toho, jaké by vzniklo jen na 

základě citů. 

Starý řecký jazyk měl pro označení rodiny velmi významné slovo říkalo se jí episteon. 

To znamená doslova: ,,Ten, který je u ohniště“. Rodina byla skupinou osob, kterým 

náboženství dovolovalo vzývat stejné ohniště a poskytovat pohřební jídlo stejným 

předkům.  

Principem příbuzenství nebyl hmotný fakt narození, byl jím kult.3 

 
                                                 

3 Fustel de Coulanges, Antická obec: Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma, 1. vyd. 
Praha: SOFIS, 998, s. 41. 
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2. O manželství 
 

Nežli začne tato práce pojednávat o římském manželství, zmíní nejprve pár vět 

o manželství kultur, které předcházely té římské. Pokud si položíme otázku, jak spolu žili 

muž a žena v pravěku, zda v párech, menších či větších skupinách, v neomezené 

promiskuitě nebo podle nějakých pravidel, zjistíme, že se zabýváme pouhými hypotézami. 

Můžeme pouze spekulovat o postavení ženy v tehdejší společnosti. Avšak v době 

historické, tj. v době, kdy již existovaly říše s velkými městy a právními řády, i když 

povětšinou nepsanými, vznikla pravidla i pro soužití muže a ženy. Manželství regulované 

manželskou smlouvou bylo zpočátku výsadou nejbohatších tříd. V Babylóně bylo zprvu 

manželství neodmyslitelně spjato s majetkoprávními vztahy. Bylo vytvořeno na míru 

nejbohatším třídám a upravovalo zejména dědické právo. Manželské smlouvy běžně 

obsahovaly i majetkoprávní úkony. V dobách, kdy tamější vládce trápil nedostatek vojska, 

trestali ženy za potraty. Starobabylónská říše byla předchůdcem Říše římské. Byl to první 

stát, který reguloval chování lidí. Postupem času se v Babylonské říši manželství uchýlilo 

k monogamii a ženy měly v některých právních oblastech postavení obdobné jako muži. 

Muži od žen dostávali věno. Věno mělo funkci, protihodnoty za vyživování manželky, 

kterým byl manžel povinován.4 Mužova nevěra však byla beztrestná, zatímco žena nevěrou 

riskovala těžké tresty. Nicméně Babylonská žena disponovala právy, o kterých se mnohým 

ženám v novověku ani nezdálo. Muž však mohl jednostranným prohlášením manželství 

ukončit, a to z nejrůznějších důvodů, často se tak dělo, protože žena byla bezdětná nebo 

špatná hospodyně. 

 

V Egyptě vzniklo mezi pozdějšími faraóny manželství sourozenců. U některých dynastií 

bylo dokonce stanoveno, že následník trůnu se musí oženit se svoji sestrou. Proč tomu tak 

ve skutečnosti bylo, se dnes můžeme jen dohadovat. Dva nejsilnější názorové proudy se 

liší. Jeden odvozuje incestní chování nejvyšších a nejbohatších Egypťanů od vůle zachovat 

majetek v rodině. Druhý názorový proud vychází při vysvětlování této formy incestu 

z náboženských představ o spojení božského páru sourozenců Osirise a Isidy. 

 

 

                                                 
4 Věno v Římě mělo stejnou funkci, jak bude později vylí čeno. 
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U židů vystupuje do popředí patriarchální prvek. Hlava rodiny má neomezenou moc nad 

ženou a dětmi. Manželství slouží k plození dětí. Charakteristickým a oproti jiným kulturám 

ojedinělým institutem byla povinnost muže pojmout za manželku vdovu po svém bratrovi. 

Takto narození potomci byli považováni za legitimní potomky zemřelého. Cizoložství bylo 

u židů trestáno. Manžel mohl ženu zapudit jen, pokud ji vystavil dokument, který ženě opět 

umožnil uzavřít další manželství. 

 

Dále se bude práce zabývat manželstvím v Římské říši. V římské říši bylo manželství 

výrazně ovlivněno okolními kulturami, což bylo způsobeno připojením Egypta k Římské 

říši (2. stol. před n.l.) a častými obchodními styky mezi ostatními národy. V Římské říši 

kromě manželství existovala ještě instituce zvaná konkubinát, kterou se označovalo 

neformální soužití muže a ženy. O konkubinátu blíže pojednává tato práce v kapitole 6.1. 

S ohledem na skutečnosti uvedené v 1. kapitole o rodině lze dovodit, že uzavření 

manželství bylo jedním z nejdůležitějších úkonů římského občana. Obdobně jako 

u Babyloňanů i u Římanů hrála významnou roli majetková sféra, a proto v době republiky 

láska snoubenců byla nepodstatným kritériem při uzavírání manželského svazku. 

Modestinus v 1. knize Právních pravidel uvádí, že manželství je spojení muže a ženy, 

společenství na celý život, společná účast na božském i lidském právu.5 Manželství vzniká 

souhlasným prohlášením manželů, popřípadě i prohlášením pater familias, jsou-li manželé 

osobami alieni iuris. K tomu Paulus v 35. knize k ediktu uvádí, že manželství není možné 

uzavřít, pokud s ním nesouhlasí všichni zúčastnění, to znamená ti, kteří do manželství 

vstupují a ti, kteří disponují otcovskou mocí nad budoucími manželi.6 Třebaže manželství 

uzavírá vždy muž a žena, typy manželství se mohou od sebe významně lišit v závislosti na 

osobách do manželství vstoupivších a na procesu uzavření manželství, lze zde vidět vliv 

personality práva. Zároveň nevyplývají z manželství stejná subjektivní práva, jedná-li se 

o manželství přísné, nebo volné.  

Římané nepokládali manželství ani za svátost, ani za smluvní vztah anebo za vztah 

podobný vztahu smluvnímu, ale jednoduše za společenskou skutečnost, které přiznávali 

právní účinky. V důsledku toho bylo manželství skutečným životním soužitím muže a ženy 

s manželským povědomím a náklonností (affectio maritalis). Toto manželské povědomí je 

trvalou podmínkou existence manželství. Navenek se manželské povědomí projevovalo 

                                                 
5 Nuptiae sunt coniunctio maris et minae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio. 
6 Nuptiaeconsistere non pount nisi consentiant omnes, id est si coeunt quorumque in potetate. 
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vstupem manželky do manželova domu a označovalo se jako deductio in domum mariti, 

dále tím, že manžel manželce v rodinném i společenském životě projevoval manželskou 

náklonnost a úctu jako matce svých dětí (honor matrimonii). Civilní právo za manželství 

(matrimonium iustum = matrimonium legitimum) pokládalo jen manželství mezi římskými 

občany anebo s osobami s římským ius conubii (právo uzavřít sňatek). Účelem manželství 

bylo zabezpeční trvání mužova rodu. Pouze děti narozené v matrimonium iustum byly 

legitimními potomky (filii legitimi) , které byly podřízeny otcovské moci. Matrimonium 

iustum tedy jako jediné mohlo zajistit pokračování římské rodiny a celého rodu. 

 Osoby, které uzavřely manželství, aniž by byly nadány conubiem vstoupily do 

tzv. cizineckého manželství nebo uzavřely matrimonium iuris gentium (manželství podle 

práva národů). V cizineckém typu manželství nedisponoval otec nad dětmi otcovskou mocí. 

Pokud osoba ztratila příslušnost k římské obci, pak se její manželství v důsledku ztráty části 

soukromých práv transformovalo z matrimonium iustum na matrimonium iuris gentium. 

Z občana se stal cizinec. Takováto situace nebyla nikterak výjimečná realizovala se při 

tzv. capitis deminutio media (střední kapitisdeminuce). 

 Děti, které se narodily z matrimonium iuris gentium nebyly legitimními potomky (filii 

legitimi). Nevznikal mezi nimi ani agnátský vztah.  

Naproti tomu děti narozené z matrimonium iustum se stávaly římskými občany, patřily 

pod patria potestas (otcovskou moc) a stávaly se otcovými zákonnými dědici. Mrav 

a obyčej vyžadoval některé předpoklady k uzavření manželství: dospělost, duševní zdraví, 

souhlas hlavy rodiny, souhlas obou budoucích manželů pokud šlo o osobu podrobenou 

moci otcovské. K založení římského manželství nebyla vyžadována žádná listina. 

Manželství bylo založeno nastěhováním manželky do domu manžela. V pozdějším období 

se stalo zvykem vystavovat instrumenta nuptiale a dotalia (dokument o založení 

manželství). Jednalo se o důkazní listinu, která obsahovala podrobnosti o manželství 

a věnu, blíže je o tomto institutu a jeho důsledcích pojednáno v kapitole týkající se věna. 

Instrumenta nuptiale a dotalia byla obdobou moderní manželské smlouvy. Existenci 

manželství bylo možné úspěšně prokázat také jinými prostředky, například svědectvím 

přátel. 

 

V dějinách římského manželského práva se vyskytují dva druhy zákonitého legitimního 

manželství, manželství přísné se vznikem manželské moci nad ženou a manželství volné 

bez této moci.  
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3. Pravomoc otce rodiny a pravomoc manžela nad 

manželkou v římském manželství 
 

Patria potestas (pravomoc otce rodiny) odrážela patriarchální společnost ve starém 

Římě. Otec rodiny disponoval otcovskou mocí i nad nepokrevními příbuznými. Lidé, kteří 

byli podřízeny otcovské moci tvořili umělé a právní příbuzenské pouto zvané agnace. Na 

tomto umělém příbuzenství bylo pozoruhodné, že stupně příbuzenství se počítaly stejně 

jako u pokrevního příbuzenství. Ve starém Římě mělo přednost příbuzenství umělé 

(agnátské) před pokrevním kognátským. Tuto skutečnost nejlépe demonstruje Lex 

duodecim tabularum, který v dědickém právu při neexistenci závěti povolává jako dědice 

pouze agnátské potomky. O počítání stupňů příbuzenství bude pojednáno v kapitole 

o překážkách manželství. V Římě existovala vedle otcovské moci, patria manus (moc 

manželská). Moc nad manželkou se klade na roveň moci otcovské. 

 

Pravomoc manžela nad manželkou v římském manželství byla složkou všech 

soukromoprávních vztahů, ačkoliv postupným vývojem ekonomických a sociálních vztahů 

i patria manus byla oslabena (zejména v manželství volném). Žena, která vstoupila do 

manželství, se podrobovala v přísném druhu manželství nezbytně této moci. Uzavřením 

sňatku vystoupila z vlivu svého otce (capitis deminutio) a vstoupila do sféry vlivu svého 

manžela. Opustila tak, samozřejmě se souhlasem svého otce, kult svého boha a musela se 

podrobit kultu boha svého manžela.7 Toto podrobení se realizovalo pouze za předpokladu, 

že manžel sám nebyl ještě pod mocí otcovskou. Pokud manžel nebyl emancipován, 

vykonával moc nad manželkou její tchán. Žena byla v postavení k muži v podřízeném 

vztahu. Z hlediska římského práva měla postavení filiae loco (svých dcer). 

 

S ohledem na doposud uvedené skutečnosti, lze dovodit, že rodina nedostala své zákony 

od obce. Kdyby byla soukromé právo zavedla obec, bylo by homogenní a platilo by pro 

všechny obyvatele obce stejně. Obec se řídila jinými principy vlastnického a dědického 

práva, neboť nebylo v jejím zájmu, aby země byla nezcizitelná a dědictví nedělitelné. 

                                                 
7 Takovémuto předání se říkalo traditio. Rozumí se jím předání ženy ze sféry rodinného náboženství do 
sféry kultu nové rodiny. Předání bylo však již ve starém Římě spíše symbolické. Pojem tradice, způsob nabytí 
vlastnického práva, jak je vnímán v našem občanském právu, je přirozeně od tohoto pojmu odvozen. 
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Zákon, který otci dovoluje prodat či dokonce zabít svého syna a který nacházíme v Řecku 

i v Římě, si nevymyslela obec. Zájmem obce by spíše bylo chránit život manželky a životy 

dětí a usilovala by o zabezpečení jejich svobod a snažila by se je chránit i proti manželovi, 

který byl nadán bezbřehou pater potestas. Snažila by se řídit a spravovat své obyvatele 

a nenechávat správu a trestání obyvatel na otcích. Protože toto obec nekonala, je 

pravděpodobné, že nemohla. Soukromé právo existovalo už před obcí. Soukromé právo 

bylo v lidech, přesněji řečeno v chování lidí zakotveno již před vznikem obce. Bylo 

zakořeněno v mravech, bylo už zavedené, živoucí, upevněné všeobecným přijetím. Bylo to 

právo obyčejové. Obec toto právo recipovala, protože nemohla jinak, a odvážila se je měnit 

až časem. Staré právo nebylo dílem jednoho zákonodárce, naopak ono se zákonodárci 

vnutilo. Zrodilo se v rodině. Vyšlo živelně a zcela utvořené ze starých principů, které je 

zakládaly. Vyplynulo z náboženských představ, které byly všeobecně přijaty v pravěku 

těchto národů, a vládlo nad jejich myslí a vůlí. Římský právní řád totiž nikdy nebyl jeden 

celek vznikající a zavazující naráz. 

 

Římská rodina se skládá z otce, matky, dětí a otroků. V této skupině, jakkoli malé, 

musela být kázeň a pořádek. Hlavní autorita však nepříslušela otci, ale domácímu 

náboženství. Byl to bůh, kterému Latinové říkali lar familiae pater. Toto vnitřní božstvo 

nebo jinak řečeno víra v ně, je tou nejméně spornou autoritou. Právě ono určí postavení 

každého v rodině.8 

 

Otec je jen prostředníkem, zapaluje svíčky, zabíjí obětní zvíře a pronáší modlitební 

formuli, která má jemu a jeho blízkým zajistit ochranu bohů, je božím pontifikem. Udržuje 

rodinu a kult. Sám představuje celou řadu svých předků, od kterých on zdědil náboženství. 

Na otci spočívá celý domácí kult. Až zemře, stane se božskou bytostí a jeho potomci jej 

budou vzývat. 

 

Žena nebyla v nejstarších dobách nikdy svobodná, nebyla totiž subjektem práv (sui iuris, 

ale alieni iuris), byla nezletilá. Toto pravidlo platilo v Řecku, Římě i v Indii. To bylo 

důsledkem toho, že právo bylo odvozené od náboženských představ. Nemohlo jí nikdy 

patřit ohniště, nikdy nebyla hlavou kultu. V Římě získává titul materfamilias, ale ztrácí jej, 

                                                 
8 Fustel de Coulanges, Antická obec: Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma, 1. vyd. 
Praha: SOFIS, 1998, s. 84. 
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když její manžel zemře. Protože neměla ohniště, které by jí patřilo, nemá nic, co dává 

autoritu v domě. Nikdy nerozkazovala. Přísluší vždy k ohništi někoho jiného, vždy opakuje 

modlitby někoho jiného. Ke všem úkonům náboženského života potřebuje vůdce a ke všem 

úkonům občanského života poručníka. 

 

Římské právo stanovilo, že dcera je podřízena svému otci. Pokud by otec umřel, pak by 

se automaticky stala podřízenou svých bratrům a agnátů. Když se vdá, je pod ochranou 

manžela, když manžel umře, nevrací se ke své vlastní rodině, neboť se jí navždy zřekla 

posvátným sňatkem (Confarreatio). Vdova je podřízena ochraně agnátů svého manžela, 

tj. jeho vlastních synů, pokud existují, nebo když nemá syny, jeho nejbližším příbuzným. 

Její manžel má nad ní takovou autoritu, že jí může, než zemře, určit poručníka, či dokonce 

vybrat druhého manžela, a to i proti její vůli. 

Pro pojmenování manželovy moci nad ženou měli Římané velmi starý výraz, který 

právníci zachovali. Jedná se o slovo manus, pěst. Není jednoduché odhalit původní smysl 

tohoto termínu. Komentátoři z něho udělali výraz fyzické síly, jako by žena byla podřízena 

surové ruce manžela. Velmi pravděpodobně se mýlí. Manželova moc nad ženou vůbec 

nevyplývala z mužovy větší síly. Jako téměř celé soukromé právo plynulo z náboženských 

představ, tak i termín manus vycházel z náboženských představ, které kladly muže nad 

ženu. Důkazem je skutečnost, že žena, která nebyla provdána podle posvátných rituálů, 

a která tedy nebyla spojena s kultem, nebyla podřízena manželově moci. Teprve 

náboženstvím motivovaný sňatek utvářel podřízení a zároveň důstojnost ženy. Rodinu 

nevytvořilo právo silnějšího. 

 

Postavení dětí v římském právu je pochopitelnější. Je přirozené, aby dítě mělo ochránce, 

vůdce, pána. Náboženství zde souhlasí s přírodou. Náboženství určilo otce vůdcem kultu 

a syn mu bude muset pomáhat v jeho svatých úkolech. Avšak příroda vyžaduje tuto 

podřízenost pouze na několik let. Náboženství žádá víc. Příroda uděluje synovi dospělost 

kolem 15. roku. Náboženství mu ji nepřiznává. Podle starých zásad je ohniště nedělitelné 

a stejně tak i vlastnictví. Bratři se neodlučují od otce ani po smrti, tím méně se od něj 

mohou odpoutat za jeho života. Podle přísného původního práva synové zůstávají spojeni 

s otcovým ohništěm a díky tomu podřízeni jeho autoritě.9 Dokud on žije, jsou nezletilí. 

                                                 
9 Fustel de Coulanges, Antická obec: Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma, 1. vyd. 
Praha: SOFIS, 1998, s. 86. 
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Tento obyčej mohl pochopitelně trvat jen dokud staré domácí náboženství plně platilo. 

V Athénách se tato trvalá synova služebnost otci brzo vytratila. V Římě se staré pravidlo 

úzkostlivě zachovávalo. Syn nemohl za života otce nikdy udržovat zvláštní ohniště. 

Dokonce, i když byl ženatý, zůstával spolu se svými potomky pod mocí svého otce. 

Ostatně s otcovskou mocí tomu bylo podobně jako s mocí manželovou, její zásadou 

a podmínkou byl domácí kult. Syn narozený z konkubinátu nebyl podřízen otcově autoritě. 

Mezi ním a otcem neexistovalo náboženské společenství, nebylo nic, co by jednomu dalo 

autoritu a druhému nařídilo poslušnost. Příbuznost sama otci žádná práva nedávala.10 

Přestože manželova moc nad ženou byla velmi široká, bralo se v každodenním právním 

životě na ženu vždy mnohem více ohledů než na děti. Muž mohl sice s manželkou vždy 

volně nakládat a mohl ji trestat. Nicméně jako soudce své ženy měl však morální povinnost 

poradit se nejen s lidmi z vlastní rodiny, ale i s pokrevně příbuznými ženami, protože jinak 

mu za příliš tvrdý postup hrozila nota censoria (cenzorská důtka). Opravdu těžká provinění 

ženy bývala zřejmě nejčastěji stíhána jejím zapuzením (tedy rozvodem), eventuálně ztrátou 

části věna.11 

Manžel sňatkem získal absolutní vlastnické právo nad manželčiným majetkem, to se 

týkalo i majetku, který nabyla v průběhu manželství. Výjimkou byly peníze určené na 

drobnosti a později také manželčino peculium. Podrobnostmi se bude zabývat kapitola 8.4. 

s názvem majetek manželky. Manžel měl také možnost proti každému, kdo by mu 

manželku zadržoval, uplatnit vindikační žalobu. 

Intenzita otcovské moci v takové podobě v jaké byla realizována v Římě, neměla 

obdoby v žádné jiné kultuře.  

 

4. Podmínky vzniku manželství v římském právu 
 

Do manželství, nehledě na to, zda se jedná o přísné nebo volné, mohli vstupovat pouze 

lidé způsobilí k takovémuto právnímu úkonu. Překážky ve způsobilosti se dají dělit na 

relativní a absolutní. 

 

                                                 
10 Fustel de Coulanges, Antická obec: Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma, 1. vyd. Praha: SOFIS, 
1998, 390 s., s. 87. 
11 Kincl, J.,Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo: 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, 386 s., s. 133.  
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Absolutní překážky vylučují uzavřít manželství s jakoukoliv osobou. Absolutními 

překážkami jsou následující: 

1. přirozená nezpůsobilost, 

2. občanská nezpůsobilost, 

3. existující manželství (zákaz bigamie), 

4. období smutku, 

5. v neposlední řadě i souhlas manželů popřípadě též souhlas předků nebo 

poručníka (jak bylo uvedeno výše). 

 

Co se týká přirozené způsobilosti, manželství nemohou uzavřít impubes. V nejstarším 

období byla dospělost u chlapců určena přijetím mužské tógy a opuštěním praetexta. Obřad 

se konal vždy 17. března na den Liberalia boha generací. Chlapec, který dosáhl 14 let, byl 

odveden svým otcem nebo poručníkem na fórum, které představovalo symbol vstupu do 

veřejného života, a zde ho zapsali do seznamu občanů. V období principátu byl tento obřad 

pouze relativní bez jakékoli legální hodnoty a říkalo se mu togam maturare.  

 

Mezi právníky docházelo ke sporům o výši věku, neboť Prokuliáni tvrdili, že dospělosti 

se dosahuje dovršením 14. roku věku u chlapců, u dívek dosažením 12. roku. Sabiniáni 

však oponují a tvrdí, že je třeba posuzovat případ od případu, přičemž rozhodovalo, kdy 

chlapec nabýval způsobilosti k plození. Prováděly se i prohlídky těla. 

 

Občanská způsobilost se uplatňuje především jako status libertatis a status civitatis. 

Status libertatis je stav, situace konkrétní fyzické osoby vůči právnímu řádu, který dělí 

obyvatele na svobodné a otroky. Svobodní mohou být ti, kteří se jako svobodní narodili 

a po celý život svobodnými byli (ingenui) nebo i ti, kteří jsou osvobozeni z otroctví 

(libertini). Římský občan se stává otrokem prostřednictvím capitis deminutio maxima.  

Z toho vyplývá, že manželství uzavřené v klasickém období s otrokyní je neplatné. 

Tento svazek by byl považován za contubernium, ať se jedná o stálý svazek mezi otrokem 

a otrokyní, či stálý svazek mezi pánem a otrokyní. Status civitatis je stav vyjadřující 

občanství. Status římského občana je možné ztratit prostřednictvím capitis deminutio 

media. V klasickém období se římský stát identifikoval s městem Římem a jeho nejbližším 

okolím. Na jedné straně tedy existovali římští občané, na straně druhé, tzv. peregrini 

(peregrini alicuius civitatis, peregrini, libertini dedictii) (cizinci). 
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Pozici středu mezi římskými občany a peregrini představovali Latinové. Diferenciaci 

odstranil císař Caracalla v roce 212 n. l., když vydal Constitutio Antoniniana a uznal 

všechny svobodné lidi žijící na území římské říše římskými občany. Neméně zajímavé a ne 

zcela bezpředmětné je i členění obyvatel na patricie a plebeje, které znemožňovalo jejich 

vzájemný sňatek. Tento problém byl však vyřešen již v roce 445 př. n. l. zákonem lege 

Canuleia.  

 

Občanská způsobilost představuje Connubium (oboustrannou manželskou schopnost, 

právo uzavřít zákonný sňatek). 

Connubiem nedisponovali: 

1. osoby, které nedosáhly stanoveného věku, 

2. eunuchové, 

3. otroci, protože nejsou vůbec subjektem práva, nýbrž jen jeho objektem, 

4. kněží, 

5. vojáci, 

6. příbuzní, 

7. ti, kteří by se dopustili bigamie, 

8. ti, kteří nejsou římští občané. 

 

Matrimonium legitimum nebo iustae nuptiae (legitimní manželství) mohli mezi sebou 

uzavírat pouze osoby, které měly connubium. To mívali bez dalšího cives Romani, z cizinců 

jenom ti, kdo je dostali jako privilegium. Ius conubii, obsahuje dva významy, kromě 

významu právě uvedeného tedy subjektivity k uzavření manželství, znamená connubium 

základní náležitost manželství v obecné rovině. Pouze matrimonium legitimum sjednávalo 

manželovi otcovskou moc nad dětmi, pouze ono zakládalo také svazky agnátské.  

 

Manželství bez connubia bylo sice také považováno za manželství, ale jenom za 

matrimonium iuris gentium. V tomto manželství nevznikala muži nad dětmi otcovská moc, 

ani agnátské příbuzenství. Neuctívali společné bohy stejného kultu.  

 

Další absolutní překážkou bylo období smutku pro ovdovělou ženu, která se po dobu 

roku od smrti manžela nemohla opětovně vdát. Je zajímavé, že existují různé interpretace 

tohoto zákazu. Prameny se nepatrně různí například v učebnici římského práva autoři 
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Rebro a  Blaho tvrdí, že vdova po smrti manžela musela držet jen 10 měsíční smutek, ale 

smysl této lhůty není bezesporu zpochybněn. Stimulem k tomuto zákazu ani tak nebyl 

morální aspekt, ale spíše aspekt značně pragmatický. Tento zákaz předcházel případným 

sporům o určování otcovství. Toto lze dovodit ze skutečnosti, že manželovi žádná roční 

lhůta po smrti jeho ženy nevznikala na rozdíl od předešlé situace. 

 

Římské právo užívalo tzv. relativní překážky manželství12, tedy takové, které 

neznemožňují uzavřít manželství vůbec, ale pouze s některými osobami. Již učebnice 

římského práva uvádějí, že za manželku není možné pojmout každou ženu, a připojují 

pojednání o okruhu osob, s nimiž je uzavření zákonného manželství vyloučeno.13 

Za relativní překážky se považuje: 

a) příbuzenství (viz kapitola 4.1.),  

b) rozdílnost stavů – Říman si nemohl vzít cizince (peregrina) (viz kapitola 4.5), 

c) různost náboženského vyznání – za křesťanských císařů bylo neplatným manželství 

mezi židy a křesťany, 

d) poručnictví – poručník se nemohl oženit s poručenkou, 

e) trestný čin – byl vyloučen sňatek jako trest, tzn. nemohl si vzít únosce unesenou ani 

cizoložnici. 

 

Krom těchto překážek byly užívány i další, které manželství zakazovaly. Například 

státní císařský úředník si nemohl vzít ženu z té provincie, kde on právě sloužil službu.  

 

4.1. Překážka manželství z důvodu příbuzenství 

 

Existují tři možné způsoby založení příbuzenského vztahu, narozením, sňatkem 

a osvojením (adopcí). 

Rozsah překážek manželství je vyjadřován zpravidla ve stupních, které znalo již římské 

právo. Podle něj určujeme vzdálenost příbuzenského poměru podle počtu porodů, čemuž 

                                                 
12 Způsobem vlastním patriarchální společnosti pojednávají učebnice římského práva o překážkách manželství z pohledu 
muže, a proto pojednání na toto téma je uvozeno větou o nemožnosti uzavřít manželství s každou ženou (nikoli také 
mužem). Překážky manželství však samozřejmě platily analogicky i pro ženy. Tento přístup lze přičíst také tomu, že Gaius 
ve své učebnici vysvětluje kazuistiku zásadně v první osobě, tedy z pohledu muže. Pozdější Instituce sepsané za císaře 
Justiniána v 6. století kompilační komisí však tento důvod již neměly. 
13 Url: <http://www.prf.cuni.cz/intervalla/ > [cit. 2008-01-25] Petr Bělovský. 
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odpovídá latinská poučka quod partus tot gradus (kolik porodů, tolik stupňů). Prvním 

povoleným stupněm k uzavření sňatku byl podle římského práva tradičně stupeň čtvrtý 

(ačkoli z tohoto pravidla byly výjimky). Jediný císař Claudius (1. stol. n. l.) uzavřel sňatek 

sui genesis, a to ve třetím stupni, jelikož se chtěl oženit se svojí neteří Agrippinou. 

Důkazem toho, že Claudiovo opatření bylo ušité na míru a že další uvolňování této 

překážky nebylo žádoucí, bylo to, že se muž mohl oženit s dcerou svého bratra, ale nikoli 

s dcerou své sestry. Takovémuto manželství se v Římě říkalo ,,matrimonium claudicans“, 

neboli kulhavé manželství.14 

 

4.2. Překážky z důvodu příbuzenství založeného narozením 

 

V římském právu nalézáme poměrně obšírnou úpravu překážek v uzavírání manželství 

mezi pokrevními příbuznými. Regulaci obsahovaly Gaiovy Instituce a poté i Justiniánovy 

Instituce. Obecně bylo zakázáno uzavírání manželství v linii přímé (linea recta). Instituce 

obou autorů označují sňatek mezi rodiči a dětmi případně prarodiči a dětmi jako incest 

a prohlašují je za výslovně zločinné. 

V linii pobočné (linea transversa), tj. mezi kolateráty, platí zákaz sňatku především 

v nejbližším takovém vztahu, tedy mezi sourozenci. To se týká jak sourozenců plnorodých 

(s oběma stejnými rodiči), tak i polorodých (s jedním společným rodičem). Naproti tomu 

bratranec a sestřenice mohou uzavřít sňatek, jelikož vzdálenost jejich příbuzenství je na 

čtvrtém, tedy prvním otevřeném stupni. V linii pobočné u pokrevních příbuzných platil 

zákaz sňatku ve třetím stupni pro neteř a strýce i pro synovce a tetu. 

 

Praxe zavedla v oblasti sourozeneckých překážek dosti výjimek, které manželství 

povolovaly, zejména u adoptivních sourozenců. Na druhou stranu existovaly situace, 

v nichž už se nejednalo o překážku ve vztahu ke stupňům, šlo o čtvrtý stupeň, a tedy 

otevřený stupeň, ale manželství přesto nebylo možné uzavřít. Šlo by o vztah jedince s jeho 

pratetou. 

                                                 
14 Tento termín je dvousmyslný, neboť krom výše zmíněného jednostranného prolomení zákazu uzavírání sňatků ve 
třetím stupni, císař Claudius skutečně kulhal, jak už i jeho jméno napovídá. 
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4.3. Překážky z důvodu příbuzenství založeného sňatkem 
 

Další z významných překážek při uzavírání manželství bylo příbuzenství založené 

sňatkem. Do této skupiny přitom patří jak vztahy k dětem a vnukům, vůči nimž bylo 

příbuzenství založeno sňatkem s jejich matkou, tak obecně vůči všem pokrevně příbuzným 

manžela či manželky. Posledně jmenovanou kategorii pokrevně příbuzných manžela či 

manželky tradičně označujeme jako affinitas (švagrovství).  

Švagrovství, tento příbuzenský vztah byl v Římě definován jinak, než je tomu dnes. 

Švagrovství, tedy příbuzenský vztah mezi osobami v rodině, nevznikal mezi příbuznými 

manžela a příbuznými manželky, ale pouze jako vztah jednoho manžela k příbuzným 

manžela druhého. Znamenalo to, že příbuzenství v římském právu vzniklo mezi snachou 

a tchýní, avšak nevzniklo by mezi tchýněmi navzájem. Nicméně ani římské právo samo 

nepřikládalo švagrovství valný význam. 

V právu  římském platila v souvislosti se švagrovstvím překážka manželství vůči 

nevlastní dceři, snaše, tchýni a stejně tak vůči nevlastní matce (maceše). 

 

Těžištěm těchto zákazů byl zejména časový úsek po zániku právního důvodu, který 

právní vztah, příbuzenství, založil. Vysvětlení je prozaické, pokud muž uzavřel právoplatné 

manželství se ženou, nemohl současně za manželku pojmout její matku (tchýni). To by 

porušilo obecné pravidlo zákazu bigamie. Avšak zákaz by trval z titulu švagrovství i po 

případném rozvodu. Tento zákaz byl obsahem obojích Institucí (Gaiových 

a Justiniánových). Zplodil-li muž dítě s ženou, s níž se bigamie dopustil, nevzniknou mu 

otcovská práva vůči dítěti této ženy. Dítě bude nemanželské. Přitom bigamie (binae 

nuptiae; slovo bigamie nevychází z klasické latiny) byla stíhána coby zločin až 

v poklasickém římském právu. Za období republiky byla stíhána pouze infamií 

(bezectností). O bigamii bude podrobněji pojednáno níže. 

Zákaz uzavření manželství platil i pro nevlastní sourozence. Platil i po rozvodu manželů. 

Jiná situace vznikla, měla-li manželka dceru z manželství s jiným mužem. Vztah mezi 

mužem a takovou nevlastní dcerou není žádným příbuzenstvím. Není tu ani překážka 

přímého příbuzenství ani překážka švagrovství, proto si muž mohl za manželku v tomto 

případě vzít svoji nevlastní dceru. Přesto ani takovýto svazek nebyl běžný. 
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4.4. Překážky z důvodu příbuzenství založeného osvojením 

 

V Římě bylo zvykem adoptovat osoby dospělé anebo věku blízkého dospělosti. Nejprve 

bylo možné dokonce adoptovat osobu starší než byl osvojitel sám. Posléze byl takovýto 

druh adopce zakázán s tím, že věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem by měl být 

alespoň 18 let. Adoptovat bylo však možné nejen za syna (dceru), ale také za vnuka 

(vnučku) či třeba za synovce (neteř), což mělo vliv na postavení adoptovaného v dědických 

nárocích. Právo adopce příslušelo v římském právu zásadně mužům, nikoliv ženám. 

Pakliže adoptoval otec dceru, nemohl ji (po dobu trvání právního vztahu adopce mezi 

otcem a dcerou) za manželku pojmout jeho vlastní syn. 

Po zrušení adopce překážka sňatku zaniká. Nelze tedy v tomto případě vést analogii 

například s nevlastní dcerou, vůči níž překážka manželství bude trvat i po rozvodu otce 

s její matkou.  

 

Stejně tak se mohl vlastní syn otce podle římského práva oženit s dcerou ženy, kterou za 

svoji dceru adoptoval jeho vlastní otec. Takovýto vztah nijak nesouvisel se vztahem mezi 

osvojitelem a osvojencem. S takovou dívkou, pro kterou by odpovídalo označení ,,nevlastní 

neteř“, se vlastní syn otce mohl oženit i během trvání adopce, a to i přes skutečnost, že tato 

žena bude vůči němu jakoby příbuznou ve třetím stupni. V tomto případě se tedy římští 

právníci odchýlili od principu, na jehož základě vylučovali některá manželství s poukazem 

na podobnost k určitému vztahu (např. tchýně je považována jakoby za matku, a proto bude 

překážka manželství trvat i po mém rozvodu s její dcerou).15 

 

4.5. Překážka manželství z důvodu rozdílnosti stavů 

 

Nejprve tento zákaz bránil uzavírání manželství mezi patriciji a plebeji. Tento zákaz byl 

roku 445 př. n. l. zrušen. Za Oktaviána Augusta byly zákonem o manželství (lex Iulia de 

maritandis ordinibus – z roku 18 před n. l. a lex Papia Poppaea nuptialis – z 9. roku n. l.) 

zakázány sňatky mezi svobodnými muži (ne otroky) a bezectnými ženami. A naopak 

přikazoval mužům od 25. do 60. roku vstoupit do manželství. Ženám přikazoval vstoupit 

                                                 
15 Url: <http://www.prf.cuni.cz/intervalla/ > [cit. 2008-01-25] Petr Bělovský. 
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do manželství od 20. do 50. roku. Liberačním důvodem mohl být pouze dostatečný počet 

zplozených dětí. Kvóta byla tři děti a pro propuštěnky čtyři (viz níže). Bezdětní a svobodní 

byli postihnuti újmou v dědickém právu. 

 

Senátoři navíc nemohli vstoupit do sňatku s dalšími skupinami žen. Nesměli se ženit 

s herečkami (a jejich potomky), prostitutkami, ženami přistiženými při adulteriu 

(cizoložství) a osobami odsouzenými ve veřejném trestním řízení. Všechny jmenované 

osoby – až na propuštěnky - jsou probrosi, tedy hanebné, zavrženíhodné. Avšak ani 

propuštěnky, jak bude práce demonstrovat v následujících odstavcích, se nijak zvlášť 

z otrokářského režimu nevymanily. Představa, že po manumissi se staly svobodné, je dosti 

značně lichá. 

 

Na druhé straně je třeba zmínit, že Augustus připustil možnost císařova svolení ke 

sňatku senátora s propuštěnkou a že senátoři se svými potomky byli v celé široké škále 

římské společnosti jedinými svobodnými muži, za které se propuštěnky (libertinae) 

nesměly vdát. Tento zákaz byl za Marca Aurelia doplněn sankcí neplatnosti manželství.  

 

Další překážkou propuštěnky při uzavírání manželství byla patronova práva. Obecně 

platilo, že patron si nemohl vzít propuštěnku proti její vůli. Z tohoto obecného pravidla 

existovala následující výjimka. Patron si mohl vzít svoji otrokyni za manželku, pakliže ji za 

tímto účelem propustil. 

Kdyby však libertina, propuštěná na svobodu za tímto účelem, uzavřela s někým sňatek 

bez souhlasu patrona, bylo by to porušení pravidla a znamenalo by to, že se libertinou 

vůbec nestala, a zůstala by i nadále otrokyní. Propuštění otrokyně za účelem sňatku s ní 

znamenalo pro patrona povinnost se s propuštěnkou do 6 měsíců oženit. Jinak byla 

manumisse neplatná. Nemohla tedy nastat situace, v které by patron otrokyni propustil za 

účelem sňatku s ní a posléze by manželství neuzavřel a odmítl by jí udělit souhlas k jinému 

sňatku. Svévolně by ji ponechal, nyní již svobodnou ženu, nikoli otrokyni, vyhlídkám na 

život bez manžela a manželských dětí. 

Manželství vzniklé mezi bývalou otrokyní a jejím patronem se od běžného odlišovalo 

zvláštnostmi, týkajícími se jeho ukončení. 
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Dle zákonů Iulia a Papia Poppaea se propuštěnka nemohla s patronem rozvést proti 

jeho vůli. Pravidlo mělo podobu imperfektní normy, tj. bez sankce. Nicméně mělo 

dalekosáhlé důsledky. Žena, která by tak učinila, nemohla podat žalobu na vrácení věna 

a neměla conubium (právo uzavřít manželství). Nehledě na obecně chápanou 

protispolečenskou povahu takovéhoto chování. 

 

Případnou rozluku mohl patron ukončit řádným zánikem manželství nebo propuštěnka 

jeho řádným pokračováním. Pokud patron přestal být patronem nebo se objevil byť i jen 

náznak, že úmysl mít propuštěnku za manželku ztratil (obvinil ji z cizoložství, nebo se 

zasnoubil s jinou ženou), matrimonium zaniklo a propuštěnka získala právo vdát se za 

jiného (conubium). Patron mohl propuštěnce také udělit souhlas k novému manželství. 

Podmínkou bylo rozvedení starého manželství. Poté se mohla právoplatně vdát. 

Opačně, pokud vznikla mezi manžely rozluka a patron neztratil vůli mít propuštěnku za 

manželku a ona se k němu vrátila s úmyslem s ním trvale žít, šlo zřejmě o totéž manželství. 

Žena ztratila v mezidobí conubium, což však nezpůsobilo ženě překážku se do manželství 

vrátit. 

 

Dalším zvláštním znakem manželství mezi patronem a propuštěnkou je aplikace 

postliminia (věci nebo osoby po navrácení vstupují se zpětnou účinností v předešlý právní 

vztah). Manželství trvalo, i když byl patron v zajetí, a to podle Juliána kvůli úctě, kterou 

propuštěnka ke svému patronovi chová.  Vzhledem ke skutečnosti, že na ostatní manželství 

se postliminium nevztahovalo, mohl důvod existence manželství, i když byl patron v zajetí 

prozaičtější. U běžného manželství by takový to stav byl v rozporu s právem manžela nebo 

manželky manželství ukončit. Propuštěnka však tímto právem nedisponovala. Z tohoto 

důvodu se užívalo tak jak je výše uvedeno. Jednalo se tedy o faktickou neexistenci 

manželství po dobu nepřítomnosti patrona. Propuštěnka se během této faktické neexistence 

manželství nacházela ve formálním manželství v postavení ženy, která opustila svého 

manžela bez manželova souhlasu. 

 Jak již bylo shora zmíněno, každý muž se nemohl oženit s propuštěnkou. Příčinou 

mohla být buď právní norma (například u senátorů) nebo případně i rozpor se společenskou 

normou například s morálkou. Podle Modestina – pokud jde o manželství, je nezbytné 

zvážit nejen, co je právem dovoleno, ale také co je mravné. V těchto případech, kdy by bylo 

manželství nemožné či nevhodné, mohla se stát propuštěnka, s níž si muž vysokého 
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postavení přál žít, jeho konkubínou.16 

 

4.6. Následky uzavření manželství navzdory překážce 

 

Pokud by někdo uzavřel manželství nedbaje shora uvedených pravidel, hledělo by se na 

něj jako by neměl manželku ani děti. Descendenti narození z takovéhoto manželství měly 

stejné postavení, jako potomci narození nesezdaným párům. Společnost s nimi zacházela, 

jako by neměli otce. 

Společenské postavení otce mohlo být na děti přeneseno pouze tehdy, pokud otec 

a matka byli nadáni conubiem a uzavřeli následně řádné manželství. V roce 90 př. n. l.byl 

v Římě přijat zákon (lex Minicia de liberis), v kterém bylo vtěleno následující pravidlo.  

Pokud bylo uzavřeno manželství mezi římským občanem a cizincem bez conubia, 

potomek měl pak vždy postavení rodiče cizince. Ditě sdílelo horší právní postavení. 

Nicméně před účinností citovaného zákona by dítě dle práva národů kopírovalo postavení 

matky. 

Manželství, které bylo uzavřeno v rozporu se zákazy v oblasti překážek příbuzenských 

se nazývalo manželstvím incestea et nefariae nuptiae. 

 

V oblasti porušování překážek pro uzavírání manželství se vyskytoval také institut 

infamia immediata. Termín infamia se obecně používal pro újmu na cti. Infamia immediata 

(bezprostřední faktická ztráta cti) ve spojitosti s manželským právem nastupovala jako 

přímý následek porušení některých zákonných pravidel nebo při jednání, které bylo 

v rozporu s dobrými mravy. Jako příklad takového jednání lze uvést dvojí zasnoubení, dvojí 

manželství nebo nedodržení smutečního roku vdovou a uzavření manželství před uplynutím 

roční lhůty.  

Pokud žena porušila posledně uvedené pravidlo, její nové manželství bylo platné. 

Nicméně takováto vdova byla stíhána nejrůznějšími tresty. V úvahu přichází infámie, lucra 

nuptialia (ztráta veškerého majetku, který nabyla z prvního manželství). Uvolněný majetek 

nabývali příbuzní zesnulého manžela, pokud jich nebylo, nabyl uvolněný majetek stát.  

Dalším trestem pro ženu, která nedodržela roční smuteční lhůtu, byla ztráta způsobilosti 

                                                 
16 Url: <http://www.prf.cuni.cz/intervalla/ > [cit. 2008-01-25] Lucie Kubínková. 



 27 

nabývat z testamentu. Podle zákonné posloupnosti mohla nabývat po příbuzných přes třetí 

stupeň. Dalším trestem byla nemožnost zanechat druhému manželovi víc než jednu třetinu 

majetku. 

 

5. Římské manželství přísné 
 

 Matrimonium cum in manu conventione (římské manželství přísné) je nejstarší forma 

manželství a jediná možnost, jak od 8. století př. n. l. přivést na svět legitimního potomka 

římských rodičů. Nejvíce charakteristickým rysem pro tento druh manželství byl termín 

manus (pěst nebo ruka) jako symbol vyjadřující manželovu svrchovanou moc nad jeho 

ženou. Podřízení se manželské moci bylo možno v nejstarších dobách třemi níže 

specifikovanými způsoby. Společným prvkem všem třem způsobům bylo předání nevěsty 

do rukou manžela nebo otce. O problematice podřízení se svrchované moci manžela nebo 

jeho otce nad manželkou a o termínu manus bylo podrobněji pojednáno v třetí kapitole této 

rigorózní práce. 

 

Manželství in manum conventio (tedy přísné) mělo dle Učebnic Gaiových tři způsoby 

vzniku: 

1) Confarreatio – jednalo se o nejstarší formu praktikovanou zejména mezi patriciji. 

Manželka přecházela z jednoho kultu do druhého. 

2) Coemptio – otec rodiny na oko prodával svoji dceru manželovi, ale cena byla spíše 

symbolická. Původně zřejmě vznikalo manželství skutečně na trhu, kde manžel 

kompenzoval jejímu otci ztrátu pracovní síly. Tento způsob uzavírání manželství byl 

přístupný i plebejům.  

3) Usus – jakési vydržení manželské moci nad manželkou. Žil-li muž se ženou jako 

manžel s manželkou po dobu jednoho roku, vznikla mu nad ženou manus. Nechtěla-li se jí 

žena podřídit, měla ze Zákona 12 desek právo vzdálit se na tři noci ze společného bydliště. 

Tím se vydržení přetrhávalo a po návratu začínala běžet nová roční lhůta. Tento druh 

uzavírání manželství sám autor učebnic prezentuje už jako historickou vzpomínku.  
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5.1. Způsoby podřízení se manželské moci 

 

Sňatek byl pravděpodobně první institucí, kterou domácí náboženství zavedlo. Jak již 

bylo uvedeno výše, náboženství ohniště předků, které se přenášelo z muže na muže, přesto 

nepatřilo výhradně muži. Žena se kultu také účastnila, spíše však jako pomocník. Vdaná 

žena pomáhala při náboženských úkonech svého muže. Dcera při úkonech svému otci. 

Běžné bylo, že u rodin, které žily v blízkém sousedství, se odlišovaly náboženské obřady 

a zvyklosti. Pro mladou dívku vyrůstající v jednom kultu byl pak obrovským rozdílem 

přechod z kultu jednoho božstva do kultu božstva jiného. Změny spočívaly zejména ve 

vzývání ohniště, nabízení úlitby, obkládání ohniště květinami, obsahu motliteb a rituálů. 

Když ji mladý muž ze sousední rodiny požádá o ruku, znamená to pro ni něco zásadního. 

Bylo to jako navždy přestat věřit v boha, v kterého od dětství věřím a uctívám ho, a náhle 

začít uctívat nějakého neznámého, cizího boha.  

 

Díkéarchés: ,,Po sňatku nemá žena nic společného s domácím náboženstvím svých otců: 

obětuje manželovu ohništi.“ 

 

Sňatek byl tedy pro dívku vážným úkonem. Aby člověk měl právo obětovat bohům, 

musel se u ohniště narodit. Jedinou výjimkou bylo právě uzavření legitimního manželství. 

Což následně znamenalo zasvětit manželku do výkonu tajemných obřadů svého kultu, 

odhalit jí rituály a texty, které jsou po generace vlastnictvím jeho rodiny. Manžel neměl nic 

cennějšího než toto dědictví. Tyto bohy, tyto rituály, tyto hymny, které přebírá od svých 

otců. Mužští předci jej chrání v životě, slibují mu bohatství, štěstí, čest. Rozdělit se se svojí 

ženou a dovolit jí, aby sdílela jeho bohy, byl pro muže zásah do toho nejintimnějšího, co 

měl. Tento rozměr manželství starých lidí poukazuje na to, jak byl pro ně manželský svazek 

důležitý a jak tu byl potřebný zásah náboženství. Sňatek byl posvátný obřad, který musel 

tyto velké změny způsobit. Latinští a řečtí spisovatelé obvykle popisují sňatek slovy 

sacrum nuptiale označující náboženský úkon. Pollux říká, že ve starých dobách sňatek 

neoznačovali jeho zvláštním jménem gamos, nýbrž slovem telos, což znamená posvátný 

obřad. Lze se úspěšně domnívat, že sňatek byl ve starých dobách posvátným obřadem par 

excellence. 
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Náboženství ohnišť, které vytvářelo sňatek, nebylo náboženstvím Jupitera, Junony nebo 

jiných bohů z Olympu. Obřad se neodehrával v chrámu. Konal se v domě, kde ho řídil 

domácí bůh. Posléze, když náboženství nebeských bohů začalo převažovat a Římané se bez 

jejich vzývání nemohli obejít ani ve svatebních modlitbách, přijali následující zvyk. 

Nejprve se odebrali do chrámu a nabídli svým nebeským bohům oběti, kterým říkali 

preludia sňatku. Nicméně hlavní a podstatná část obřadu se musela vykonat vždy před 

domácím ohništěm otce. 

 

5.1.1. Confarreatio 

 

Při konfarreaci se ženy podřizovaly manželské moci určitým druhem oběti. Nevěsta je 

dopravena před ohniště, kde jsou penáti a kde jsou kolem ohně seskupeni všichni domácí 

bohové a obrazy předků. Manželé obětují, provedou úlitbu, pronesou několik modliteb a sní 

společně koláč z výražky panis farreus (špaldový koláč). 

 

Tento koláč, pojídaný uprostřed modliteb, za přítomnosti a před zraky rodinných 

božstev, vytvoří svatý svazek ženicha a nevěsty. Od nynějška jsou spojeni v jednom kultu. 

Žena má stejné bohy, stejné rituály, stejné modlitby a stejné svátky jako její muž. Odtud 

máme starou definici sňatku, kterou nám právníci zachovali.17 

 

Confarreatio bylo náboženským obřadem, v jehož průběhu byl obětován špaldový koláč 

(panis farreus). Odtud také pochází označení tohoto úkonu, protože far znamená špalda, 

což byl druh pšenice. Oběť se podával nejvyššímu bohu Iovovi Farreovi. Ten byl pro tuto 

příležitost nazýván Iuppiter Farreus. Při tomto náboženském úkonu byla nutná účast deseti 

svědků, tedy více než u kteréhokoli jiného právního jednání. Dále byla nutná účast dvou 

flaminů. Těmi byli nejvyšší římských kněží flamen Dialis a s největší pravděpodobností 

také pontifex maximus. Nastávající manželé seděli při obřadu na dvou křeslech a byli 

přikryti kůží ovce, která byla pro účel tohoto obřadu obětována. Nastávající manželé 

vyslovili během konfarreace určité slavnostní formule, kterými deklarovali vůli vstoupit do 

manželství, a které byly nedílnou součástí tohoto aktu. 

                                                 
17 Fustel de Coulanges, Antická obec: Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma, 1. vyd. 
Praha: SOFIS, 1998, 390 s., s. 47. 
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Náboženský charakter tohoto aktu je tak zcela zjevný. Bez nadsázky lze tvrdit, že 

náboženský charakter výše specifikovaného jednání převažuje nad jeho civilními důsledky. 

 Zde je nutno uvést, že tato forma uzavření manželství se vyskytovala převážně mezi 

patriciji, byla to nejstarší forma jejich sňatku. Tato forma uzavírání manželství se stala 

typickou a dokonce povinnou pro kněží, Vyšší flamini i reges sacrorum („králové obětí“) , 

byli vybíráni pouze z těch, kteří se narodili z konfarreaovaného manželství. Tito kněží pak 

také nemohli zastávat kněžskou hodnost, aniž by se oženili formou konfarreace. 

 

Žena tak sdílela manželovo náboženství. Ženu uvedli do domu sami bohové, jak říkal 

Platón. Od nynějška je dcerou svého muže, filiae loco. Ženu sňatek úplně odpoutal od 

rodiny jejího otce a přerušil všechny její náboženské vztahy s ní. Přerušila sňatkem i vztah 

ke kultu svých mrtvých předků. Od sňatku nosí oběti předkům svého muže. Předci jejího 

muže jsou teď i předci její. Nebylo možné náležet dvěma rodinám. Žena přísluší úplně do 

rodiny a náboženství svého muže. Toto pravidlo mělo samo sebou důsledky i v dědickém 

právu. 

 

Postupem času se Tato forma uzavírání manželství vymanila od náboženských zvyklostí 

a stala se jednodušší a prostší. Uzavření manželství formou konfareace postupně zaniklo, 

bylo však částečně oživeno císaři Augustem a Tiberiem, neboť stále platilo, že vyšší kněží 

mohli manželství uzavírat pouze touto formou.  

 

Tento způsob „utvrzování“ manželství se udržel až neuvěřitelně dlouho. Ještě u filosofa 

Boethia z přelomu 5. a 6. století n. l. nacházíme zmínku, byť nejistou, o přítomnosti 

nejvyššího pontifika a flamina Dialis u konfarreace.18 

 

Instituce posvátného sňatku musí být pravděpodobně v indoevropské rase tak starý jako 

domácí náboženství, protože jedno souvisí s druhým. Toto náboženství naučilo člověka, že 

manželský svazek je něco jiného než sexuální vztah a chvilkové vzplanutí. Sjednotilo oba 

manžele mocným poutem identického kultu a stejné víry. Svatební obřad byl ostatně 

slavnostní a vytvářel vážné následky, takže se nemůžeme divit, když tito lidé považovali za 

                                                 
18 Skřejpek, M. Ius et regilo: Právo a náboženství ve starověkém římě, 1. vyd. Pelhřimov:Vydavatelství 
a nakladatelství 999, 1999, 317 s., s.119-123. 
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dovolené a možné mít pouze jedinou ženu v každém domě. Takovéto náboženství nemohlo 

přijmout polygamii. 

 

5.1.2.1. Coemptio 

 

Důkazem o postupném zjednodušování formy při uzavírání manželství je coemptio, na 

jejímž základě docházelo k převodu ženy do manželovy moci mancipací, tj. za pomoci 

obrazného prodeje, za přítomnosti minimálně pěti svědků (římských občanů) 

a tzv. libripens (vážného). Tato forma uzavření manželství byla méně slavnostní než 

konfarreace, byla však užívána hojněji. 

 Tímto způsobem si muž v nejstarších dobách koupil ženu, která se tím stala jeho 

manželkou a on se stal jejím „majitelem“. Disponoval nad ní pater potestas. Tato starobylá 

forma uzavírání manželství se nazývala per aes et libram (mědí a vahami). Postupem času 

se z této formy vytratila tradice tj. skutečná koupě ženy, forma se však i nadále hojně 

užívala už jen jako zastřený právní úkon. Tradičně byl při takových obrazných koupích 

přítomen libripens (občan, vážný) s vahou a závažím. Ženich pronesl požadovanou formuli 

a předal určitou symbolickou úplatu dřívějšímu „vlastníkovi“ nevěsty.  S touto formou 

uzavírání manželství bylo spjato slavnostní prohlášení nevěsty o tom, že přijímá manželovo 

rodové jméno. 

 

 Coemptio bývá přirovnáváno k obchodování na trhu, neboť žena byla prodána otcem 

rodiny manželovi, i když většinou jen za symbolickou cenu. Tímto způsobem se obecně 

převádělo vlastnictví ke kterémukoliv většímu majetku (např. k půdě, dobytku, otrokům). 

Tento způsob uzavření manželství zřejmě vycházel ze starých obyčejů, podle kterých byla 

žena skutečně prodávána. Peníze, které za ní její budoucí manžel poskytl, sloužily 

manželčině původní rodině jako náhrada za ztracenou pracovní sílu. 

 Na rozdíl od konfarreace, převod do manželovy moci z moci otcovské, zde se souhlasem 

otce prováděla sama nevěsta. Uzavření manželství formou coemptia nedocházelo 

k přechodu manželky do domácího rodinného kultu manželovy rodiny. Tato forma uzavření 

manželství byla užívána patriciji i plebeji. 
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5.1.2.2. Coemptio z důvodu fiducie 

 

Kromě coemptio se svým manželem (pak hovoříme o koempci z důvodu manželství), 

mohla žena realizovat coemptio s cizím mužem (coemptio z důvodu fiducie). Pokud žena 

podstoupila coemptio se svým manželem, aby v jeho rodině zastávala postavení dcery 

(filiae loco), hovoříme o coemptio z důvodu manželství. Naproti tomu pokud podstoupí 

coemptio s manželem anebo s jiným mužem a má v úmyslu docílit jiného právní následku 

než se dostat do postavení dcery (např. zbavit se poručníka, pořídit testament), pak 

hovoříme o coemptio z důvodu fiducie. 

 

 Postupem času (ke konci republiky) se tedy vedle uzavření manželství formou coemptie 

začal vyskytovat právní úkon učiněný ženou, jehož následek nesouvisel bezprostředně 

s manželstvím. Tento právní úkon se nazýval coemptio fiduciae causa facta (coemptio 

fiduciaria). Uskutečňovala jej žena společně se svým důvěrníkem, jímž mohl být její 

manžel nebo kdokoliv jiný. 

 Nejčastějším důvodem tohoto právního jednání bylo zbavit se dosavadního nežádoucího 

poručenství (coemptio tutelae evitandae causa). Důvěrník ženy se pak zdánlivě stal jejím 

novým poručníkem. Pokud se tedy chtěla nějaká žena zbavit svých poručníků a dostat 

jiného poručníka, postoupila se souhlasem svých poručníků coepmptio. Potom ji 

koempcionátor znovu mancipuje tomu, koho si žena sama vybrala. Propustí-li 

koempcionátor ženu pomocí hůlky (hůlka je typická pro oba druhy coemptie), stane se 

jejím poručníkem (fiduciární poručník). 

 

 Coemptio z důvodu fiducie byla využíván také v případě učinění posledního pořízení pro 

případ smrti (coemptio testamenti faciendi gratia). Ženy totiž až na výjimky neměly právo 

pořizovat závěť, ledaže by podstoupily právě coemptio, byly znovu mancipovány 

a následně propuštěny. Tuto nezbytnost podstupovat coepmtio však zrušil senát z podnětu 

Hadriana. O fiduciae v dědickém právu bude pojednáno níže, v kapitolách, které se budou 

problematikou dědického práva zabývat podrobněji. 

 

 Coemptio fiduciae causa facta se užívalo také za účelem vystoupení z dosavadního 

domácího kultu ohniště (coemptio interimendorum sacrorum) nebo v případě osvobození se 

od tíživých rodinných obětí sňatkem se starcem (senex coemptionalis). Vystoupením 
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z původní rodiny a zrušením původního agnátského příbuzenství totiž žena ztratila 

náboženské povinnosti, které se dědily z pokolení na pokolení a v každodenním životě se 

mohly stát tíživým břemenem. Tyto povinnosti aktivizovaly snahy žen vymanit se pomocí 

coemptio fiduciae causa facta z těchto povinností. 

 

 Žena, která realizovala coemptio se svým mužem se automaticky ocitla v postavení 

(filiae loco), do takového postavení však nedostala žena, která realizovaly coemptio s cizím 

mužem. Další rozdílem v postavení ženy, která podstoupila coemptio s cizím mužem byla 

skutečnost, že tato žena mohla donutit svého muže, aby ji znovu mancipoval tomu, komu 

ona sama chce. Manželka svého manžela k mancipaci nutit nesměla, stejně tak jako dcera 

svého otce. 

 Pro ženy, které podstoupily koempci, nastala tzv. capitis deminutio minima (malá 

kapitisdeminuce), která znamenala, že občanství a svoboda zůstaly zachovány, ale změnilo 

se právní postavení člověka. 

 

5.1.3. Usus (quasi vydržení) 

 

Manželství mezi mužem a ženou mohlo v době republiky vzniknout i bez formálního 

uzavření sňatku a to na základě společného soužití v manželově domě. Jednalo se o obdobu 

institutu vydžení. Tento způsob uzavření manželství se nazýval usus (prodlení, užívání). 

V manželství, které vzniklo tímto druhem vydržení, se manželka automaticky 

podřizovala manželské moci. Mužovi, který žil po dobu jednoho roku nepřetržitě s ženou 

vznikla pater potestas nad touto ženou. Pokud byla zároveň splněna uvedená podmínka, 

vzniklo ve stejném momentě manželství, jehož právním důvodem bylo právě vydržení. 

Následkem uzavření manželství žena klasicky přecházela do rodiny manžela a dostávala se 

do postavení filiae loco (svých dcer). Pokud žena nechtěla, aby nastaly výše uvedené 

následky, měla následující možnost, která vyplývala již ze zákona dvanácti desek. Pokud 

žena během roční lhůty nestrávila tři po sobě jdoucí noci v domě muže, se kterým žila, 

přerušila tímto jednání onu zmíněnou roční lhůtu a ta po jejím případném návratu počala 

znovu běžet. 

Tento legitimní způsob vymanění se z manus, používaly ženy od 4. století př. n. l. Ženy 

určitých společenských vrstev se tak vyhýbaly moci svých mužů v době, kdy se začala 
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uzavírat první manželství mezi patriciji a plebeji. V tomto případě zůstávala žena pod 

právní ochranou otce a po jeho smrti ji praetor sám určil poručníka. 

 Dalším možným způsobem, kterým bylo v Římě možné uzavřít manželství bylo 

manželství per usum. Římané totiž manželství vnímali především jako vůli obou manželů 

žít ve společném svazku. Uzavíralo se tak, že žena a muž začali žít ve společné domácnosti. 

 Postavení ženy v manželství uzavřeném tímto způsobem bylo obdobné jako při sňatku 

uzavřeném formou coemptia. Ženě žijící v takto uzavřeném manželství nenáležel podle 

římského práva název mater familias, ale pouze uxor. V tomto případě se žena nestávala 

součástí manželova náboženského kultu, nedocházelo k sacrorum communicatio. 

 Tento způsob uzavírání manželství se postupně přestal užívat a vymizel na počátku doby 

principátu. 

 

6. Římské manželství volné 
 

Tvrdé a rigidní zásady manželství přísného, které si mohly udržet své výhradní 

postavení jen v primitivní agrární společnosti, se staly záhy příliš svazujícími v souvislosti 

s rychlejším rozvíjením a komplikovaností společenských, ekonomických potřeb a nových 

vztahů. Proto vedle manželství přísného vznikla nová forma manželství, a to manželství 

matrimonium sine in manum conventione, tedy římské manželství volné. 

 

Charakteristickým rysem tohoto manželského svazku je skutečnost, že ani muž ani žena 

uzavřením manželství nemění nic na svém dosavadním právním postavení. Žena 

nepřestupuje do rodiny svého manžela, zůstává osobou „sui iuris“ (svého práva), jestli již 

neměla otce, anebo zůstává nadále podřízena otcovské moci v rodině vlastní. Setrvává také 

v dosavadním agnátském vztahu a nebude proto ani agnátkou svých vlastních dětí, které se 

jí z manželství narodily, neboť ty v důsledku uzavření legitimního manželství připadnou do 

otcovské moci manželovi a stanou se tak agnáty v rodině otcově.19 

 

V novém typu manželství je de iure značně posílena moc otce manželky nad dcerou. 

V důsledku toho, že otec může realizovat zadržovací právo nad svojí dcerou a též 

                                                 
19 Kincl, J.,Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo: 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, 386 s., s. 134. 
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uplatňovat vindikační žalobu proti tomu, kdo by mu ji chtěl zadržet. Tato bude účinná 

i proti jeho zeťovi. V případě kolize musí moc manželova ustoupit moci otcovské. 

Novinkou oproti přísnému manželství bylo zrušení povinnosti svědčit proti druhému 

manželu, zákaz podávat proti sobě žalobu infamující nebo poenální. Také rozvod se stal 

jednodušším, jak uvidíme v následujících bodech této rigorózní práce. 

 

Oba výše zmíněné typy manželství se paralelně užívaly za období republiky. Manželství 

volné se však logicky užívalo hojněji. Přesto pojem manus v souvislosti s manželstvím 

vymizel definitivně až za dob Justiniána. 

 

6.1. Konkubinát 

 

Ve starém Římě ještě existovalo volnější soužití muže a ženy jednalo se o tzv. 

konkubinát. Konkubinát již však nebyl manželstvím v pravém slova smyslu. První zmínky 

o konkubinátu jsou dle legend připisovány královi Numu Pompiliovi. Z toho lze vyvodit, že 

konkubinát existoval od nepaměti. Jednalo se o trvalé neformální pohlavní soužití 

svobodných partnerů trvalého charakteru a rozdílného postavení ve společnosti. 

Charakteristickým rysem této instituce byla možnost nemít manželku ale souložnici. 

Konkubinát byl definován jako spojení „libidinis causa, non liberorum quasundorum“ 

(kvůli chtíči, ne kvůli plození dětí). Konkubinát nemusel obsahovat trvalou vůli manželů žít 

spolu v manželském svazku. Tento institut byl hojně využíván v situacích, kdy uzavření 

manželství bránila nějaká relativní překážka, například byl užíván senátory, kteří nemohli 

pojmout za manželku ženu libovolného postavení. Později během epochy křesťanských 

císařů byl konkubinát vnímán jako alternativa manželství, protože konkubinát vylučoval 

matrimonium a naopak. 

 

Ve snaze zabránit uvolnění manželského života zavedl císař Augustus zákonná omezení. 

O Augustově snaze zabránit úpadku a vážnosti manželství bude pojednáno v samostatné 

dvanácté kapitole této práce. Již nyní je však možné předeslat, že obsah Augustových 

zákonů byl v příkrém rozporu s konkubinátem.  
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7. Zánik manželství 
 

Z doposud uvedených skutečností vyplývá, že se sňatek uzavíral jen proto, aby zachoval 

rodinu. K zániku manželství docházelo nejčastěji rozvodem nebo tzv. repudiem viz níže. 

Kromě rozvodu a repudia mohlo manželství zaniknout také ztrátou způsobilosti nebo smrtí. 

K zániku manželství rovněž docházelo také tehdy, když otec rodiny adoptoval svého zetě 

nebo snachu. Při vzniku takovéto situace docházelo ke vzniku příbuzenství mezi manželi, 

lhostejno přitom bylo, že příbuzenství vzniklo uměle. Takovéto příbuzenství bylo v rozporu 

s manželstvím mezi nimi. Římané považovali zrušení manželství za správné, byla-li žena 

neplodná. Neplodností ženy by byla ohrožena základní funkce manželství. Rozvod byl 

v tomto případě v antice vždy oprávněný. Dokonce je možné, že byl povinný. V Indii 

náboženství předepisovalo, aby „neplodná žena byla nahrazena po osmi letech“. Takovou 

povinnost v Řecku a Římě nepotvrzuje žádný text. Přesto Hérodotos jmenuje dva spartské 

krále, kteří byli nuceni zapudit své ženy, protože byly neplodné. Z Říma je znám příběh 

Carvilia Rugy, jehož rozvod byl první, o němž se zmiňují římské letopisy. Aulus Gellius 

říká, že Carvilius Ruga, který byl z velmi vážené rodiny, se rozvedl se svou ženou, protože 

s ní nemohl mít děti. Něžně ji miloval a její chování si mohl jen chválit. Nicméně svou 

lásku obětoval náboženství, protože přísahal (svatebním textem), že si ji bere za manželku, 

za účelem plození dětí. 

 

Jak již bylo řečeno výše, se smrtí byl rovněž spjat náboženský prvek, který souvisel 

s tím, že zemřelý byl považován za šťastnou a božskou bytost, ovšem pod podmínkou, že 

mu žijící vždy poskytnou pohřební jídlo. Kdyby oběti ustaly, byl by to pro mrtvého pád, 

upadl by mezi nešťastné a zlé démony. Neboť v době, kdy si stará pokolení začala 

představovat budoucí život, nepřemýšlela o odměnách a trestech. Věřila, že štěstí po smrti 

nezávisí na chování během života, ale na tom, jak se k zemřelému zachovají jeho potomci. 

Každý otec očekával od svého potomstva pravidelná pohřební jídla, kterými měli zajistit 

svým mánům klid a štěstí. Vyplývalo z toho pravidlo, že každá rodina se musí zachovat 

navěky. 

 

Římský zákon bedlivě dbal o to, aby nenechal upadnout žádný domácí kult. Každý měl 

nesmírný zájem, aby po sobě zanechal syna, přesvědčen, že tu jde o jeho šťastnou 
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nesmrtelnost. Byla to také povinnost vůči předkům, jelikož jejich štěstí mělo trvat pouze 

tak dlouho, jako trvá jejich rodina. Proto také Manuovy zákony nazývaly prvorozeného 

syna „ten, který je zrozen, aby splnil úkol“. 

 

Práce se právě dotkla jednoho z nejpozoruhodnějších rysů antické rodiny. Náboženství, 

které rodinu vytvořilo, nezbytně vyžaduje, aby nezanikla. Vymře-li rodina, vymře kult. Je 

třeba si tyto rodiny představit v době, kdy se jejich přesvědčení ještě neporušila. Každá 

z nich vlastní své náboženství a bohy, vzácný poklad, na který musí dohlížet. Největší 

neštěstí, kterého se její úcta musela obávat, bylo, že se její linie zastaví. Neboť tehdy by její 

náboženství zmizelo z povrchu zemského, její ohniště by vyhaslo, celá řada předků by 

upadla v zapomnění a do věčné bídy. Lidskému rodu velmi záleží na zachování potomstva, 

aby byla zachována kontinuita kultu. 

 

7.1. Zákaz celibátu 

 

Při komparaci celibátu a zániku manželství lze pozorovat paralelu obou jednání v jejich 

vyhodnocení společností, jako nežádoucí chování. Podle těchto zákonů byl celibát vážnou 

bezbožností a zároveň neštěstím. Bezbožností, protože svobodný ohrožuje štěstí mánů své 

rodiny. Neštěstím proto, že sám po své smrti nesmí očekávat žádný kult a nesmí poznat „to, 

co mány těší“. Pro něj a zároveň pro jeho předky je to prokletí. 

Mohlo by se zdát, že i bez zákonů tyto náboženské představy samy stačí zabránit 

celibátu. Ale zákony nejspíš od samého počátku prohlašovaly, že celibát je věc špatná 

a trestuhodná. Dionysios z Halikarnássu, který nahlížel do starých římských letopisů, říká, 

že viděl jeden starý zákon, který ukládal mladým lidem, aby se brali. Cicerovo pojednání 

O zákonech reprodukuje filosofickou formou staré římské zákony, mj. obsahuje zákon, 

který zakazuje celibát. Z několika příběhů vyplývá, že když celibátu přestalo být bráněno 

zákony, bylo mu stále ještě bráněno mravy. Člověk si nepatřil, patřil rodině. Byl člen v řadě 

a řada se nesměla u něj přerušit. Nenarodil se náhodou. Byl produktem nábožensky 

motivovaného kultu a bylo jeho imanentní vlastností, aby v kultu pokračoval a jeho 

náboženství zachoval. Nesměl odejít na věčnost, aniž by si byl jist, že tento kult bude po 

něm pokračovat. 

 Zplodit syna ale nestačilo. Syn, který bude zachovávat domácí náboženství, musel vzejít 
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z náboženského sňatku. Bastard, nemanželské dítě, kterého Řekové nazývali Nóthos 

a Latinové spurius, nemohl plnit roli, kterou náboženství připisovalo synovi. Příbuzenské 

pouto totiž nevytvářela pouze rodina, bylo třeba ještě pouto kultu. Takže syn narozený 

ženě, která nebyla spojena s manželovým kultem svatebním obřadem, nemohl se sám účast 

na kultu. Neměl právo nabízet pohřební jídlo a rodina se jeho prostřednictvím 

nezachovávala.  

 

7.2. Rozvod 

 

V nejstarších dobách byla možno rozvést manželství neomezeně. Teprve až od počátku 

3. stol př nl. bylo požadováno, aby k rozvodu došlo jen z dobrých důvodů a na základě 

rozhodnutí rodinného soudu. Teoreticky bylo možno rádně uzavřené manželství bez větších 

problémů rozvést, avšak rozvod byl značně sešněrován přísnými pravidly morálky, 

náboženskými pravidly a také institutem věna. Příčina pro rozvod musela být objektivně 

závažná a nepřekonatelná. Lehkomyslný rozvod měl za následek společenskou újmu. 

 

V přísném druhu manželství mohl být rozvod realizován z pochopitelných důvodů pouze 

z iniciativy muže, a to protože byl nadán otcovskou mocí. Vina ženy musela být domácím 

soudem spatřena a uznána. Ius postlimni nemělo v manželství místo, muselo by se uzavřít 

manželství nové. Ztratil-li římský občan příslušnost k obci, stával se cizincem a jeho 

matrimonium legitimum se měnilo na matrimonium iuris gentium, které mělo podle 

civilního práva plné právní účinky, bylo to sice manželství řádné, ale jaksi manželství 

nižšího druhu, nižšího stupně. Římský rozvod nebyl právním úkonem, ale soudním 

výrokem. Rozvod se uskutečnil tím, že manžel ztratil náklonnost anebo vůli žít ve 

společném soužití. Platila úplná svoboda rozvodu. Brzdily ji jen mravy anebo povinnost 

vrátit věno.  

 

Manželství přísné, tedy manželství s manželskou mocí mohl rozloučit jenom muž 

(nositel moci), a to pro vinu ženy, která byla uznána a schválena na domácím soudě. 

Později se mohla rozhodnout pro rozvod i manželka.  Rozvod se prováděl formálně, 

pomocí opačného jednání – tzv. contrarius actus (antagonický úkon k uzavření manželství). 
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Při konfarreaci to byla diffareatio. Manželé, kteří se chtěli rozvést, se naposledy objevili 

před společným ohništěm za přítomnosti kněze a svědků. Manželům byl nabídnut koláč 

z výražky stejně jako při uzavírání sňatku ve svatební den. Na rozdíl od sňatku si ho 

nerozdělili, ale odmítli ho. Následně, místo modliteb, pronesli rozvazující formule „povahy 

zvláštní, přísné, nevraživé a hrůzostrašné“, připomínající kletbu, kterou žena odmítla kult 

a bohy manžela. Tímto okamžikem bylo náboženské pouto zpřetrháno. Kultovní 

společenství zaniklo. Tím skončila i všechna ostatní společenství a sňatek byl zrušen.  

 

Pro manželství uzavřená dalšími možnými způsoby vzniku tedy coemtio a usus 

(„vydržení“), se užívala pro rozvod tzv. emancipace. Manžel prodával ženu „per aes et 

libram“ jinému muži a ten ji potom propouštěl ze své moci zpětným prodejem. Takto se 

stávala žena osobou „sui iuris“ a nebo se navracela pod moc svého otce. 

Součástí rozvodu bylo i majetkové vypořádání, které bývalo doprovázeno verbální 

deklarací přinejmenším jednoho manžela. Jelikož toto jednání nemělo předepsanou formu 

docházelo k nejistotě, zda manželství je již rozvedeno, nebo zda i nadále existuje. Pokud 

strany nedošly k dohodě o vypořádání společného jmění manželů, pak spor vždy rozsoudil 

soud. 

 

 Manželství volné (tj. bez manželské moci nad ženou) mohlo být rozvedeno 

jednostranným projevem muže, dokonce i ženy (tzv. repudium viz níže). 

Křesťanští císařové omezovali volnost rozvodů více a více. Zostřili zároveň pokuty za 

rozvod zaviněný nebo bezdůvodný, tzv. poenae divortii (majetkové tresty). Od 

4. století n. l. lze pozorovat, jak na právní úpravu manželství působí křesťanská ideologie, 

která chápe manželství jako svátost a trvá na jeho nerozlučitelnosti. Justiniánské právo 

nemá potom již k tomuto stanovisku daleko a zakazuje rozvést se prostřednictvím 

divortium communi consensu (s oboustranným souhlasem), povoluje se pouze jednostranný 

rozvod ze zákonného důvodu, na kterém druhý manžel nenese vinu (složení slibu čistoty, 

mužova impotence, upadne-li muž do válečného zajetí a je po pět let nezvěstný), takový 

rozvod se nazývá divortium bona gratia. Justinián také ztěžuje uzavírání druhého 

manželství, zejména majetkovými újmami.20 
 

                                                 
20 Kincl, J.,Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo: 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, 386 s., s. 139. 
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7.3. Zapuzení 

 

Manželství zaniklo také z vůle manželů, a to buď obou (tj. rozvodem – divortium), 

anebo jen jednoho (tj. zapuzením – repudium). Repudium se těšilo u Římanů veliké oblibě. 

Uskutečňovalo se tak, že manžel nebo jeho otec (pokud byl manžel stále v moci otcově) 

vyhnal (zapudil) manželku pro nevěru a jiná závažná provinění, anebo i bez provinění. 

K účelu zapuzení se obvykle používal libellus repudii (zapuzovací list), kterým manžel 

oznamoval druhému partnerovi, že svazek ruší.  

Tento jednostranný právní úkon mohl rovněž obsahovat majetkoprávní vyrovnání mezi 

manželi vyplývající z výroku, že si druhý partner může odnést své věci. V tomto starém 

způsobu zániku manželství se nesporně zrcadlí prvek otcovské moci muže nad ženou. 

Manželka mohla též jednostranně zrušit manželský svazek, avšak pouze z velmi závažných 

důvodů.  

Později byly podmínky rozvodu zpřísněny Octavianem Augustem. Jeho úprava 

vyžadovala projev vůle před sedmi svědky, kteří museli být dospělými občany římskými. 

Projev býval ústní, anebo se odevzdával libellus repudii (zapuzovací list). Viník rozvodu, 

anebo ten, kdo se dal strhnout k lehkomyslnému zapuzení manželského partnera, byl trestán 

censorskou důtkou, případně vyloučením ze senátu, později i majetkovými tresty ve 

prospěch nevinného manžela. 

 

7.4. Další možnosti zániku manželství 

 

Za vlády císaře Claudia se stalo účinným ustanovení senatus consultum, umožnilo 

zaniknutí manželství zotročením ženy. Řádné manželství mohlo zaniknout i zotročením 

ženy, pokud přes trojí zákaz pána otroka žila s cizím otrokem.  

Další možností, jak mohlo matrimonium legitimum zanikout bylo zajetí jednoho 

z manželů nebo nezvěstností (ius postliminii se na manželství nevztahovalo).  

Poslední možností zániku manželství by byla capitis deminutio media (ztráta občanství) 

(), manželství sice nezanikalo, ale protože osoba stižená capitis deminutio media byla pro 

římské právo mrtvá, její manželství se měnilo na manželství iuris gentium, neposuzovalo se 

tedy nadále podle římského práva. 
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8. Majetkové právo manželů v římském manželství 
 

Otázka majetkových poměrů manželky, která byla podrobena moci manželově, tedy 

v manželství přísném, je velmi jednoduchá. Manželka (osoba alieni iuris) byla nezpůsobilá 

mít vlastní jmění. Proto nabýval majetkových práv své ženy automaticky a přímo manžel, 

nebo otec manžela, byl-li manžel sám pod patria potestas (mocí otcovskou). Pokud žena 

neměla žádný majetek v důsledku toho, že z moci otcovské rovnou přecházela do moci 

manžela, dával jí obyčejně a v souladu s dobrými mravy její otec věno.  

 

Úprava majetkových poměrů manželů v manželství volném nám je, i v naší době, 

alespoň trochu bližší. Muž nesl veškeré náklady spojené s chodem rodiny. Též byl 

povinován vyživovací povinností vůči své manželce a svým dětem, a to v rozsahu 

přiměřeném jeho stavu a majetku. Kompenzací za tuto vyživovací povinnost bylo opět, 

jako v manželství přísném, věno. S věnem manžel nemohl nikterak disponovat, nepřevedla-

li manželka na něj práva k tomuto příslušná. Existovala dokonce situace, kdy manželka 

mohla mít svůj majetek, který byl právně zcela oddělen od majetku muže a s kterým mohla 

volně disponovat. Byla-li způsobilá nabývat majetkových práv a nebyla-li pod mocí 

otcovskou. Touto a situacemi podobnými se bude tato práce podrobně zaobírat 

v následujících odstavcích. Nutno však zmínit, že v praxi byl ženin majetek povětšinou 

spravován správcem v osobě jejího manžela. Ten ho však musel spravovat s péčí řádného 

hospodáře a odpovědnost měl za něj stejnou jako každý jiný správce. Manželka naproti 

tomu disponovala zástavním právem k celému majetku manžela. 

 

8. 1. Pacta dotalia (dotální úmluvy) 

 

Při zřizování věna, nebo i později, mohou vzniknout zvláštní úmluvy, kterými lze 

upravit dotální poměr odlišně od zákona. Původně to bylo možné pouze stipulací, později, 

za Justiniána, pak neformální úmluvou „pacta dotalia“. Tato smlouva se řídila smluvní 

volností stran, které ji mohly dle své vůle modifikovat, leč nemohly uzavřít smlouvu, která 

by se svojí podstatou příčila dotálnímu zřízení. V dotální úmluvě nebylo možné zhoršit 

postavení ženy nebo odejmout výnos z věna, který vždy patřil manželovi. Později však byla 
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pozice ženy zesílena v zájmu „státní sňatkové politiky“. Paulus: ,,Stát má zájem na tom, 

aby věna žen byla zabezpečena, aby se mohly dále vdávat.“ Z toho implikuje nemožnost 

ženy vzdát se práva navrácení věna a nemožnost zhoršení jejího majetkového postavení. 

 

8.2. Donatio ante nuptias (darování před manželstvím) 

 

Tato instituce vznikla ve východě říše a za absolutního císařství pronikla i do práva 

římského. 

Donatio ante nuptias realizovalo právní vztah, ve kterém muž ženě před sňatkem dával 

určitý majetek, který měl hmotně zajistit ženu pro případ ovdovění nebo rozvodu, který byl 

zaviněn manželem. Z počátku platily pro takovýto druh darovaní obecné předpisy, tudíž 

byla smlouva uzavřením manželství neplatná, ale postupným vývojem byly připuštěny 

výjimky. Za Justiána byl tento institut dokonce změněn na „donatio propter nuptias“, tedy 

darování pro manželství. A celá úprava se přiblížila právnímu režimu věna. Darovaný 

majetek byl ve vlastnictví manžela. Ženě připadl až po manželově smrti anebo rozvodu 

zaviněném manželem. Zemřela-li žena, nebo došlo k rozvodu z její viny, stal se 

bezvýhradným vlastníkem muž. Zanikalo také obecné zástavní právo jako u navrácení 

věna, tedy právo na vrácení věna ženě. 

 

8.3. Dos (věno) 

 

V nejstarších dobách, kdy se manželství uzavíralo formou coemptio (prodeje) institut 

věna ještě neexistoval, protože ženich za nevěstu platil. Příchod nevěsty se považoval za 

obohacení ženichovy rodiny. Pozoruhodností je, že postupem času se vnímání 

novomanželky obrátilo a ta byla, nadála vnímána, jako příjemce vyživovací povinnosti 

manžela. V dobách, kdy se již  coemptio přestalo užívat, peníze za ženu se již nevyplácely. 

Vžil se nový zvyk. Žena při odchodu ze své rodiny obdržela dopředu svůj dědický podíl 

(věno). Výše věna byla za tím účelem adekvátně odhadnuta. 

Věno se zřizovalo pří vzniku manželství přísného i při vzniku manželství volného. Věno 

se poskytovalo i při vzniku manželství cizineckého. Věno je rozmnožením majetku ze 

strany manželčiny, určené k úhradě nákladů spojených s vyživovací povinností manžela. 
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Předpokladem vzniku věna je platné manželství. Věno může být poskytnuto již před 

uzavřením sňatku, ale dotální poměr nastane až uzavřením manželství. Zřízení věna není 

nikdy darováním.  

 

Věno se zřizovalo třemi způsoby: 

a) Dictio dotis – byl způsob zřízení věna ústním jednostranným prohlášením. Tímto 

prohlášením vznikla obligace. Verbální deklarace měla slavnostní formu a mohla jej učinit 

i sama žena, která byla v postavení sui iuris. Tímto způsobem mohl také dlužník vrátit ženě 

dlužnou částku. 

b) Promissio dotis – jednalo se o zřízení věna pomocí stipulačního slibu. Tento způsob 

měl méně slavnostní formu než Dictio dotis. 

c) Datio dotis – byl způsob vzniku věna prostřednictvím převodu vlastnického práva 

spolu s tradicí. Věno bylo fakticky předáno do rukou manžela bez předchozích slibů. 

 

Věno přijímá manžel, pakliže není podroben otcovské moci, v opačném případě tchán 

nevěsty. Věno mohla zřídit i žena sama, byla-li osobou sui iuris, nebo za ni kdokoliv třetí.  

 

Zřizuje-li věno ženin pater familias, nazýváme ho dos profecticia, v ostatních případech 

(například zřizuje-li ho dlužník nebo dárce) pak se jedná o dos adventica. Věno lze zřídit 

různými způsoby, jak bylo uvedeno výše. V obecné rovině lze shrnout, že způsoby zřízení 

věna byly stejně rozmanité jako způsoby darování. Mohlo vzniknout právním jednáním 

mezi živými, ale i právním jednáním pro případ smrti. Zejména se zřizovalo odkazem pro 

případ smrti, zřízením věcného práva k věci cizí ve prospěch manžela, postoupením 

pohledávky, osvobozením od omezení vlastnického práva, prominutím dluhu, převzetím 

závazku. Může být vypláceno, pak se jedná o datio dotis, k čemuž se používá všech forem 

převodu vlastnického práva, anebo se slibuje stipulacio dotis dictio. Příslib věna nebyl 

samostatnou žalovatelnou kauzou, tou se stal až počátkem 5. stol. n. l.  

 

Věno musí být vždy oceněno, pro případy dědění a rozvodu. Původně platilo, že po 

dobu manželství se věno stává vlastnictvím manžela, který s ním mohl volně disponovat. 

Avšak legislativa Oktaviána Augusta zavedla omezení, které zakazovalo zcizování 

dotálních nemovitostí bez souhlasu manželky. Zřízení věna nebylo obligatorní záležitostí, 

v případě, že nebylo ženou poskytnuto, mohl jí manžel odepřít vyživovací povinnost 
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i zaopatření. Manželství by právoplatně vzniklo a trvalo i s absencí věna. Přesto bylo 

zřízení věna považováno za běžné a žádoucí. Tak to vyžadovaly dobré mravy.  

 

Za republiky bylo opatření věna vnímáno jako mravní povinnost otce. Za principátu měl 

ten, kdo disponoval otcovskou mocí nad ženou, právní povinnost, aby zřídil dos pro dceru 

nebo vnučku. Později ale důsledkem právního vývoje měl tuto povinnost otec nebo jeho 

mužský potomek, i když dcera nebyla v jeho moci. Tato povinnost se realizovala pouze 

tehdy, pokud dcera neměla dostačující vlastní majetek. Věno se stalo majetkem manžela 

nebo toho kdo nad manželem vykonával otcovskou moc. Manželovi z věna plynul 

též hospodářská výtěžek z tohoto vlastnictví. 

 

Během manželství žena neměla žádná práva k věnu, ale po rozvedení manželství jí 

náleží obligační nárok na vrácení věna. S rozšířením volných manželství se žena majetkově 

pojišťovala proti rozvodům a vymiňovala si vrácení věna stipulací zvanou cautio rei 

uxoriae. Z toho se vyvinulo pravidlo, že ženě se vrací věno za všech okolností, a to i když 

nebylo vymíněno. Vrácení věna umožňovalo ženě uzavřít další manželství. Manželovi 

zůstával hospodářský výtěžek. Římské právo uznávalo, že zachování ženina věna je ve 

veřejném zájmu. Ženin nárok na věno byl nepromlčitelný. Prostředkem k realizaci tohoto 

práva byla „actio rei uxoriae“(žaloba na vydání věna). Tato žaloba na vydání věna sloužila 

pouze manželce, jejímž cílem bylo domoci se osobního nároku na vrácení věna. Žaloba se 

začala užívat přibližně od 2. století př. n. l. Nárok na vydání věna existoval do smrti 

manželky nebo jejího otce. V řízení se dalo pokračovat s procesními nástupci, pouze pokud 

řízení o vrácení věna bylo zahájeno před smrtí oprávněné osoby. Žalovaným byla osoba, 

v jejíž prospěch bylo věno oprávněnou osobou zřízeno. Osobou, v jejíž prospěch bylo věno 

zřízeno, byl typicky manžel případně jeho otec. 

 

Předmětem řízení pak byl obsah věna, tedy zejména věci movité, požívací práva, ale 

také děti otroků, které se narodily otrokům tvořícím věno za trvání manželství. To byla jistá 

odchylka od pravidla, že manželovi připadá hospodářský výtěžek z věna. Soud zvážil 

celkovou situace v souvislosti se skutečnostmi, které vyšly v řízení najevo. Následně mohl 

rozhodnout o vrácení věna. Žalovanému nároku na vrácení věna mohlo být soudem 

vyhověno buď úplně nebo jen částečně, přičemž kritériem byla majetková situace manžela. 
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V řízení se aplikovala zásada beneficium competintie, která zajišťovala dlužníkovi, že 

mu nikdy nevznikne povinnost vrátit více než sám vlastní. Pokud rozvod zapříčinila 

manželka (popř. její otec) mohl si manžel, který byl odsouzen k vrácení věna, strhnout 

určité částky z hodnoty věna (retentiones dotales). Pokud skončilo manželství smrtí 

manželky, manžel obvykle věno nevracel. Používala se zásada, že dos profecticia se vracelo 

tomu, kdo jej zřídil, kdežto dos adventicia zůstalo manželovi. 

Za Justiniána se výše uvedená žaloba zrušila. Podle jeho reformy se muselo věno vracet 

vždy, i když manželství zaniklo smrtí manželky. Nárok přecházel na manželčiny dědice. 

Věno, které bylo zřízeno manželčiným otcem, se vracelo jejímu otci. 

 

8.4. Majetek manželky 

 

Existují názory, které hlásají nemožnost převádět majetek mezi manžely, protože ve 

starém přísném manželství žena nebyla subjektem práv (osobou sui iuris), a tedy nemohla 

žádný majetek vlastnit, tím spíše ho nemohla převést. Mohla užívat jen majetek cizí, 

propůjčený tzv. peculium. S peculiem mohla nakládat však jen se souhlasem jeho 

skutečného vlastníka. Na druhé straně však reálně existovalo i volné manželství (bez moci 

otcovské nad manželkou sine manu), kde žena byla subjektem práv (osobou sui iuris). Byla 

to emancipovaná žena (sui iuris), která vstoupila do manželství a ponechala si svůj statut. 

 

Tato žena mohla vlastnit svůj majetek a mohla k němu vykonávat v tomto smyslu svá 

vlastnická práva. Sporné je, zda žena mohla užívat peculium. Literatura se vícekrát přiklání 

ke kladné odpovědi. Ze starých pramenů však vyplývá, že manželka mohla v běžném 

životě s majetkem, který měla k dispozici, nakládat volněji než zákony dovolovaly. To 

platilo pro peculium i pro její vlastní majetek. Mohla uzavírat platnou kupní i darovací 

smlouvu, mohla být nositelem obligací a stranou v právních vztazích. Z Gáiových Institucí 

vyplývá, že osoby sui iuris mohly navíc nabývat majetek i prostřednictvím osob jim 

podrobených. Z Institucí na druhou stranu plyne, že neprovdané dospělé ženy potřebují ke 

správě svého majetku poručníka, jelikož byly považovány za marnotratné. V praxi však 

byla správa spíše formální záležitostí. Dalším zajímavým prvkem majetkového práva 

manželky spojeného s majetkovým poručenstvím je Ius trium liberorum, popř. Ius quattuor 

liberorum. Žena narozená na svobodě se od majetkového poručenství osvobozuje 
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narozením třetího živého dítěte, libertinae (propuštěnka) pak čtvrtého. 

 

8.4.1. Alienace majetku 

 

Zcela zásadní v souvislosti s možností majetkových převodů ze strany ženy je 

skutečnost, že žena nesmí bez souhlasu svého tutora (poručníka) zcizit věc mancipační 

(tj. pozemky na italské půdě, otroky, domácí zvířata, která tahají nebo na hřbetě nosí 

náklady, pozemkové služebnosti), avšak věc nemancipační může libovolně zcizovat.21 

Manželka, která je alieni iuris, může půjčovat peníze, uzavírat platnou obligaci a provádět 

peněžní převody, neboť peníze nejsou věcí mancipační. Je ovšem nutno chápat, že jisté 

věci, byť by se zdálo, že jsou mancipační podstaty a zároveň je má v peculiu, převádět 

nemohla (jsou to všechny věci iuris divini, např. pozemek určený pro pohřbení těla jejího 

nebo manželova, dále pak různé sakrální předměty atp.). Zákon však nedovolal manželovi 

nakládat s manželčiným majetkem, který byl obsahem věna, bez jejího souhlasu. Z tohoto 

pravidla existovaly v určitých dobách v římském právu výjimky. V nejstarších dobách mohl 

manžel s dotálním majetkem nakládat neomezeně. 

 

8.4.2. Záruka za manželovy dluhy 

 

Roku 46 př. n. l. vydal senát Senatusconsultum Velleianum, které ženám zakazovalo 

zaručovat se za dluhy svých manželů jako solidární dlužníci. To jasně ukazuje, že do 

vydání senatusconsulta bylo takové jednání nejen možné, ale že bylo prováděno, tedy že 

ženy prováděly obligační jednání z vlastního majetku nebo peculia. 

 

8.4.3. Dluhy manželovi 

 

Ulpian v Digestech 1.24.1.5.1 říká: „Má-li muž dva dlužníky, Titia a svou manželku…“ 

Připouští tím, že žena mohla dlužit manželovi peníze. Tento citát poukazuje buď na 

možnost, že manželka vládne osobním majetkem stejně jako její manžel, nebo má své 

peculium, s ním může všelijak nakládat. 

                                                 
21 Na rozdíl od nedospělé osoby. 
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8.4.4. Darování mezi manželi 

 

Darování je dalším zajímavým a dosti svérázným způsobem upravený institut 

v římském manželství. 

Obecně platilo, že darování mezi manžely jsou neplatná. Důvodem podle římských 

klasických právníků byla ochrana jednoho z manželů před zchudnutím.22  

Hlavním důvodem byla zřejmě obava, aby nedocházelo k přílišnému přelévání 

majetkových hodnot mezi rody. Zákaz se vztahoval i na darování mezi rodinami. Vlastní-li 

žena nějaký majetek, potřebuje k nakládání s peculiem, alespoň co se týká věcí 

mancipačních, jak již bylo uvedeno výše, souhlas poručníka, stává se tedy středem zájmů 

majetkových převodů z manžela na manželku. Podstatným kritériem pro rozhodování 

o tom, zda se obohatil či nikoli, je přitom podle císařského reskriptu ten okamžik, kdy věc 

byla předána, a ne v momentě kdy bylo teprve rozhodnuto o převodu či předání. 

Samozřejmě existovaly mnohé výjimky a mnoho právních způsobů, jak legálně převést 

majetek jednoho z manželů na druhého, aniž by se musel tento úkon prohlásit za neplatný. 

Některé z nich budou ještě zmíněny. Z výše uvedeného vyplývá, že institut společného 

jmění manželů právně v římském právu neexistoval. Jejich majetky byly posuzovány 

separátně. 

 

8.4.4.1. Odkaz a dědictví 

 

První možností manžela, jak mohl obdarovat manželku, bylo odmítnutím převzít 

hereditas nebo legátum (testementální odkaz), jestliže se tak ten druhý z manželů stane 

akceptorem onoho odmítnutého dědictví nebo odkazu. Ulpianus uvádí tento konkrétní 

případ: ,,Muž byl ustanoven dědicem a další osobou v intestátní posloupnosti byla jeho 

manželka. Muž se vzdal svého práva jako dárek své ženě“. Ulpianus konstatuje, že takové 

darování je platné, odkazuje se při posuzování této konkrétní kauzy na jiného klasického 

římského právníka, konkrétně na Juliánovo řešení případu; viz in Juliani Digesta, Liber 

XVII. 23 Tento způsob obohacení manželky není k tíži manžela, vymyká se tak obecnému 

pravidlu o zchudnutí jednoho manžela na úkor druhého. 

                                                 
22  Cf. Ulp. D. 24.1.1. 
23  Cf. Ulp. D. 24.1.5.14. 
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8.4.4.2. Peníze na drobnosti 

 

Další možnost jak obdarovat v rámci římského práva manželku bylo darování jí menšího 

množství peněz na předem určený účel. Tento účel splňovalo darování peněz na drobnosti, 

nákupy potravin, parfému, mastiček a dnešní terminologií řečeno spotřební zboží a nebo na 

uhrazení dluhu jejího příbuzného. 

Ulpianus popisuje tento konkrétní případ: manželka dostala od manžela peníze a utratila 

je za drobnosti spolu s jedním příbuzným. Podle Ulpiana se jednalo o legální darování, jako 

by byla dostala peníze na uhrazení dluhu svého příbuzného, odkazuje se při posuzování této 

konkrétní kauzy na jiného klasického římského právníka, a to na Marcella.24 Tento případ 

je obdobný jako výše uvedené. Ani zde nedošlo k obohacení jednoho manžela na úkor 

druhého. 

 

8.4.4.3. Peníze na opravu požárem poškozeného domu 

 

Manžel mohl poskytnout manželce peníze na opravu jejího domu. Nemohl jí darovat 

podle zákona peníze na libovolnou opravu, ale jen na opravu nebo přestavění domu 

poškozeného ohněm. Dle duchu zákona lze dovodit, že platné obdarovaní by bylo i za 

účelem opravy domu, který by byl poškozen jinou živelnou pohromou a vyžádal by si 

přestavbu nebo opravu. Duchem tohoto ustanovení bylo zřejmě umožnit manželům pomoct 

si v nouzi. Vždyť i zákon předpokládá, že manželství je uzavřeno na základě oboustranného 

citu, a že oba manželé si nejsou cizí. Tato darování byla však povolena pouze do výše 

nákladů nutných ke zmíněné opravě. Pokud by peněžní částka tyto náklady přesáhla, je 

manželovi dán prostředek domáhání se onoho přebytku nazpět skrze condictio. Condictio 

byla abstraktní žaloba ve formulovaném řízení znějící na určitou peněžní částku nebo na 

určitou věc. V tomto případě samozřejmě na konkrétní peněžní přebytek. 

 

8.4.4.4. Úroky a plody 

 

Jestliže jsou platně povoleny některé dary mezi manžely, pak i plody a úroky vyplývající 

z předmětu onoho daru budou legálně náležet akceptorovi daru. Přestože totiž je žena 

                                                 
24 Cf. Ulp. D. 24.1.5.17. 
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obohacena těmito plody nebo úrokem, nezdá se, že by došlo k ochuzení manžela. Plody se 

kromě hospodářských výnosů, jako je obilí z úrody či vlna, rozumí např. i mléko nebo 

mláďata zvířat. Za platný dar je též považováno, pokud jeden manžel užívá práce otroků 

toho druhého, nebo jej vůbec užívá jako vlastního, nebo užívá věci, které bychom dnes 

prohlásili za společné vlastnictví manželů (např. oblečení, nábytek atp.). 

 

8.4.4.5. Donatio alieni rei et sua usucapio (vydržení) 

 

Pozoruhodnou a praktickou možnost připouští zákon Iulia et Papia, který tvrdí, že 

manžel může dát manželce věc, ačkoliv není jeho. Manželce okamžikem předání začíná 

běžet vydržovací lhůta.25 Zákon, jak již bylo zmíněno výše, zakazuje dary, které manžela 

ochudí na úkor manželky. Toto však není onen případ, navíc by se dalo argumentovat tím, 

že vlastně nejde o převod manželova majetku. Majetek cizích osob může být na kteréhokoli 

z manželů převáděn. Ze stejného důvodu připouští i odmítnutí převzetí dědictví nebo 

legátum (odkazu) ve prospěch manželčina nároku. 

 

8.4.4.6. Servi et servitutes (služebnosti) 

 

Mezi služebnosti patří využívání otroků druhého manžela nebo jiné užívání věcí 

manželových. Služebnosti nelze chápat jako obdarování. Na užívání věci jednoho manžela 

druhým nelze vůbec pohlížet jako na právní skutečnost. To opět úzce koresponduje s tím, 

že je tu affectio a že manželé si nejsou cizí nebo nepřátelští, ale že se milují, nebo k sobě 

chovají alespoň kladný citový vztah. Právo se jen snaží uchránit je před zchudnutím. Právo 

se pomocí právní jistoty snaží udržet manželům majetek. 

 

8.4.4.7. Ratio cultu et causae publica 

 

Pravidlo, že manžel nemůže obdarovat druhého, pokud by se mu tím měl zmenšit 

majetek, bylo prolomeno věcmi, které jsou určeny kultu, bohům. Jedná se o věci určené 

k úlitbě, například nespecifikované množství oleje, který má být použit k náboženským 

                                                 
25 Ovšem pokud to zákon nevylučuje, např. jedná-li se o sacrum. 
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účelům. Takovýto dar byl považován římskými právníky za platný. Darování bylo platné 

i v případě, že manžel věnuje manželce pozemek s tím, aby na něm nechala zbudovat 

veřejnou budovu, konkrétně chrám. V této kauze je promítnut sociální vývoj římské 

společnosti, kdy jsou stavby sakrálních budov a úkony s kultem spojené obecně 

považovány za společensky přínosné, a je proto primární povinností právního řádu tyto 

záležitosti řádně zajistit. 

 

8.4.4.8. Donationes inter virum et uxorem mortis causa 

 

Majetkové převody se v římském právu obecně dělí na převody inter vivos – mezi 

živými – a mortis causa – pro případ smrti. Všechny dosud prezentované příklady byly 

převody mezi živými manžely. Značná část převodů mezi manžely byla ale právě mortis 

causa. Donace mezi manžely pro případ smrti byly povoleny. Ulpinian to potvrzuje. 

Explicitně píše, že darování mortis causa mohou být činěna mezi manžely. 

 

8.4.4.9. Senatusconsultum Severi 

 

V roce 206 n. l. vstoupilo v platnost Senatusconsultum Severi, které stanovilo platnost 

všech donationes inter virum et uxorem mortis causa momentem smrti donátora, pokud si 

darování dárce nezrušil ještě za svého života. Toto senatusconsultum také znemožňuje 

dědicům, aby po smrti zůstavitele měnili jeho vůli.  

 

Z klasického římského práva jsou známy dva typy donationes mortis causa, jenž jsou 

uvedeny níže. 

Osoba, která chce takové darování učinit, je v ohrožení života, např. jde do války, je 

vážně nemocná, chystá se podniknout cestu přes moře nebo je odsouzená k smrti apod. 

 Takové osobě je povoleno učinit donatio mortis causa pro případ, že zemře. Pokud zde 

není přímé nebezpečí smrti, jedná se o donatio mortis causa sola cogitatione mortis. 

 

Jak již bylo uvedeno, až na výše popsané výjimky je donatio inter virum et uxorem si 

vivi (darování mezi živými vdané ženě) zakázáno. Naproti tomu donatio inter virum et 

uxorem mortis causa (darování mezi manžely za života vdané ženě pro případ smrti) bylo 
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povoleno. Obdarování mělo nastat až v budoucnu, až manžel zemře. Manželství zaniklo 

smrtí a poté bylo darování obecně platné. Převod se stal účinný v momentě, kdy už nebyli 

manželé. 

 

9. Majetkové právo dítěte 
 

Majetkový poměr mezi rodičem a dítětem je v římském právu odvinut od Ulpianovy 

zásady „Filus familias nihil suum habet“. Tedy, že dítě pokud je pod vlivem pater familias 

(moci otcovské), tak vůbec nemůže realizovat svá majetková práva a pater familias je 

výhradním vykonavatelem moci rodinné, protože dítě je bezvýhradně otci podrobeno. Děti 

jsou nezpůsobilé disponovat majetkovými právy. Dítě, respektive syn, může v případě 

nouze a za otcovy nepřítomnosti domáhat se na soudě použití žalob (actones: depositi, 

iniuriarum, commodati = z úschovy, z půjčky a žaloba pro urážku na cti). Významnější 

odchylkou od hlavní zásady je ta, že za jistých okolností mohlo dítě podrobené moci 

otcovské mít majetek, který byl samostatný, čili oddělen od majetku pater familias. Synové 

měli na něm hospodařit podle instrukcí svého pána anebo volně dle své vůle. 

 

Tento majetek se nazýval peculium a dělil se na peculium castrense a na peculium 

profectium. Peculium castrense, tedy vojenské bylo za dob Hadriána uznáno jako synovo 

jmění v právním smyslu. Odlišně tomu bylo u peculia profectium, které fakticky náleželo 

synovi, ale z právního pohledu náleželo otci.  

 

Peculium byl majetek, který pater familias vyděloval pro své syny nebo otroky, aby na 

něm hospodařili, podle instrukcí otce či pána, anebo jen podle své vůle. Objektem pekulia 

mohlo být cokoli, např. pozemek, řemeslnická dílna, dopravní loď, peněžitá částka aj. 

Oddělením majetku (vytvořením pekulia) se nic neměnilo na jeho právním režimu. Otec 

měl i nadále vlastnické právo. Syn či otrok měl k pekuliu vztah pouze faktický. Otec mohl 

synovi pekulium kdykoli odejmout, proto také syn nadále nabýval majetek pro majitele 

moci. Při úmrtí syna či otroka spadalo pekulium zpátky do rodinného majetku. Faktické 

panství, hospodaření a podnikání syna nebo otroka nad pekuliem vlastním jménem dávalo 

pekuliu nejedenou docela zvláštní charakter. Bylo posuzováno jako quasivlastnictví 

a mlčky se začalo předpokládat, že syn či otrok může s pekuliem nakládat jakkoli. Otec 
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často ztrácel přehled o hospodaření s pekuliem. Uvolňování došlo až tak daleko, že se otrok 

mohl sám z pekulia vykoupit na svobodu od vlastního pána. Posléze se vžil usus, že otec 

nemohl synovi oddělený majetek ani odebrat. Udělal-li to bez vážného důvodu, bylo to 

občany považováno za nevhodné a v rozporu s dobrými mravy. Emancipuje-li otec syna 

a nestanoví nic o pekuliu, má se za to, že synovi pekulium zůstává jako jeho vlastní 

majetek. 

 

Institut pekulia synů rodiny prodělával osobitý vývoj od vlády Oktaviána Augusta. 

Tehdy se prvně objevila privilegia, která dávala synům rodiny právo volně pořizovat 

testamenty o majetku, který nabyli za doby vojenské služby „in castris“ (ve vojenských 

táborech). Později byla synům přiznána také volná dispozice tímto majetkem „inter vivos“ 

(tj. mezi živými) a nakonec bylo uznáno, že syn je vzhledem k tomu majetku ve stejném 

postavení jako pater familias k majetku rodinnému. Majetek dostal sice název „peculium 

castrense“ (pekulium táborové), avšak jeho pekuliární povaha se již projevovala jenom 

v tom, že pokud syn nepořídil o majetku testament, pak se tento majetek stal vlastnictvím 

otce (tak jako obyčejné pekulium otroka či syna). 

 

V  justiniánských novelách bylo stanoveno, že peculium castrense je objektem 

pravidelné posloupnosti intestátní. Výhody táborového pekulia se ve 4. století n. l. 

aplikovaly také na majetek, který syn obdržel za služby pro císaře nebo císařovnu, nebo 

který nabyl ve státních službách. Shora uvedené výhody pekulinárního majetku se 

vztahovaly i na duchovní nebo na advokáty. Takto vyjmutý majetek se označoval jako 

„peculium quasi castrense“ – jednalo se tedy pekulium stejného režimu, jako pekulium 

táborové. Nicméně se vyskytovaly další instituty kromě výše uvedeného peculiua castrense 

a peculiua quasi castrense, které měly schopnost prolomit majetkoprávní suverenitu otce 

rodiny.  

Tímto dalším institutem bylo tzv. bona materna. Tento institut vznikl za vlády 

Konstantina Velkého. Tento institut byl založen za účelem vynětí věci z otcovy pravomoci, 

kterou děti nabyly od matky bona materna či od bona materny genereis (matčiných 

příbuzných). Tyto věci spadaly formálně do majetkové sféry otce, nicméně otec se o ně 

musel starat, a to řečeno dnešní terminologií s péčí řádného hospodáře, navíc měl generální 

zákaz tyto věci zcizovat. 
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Dalším institutem, který byl nadán schopností prolomit majetkoprávní suverenitu otce 

rodiny a který nepřímo souvisel i s rostoucí oblibou volného manželství byl tzv. bona 

nuptialia. V tomto případě se jednalo o majetek, který syn či dcera získali sňatkem. Zde je 

nutné odkázat na výše zmíněné instituty věna a donatia ante nuptias a další. V právu 

justiniánském byl vývoj dovršen vytvořením kategorie, nazvané jmění adventiční – bona 

adventicia. Podle Digest je to majetek, který dítě „nabude ne z majetkové podstaty toho, 

jehož moci je podřízeno, ale z jakýchkoli důvodů jiných, byť by majetek získalo štědrostí 

osudu či vlastní prací a námahou“. Adventiční jmění dětí otec rodiny pouze spravoval a měl 

k němu právo usufruktu, disponovat s ním však mohl pouze se souhlasem dítěte, bylo-li 

dospělé, dítě samo potřebovalo zase souhlas otce. Testament o majetku nemohlo dítě pořídit 

ani se souhlasem otcovým, po smrti dítěte tedy majetek vždycky připadal intestátním 

dědicům.26 

 

Dosti odlišné postavení měla i zde filiae familias (dcera). Zatímco syn mohl odedávna 

platně uzavírat smlouvy a byl ze závazku z nich vyplývajících odpovědný a žalovatelný, 

a to i tehdy pokud se vymanil z moci otcovské, dcera neměla ještě ani v dobách klasického 

práva způsobilost uzavírat smlouvy. Tuto způsobilost nabyla až v právu nejnovějším. 

V Římě však bylo dosti častým jevem, že ze smlouvy uzavřené synem byl zavázán rovněž 

otec. Mezi otcem a dítětem, které bylo otci poddáno, nemohl vzniknout za žádných 

okolností žádný majetkoprávní vztah. Zejména otec rodiny nemohl takovéto dítě obdarovat. 

Právní vztah mezi výše uvedenými skutečnostmi nemůže vzniknout ani na základě 

právních událostí. Mezi otcem rodiny a dítětem jemu podrobeným nemůže vzniknout ani 

žádný soudní spor. Tyto zásady se týkají závazků a nároků z nich plynoucích. Obligační 

nároky a závazky dítěte z jeho kontraktů a kvasikontraktů s otcem nebo s osobami 

podrobenými pater potestas u identického pater familias byly pokládány za obligationes 

naturales. Pro obligationes naturales bylo typické například poskytnutí alimentů bez právní 

povinnosti. Císařskými reskripty byly dětem přiznány proti držiteli otcovské moci jisté 

zákonné nároky, které byly vymahatelné na soudě již za trvání moci otcovské, ale jen extra 

ordinem (mimo normální řízení). Uznání peculia castrensis jako vlastního a odděleného 

majetku syna vedlo k uzavírání úplně platných smluv mezi otcem a synem a také možnosti 

vzájemné žaloby a soudní pře. 

                                                 
26 Kincl, J.,Urfus, V., Skřejpek, M.:Římské právo: 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, 386 s., s 146. 
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10. Majetkové právo pro případ zániku manželství smrtí 

aneb dědické právo 
 

Pokud manželství zaniklo z důvodu smrti jednoho nebo druhé manžela, pak do jejich 

majetkoprávních poměrů zasahovalo dědické právo. 

Římské dědické právo bylo podstatně složitější, než naše současná právní úprava. 

Dědické právo bylo nejprve součástí práva rodinného, a to přestože se v něm vyskytoval 

prvek majetkoprávní. Právě tato vlastnost dědického práva určila, že zaujalo zvláštního 

místo v celém právním řádu. Co se zařazení dědického práva do právního systému týká, je 

nutné uvést ještě následující skutečnost. S ohledem na to, že Gaius ve svých komentářích 

členil témata a komentáře podle osob, věcí, závazků a žalob, neexistuje samostatný 

komentář obsahující materii práva dědického. Dědické právo je však obsaženo částečně 

v každém ze čtyř komentářů. Dědické právo je právem subjektivním, přestože jeho 

translační účinky vlastnického práva jsou absolutní.  

 Signifikantním znakem dědického práva je dědická posloupnost, která však není 

identická ve všech právních systémech a mění se i v průběhu času. Dědická posloupnost je 

přechod práv, zejména přechod majetkových práv ze zůstavitele na druhou osobu 

označovanou jako dědic. Smrt zůstavitele je tak rozhodující avšak rozhodně ne jedinou 

podmínkou k tomu, aby dědická posloupnost nastala. Další podmínkou přechodu práv na 

dědice je skutečnost, která tento přechod práv na dědice odůvodňuje. Tato další podmínka 

bývá v literatuře označována jako deleční důvod. Zde je nutné poukázat na nepřesnost 

právní terminologie v českém jazyce, kde se slovem dědic běžně označuje osoba uvedená 

v závěti. Ve skutečnosti je dědicem teprve osoba, na kterou nově přejde vlastnické právo 

k věci nebo právo po zůstaviteli. S ohledem na jazyk, ve kterém je tato práce psána, bude 

v ní termín dědic užíván promiskue. 

 

Dědická posloupnost v římském právu měla oporu v právní normě. Tato právní norma 

lhostejno, jestli obyčejová nebo zákonná stanovovala osobu, která se měla stát dědicem. 

Pokud na osobu dědice poukazovala právní norma, jednalo se o posloupnost zákonnou 

tj. intestátní. Pokud se dědicem stala osoba označená v závěti, pak se jednalo o posloupnost 

testamentární. V této souvislosti je záhodno uvést, že obě právě specifikované posloupnosti 

se v Římě vyskytovaly vedle sebe, a to prokazatelně již v zákoně dvanácti desek. Někteří 
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autoři se domnívají, že zákonná posloupnost, zde byla první. Pro tuto domněnku zde 

existuje řada logických důvodů. Nejvýznamnější důvod vychází opět z kultu ohniště staré 

římské agnátské rodiny. Tímto důvodem byly obyčeje, rituály a náboženská dogmata, tak 

jak jsou popsána ve druhé kapitole této práce. 

Zákonné posloupnosti (nejstarší) se účastnili podle Lex duodecim tabularum (zákona 12 

desek) na prvním místě tzv. zůstavitelovi sui, tj. příslušníci jeho familiae podrobení rodinné 

moci (ať už patria potestas, nebo manus).  

V nejstarším římském právu nemělo dědické právo čistě materiální ráz, neboť 

s vlastnictvím přecházely na dědice také sacra (obětní povinnosti). 

V intestátní posloupnosti mohl zůstavitel v závěti určovat i četné mimo majetkové 

dispozice, jako např. poručníky pro své děti či manželku. 

V době klasické začala pozvolně převažovat majetková povaha dědictví, která pak zcela 

zvítězila v právu justiniánském, a přiblížila tak římské právo ostatním právním systémům. 

Podstatným rozdílem oproti ostatním právním systémům, ostatně i oproti našemu 

současnému právnímu systému byla zásada univerzální sukcese.  Právě tato zásady byla 

nejcharakterističtějším principem pro obě uvedené posloupnosti. Například v právech 

řeckých nebo slovanských ručil dědic za závazky zemřelého, jen pokud vázly na 

předmětech, které se po smrti zůstavitele staly vlastnictvím dědice.27 

 

Nyní je vhodné uvést, že kromě dvou doposud uvedených posloupností se v římské říši 

postupem času vyvinula ještě posloupnost preatorská. S ohledem na vznik nové 

posloupnosti se první dvě posloupnosti začaly označovat jako posloupnosti civilní a dělili 

se na zákonnou a testamentární. Rovněž nově vzniklá posloupnost praetorská se 

diferencovala na posloupnost zákonnou a testamentární. Praetorská posloupnost 

odstraňovala tvrdosti užívaných právních norem (civilní posloupnosti). Praetor tak svojí 

pravomocí nejvíce ovlivnil následný vývoj v dědickém právu v Římské republice. Jeho 

změny práva však probíhaly za všeobecného konsensu a neměly by možnost se ujmout, 

pokud by se jim nedostávalo celospolečenské podpory. 

 

 

                                                 
27 Boháček, M.: Nástin přednášek o právu římském – právo dědické, Bratislava 1933, s. 3. 
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10.1. Civilní posloupnost 

 

Jak bylo uvedeno výše, má se zato, že civilní posloupnost byla vývojově starší než 

posloupnost prétorská. Platformou pro civilní posloupnost byly zákony z doby římských 

králů. Králové měli legislativní pravomoc. Důkazem toho, že králové byli skutečnými 

legislativcemi je sbírka Ius civile Papirianum, o jehož autorovi nám není mnoho známo. 

 Sbírka obsahovala znění zákonů leges regiae. Z královských zákonů je s dědickým 

právem spjat dle Plútarcha devátý zákon krále Numy Pompilia: Magnos Vestalibus dedit 

honores, inter quos testandi vivo patre ius, et reliqua sine tutore agendi, ut viverent ad 

exemplum matrum trium liberorum. V této normě udělil král Vestálkám velké pocty, mezi 

nimi právo pořídit závěť za života otce a ostatní náležitosti spravovat bez souhlasu 

poručníka stejně jako matky tří dětí.28 Z textu vyplývá, že potomci nemohli platně pořizovat 

závěť, dokud se nacházejí pod patria potestas. Vestálky (bohyně domácího krbu) měly 

z tohoto pravidla výjimku. Mohly svobodně testovat a nabývat majetek. Vesty byly kněžské 

bohyně, které kolem šestého roku života odcházely do chrámu na třicetiletou službu. 

 

Dalším a stěžejním zákonem je Lex duodecim tabularum. S trochou nadsázky by bylo 

možné Lex duodecim tabularum označit za quasiústava Římské republiky. 

 

Lex duodecim tabularum (asi 449 př. Kr.) stanovil hlavní zásady dědického práva 

následujícím způsobem: 

1. Přednost před zákonnou posloupností měla posloupnost testamentární: Uti legassit 

super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto. Jak kdo ustanovil o svém majetku nebo 

o poručenství nad svým hospodářstvím, tak budiž po právu.29 

2. Pokud zůstavitel nezanechal platný testament, ve kterém by vyjádřil svou vůli, 

nastupoval k dědictví nejbližší agnát: Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, 

adgnatus proximus familiam habeto.30 

3. Pokud zemřel zůstavitel bez dědice a bez závěti připadal jeho majetek agnátskému 

rodu: Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento. Pojem familia v tomto případě 

                                                 
28 Zákon XII desk, deska V. 3. Viz Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac: Praha 2001, s. 19. 
29 Zákon XII desk, deska V. 3. viz Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac: Praha 2001, s. 35. 
30 Zákon XII desk, deska V. 4. viz Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac: Praha 2001, s. 35. 
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označoval soubor rodinného majetku včetně sakrálních povinností.31 

4. Nezbyl-li z celého rodu již žádný příslušník, předpokládala se volná okupace osiřelého 

majetku. 

5. Pro případ, že bez závěti a dětí zemře římský občan-propuštěnec, stal se dědicem 

patron: Civis Romani liberti hereditatem lex XII tabularum patrono defert, si intestato 

sine suo herede libertus decesserit.32 

6. Skutečnosti, že součástí dědictví nebyla pouze aktiva a sacra (náboženské povinnosti), 

ale též pasiva, tj. dluhy zůstavitele, svědčí tento text: Ex lege XII tabularum aes alienum 

hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso iure divisum. – Podle Zákona 

dvanácti desek jsou dluhy zůstavitele rozděleny mezi jednotlivé dědice podle velikosti 

jejich podílů.33 

7. Vzhledem k tomu, že mezi spoludědici docházelo často ke sporům, a to jak o velikosti 

podílu, tak o užívání a dispozici s dědictvím, stanovil zákon i možnost případného 

soudní rozdělení zděděného majetku: Haec actio (familiae erciscundae) proficiscitur ex 

lege XII tabularum. – Tato žaloba (na rozdělení pozůstalosti) vychází ze Zákona dvanácti 

desek.34 

8. Testátora rovněž mohl závětí propustit vlastního otroka (otroky). K tomuto právnímu 

úkonu mohl zůstavitel připojit podmínku, pak Ulpián uvádí, že Sub hac conditione liber 

esse iussus „si decem milia heredi dederit“, etsi ab herede abalienatus sit, emptori 

dando pecuniam ad libertatem perveniet: idque lex XII tabularum iubet. Pokud byl 

někdo propuštěn závětí s tou podmínkou, že „zaplatí dědici 10 tisíc“, i kdyby byl 

dědicem zcizen, dá-li kupci peníze, nebude svobody: tak přikazuje Lex duodecim 

tabularum.35 

 

10.1.1. Zákonná civilní posloupnost 

 

Nejvýznamnější normou, která regulovala zákonnou civilní posloupnost, byl opět Lex 

duodecim tabularum. V oblasti zákonné civilní posloupnosti z něj vyplývají následující 

                                                 
31 Zákon XII desk, deska V. 5. viz Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac: Praha 2001, s. 35. 
32 Zákon XII desk, deska V. 8. viz Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac: Praha 2001, s. 35. 
33 Zákon XII desk, deska V. 9. viz Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac: Praha 2001, s. 35. 
34 Zákon XII desk, deska V. 10. viz Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac: Praha 2001, s. 35. 
35 Zákon XII desk, deska VII. 12. viz Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac: Praha 2001, s.35. 
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pravidla. 

 

Povolaný dědic musel být způsobilým stát se dědicem. Zejména bylo nutné, aby dědic 

byl římským občanem současně musel být subjektem práv, alespoň jako nasciturus. 

Dalším charakteristickým prvkem pro tuto nejstarší posloupnost bylo dědění rovným 

dílem podle hlav in capita. Pokud existovali vzdálenější příbuzní, pak si mezi sebou 

rozdělili díl svého předka (in stirpes- dědění podle kmenů). Lex duodecim tabularum 

rovněž přinesl nový prvek, a to zákonné dědictví pro nejbližšího agnáta agnatus proximus 

(sourozenci, popř. matka).  

 

Pokud zůstavitel neměl nejbližší a nutné dědice, pak dědictví připadlo nejbližšímu 

agnátovi. Pokud se však nestal dědicem dědic suus ani další agnátští dědicové, pak se 

stávali dědici gentilové. Teprve pokud nebylo jich, pak se dědictví stávalo res nullius (věcí 

ničí). Takto uvolněné dědictví se stávalo předmětem volné okupace. Pokud se stane 

dědictví věcí ničí, mohlo být předmětem dědického vydržení usucapio pro herede. Dědictví 

po ženě připadalo automaticky nejbližšímu agnátovi, protože žena byla osobou alieni iuris. 

 

Nejcharakterističtějším prvkem zákonné civilní posloupnosti v římském právu byla 

univerzální sukcese. Univerzální sukcese zavazovala dědice obecně a neomezeně, 

s výjimkou práv a závazků ryze osobní povahy. Mezi tyto ryze osobní závazky, které na 

dědice nepřecházely, patřila manus (manželská moc), patria potestas (moc nad 

podřízenými dětmi) nebo veřejná či soukromá funkce (magistratura nebo cura) a dále 

závazky z pohostinství (hospitium) či práva z patronátu (propuštěnec vůči bývalému pánovi 

a opačně). 

 Jinak přejímal dědic celou pozůstalost jako celkovou majetkovou hodnotu, kterou tvořila 

v zásadě nejen aktiva, ale i pasiva, bez ohledu na to, jestli to bylo pro dědice výhodné. 

Okamžikem smrti zůstavitele se stala majetková práva zůstavitele součástí majetkových 

práv dědice. V důsledku to znamenalo, že i když byl zůstavitelům majetek předlužen, musel 

dědic uhradit dluhy za zůstavitele, a to i tehdy, pokud dluhy převyšovaly hodnotu dědictví. 

Právně totiž neexistoval rozdíl mezi bývalým zůstavitelovým majetkem a současným 

majetkem dědice. 
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Z počátku byl nepříznivý důsledek univerzální sukcese obecně lhostejný. Například 

dědic zvaný suus et necessarius (vlastní a nutný), nemohl dědictví vůbec odmítnout, 

přestože dostal pak sebe i svou rodinu do materiálních potíží. 

 

Skutečnost, že v nejstarších dobách převažovali dědici nutní a vlastní nad ostatními 

dědici je patrná zejména z toho, že z povolaných osob Lex duodecim tabularum nazývá 

jedině suus slovem heredes a že na rozdíl od ostatních se stávají univerzálními sukcesory 

zůstavitele ihned okamžikem jeho smrti, aniž by se museli ujmout pozůstalosti. Zde se 

nevyžadoval delační důvod. Proto se pokládá dědická posloupnost těchto osob za prvotní 

typ římské posloupnosti.  

 

Charakter prvotního typu římské posloupnosti specifikuje Gaius ve svých Institutiones 

(2. 157.) následujícím způsobem: „Dědici vlastní se tak nazývají proto, že jsou to dědici 

domácí, kteří se i za života otce rodiny považují jaksi za vlastníky, tj. spoluvlastníky 

rodinného majetku. Proto také zemře-li někdo bez testamentu, má v prvé řadě místo 

dědická posloupnost dětí. Dědici nutní se jim však říká proto, že se stávají dědici za všech 

okolností, ať chtějí nebo nechtějí, právě tak bez testamentu, jako s testamentem.36 

Základní princip dědické posloupnosti spočíval v tom, že na místo patris familiae 

nastupovali (in locum succedere) sui, kteří byli na majetkových poměrech hlavy rodiny už 

za jeho života účastni. Nedostatek sui heredis působil v nejstarším právu ten následek, že 

dědická sukcese vůbec nenastávala. 

 

 V této souvislosti je nutné zmínit i dvojí význam slova familia. Slovo familia znamenalo 

jak souhrn rodinných příslušníků pod mocí jednoho svrchovaného patera familias, tak 

soubor majetku onoho muže. Přestože právně byl jediným vlastníkem právě pater familias, 

technický název tohoto souboru (a dále i prameny, viz níže) naznačují, že si Římané byli 

vědomi toho, nakolik se i ostatní osoby v rodině podílejí na jeho vytváření. 

                                                 
36 Latinský text: „Sed sui quidem heredes ideo appelantur, quia domestici heredes sunt ex vivo quoque 
parente quodammodo domini existimantur. unde etiam si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in 
successione liberorum. Necessarii vero ideo dicuntur, quia omni modo, sive velint sive nolint, tam ab intestato 
quam ex testamento heredes fiunt“. – Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách, přeložil Jaromír Kincl, 
Doplněk, Brno 1981, s. 111. 
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10.1.2. Testamentární civilní posloupnost 

 

Před počátky historického vývoje římského práva došel uznání institut testamentu. 

Testament se bez pochyby užíval už v dobách, které nejsou zcela hodnověrným způsobem 

zmapovány. Testament nejprve sloužil pro pater familias, aby si mohl pro případ smrti 

ustanovit osobu, která by nahradila neexistujícího suus. 

 

Na tuto funkci nejstaršího testamentu ukazuje jasně jednak jeho forma v kalátní komicii, 

obdobná formě právního jednání, kterým si mohl pater familias už za života „pořídit“ syna 

tzv. arrogací, a dále zásada „agnatione postumi testamentum rumpitur“, podle níž se zrušuje 

testament pokaždé, když po jeho zřízení přistoupí do familiae zůstavitele nový suus (ať 

narozením, nebo adopcí).37 

 

Nyní práce uvede základní nabývací způsoby v rámci nejstarší testamentární 

způsobilosti. Skutečnost, že získání pozůstalosti patří mezi nabývací způsoby, vyplývá 

z Gaiova zařazení této problematiky do části o věcech. 

 

V nejstarších dobách obecně platilo, že osoba podřízená cizí moci nemůže nabýt žádný 

majetek a tudíž nemůže být dědicem a získat pozůstalost. Gaius právě v části svého 

komentáře o věcech uvádí výjimky, kdy se osoba alieni iuris, přesto pozůstalosti ujmout 

může. Touto výjimkou byl pouze příkaz svého patris familias. 

Avšak vše, co z pozůstalosti získá, bude náležet nositeli moci (tento postup se týkal jak 

otroků, tak osob alieni iuris).38 U způsobů převodu majetku neopomíjí zmínit starobylý 

testamentární způsob pomocí bronzu a váhy, při němž se původně familiae emptor tzv. 

kupec rodinného majetku dostával do postavení dědice a z této pozice (na základě důvěry, 

kterou v něj testátor vkládal) měl splnit zůstavitelovy dispozice o nakládání s majetkem po 

jeho smrti. Tento způsob byl později nahrazen tím, že do testamentu byla jedna osoba 

zapsána jako dědic, zatímco jiná se jen naoko, aby se napodobilo staré právo (imitationem), 

přibírá jako kupec rodinného jmění.39 Tímto vývojem se pozice familiae emptora podstatně 

                                                 
37 Boháček, M.: Nástin přednášek o právu římském – právo dědické, vlastním nákladem, Bratislava 1933, 
s. 3. 
38 Gai. 2. 87. 
39 Gai. Inst. 2. 103. 
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změnila. Familiae emptor přestal být dědicem a stal se svědkem testamentu. 

 

Testament je jednostranný právní úkon, jehož nezbytnou složkou je jmenování dědice. 

Vždy byla přesně stanovena jeho forma, ať už se jednalo o jakýkoliv druh závěti. 

Testament musel vždy obsahovat ustanovení dědice, a to imperativní formou, od které 

bylo později upuštěno. Dědic musel být jednoznačně a určitě ustanoven. Ustanovení za 

dědice mohlo být vázáno podmínkou. Do splnění podmínky opatroval pozůstalost curator 

bonorum opatrovník. Pokud sepisoval testament někdo jiný než zůstavitel, nesměl 

testament obsahovat žádné ustanovení ve prospěch pisatele. V testamentu bylo přípustné 

jmenovat více dědiců dokonce i dědice alternativní. Při jmenování několika dědiců nebylo 

možné, aby každý dědil konkrétní díl, ale dědil určitý podíl z celé pozůstalosti. 

 

Z Gaiova výkladu rovněž vyplývá povinnost pateris familias neopomenout v závěti 

jmenovitě uvést jaký bude po jeho smrti vztah syna, který byl pod jeho mocí, 

k pozůstalosti. Pater familias byl tak povinen v závěti takového syna buď ustanovit 

dědicem anebo vydědit. Vzhledem ke skutečnosti, že vnuci či pravnuci automaticky 

nastupovali na místo svého předka, musel je testátor v závěti rovněž ustanovit za dědice 

nebo vydědit. Vztahovala se na ně totiž stejná pravidla jako na syna.  

Pakliže byl zrušen testament, stal se neplatným a nulitním testamentum nullum. 

Rozlišovalo se, zda byl zrušen z vůle zůstavitele nebo na základě jiných objektivně 

působících skutečností. Od počátku neplatný, tedy již od okamžiku vzniku, byl takový 

testament, u něhož nebyly dodrženy požadavky formy, nebo byl-li nespravedlivý. 

 

Následná neplatnost testamentu testamentum ruptum nastávala bez vůle zůstavitele, 

tehdy pokud testátorovi přibyl suus nebo pokud dědic pozbyl testamentární způsobilost. 

V rámci civilního testamentu mohl zůstavitel testament kdykoliv zrušit nebo odvolat, ale 

jen pořízením nového testamentu. 

 

Další podmínkou k platnému pořízení testamentu byla testamenti factio (testamentární 

způsobilost). Testamentární způsobilost se vyžaduje od osob, kterých se týkal obsah 

testamentu a lze ji dělit na aktivní a pasivní.  

Aktivní testamentární způsobilost se týkala testátora. Byl ji nadán jen římský občan sui 

iuris, pokud byl způsobilý k právním úkonům. Měli ji ženy sui iuris a synové s oběma 
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druhy pekůlia. Neměli jí osoby alieni iuris, otroci, nedospělci, choří.  

Pasivní způsobilostí museli být nadáni dědicové, aby na ně mohlo napadnout dědictví. 

Pasivní způsobilost neměli, ti kdož neměli aktivní dědickou způsobilost s výjimkou 

římského státu. Měl ji ten, kdo byl způsobilý vlastnit majetek. 

 

10.1.2.1. Formy civilního testamentu 

 

Nejstarší formou řádného civilního testamentu byl testament calatis comitiis. Pater 

familias přednesl před kurátním shromážděním svoji vůli ustanovit někoho dědicem.  

Další druhem byl mancipační testament prováděný formou (testamentum per aes 

libram). Platformou pro tento druh testamentu byl Lex duodecim tabularum.  

Mancipační testament existoval i v jiné formě a to v podobě tzv. nuncupatio. Pater 

familias symbolicky mancipoval svůj majetek jako celek na přítele (familie emptor) 

a přitom ho zatížil příkazem komu a jak má majetek po smrti pater familias odevzdat. 

Jakmile se provedla naoko mancipace, zůstavitel prohlásil svou vůli včetně jmenování 

dědice – testamentární nunkupace. Následně začal zvolna pronikat písemný testament, 

který byl nejprve spjat s mancipačním obřadem, když byla připojena testamentární listina, 

mancipace a k ní připojené prohlášení (nunkupace), všechny úkony musely probíhat naráz, 

listina měla jen funkci důkazní. Skutečný písemný testament se vyskytoval až v prétorské 

posloupnosti. Základní formou civilního testamentu byla však forma ústní. 

 

Dále však ještě existovaly mimořádné druhy testamentu, jako například testamentum in 

procinctu (testament udělený v šiku v boji), testamentum in militis (testament vojáka za 

války), testamentum ruri conditum (testament zřízený na venkově, stačilo pět svědků), 

testamentum in tempore pestis conditura (testament pořizovaný v době epidemie 

a nakažlivých nemocí. Všichni svědkové nemuseli být současně přítomni). Všechny 

mimořádné druhy testamentů měly společného jmenovatel, kterým byla absence požadavku 

na formu testamentu. 

 Posléze se testament začal užívat i jinak než jen jako nástroj pro ustanovení dědice. 

Novou funkcí testamentu se stala opačná dispozice. Jednalo se o vyloučení dědice 

z posloupnosti, tj. exheredatio (vydědění). Tímto úkonem zbavoval testátor dědice povahy 

heredis a vyhradil posloupnost (dědictví) jen jedinému z nich. Ačkoliv se institut vydědění 
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mohl jevit jako ryze negativním ve smyslu nezvětšením majetku dědice, existoval pro to 

dobrý důvod i způsoby, jak eliminovat negativní dopady na vyděděné. 

 

 Dnešní právní úprava konkrétně § 469 a § 469 lit. a obč. zákoníku v platném znění 

stanoví taxativní důvody, kdy může zůstavitel svého potomka z dědění vyloučit. Vydědění 

dnes znamená jednoznačné vyjádření negativního postoje rodiče k potomkovi právě ve 

smyslu nezvětšením majetku dědice. 

 

Naproti tomu římský pater familias nemínil dědice potrestat, vydědil-li je. Jeho 

úmyslem bylo zachovat jednotu rodinného majetku. Byl si vědom, že spoludědické vztahy 

stejně jako vztahy spoluvlastnické nebývají ideální a následkem vzájemných rozporů by 

mohlo dojít k rozdělení majetku a jeho následnému zmenšení, čemuž chtěl prozíravě 

předejít. Zabezpečil tedy ostatní (vyděděné) děti a manželku jinak. 

 

 Na tomto místě se práce dostává k institutu singulární sukcese. Jednotlivým 

obdarovaným se dostalo z majetku zůstavitele (nebo dokonce z majetku dědice) nějaké 

jednotlivé věci, zejména s alimentačním účelem. Tato poskytnutí mimo řádnou dědickou 

posloupnost se nazývají odkazy. Jejich předmětem nemusely být pouze věci (např. kráva), 

ale velmi často to byly i služebnosti - habitatio, právo bezplatného bydlení, usus (právo 

užívací) či ususfructus (právo požívací). Také právní členění odkazů je různorodé. Jednalo 

se jednak o legáta a jednak o fideikomisa. 

Legáty a fideikomisy se tato práce vzhledem k jejímu primárnímu zaměření na římské 

manželství podrobněji zabývat nebude. 

 

Na závěr kapitoly, která se zabývá, testamentem v rámci civilní posloupnosti je vhodné 

ještě uvést, že někteří badatelé (např. Bonfante40) považují dokonce exheredační funkci 

testamentu za nejstarší. Neustanovil-li pater familias bez vlastního dědice ani dědice 

z testamentu, zanikaly všechny právní poměry, jejichž byl zůstavitel subjektem, jeho smrtí. 

Aby nedošlo k volné okupaci res nullius kýmkoli, stanovoval Lex duodecim tabularum 

zvláštní pravidlo které bylo již shora uvedeno a nejspíš se rekrutovalo z práva zvykového. 

Majetku se tak měla ujmout určitým způsobem blízká osoba, tj. nejbližší agnát nebo 

                                                 
40 Bonfante, P. (překlad Vážný, J.) Instituce římského práva. Právník: Brno 1932. 
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nejbližší příslušníci rodu (gentilové). Těmito předpisy byly značně omezeny účinky volné 

okupace pozůstalostních věcí. Přestože se uvedené věci nadále považovaly za res nullius, 

způsobovalo právo vyhrazené ve prospěch agnátů následující okolnost. Jiný okupant 

nenabýval vlastnické právo k pozůstalostním věcem hned, nýbrž teprve vydržením. 

Avšak pakliže nabyl věci z pozůstalosti zákonem povolaný agnát nebo vydržením 

kterákoli jiná osoba, docházelo tak k následujícímu stavu. Zesnulý nezanechal sukcesora 

(který by ručil za jeho závazky), ale přesto nějaká osoba nabývala aktiva jeho majetku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že takovýmto způsobem by mohlo dojít ke zkrácení věřitele, což 

by ovšem ostře kontrastovalo se shora specifikovanou univerzální sukcesí, která zavazovala 

dědice neomezeně, existovala podle Lenela41 následující pojistka. S ohledem na právě 

uvedené je pravděpodobné, že tito nabyvatelé pozůstalostních předmětů ručili alespoň 

jejich hodnotou zůstavitelovým věřitelům. 

S určitostí je znám pouze další stupeň vývoje spadající do doby bezprostředně po vydání 

Lex duodecim tabularum, ve kterém se tyto osoby, jakmile se ujaly věcí, považují za 

heredes, tj. nabývají ex tunc od okamžiku smrti zůstavitele podobné postavení, jaké měl 

suus s tím rozdílem, že na ně nepřechází mimo majetkové složky. Později však předpisy 

pontifikálních ediktů výslovně stanovily i přechod sakrálních povinností.42 

 

Od Augusta byl na otvírání testamentů zainteresován i fiskus (státní pokladna). Závěti se 

měly otvírat před příslušným daňovým úředníkem, protože ten z jejího obsahu hned 

stanovil dědickou daň. Výše dědické daně činila pět procent. 

 

10.2. Praetorská posloupnost 
 

Byl to právě praetor, kdo nejvíce ovlivňoval vývoj dědického práva v Římské republice.  

Praetor nebo také prétor (z latinského prae-itor, "jdoucí vpřed- velitel") bylo původně 

označení dvou nejvyšších římských úředníků.  Od roku 367 př. n. l. se jejich pravomoc 

vztahovala na otázky pořádku a práva v hlavním městě. Praetor urbanus byl pověřen 

správou, péčí o veřejné i soukromé soudnictví a obecně aplikací práva. Do jurisdikce 

                                                 
41 Otto Lenel, významný německý právní romanista (1849-1935), autor zřejmě nejzdařilejší rekonstrukce prétorského 
ediktu Das edictum perpetuum, 1883, a dvousvazkového díla Palingenesia juris civilis, 1887-1889. 
42 O tom podrobněji viz Dostalík, P. Quis astrigantur sacris aneb přechod náboženských povinností patris familias na 
jinou osobu než dědice. In: Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch, Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava 
2007, s. 41 – 48. 
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praetora peregrina patřilo projednávání sporů mezi Římany a cizinci. Po svém zvolení do 

funkce, vždy před nastoupením do úřadu vyhlašoval, jakými zásadami se bude při nalézání 

práva řídit. Praetor mohl být také pověřen vojenskými úkoly. Prétoři bývali běžně stavěni 

jako správci do čela nově dobytých provincií. Počet praetorů byl několikráte navyšován. Od 

diktatury Cornelia Sully (okolo 138/134 př. n. l. – 78 př. n. l.) se počet prétorú opět navýšil 

na 16 a trvale působili v Římě. Každý prétor měl svůj vlastní obor a působnost. Od roku 

337 př. n. l. se praetory mohli stát i plebejové. 

Praetor svou činností fakticky dotvářel právo, i když teoreticky to nebylo jeho 

primárním úkolem. Praetorské dotváření práva však probíhalo za všeobecného konsensu. 

Praetorem dotvořené právo by nikdy nemělo možnost ujmout se, pokud by se mu 

nedostávalo celospolečenské podpory. 

 

10.2.1. Praetorská zákonná posloupnost 

 

Následující výklad začíná konstatováním Gaia, že všechny tyto nespravedlnosti 

dědického práva byly vylepšeny prétorským ediktem.43 Z toho je zřejmé, že původní 

intestátní posloupnost podle Zákona dvanácti desek byla v průběhu vývoje římského 

právního řádu podstatně modifikována (a později ještě výrazně změněna Justiniánem, jak je 

pojednáno dále), neboť preference agnátů přestala být vnímána jako spravedlivá. Hlavní 

nespravedlnost spočívala v tom, že ženy, pokud byly agnátky, ale nebyly consanguinei44, 

neměly dědické právo na pozůstalost, a pokud se neujal pozůstalosti nejbližší agnát, další 

(následující) již nebyl připuštěn. 

V návaznosti na nepříznivý důsledek univerzální sukcese, kdy dědic nemohl v rámci 

intestátní posloupnosti předlužené dědictví odmítnou, vznikla právě prétorská posloupnost. 

Prétor totiž vytvořil možnost dědictví nepřijmout. Tuto právní možnost nazval prétor 

beneficium abstinendi (dobrodiní zdržení se dědictví). Pro opačný případ, předlužení 

majetku dědice, měli věřitelé zůstavitele beneficium separationis (dobrodiní oddělení 

majetků). Dobrodiní oddělení mohl udělit prétor na žádost pozůstalostních věřitelů proti 

dědici zvanému heres suspectus (předlužený) tak, že z odděleného majetku zůstavitele se 

uspokojili nejdříve jeho věřitelé a teprve zůstatek byl vydán dědici. 

                                                 
43 Gai. 3. 25. 
44 Pokrevní příbuznost se určovala takto: germanae (plnorodí sourozenci, tj. se stejnou matkou i otcem), 
uterini (polorodí sourozenci se stejnou matkou) a consanguinei (polorodí sourozenci se stejným otcem). 



 66 

Prétorská intervence byla patrná i v otázce rozlišování dědiců nutných, 

vlastních, extraneů a v aplikaci výsady zdržet se dědictví. Cizím dědicům bývá ukládána 

tzv. cretio (lhůta na rozmyšlenou),45 zda chtějí či nechtějí pozůstalost přijmout. Dědic však 

nesměl zasahovat do vztahů mezi pozůstalými a ani se chovat, tak že pozůstalost spravuje. 

Pokud by tak učinil, považovalo by se to za konkludentní přijetí pozůstalosti a podle zásady 

semel heres, semper heres46 už by se jí nemohl vzdát. 

 

Prétor uděloval nezletilcům do 25 let, cretio (lhůtu pro rozhodnutí) za účelem 

rozhodnutí, zda pozůstalost přijmou nebo nikoliv. U osob do 25 let obecně platila ochrana 

proti škodě způsobené v právních vztazích z nezkušenosti a nerozvážnosti. Pro tyto případy 

jim prétor poskytoval ochranu stejně, jako když byli oklamáni obchodní zdatností staršího 

člověka.47
 

 

Aby však nebyli zkráceni věřitelé, pokud by cretio byla příliš dlouhá, nebo nebyla 

stanovena vůbec, stanovil praetor na žádost pozůstalostních věřitelů lhůtu. Pokud prétor 

nestanovil lhůtu, pak v tomto případě není legitimní dědic vázán žádnou zákonnou lhůtou, 

do kdy se má vyjádřit. Tuto lhůtu buď dědic přijme, nebo prétor dovolí věřitelům 

pozůstalostní majetek prodat.48 Dědic, ustanovený cum cretione (s uložením lhůty pro 

vyjádření), získá pozůstalost pouze tehdy, když ji formálně přijme. Pozůstalost by mu však 

nebyla odejmuta před uplynutím lhůty, i kdyby vyjádřil vůli pozůstalost nepřijmout. Pokud 

možný dědic lituje svého rozhodnutí a provede ještě v rámci této lhůty opačné formální 

rozhodnutí (tj. přijetí), stane se dědicem.49 Naopak dědic, kterému nebyla cretio50 uložena, 

nebo subjekt povolaný k dědictví intestátně, se projevením negativního rozhodnutí zbaví 

možnosti nabýt pozůstalost jednou provždy.51
 

Prétor dotvářením práva zejména chránil emancipované potomky zůstavitelů, kterým 

civilní právo nepřiznávalo žádnou dědickou posloupnost.52 Prameny však nehovoří o tom, 

že by tyto osoby byly na stejné úrovni jako civilní dědici. ,,Praetorský” dědic se nestal 

                                                 
45 Gai. 2. 164. 
46 Jednou dědic, navždy dědic. 
47 Gai. 2. 163. 
48 Gai. 2. 167. 
49 Gai. 2. 168. 
50 Za přiměřenou lhůtu se považovalo 100 dní. Viz Gai. Inst. 2. 170. 
51 Gai. 2. 169. 
52 Gai. 3. 26. 
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dědicem v původním smyslu slova (síle závěti se totiž rovnal jen zákon nebo jiný právní 

předpis téže síly),53 ale prétor mu poskytl držbu pozůstalosti, takže se dostal do postavení 

dědice (heredis loco).54 Jako účel prétorských zásahů bylo uváděno to, že jde o zajištění 

stavu, aby nikdo nezemřel bez nástupce.55 

 

V rámci prétorské zákonné posloupnosti, prétor rozšířil okruh povolaných dědiců oproti 

civilní zákonné posloupnosti o pokrevně příbuzné, kteří se smrtí zůstavitele vymanili z jeho 

moci (tj. emancipovaný syn nebo dcera).  

 

Prétor rozdělil dědice do čtyř tříd. 

A) Unde liberi – do této třídy patřili dědici v širším slova smyslu. Dědit mohli všichni 

potomci bez rozdílu pohlaví. Lhostejno též bylo, jestli v okamžiku smrti zůstavitelé, byli 

dědici nebo nebyli pod jeho patria potestas. Rozdíl mezi držbou bonorum possessio (cum 

re) a držbou bonorum possessio (sine re) je vysvětlen níže. 

B) Unde legitimi – v této třídě dědili ti, kteří dědili dle civilní zákonné posloupnosti. 

Dědicům se přiznávalo bonorum possessio (sine re). 

C) Unde cognati – do této třídy patřili všichni vedlejší pokrevní příbuzní až do 6. 

stupně a ze 7. stupně bratranci a sestřenice. I zde přiznaná bonorum possessio byla sine re.  

D) Unde vir et uxor – pakliže nebyl žádný příbuzný ze shora uvedených skupin 

oprávněný dědit, dědili manželé mezi sebou.  

 

Obecně platilo pravidlo, že nejprve byly povolány k dědické posloupnosti bližší třídy. 

Bližší třída vylučovala vzdálenější třídu. V jednotlivých třídách měl dědic bližšího stupně 

přednost před dědicem vzdálenějšího stupně (successio graduum). Toto pravidlo bylo dále 

modifikováno principem dědění in capita (podle hlav). Pokud způsobilý potomek k dědění 

nedědil (zemřel), pak dědil jeho potomek (byl-li způsobilý) avšak jen podíl svého předka. 

 

 

 

                                                 
53 Gai. 3. 32. 
54 Ani získáním držby pozůstalosti se osoba oprávněná nestávala kvíritským vlastníkem pozůstalostních 
věcí, pouze jejich držitelem. Kvíritské vlastnictví získávala až po uplynutí vydržecí lhůty. Viz Gai. 3. 80. 
55 Gai. 3. 33. 
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10.2.2. Praetorská testamentární posloupnost 

 

Prétor chránil nejen osoby, které podle civilního práva byly v rozporu s ekvitou 

opomenuty, ale i osoby, které byly ustanoveny vadným testamentem. Těm uděloval držbu 

pozůstalosti secundum tabulas na žádost povolením interdictu Quorum bonorum. 

Ani udělení držby pozůstalosti však nutně nemuselo znamenat, že osoba nakonec 

pozůstalost skutečně získá. Rozlišovala se totiž účinná (cum re) a neúčinná (sine re) držba 

pozůstalosti. Neúčinná zajišťuje dědictví jen tehdy, pokud se nepřihlásí civilní dědic. Gaius 

demonstruje, že pokud dědic z platného testamentu o držbu pozůstalosti nepožádá, zatímco 

o ni požádá osoba, která by dědila nebýt testamentu, může tuto pozůstalost dědic evinkovat 

(tj. získat pořadem práva pro sebe).56 Situace byla obdobná jako při přednostním postavení 

věřitele před věřiteli jinými. 

 Další významná korekční úloha prétora v dědickém právu se projevovala tehdy, když 

testament byl podle požadavků civilního práva neplatný (případně rumpitur) pro některou 

z vad obsahu, formy nebo dodatečnou nezpůsobilost testátora. Gaius říká, že pokud byl 

takový testament zapečetěn pečetěmi sedmi svědků, mohla osoba v něm zapsaná požádat 

o držbu pozůstalosti podle závěti (bonorum possessio secundum tabulas).57 

 

Další oblastí dědického práva, kterou praetor dotvářel, byla posloupnost po propuštěnci. 

Podle Gaia nebylo důvodu ke stížnosti, pokud propuštěnec v závěti zanechal vlastního 

dědice a o patronovi se v závěti nezmínil. Tím byl patron58 vyloučen z pozůstalosti. Jinak 

se ale nahlíželo na vyloučení patrona59 z dědění, pokud propuštěnec zanechal děti jen 

adoptivní, nebo manželku cum manu. Na takovou závěť se hledělo jako na nespravedlivou 

(iniquum erat).60 Proto byla prétorským ediktem omezena testovací svoboda propuštěnců 

na polovinu, druhou polovinu musel zanechat patronovi. Pokud tak neučinil, testament sice 

nepozbýval platnosti, ale patronovi byla udělena držba pozůstalosti contra tabulas (proti 

závěti).61 Úspěšně patrona vyloučit mohly pouze přirozené děti patrona, a to i tehdy, když 

                                                 
56 Gai. 3. 36. 
57 Gai. 2. 147. 
58 Bylo-li patronů více (tj. dříve vlastnili otroka ve spoluvlastnictví), pak i v případě, že jejich 
spoluvlastnické podíly v době otroctví byly různé, budou jejich dědické podíly po propuštěnci rovné. Viz Gai. 
Inst. 3. 59. 
59 Nebo jeho syna. Ustanovení o dědických nárocích patronů se vztahovala i na jejich syny. Viz Gai. Inst. 
3. 45. Ještě lepší postavení příslušelo synovi patrona, pokud měl sám děti. Viz Gai. Inst. 3. 53. 
60 Gai. 3. 40. 
61 Gai. 3. 41. 
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byly emancipovány, a dále buď byly v testamentu určeny za dědice, nebo o nich nebyla 

v testamentu zmínka (tehdy žádalo držbu pozůstalosti contra tabulas). Vyděděné 

propuštěncovy děti ale nemohly nárok patrona odrazit. Pokud však propuštěnec zanechal 

dvě děti, měl patron nárok jen na třetinu. Pokud propuštěnec zanechal62 tři a více dětí 

patron nároky ztrácel.  

Později dle zákona Papia byl nárok patrona na majetek po propuštěnce-ženě zajištěn 

silněji. Ženy bez souhlasu patrona nemohly platně testovat. Pokud žena nezanechala platný 

testament, zdědil vše patron, neboť žena nemohla mít dědice suus, nebyla nadána 

otcovskou mocí. Právem čtyř dětí podle Papiova zákona se však propuštěnky zbavovaly 

poručníka a patron mohl uplatnit podle počtu dětí (které byly živé v okamžiku smrti 

propuštěnky) jen nárok na virilní díl. Právě právem čtyř dětí mohly ženy nově pořizovat 

testament, a to i bez souhlasu poručníka.63 Pokud žena zanechala čtyři děti a uvedla je 

v závěti, pak patronovi připadla jedna pětina jejího majetku. Pokud by žena přežila všechny 

své děti připadla by patronovi pozůstalost celá. 

Čtenáře této práce jistě nemůže překvapit, že se jinak pohlíželo na práva syna patrona 

a na práva dcery patrona. Syn zásadně vstupoval do dědických práv svého otce vůči jeho 

propuštěnce. Dceři příslušel pouze virilní díl, a to jen tehdy, pokud zemřela propuštěnka 

bez testamentu.64 Patronkám až do účinnosti zákona Papiova nebyly přiznány žádné 

dědické nároky vůči svým propuštěncům, pokud propuštěnci zanechali vlastní dědice. 

Pouze patron (nikoliv patronka) mohl v rámci prétorské testamentární posloupnosti 

vymáhat polovinu pozůstalosti propuštěnce (Gaius ho nazývá nevděčným – ingratus) proti 

nárokům adoptivních dětí, manželky nebo snachy držbou pozůstalosti contra tabulas.65 

Pokud zemřela propuštěnka po zřízení platného testamentu, byla z dědění vyloučena, pokud 

neměla žádné děti. Avšak patronka, která porodila děti, měla stejné právo proti závěti jako 

patron dle Papiova zákona.66
 

 

 Závěrem této kapitoly, která pojednává o prétorské posloupnosti, se v návaznosti na 

funkci prétora práce zmíní o základních procesních pravidlech dědického řízení. 

 Při sporech, které určovaly vlastnické právo k věcem z pozůstalosti, bylo vždy nutné 

                                                 
62 Gai.  3. 42. 
63 Gai.  3. 44. 
64 Gai.  3. 47. 
65

 Gai.  3. 49. 
66

 Gai.  3. 52. 
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fyzicky přinést dotyčnou věc, která byla předmětem dědického sporu přímo na soud. 

Postačilo však ke splnění této podmínky přinést pouze vzorek z celé pozůstalosti nebo 

z rozporovaného předmětu. 

Další procesní zajímavostí, která ukazuje aplikaci prétorské posloupnosti v praxi je tzv. 

žalobní formule s fikcí. V dědickém řízení žaloval s fikcí dědic, který žádal o udělení 

pozůstalostní držby, ačkoliv nebyl dědicem v pravém slova smyslu. Nastoupil však na 

místo zemřelého dle prétorského práva a nebyl tak dle civilní posloupnosti dědicem. 

Označoval se za něj jen fiktivně. Nemohl ani použít formulaci „patří mi to“67 Další rozdílná 

úprava v prétorské posloupnosti oproti posloupnosti civilní byla obsažena v institutu 

promlčení. V civilním právu obecně platilo, že dědický nárok byl nepromlčitelný. Avšak 

v prétorském právu se oprávněná osoba mohla domáhat svého nároku pouze ve lhůtě 

jednoho roku. 

Poslední zmínkou v oblasti prétorské posloupnosti budou prétorské příkazy neboli 

interdikty. Interdikty měly tři formy prohibitorní (zakazující), restitutorní (navracející) nebo 

exhibitorní (přikazující něco vydat). Nejvýznamnějším interdiktem byl Quorum bonorum, 

který sloužil k nabytí držby. Každý, kdo držel nějakou část majetku z pozůstalosti, musel 

osobě, které svědčila držba Quorum bonorum, majetek uvedený v interdiktu vrátit. Interdikt 

Quorum bonorum nemohl být použit opakovaně tzn., že osoba, která držbu prostřednictví 

tohoto interdiktu jednou nabyla a následně o ní byla připravena, nemohla se jí úspěšně 

opakovaně domoci.  

 

10.3. Justiniánská posloupnost 

 

Císař Justinián se zasloužil o sjednocení a vylepšení římského práva a podstatnou měrou 

přispěl k tomu, že římské právo neupadlo v zapomnění. Autor této práce se, proto domnívá, 

že si Justinián a jeho kodifikace zaslouží stručné připomenutí čtenáři této práce. 

Kodifikace římského práva císaře Justiniána, který žil v letech (527–565) se nazývá 

Corpus iuris civilis (CIC). Název pro tuto pozdně antickou kodifikaci je z roku 1583.  

V pozdní antice dospělo římské právo k úpadku, takže současníkům nezbylo než se 

obracet k vrcholným právnickým dílům minulosti, jímž však zhusta již nerozuměli. 

                                                 
67  Gai. 4. 34. 
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Dokladem toho je citační norma z roku 426 n. l.Ta však přestávala stačit. Proto mladý císař 

Justinián pověřil schopného právníka Triboniana, aby sestavil úplné sebrání římského 

práva. 

Jako první vznikl Codex Iustinianus, platný od 7. 4. 529 n.l., účinný od 16. 4. 529 n. l. 

Jednalo se o úřední sbírku císařských zákonů v 10 knihách. Vrchol justiniánské kodifikace 

jsou Digesta seu Pandectae (česky Sbírka neboli Dílo vše obsahující), platná od 16. 12. 533 

n.l., účinná od 30. 12. 533 n. l. Je to kompilace děl předních římských právníků za 

uplynulých 1000 let v 50 knihách. Dvě knihy jsou věnovány trestnímu právu a říká se jim 

Libri terribiles. Třetí a poslední částí jsou Institutiones seu Elementa (česky Úvod čili 

Základy), platné od 21. 12. 533 n. l., účinné od 30. 12. 533 n. l. Nejedná se o nic jiného než 

prakticky doslova převzatou Gaiovu učebnici práva. Obsahuje však i řadu nových 

ustanovení. Byla používána studenty v prvním ročníku studia práva. 

 

Poté císař rozhodl, že Codex nemá patřičnou úroveň. Proto vydal novou sbírku ve 

12 knihách – Codex Iustinianus repetitae praelectionis, platný od 16. 12. 534 n. l., účinný 

od 29. 12. 534. Tím byla justiniánská kodifikace kompletní. Císař sám ji označoval jako 

tria volumina. Do CIC jsou někdy počítány Novellae leges (Leges post Codicem). To je 

však pouhá soukromá sbírka bez úřední závaznosti.  

Všechny staré prameny práva, které nebyly v CIC, pozbyly závaznosti, tedy i citační 

zákon. Na východě přestal být CIC používán po vydání Basilik (9. století). Na západě ani 

nebyl znám. Teprve v roce 1075 n. l. byl náhodně objeven jeho manuscript. To je počátek 

recepce římského práva na západě a jeho ohromného rozvoje. Centrem studia římského 

práva byla nová gotická instituce – universita v Bologni. 

 

10.3.1. Justiniánské změny dědického práva 

 

Pod vlivem vývoje křesťanského náboženství se Justiniánovi jevilo římské právo jako 

nespravedlivé. Rovné postavení osob v římském právu, tak jak ho známe dnes, v něm 

nebylo zakomponováno. Justinián se, proto rozhodl tvrdosti a nespravedlnosti právního 

systému odstranit. 
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Císař Justinián přidal roku 531 n. l.novou formu ochrany,68 a to tak dokonalou, že ji 

převzaly i moderní zákoníky. Nová forma ochrany chránila dědice stejně, jako ho chrání 

dnešní platná úprava v občanském zákonu. Dědic totiž nově ručí za pasiva jen do výše aktiv 

dědické pozůstalosti. Tato nová forma ochrany dědice se označovala beneficium inventarii, 

dobrodiní soupisu majetku. Pořídil-li dědic do 90 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o delaci, za 

přítomnosti notáře a 3 svědků soupis veškerého pozůstalostního jmění, nejenže ručil 

věřitelům zůstavitele jen těmito předměty, ale zůstávala mu navíc zachována i Falcidiánská 

kvarta (tj. nárok na jednu čtvrtinu nezatíženého dědictví). Pokud se na nějakého věřitele již 

nedostalo, mohl se hojit jen na odkazovnících. 

Justinián si dále předsevzal, že právo a jeho aplikování sjednotí v celé Východořímské 

říši. Vedla ho „nostra pietas omnia augere et in meliorem statum reducere desiderans in 

duabus constitutionibus“69 a vnášel do systému „nova humanitatis ratione“ Tento nový 

lidský pohled, zřejmě vedl ke změně mnohých úprav i v oblasti otroctví. 

Významná změna se udála v právní teorii v oblasti klasifikace institutu pozůstalosti. Dle 

Gaia se institut pozůstalosti neřadil ani mezi věci movité, ani mezi věci nehmotné. Řadil se 

do skupiny „ostatních věcí“. Justinián nově klasifikuje pozůstalost mezi nehmotné věci, 

které existují jen právně a nelze se jich dotknout (stejně je zařazeno i právo dědit).70 
 

10.3.2. Zákonná justiniánská posloupnost 

 
Justinián upravil zákonnou posloupnost dvěma novelami, a to novelou č. 118 z roku 543 

a novelou č. 127 z roku 548. Tyto novely s konečnou platností ze zákonné posloupnosti 

odstranily starý agnátský princip. Nadále vycházela intestátní posloupnost výlučně 

z kognátských vztahů. 

Ponechal přitom jako rozhodující kritérium při povolávání dědiců k jednotlivým třídám 

successio ordinum a gradum (kritérium stupňů), in capita (hlav) a in stripes (kmenů) tj. 

systém respektoval matčinu i otcovu příbuzenskou větev. Systém povolávání dědiců byl 

tedy stejný jako v prétorské zákonné posloupnosti. 

 

 

 

                                                 
68 Bartošek, M. Encyklopedie římského práva, Panorama: Praha 1981 (dále jen Bartošek Encyklopedie), s. 90. 
69 Laskavost, usilující o zdokonalení úpravy předchozích dvou konstitucí. 
70

 Inst. 2. 2. 2. 
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Justinián rozdělil všechny pokrevní příbuzné do níže specifikovaných čtyř tříd: 

1. descendenti (potomci zůstavitele), 

2. ascendenti (předci) plnorodí sourozenci, tj. ti, kteří měli stejné rodiče jako zůstavitel, 

3. uterini polorodí tj. ti, kteří měli pouze jednoho společného rodiče se zůstavitelem 

a jejich děti pokud polorodní rodiče zemřeli dříve než jejich děti, 

4. všechny ostatní vedlejší agnáti. 

 

Přestože obě novely mlčely o pozůstalém manželovi (manželce) je třeba vycházet 

z toho, že ohledně dědění mezi manželi, se i nadále vycházelo s předešlé právní úpravy 

prétorského práva (Unde vir et uxor). Důsledkem neomezeného povolávání kognátů se 

zákonitě zhoršilo postavení pozůstalého manžela (manželky). 

Z uvedeného důvodu Justinián zmírnil negativní důsledek tohoto stavu novelami č. 53 

z roku 537 n. l. a novelou č. 117 z roku 542 n. l. Tyto novely přiznaly vdově, která 

nedisponovala majetkem ani věnem nárok na čtvrtinu manželova majetku. Tento nárok byl 

však limitován částkou ve výši 110 funtů zlata. 

 

10.3.3. Změny v oblasti testamentární posloupnosti 

 

Významnou změnou v rámci testamentární posloupnosti bylo propouštění otroků na 

svobodu. Doposud bylo neplatné testamentární ustanovení, kterým byl propuštěný otrok, 

jehož pán v závěti určil dědicem, ale opominul mu zároveň udělit svobodu. Tento právní 

úkon byl neplatný pro nedostatek formy. Od účinnosti Justiniánovy právní sbírky tato 

formální tvrdost odpadla a otrok uvedený v testamentu se stal svobodným. Situace byla 

posuzována z hlediska vzájemné výhodnosti. 

 

Testátor měl dědice, který v případě předlužení pozůstalosti ponese újmu na cti místo 

něho. Zatímco otrok získá svobodu.71 Pokud však zůstavitel ještě za svého života otroka 

zcizil, ten nenabyl svobodu ani, pokud byl testamentem propuštěn na svobodu. Jako 

zcizený, zejména pokud byl zároveň propuštěn a ustanoven dědicem, nemohl být ani 

svobodným, ani dědicem.72 

 

                                                 
71 Inst. 1. 6. 1. a Inst. 2. 14. pr. 
72 Inst. 2. 14. 1. 
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Obdobně se změnil právní pohled na formální přísnost, s jakou byla posuzována 

neplatnost testamentárního propuštění otroka v případě zadlužení pozůstalosti, přestože 

hrozilo reálné zkrácení věřitelů. Pro alienatio in fraudem creditorum. Justininián podmínil 

neplatnost propuštění otroků testamentem úmyslem zkrátit věřitele. Zůstavitel, kterému 

nebyl prokázán úmysl zkrátit věřitele, propustil otroka závětí platně. Toto reforma byla 

odůvodňována tím, že lidé často přisuzují svému majetku větší hodnotu, než jakou skutečně 

má.73 

Další významná liberalizace úpravy v rámci testamentární posloupnosti souvisela 

s testamentárním propuštěním libovolného počtu otroků. 

Justinián měl za to, že „bylo neúnosné“, aby způsobilý římský občan starší čtrnácti let, 

který jako osoba sui iuris směl svobodně nakládat se svým majetkem i testovat, nesměl 

propustit libovolný počet svých otroků.74 V této novele se dokonale zrcadlí kulturně 

politický vývoj, který se za období více než čtyři sta let v římské společnosti odehrál. 

Zatímco v době Gaiově byla dávána přednost zajištění otrocké pracovní síly pro 

pozůstalost, v době Justiniánově již zjevně ztrácela význam. Otrocká síla ztrácela na 

potřebnosti, protože ji bylo možno nahradit levnou pracovní sílou nájemní tzv. coloni. 

Tentýž důvod vedl k přímému zrušení lege Fufia Caninia (stanovil věkové hranice 

propouštěného otroka). Justinián považoval za nutné zrušit každé ustanovení, které nebylo 

dost lidské, bylo v rozporu s přirozeným právem („v jistém smyslu nepřálo svobodě“) 

a jevilo se nelogické. Zjevnou nespravedlností bylo pravidlo, že živí směli svobodu udělit 

neomezeně, zatímco zemřelí (testátoři) nesměli.75 Rovněž zde se významně projevila 

změna právního náhledu na situaci. 

 

Další oblastí kde je zřetelná změna v náhledu společnosti na otroky, je oblast, ustanovení 

otroka do funkce poručníka. Otrok mohl být testamentárně ustanoven poručníkem nejen 

tehdy, pokud byl zároveň propuštěn, ale i tehdy, když tento postup byl opominut. Zachoval 

se však i nadále zákaz ustanovení otroka poručníkem s podmínkou „pokud bude 

svobodný“. Zákon jej totiž považuje za propuštěného mlčky právě ustanovením za 

poručníka. Obecně se však nahlíželo na situace, kdy byl otrok ustanoven poručníkem, 

protože testátor měl za to, že je svobodný, jako na neplatné ujednání. 

                                                 
73 Inst. 1. 6. 3. 
74 Inst. 1. 6. 7. 
75 Inst. 1. 7. 
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Dalším pokrokem, který přinesla justiniánská legislativa, bylo zavedení jednoduchého 

a rovného práva pro syny i dcery nebo další potomky v mužské linii. Všichni, ať 

kteréhokoli pohlaví, ať pod vlivem patria potestas nebo emancipovaní, měli právo buď být 

ustanoveni dědici, nebo být výslovně vyděděni. Výjimka platila pouze pro testamenty 

vojenské (zřízené při vojenské operaci), kde mlčení bylo považováno za vydědění.76 

 

Mezi Justiniánovy reformy v oblasti dědického práva rovněž řadíme rozsáhlou úpravu 

dědických podílů. Pokud v testamentu nebyly podíly uvedeny, nevznikaly pochybnosti 

a velikost podílů. Podíly všech spoludědiců byly stejné.  Pokud však zůstavitel v testamentu 

u některých spoludědiců podíly uvedl a u jiných spoludědiců nikoliv, tvořila pak zbývající 

část pozůstalosti celek. Tento celek patřil těm, o jejichž podílu závěť mlčela. Předpokládalo 

se, že výše podílů pak byla pro právě uvedenou skupinu stejná. 

Pokud však celá pozůstalost již byla rozdělena, snižovaly se určené podíly o polovinu 

a zbytek pak náležel dědicům bez určeného podílu. Nově již nezáleželo na pořadí, v jakém 

byly osoby uvedeny ve větě v testamentu. Dříve bylo pořadí v testamentu podstatné.77 

 

Zůstal-li nějaký dědický podíl volný, pak nastupovala tacetní akrescence (přírůstek) 

podle velikosti stanovených podílů. Naopak pokud podíly překračovaly celek, pak se 

automaticky prováděly tacetní srážky. Pakliže byli ustanoveni čtyři dědici k jedné třetině, 

pak se vycházelo z premisy, že každému připadla jedna čtvrtina z uvedeného podílu. Pokud 

je již celá pozůstalost rozdělena, potom jsou dědici uvedení v testamentu oprávněni jen 

k její polovině a Ti ostatní k druhé polovině. 

 

Justinián rovněž povolil podmínečné ustanovení dědice (sub conditione). I nadále však 

nepřipouštěl časové určení (dies) podmínky, a to ani „ke dni“, ani „ode dne“. Připojená 

časová lhůta se považovala za nenapsanou a dědic se považoval za ustanoveného bez lhůty 

(čímž byla zachována platnost testamentu).78 

 

Velkým přínosem justiniánské kodifikace v oblasti dědického práva bylo sjednocení 

předpisů o formálních a obsahových požadavcích testamentu. Justinián precizně popisoval, 

                                                 
76 Inst. 2. 13. 5. a 6. 
77 Inst. 2. 14. 6. 
78 Inst. 2. 14. 9. 
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jak došlo k tomu, že testamentární požadavky byly vlastně trojrozměrné: civilní právo 

stanovilo formu per aes et libram, zatímco prétor chránil i neformální závěti, ovšem pokud 

na nich bylo sedm pečetí, což civilní právo nevyžadovalo. 

Jak se civilní a prétorské právo vlivem císařských konstitucí sbližovalo, požadovala se 

nejen přítomnost sedmi svědků, ale i jejich pečeti. Nakonec tedy byla nutná nepřetržitá 

přítomnost uno kontextu (ve spojení) sedmi svědků, podpis testátora a svědků a ještě jejich 

pečeti.79 Justinián požadavky doplnil o nutnost vlastnoručního zápisu jména dědice 

zůstavitelem.80 

Ohledně svědků platilo, že zatímco vyloučenými osobami byl kromě žen alieni iuris, 

nedospělců, otroků, němých, hluchých, šílenců, marnotratníků, intestabilis a osob v moci 

testátora i ustanovený dědic.81 Odkazovník a fideikomisář svědčit u testamentu mohli, 

neboť nebyli považováni za právní nástupce zůstavitele.82 

 

Dříve, před Justiniánovými reformami, bylo neúčinné zařadit v závěti odkaz před 

ustanovením dědice. Justiniánovi se naopak jevilo jako nespravedlivé dogmaticky dbát na 

pořadí institucí uvedených v testamentu. Překrucovala se tím pravá vůle zůstavitele. 

Justinián tuto nespravedlivost (ostatně i jako i jiné nespravedlnosti) odstranil. Nově bylo 

možno zřídit odkaz kdekoliv v závěti. Nově se též považovalo za vhodné, aby propuštění na 

svobodu mělo přednost před majetkoprávními úkony. 

 

V procesní rovině se Justiniánovy novely, které jak již bylo zmíněno, byl motivovány 

zejména spravedlností odrazily v novém institutu querella inofficiosi testamenti (žaloby na 

nespravedlnost testamentu), která (při úspěšné obhajobě) ruší testament, ačkoli ho nečiní 

neplatným. Dříve tato žaloba příslušela neopomenutelnému dědicovi, jehož zůstavitel ani 

řádně nevydědil. Nově se pozůstalým nabízela možnost tímto procesním prostředkem 

napadnout jinak bezvadnou závěť. Tento nový procesní instrument náležel i předkům 

zůstavitele. Ve výjimečných případech mohli tuto žalobu úspěšně použít i sourozenci 

zůstavitele, ale jen proti extraneům, kteří byli nemravní.83
 

 

                                                 
79 Inst. 2. 10. 3. 
80 Inst. 2. 10. 4. 
81 Inst. 2. 10. 6., 9. a 10. 
82 Inst. 2. 10. 11. 
83 Inst. 2. 18. 1. 
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Justinián omezil tuto žalobu jako krajní prostředek. Nesměl ji podat jen ten, kdo již 

vyčerpal veškeré alternativní možnosti pro uplatnění dědického nároku. Pokud z jiného 

právního důvodu získal třeba jen část majetku zůstavitele, pak nemohl kverelu použít. 

Pakliže dědic z testamentu nabyl byť jen jedinou věc a jeho podíl byl doplněn (boni viri 

arbitrium), pak bylo užití kverely již vyloučeno.84 Když dědic získal jakýmkoli právním 

způsobem legitimní podíl ¼ (např. součtem odkazů nebo darováním inter vivos85 nebo 

mortis causa), bude aktivní legitimace k podání kverely rovněž vyloučena.86 Stanovená ¼ 

pozůstalosti se však vztahuje na všechny osoby, které požadují náhradu za své vydědění – 

rozdělují si ¼ in capita (podle hlav).87 
 

10.3.4. Justiniánovy reformy upravující adopční proces 

 

Adopcí se práce na tomto místě zabývá ze dvou důvodů. Prvním důvodem je vznik 

testátorových dědiců, tzv. Sui, jako důsledek adrogace. Druhým důvodem je skutečnost, že 

adrogace (adopční proces) poslouží jako můstek pro návrat do rodinného práva.  

Dříve se adrogace prováděla před komiciemi a adoptovaný dospělý muž se spolu s jeho 

rodinou po předběžném dobrozdání kolegia pontifiků podrobil otcovské moci a stal se 

osobou alieni iuris. Tehdy bylo účelem kromě hospodářského užitku zachovat význačné 

patricijské rody a rodiny a jejich kult mrtvých. Za Justiniána (rovněž z praktických důvodů 

– komicie už neexistovaly) byl ustanoven úřední dohled nad osvojením. Touto funkcí byl 

pověřen tzv. tabelaria (notář – zapisovatel). 

Notář v přípravném řízení musel zkoumat, zda adrogace bude sloužit k dobru 

nedospělce, zkoumat, zda adrogátor poskytl jistotu, že pokud nedospělý před dosažením 

dospělosti zemře, jeho majetek bude vydán osobám, jež by dědily při neuskutečnění 

adopce. Pokud adrogátor adoptovaného vydědil, nebo ho během života emancipoval, musel 

mu zanechat ¼ svého majetku a všechny výnosy z majetku, které pro adoptivního otce 

adoptovaný nabyl v době, kdy patřil pod moc adrogátora.88 Adoptovaná osoba byla zcela 

rovna zůstavitelovým biologickým potomkům. 

                                                 
84 Inst. 2. 18. 2. 
85 Tento způsob obohacení z dědictví, které dostal dědic jaksi „předem“, tj. před smrtí, Justinián do dědictví 
započítával (jako obdobu kollační povinnosti). 
86 Inst. 2. 18. 6. 
87 Inst. 2. 18. 7. 
88 Inst. 1. 11. 3. 
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Pokud hlava rodiny adoptovala někoho na místo vnuka, podle klasického práva 

nepotřebovala souhlas syna. Justinián však stanovil, že souhlas syna je podstatnou 

podmínkou, a to podmínku sine qua non, protože v osobě adoptovaného mu vyrůstal 

povinný dědic, což nebylo možno připustit bez svobodné vůle. K propuštění adoptovaného 

vnuka z moci, děd nadále souhlas syna nepotřeboval.89 Další Justiniánova změnou v rámci 

adrogatio se dotýkala žen. O oblasti reforem, které měnily právní postavení žen, pojedná 

práce níže. 

 

10.3.5. Justiniánovy změny v oblasti soukromého respektive rodinného 

práva 

 

Kromě toho, že se postupně stíraly rozdíly i mezi ingenuii a propuštěnci či otroky, 

zahlazovali se i rozdíly mezi muži i ženami. 

Za nejvýznamnější změnu v oblasti dědických zásad je považována Justiniánova 

snaha o spravedlivější postavení mužů a žen.90 Vzhledem k doposud popsaným 

institutům soukromého práva respektive rodinného práva je bezpochyby zajímavé, jak se za 

Justiniána rodinné právo proměnilo a dále pak, jak se změnilo právní postavení ženy oproti 

postavení ženy, v dobách kdy celou rodovou společnost ovládal kult ohniště. 

 

Úprava právního postavení ženy a muže nově vycházela z premisy, že nemá být rozdíl 

mezi muži a ženami, protože obě pohlaví plní při rozmnožování úkoly stejnou měrou.91 

 

Obecně sice ženám nebyla přiznána všechna práva, jako měli muži, ale díky císařské 

výsadě, kterou realizoval procesní formou indulgentiae (milosti, laskavosti, shovívavosti) 

bylo ženám dovoleno adoptovat děti, což dříve bylo absolutně vyloučeno. Císař byl totiž 

legibus solutus92 a sám mohl kohokoli účinnosti svého zákona zbavit. Ženy však nemohly 

adoptovat stejně volně jako muži. Muži nemuseli být ani ženatí, a přesto mohli adoptovat. 

                                                 
89 Inst. 1. 11. 7. 
90  Považoval ji za nespravedlnost příčící se přírodě a nechtěl ji nechat bez zlepšení. Viz Just. Inst. 3. 1. 
15. Dále chválil prétory pro jejich lidskost, s jakou odstraňovali tvrdosti civilního práva v dědické 
posloupnosti, ale nepovažoval jejich zásahy za dostatečné. Viz Just. Inst. 3. 2. 3b. Justiniánská posloupnost 
je proto odlišná od civilní i prétorské. Viz např. Just. Inst. 3. 5. a 3. 6. 
91

  K tomu např. Crook, J. A. Woman in Roman Succession. In: The family in Ancient Rome: New 
perspectives. Ed. B. Rawson. Ithaca: Cornell University Press 1986, s. 58 – 82. 
92

  Osvobozen od zákona, tj. sám jej dodržovat nemusel. 
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Císař dovoloval ženám adopci jen jako útěchu za ztrátu dětí (především padlých ve 

válce).93 

 

Dalším přínosem společenského pokroku, který Justinián zavedl „svou starostlivostí“ 

(nostra autem providentia…), bylo zjednodušení emancipace dětí. Dřívější složité formální 

jednání pomocí trojnásobné opakované mancipace a remancipace (imaginární prodej 

a propuštění podřízené osoby) nahradil svobodným prohlášením patris familias před 

úředním orgánem. Pater familias však disponoval patronskými právy k majetku 

propuštěného descendenta, jako k majetku propuštěnce-otroka. Pokud byla propuštěná 

osoba nedospělá, stal se emancipující otec ex lege i jejím tutorem.94 

Další novinkou se stal institut umělého přetržení pokrevního příbuzenství. Podle 

předchozích právních názorů nebylo možno kognaci zrušit žádným právním předpisem, 

neboť pokrevní příbuzenství je založeno biologicky a trvá na vždy. Vzhledem ke 

skutečnosti, že kognátské příbuzenské vztahy byly v dědickém právu upřednostňovány, 

domníval se Justinián, že v některých případech je nutné právě toto přirozené pouto právní 

cestou přetrhnout. 

Justinián uměle přetrhl koknátské příbuzenství s následujícími osobami. Ten kdo se stal 

otrokem (k restituci kognace nedojde ani v případě pozdějšího propuštění na svobodu) 

nebo trestně odsouzeným pachatelem, jenž se provinil tak vážně, že mu byl udělen trest 

deportatio in insulam95 (vyhnanství na ostrov), přetrhl touto událostí pokrevní pouto 

s příbuznými.96 

 

11. Vliv náboženství na římské manželství 
 

Je evidentní, že osou každodenního života obyvatel starověkého Říma bylo náboženství 

ve všech sférách soukromého života. Náboženství ovlivňovalo i právo, a to jak právo 

hmotné, tak i procesní. Bylo tomu tak přesto, že soukromé právo má ve své podstatě 

profánní charakter. Skutečností bylo, že se Římané setkávali s náboženskými příkazy 

                                                 
93

 Inst. 1. 11. 10. 
94  Inst. 1. 12. 6. 
95 Deportace spočívala v umístění do teritoria, odkud se odsouzenec nemohl vzdálit. Nebyl to jen nehostinný 
ostrov, ale např. také oáza v poušti. 
96  Inst. 1. 16. 6. 
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a zákazy daleko častěji v rámci práva soukromého než veřejného. Vždyť jen málo z nich 

dosáhlo takového postavení, aby svými činy mohli ovlivňovat věci veřejné. Jen zlomek 

z nich zastával veřejné funkce. 

Jen pár vyvolených dbalo na dodržování náboženských předpisů jako sacerdotes97, kteří 

vydatně pomáhali při řízení státu. Každý však zcela pravidelně vstupoval do 

soukromoprávních vztahů, které pro něj měly daleko větší praktický dopad než úkony 

státních funkcionářů. Protože životy tehdejších lidí byly úzce svázány s kultem 

a náboženstvím, musely se tyto prvky projevit i v soukromém právu. Není však bez 

zajímavosti, že právě v soukromém právu byly používány postupy osvědčené v životě 

veřejném. Proč tomu tak bylo, dnes již asi těžko můžeme zcela jednoznačně vysvětlit.98 

Pravděpodobnou příčinou byla přirozená autorita k bohu a k autoritám vůbec. Lidé na 

vysokých postech (např. úředníci nebo senátoři), mající jakoukoliv moc nebo vliv, se těšili 

veliké úctě a vážnosti. Vždyť vládci byli dokonce zbožňováni. V dominátu se císař honosí 

titulem dominus nebo dominus et deus. Od ediktu milánského (viz příloha) byl císař (prvně 

Konstantin Veliký) nejvyšším ochráncem křesťanské církve. 

 

Výklad bude dále ilustrovat vazby náboženských pravidel a postupů na římské 

manželství. Nejvýraznější vliv náboženských představ na postavení Římanů v soukromém 

právu je bezesporu spatřován v instituci manželství. 

 

Matrimonuim nebylo právním institutem v pravém slova smyslu. Právní důsledky však 

nepochybně mělo. Především děti narozené z řádného manželství se stávaly agnáty svého 

otce a podléhaly jeho moci, a to se všemi důsledky včetně dědických nároků po jeho smrti. 

Vznik manželství jako takového nebyl kupodivu spojen s prováděním jakýchkoli formální 

úkonů a ani neexistovala závazná forma jeho uzavření. K jeho vzniku postačilo tzv. affectio 

maritalis – vůle vzít si ženu a mít ji jako matku svých legitimních dětí. O to slavnostnější 

podobu však mělo podřizování se manus (manželské moci). Její vznik totiž neměl důsledky 

pouze majetkové, manželka se dostávala do postavení dcery svého manžela, a tedy po něm 

mohla rovněž dědit, ale znamenal zároveň i capitis deminutio minima. Docházelo tedy 

k takzvanému nejmenšímu úpadku práv – ke změně příslušnosti k agnátské rodině, která 

                                                 
97 Kněží, vydatní pomocníci při řízení státu, byli organizováni většinou v doživotních sborech (collegia). 
98 Skřejpek, M., Ius et regilo: Právo a náboženství ve starověkém Římě, 1. vyd. Pelhřimov: Vydavatelství 
a nakladatelství 999, 1999, 317s. 119-123. 
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rovněž měla sakrální důsledky. Manželka, jak již bylo zmíněno výše, přecházela z moci 

původních rodinných ochranných božstev pod božstva nová.  

 

Sňatek byl povinný. Jeho cílem nebyl požitek. Důsledkem sňatku v očích náboženství 

a zákonů bylo sjednocení dvou bytostí v jednom domácím kultu a narození bytosti třetí, 

která by byla způsobilá v tomto kultu pokračovat a zachovat kult pro následují generace. 

Náboženství říkalo, že rodina nesmí vyhynout. Tomuto absolutnímu pravidlu se musel 

podrobit všechen cit a všechno přirozené právo. I když bylo manželství neplodné vinou 

muže, bylo třeba, aby rodina pokračovala. Tehdy jej musel nahradit bratr manžela nebo 

příbuzný a žena se musela uchýlit k tomuto muži. Dítě, které se z toho narodilo, bylo 

považováno za syna manžela a pokračovalo v jeho kultu. Takovou moc mělo náboženství. 

Náboženská povinnost vládla všem ostatním. 

 

To se odráželo i v zákonech, které předepisovaly sňatek vdově, která neměla děti, 

s nejbližším jejího manžela. Narozený syn byl považován za syna zemřelého. Jiné zákony 

sankcionovaly bezdětné. Libertiny se po čtyřech dětech stávaly svobodnými. 

 Narození děvčete nenaplňovalo účel sňatku. Vždyť dívka nemohla pokračovat v kultu, 

protože v den svatby se zřekla své rodiny a kultu svého otce. Patřila pak rodině 

a náboženství svého muže. Rodina, stejně jako kult, pokračuje pouze přes muže. 

 

 Očekávaný a potřebný byl tedy syn. Jeho si rodina, předkové a ohniště žádali. 

Prostřednictvím syna splácí otec svůj dluh vůči předkům (mánům) a zajišťuje si 

nesmrtelnost. Syn bude později obětovat svému otci, nabízet mu pohřební jídlo 

a zachovávat svým kultem domácí náboženství. 

 Vstup syna do rodiny byl ohlášen náboženským úkonem. Musel být přijat otcem. Otec, 

jako pán a doživotní strážce ohniště, jako zástupce předků, se musel vyslovit, zda syn je, či 

není z rodiny. Narození vytvářelo pouze fyzické pouto. Prohlášení otce vytvářelo pouto 

morální i náboženské.  

 

Pro syna byla navíc nutná, jak jsme to viděli u manželky, jakási iniciace. Uskutečňovala 

se krátce po narození, v Říme devátý den. V tento den otec svolal rodinu, přivolal svědky 

a obětoval svému ohništi. Dítě bylo představeno domácím bohům. Žena je nosila v náručí 

a oběhla s ním několikrát posvátný oheň. Obřad měl dvojí účel. Jednak odstranit poskvrnu, 
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kterou staří Římané přisuzovali těhotenství, a posléze dítě zasvětit domácímu kultu. Od té 

chvíle bylo přijato do jakési svaté společnosti a do malé církve, které se říkalo rodina. Syn 

měl svoji bohoslužbu, konal tu rituály, byl tu způsobilý říkat modlitby. Uctíval předky 

a jednou se sám měl stát uctívaným předkem. 

 

12. Augustovy manželské zákony 
 

Vzhledem ke krizi morálky římských občanů a římské společnosti před nástupem 

Octaviána Augusta pojal tento panovník za vlastní potřebu realizace zásadních změn. Před 

jeho nástupem se instituce manželství začínala hroutit a přestávala plnit svou společenskou 

funkci. Množily se rozvody. Bez nadsázky lze říct, že se v tehdejší společnosti vyskytl 

odpor k manželství a k plození dětí. Počet porodů klesal a celková obliba manželství 

upadala. Jako neuspokojivá se v souladu s vývojem římské společnosti jevila úprava 

právních norem týkajících se otroků a vztahů mezi otroky a jejich pány. Jako příklad lze 

uvést normativní limit pro pána v otázce propouštění otroků na svobodu. Dalším důvodem 

pro rozklad morálky, alespoň v očích Augusta, byl úpadek matrimunium cum manu (přísné 

formy manželství). Ženy byly často majetkově i právně rovnoprávné s muži. 

Manželství mohlo být rozvedeno i na základě volního projevu ženy. Žena pro rozvod již 

nepotřebovala souhlas opatrovníka nebo otce. Augustus, vědom si státotvorné funkce 

manželství, počal (mimo jiné) tuto oblast společenských vztahů reformovat. Augustova 

manželská reforma byla pro jejího tvůrce důležitá, ale až sekundárně. Primární pro něj, jako 

pro panovníka, bylo  mocensky si udržet dobytá území eventuelně na další expandovat. 

Pouze dostatečný počet dětí mohl zaručit udržení moci vládnoucího národa a jeho expanzi 

mimo rámec území dnešní Itálie do sousedních oblastí. Augustus si dále stanovil za cíl 

udělat ze senátorů určitou elitu.  

 

12.1. Augustovy reformy 

 

Augustovy zákony odstranily mnoho překážek při uzavírání manželství mezi patronem 

a propuštěnkou. Avšak krokem zpět bylo právě ustanovení, které zakazovalo senátorům 
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uzavřít manželství s nemajetnou nebo se společensky neúnosnou ženou. Augustus zrušil 

dávné právo manžela zabít manželku, pokud byla přistižena při nevěře. Augustus dále 

z těžko pochopitelného důvodu zakázal převádění majetku mezi manželi. Augustovo 

zákonodárství mělo stejně jak jeho politika dvě tváře. V jeho manželských zákonech se 

mísí konzervativní principy manželství s bezesporu pokrokovými opatřeními. Jak vyplývá 

z pramenů, Augustus měl v úmyslu inkorporovat do právního řádu následující triádu 

opatření: 

1. Chtěl odstranit určité překážky při uzavírání manželství.  

2. Chtěl zvýhodnit ve veřejném i v soukromém právu manžele, kteří měli potomstvo. 

3. Měl v úmyslu zavést opatření na újmu těm, kteří nevstupovali do manželství nebo 

těm, kteří neměli potomky. 

Je nutné podotknout, že Augustovy leges Iuliae se netýkaly velkých ústavních změn, 

které byly vyvolány budováním jeho principátu, nýbrž se týkaly dílčích otázek vnitřního 

života říše, šlo v nich o mravní očištění a uspořádání římské rodiny a římské společnosti 

vůbec. 

 

12.2. Augustovy senátní reformy 

 

Augustus výrazně rozšířil pravomoci senátu. Prvním usnesením po rozšíření pravomoci 

senátu v zákonodárné oblasti byla  senatus consulta.  V roce 11 před n. l.bylo vydáno ještě 

tzv. SC de confarreatione, které omezilo manželovu manus nad manželkou v důsledku 

conventio jen na sacra, takže v ostatních směrech se mělo odhlížet od její conventio in 

manum.  

Hned v roce, kdy mu senát udělil titul, Augustus se stal prakticky jediným vládcem říše, 

vydal dvě vyhlášky týkající se majetkových poměrů. První – edictum Augusti de 

intercessione – zakazuje manželce převzít záruku za dluh svého muže a druhý edikt – 

edictum Augusti de rebus litigiosis - se týká prodeje a koupě. Pokud je věc, která je 

předmětem sporu, již prodána, pak je tato smlouva neplatná a kupec musí být pokutován. 
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12.3. Lex Iulia et Papia Poppaea  

 

Roku 18 př. n. l.byl vydán lex Iulia de maritandis ordinibus, který spolu s lege 

Papia Poppaea nuptialis z roku 9 po n. l. (oba předpisy bývají často spojovány v jeden 

a označovány jako lex Iulia et Papia Poppaea) znamenaly zásadní změnu manželského 

práva.99 

Tento zákon byl zásadním zákonem principátu. Je nesporné, že se zabýval tématy, 

kterými se zabývaly i jiné prameny a to jak právní, tak i neprávní, např. politické. O těchto 

pramenech nám však v dnešní době není již nic známo. Sám zákon lex Iulia et Papia 

Poppaea se rovněž nedochoval, jeho obsah je však možno díky ostatním dochovaným 

právním textům rekonstruovat. Nejvíce zmínek o uvedeném zákoně je zřejmě 

v Justiniánské kodifikaci. 

 

12.3.1. Povinné manželství a jeho limity 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole 5.1.3., manželství vznikalo neformálními úkony manželů. 

Tyto způsoby uzavírání manželství byly pevně vžity. Manželství vznikalo rozhodnutím 

účastníků na základě svobodné vůle účastníků. (Manželství deductio in domum mariti, 

nebylo předpokladem pro manželství.) 

Nejzásadnější reformou, kterou tento zákon  vnesl do právního řádu, bylo povinné 

manželství. Tímto ustanovením zákonodárce chtěl podpořit uzavírání sňatků a plození 

legitimntích dětí. Augustus vypracoval systém na podporu uvedeného účelu. Slíbil 

zvýhodnění lidem žijícím v manželství a osoby žijící mimo tuto instituci naopak 

znevýhodňoval. V souladu s Augustovými zákony museli povinně muž ve věku mezi 25 až 

65 lety a žena ve věku mezi 20 a 50 lety mít uzavřené manželství. Ti kteří nevstoupily do 

manželství, ačkoliv se jejich věk pohyboval ve specifikovaném rozmezí, byli označováni 

jako caelibes. Ti kteří v uvedeném věkovém rozmezí neměli potomky, byli v obdobném 

postavení jako caelibes, i když byli měně perzekuováni. Této skupině obyvatel se říkalo 

orbi. 

 

                                                 
99 Viz Skřejpek, M. Římské právo v datech. Praha : C. H. Beck, 1997, s. 43 – 66. 
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12.3.2. Sankce 
 

Sankce, které byly stanoveny Augustovými rodinnými zákony, mohou být rozděleny do 

následujících kategorií: 

1. caelibes byli vocati ab testamento (vyloučeni ze závěti), 

2. orbi měli nárok na polovinu příslušného dědického podílu nebo fideicommissum 

(odkazu), 

3. výše uvedená omezení byla označována jako caducum tzn. že povolaný dědic nemohl 

nabýt majetkový prospěch ze závěti. Caducum bylo aplikováno v případech, kdy dědic 

neměl ani jedno dítě. Dědický podíl, který by připadl dědici, propadal do státní pokladny 

(fiscus). 

4. Část majetku, která připadala na členy rodiny nebo na testátní dědice, byla poskytnuta 

dědicům, kteří měli potomky. Pokud dědici potomky neměli, pak caducum přešlo do fiscus. 

 

Překážku v dědění způsobenou celibátem (tj. neuzavřením manželství) v případě 

naplnění podmínek pro povinné manželství dle bodu 12.1.) bylo možné v rámci 

Augustových manželských zákonů odstranit uzavřením manželství ve lhůtě 100 dnů od 

smrti zůstavitele. Tato změkčující lhůta centum dies, z které mimochodem vznikalo mnoho 

sporů, měla svůj původ v časech které předcházely panování Augusta. Veškeré odkazy 

majetku směřující na celebes způsobovaly to, že odkazovaný majetek připadal opět do 

fiscu. 

 

12.3.3. Rozvod a jeho následky dle lex Iulia et Papia Poppaea 

 

Ze shora uvedeného vyplývá povinnost ve specifikovaných věkových rozmezích žít 

v manželství. 

Pokud bylo manželství z jakéhokoliv důvodu rozvedeno, Augustovy manželské zákony 

zavazovaly muže i ženu k uzavření nového manželství. Vdově vznikala povinnost uzavřít 

nové manželství. Zákon nutil ženu ve všech myslitelných případech uzavřít nové 

manželství. 
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Augustovy zákony garantovaly určité lhůty pro znovuuzavření manželství. Pro 

rozvedenou ženu byla tato lhůta kratší než pro vdovu. Pokud lhůta k uzavření manželství 

marně uplynula a manželka nebyla doposud rozhodnuta k uzavření nového manželství, pak 

soukromé obecné právo uplatnilo proti nyní institut cautio Muciana (důsledkem této 

komplikované podmínky nemohla žena fakticky dědit). 

Dále byla odstraněna povinnost udělení souhlasu držitele otcovské moci patria potestas 

(nad snoubencem) při uzavírání manželství. Souhlas osoby nadanou otcovskou mocí nad 

jedincem alieny iuris byl pro uzavření manželství doposud nutný. Augustovy reformy 

ohledně věna se nedochovaly v přesném znění, a proto se názory vědců v této oblasti 

rozcházejí. Nicméně je nesporné, že Augustus velice usiloval o to, aby každá dcera byla 

provdána, a proto i této oblasti se snažil vytvořit žádoucí podmínky. 

Dle zákona lex Iulia et Papia Poppaea  senátoři nemohli uzavřít sňatek s kýmkoliv. 

Kromě překážek obecně platných nemohli uzavřít manželství s dalšími skupinami žen. 

Senátoři, elitáři, mohli vstoupit do manželství jen s ženami určitých společenských tříd. 

Nesměli se ženit s propuštěnkami, herečkami (a jejich potomky), prostitutkami, ženami 

přistiženými při adulteriu (cizoložství) a osobami odsouzenými ve veřejném trestním 

řízení. 

Augustus také upravil vztah patrona a propuštěnky. Předmětem úpravy však byl zejména 

vztah patrona a jeho propuštěnky. Do pozadí se pak dostala úprava poměrů mez patronem 

a jakoukoliv propuštěnkou. Augustus zakázal jednostranné zrušení manželství propuštěnky 

proti vůli patrona. 

Podle toho, zda se děti narodily z  matrimonium secundum legem Iuliam et Papiam 

Poppaem contractum, byly pak označovány jako  iusti secundum has leges. Naproti tomu 

potomci narození v rozporu s Augustovými pravidly byly označováni jako iusti secundum 

ius civile.  Toto dělení mělo zásadní význam pro rodiče i jejich potomky. Někteří autoři se 

domnívají, že potomci, kteří byli narozeni v rozporu s Augustovými zákony, nespadali pod 

patria potestas, protože rodiče neměli conubium.100 

Existovaly případy, kdy osoba nemusela uzavřít manželství, ačkoliv věkem byla stále ve 

vymezeném, tedy povinném rozmezí pro uzavírání sňatků. Takovou výjimku představoval 

vdovec, který měl legitimní děti z prvního manželství, a který se neoženil po smrti své 

                                                 
100 Gai. 1,56. Iustas autem nuptias contraxisse liberosque iis procreatos in potestate habere cives Romani ita 
intellegentur, si cives Romanes uxores duxerint, vel etiam Latinas peregrinasve, cum quibus conubium: cum enim 
conubium id efficiat, ut liberi patris condicionem sequantur, evenit, ut non (solum) cives Romani fiant sed (et) in potestas 
patris sint.  
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ženy. Další výjimku tvořili vojáci, na které se omezení nevztahovalo. 

 

  Posledním liberačním důvodem mohl být pouze dostatečný počet zplozených dětí. Kvóta 

byla však dlouhou dobu předmětem nejrůznějších sporů na různých úrovních. Převládá 

však názor, že kvótou byly tři děti a pro propuštěnky čtyři.  

Postupem času, bylo možno obcházet překážky v dědické posloupnosti právě tak, že 

bezdětná osoba uzavřela manželství s osobou, která již měla tři děti. Špatný příklad, jak 

toto pravidlo mohlo fungovat v praxi, lze spatřovat přímo u jeho tvůrce. Augustus po smrti 

Drusa (nevlastního syna) udělil privilegované postavení ženy se třemi dětmi Livii. 

Ohledně Augustových regulací týkajících se formalit spojených s rozvodem přetrvává 

i nadále odborná debata. Dříve platilo pravidlo, že stejně tak jak bylo neformální uzavírání 

manželství, tak bylo neformální jeho rozvázání. Nelze však zapomenout na jednání tzv. 

Contractus, viz výše. Tj. opačné jednání, kterým se manželství uzavíralo, se posléze 

rozvazuje. Contractus se však vyžadovalo pouze v přísném typu manželství. Augustus 

nadále usiloval o podporování uzavírání manželství a jeho trvání. Proto se pokusil omezit 

tradiční a neomezenou svobodu rozvádění manželství. Augustova rozvodová ustanovení 

byla v mnoha ohledech více omezující než ustanovení křesťanských císařů v následujících 

stoletích. Augustova ustanovení vytvořila pravidla pro rozvody. 

 

12.4. Lex Iulia de adulteriis coercendis 

 

Pokud se jedná o charakteru tohoto zákona, pak je dobré mít stále na mysli, že Augustus 

prostřednictvím tohoto zákona, chtěl získat účinnou zbraň k potírání morální zkaženosti 

tehdejší společnosti. Kromě úpadku morálky napříč sociálními třídami, přibývalo volných 

manželství. Slábla otcovská moc a přestávaly se dodržovat sociální právní normy. Postupně 

se zjevila poptávka po zákoně, který by stíhal trestné činy v oblasti sexuálního života. Tento 

zákon účelově zavedl nové principy. Zákon nechtěl pouze trestat ty, kteří se mu vzpírali, 

chtěl uzákonit zastavení rozšiřování nemravností a nemorálností do římské společnosti. 

Tento zákon nezasahoval pouze do rodinného práva. Týkal se i práva trestního. Obsahoval 

rigidní opatření zasahující i do procesního práva, stal se úpravou Římského práva 

rozhodující pevnosti a vážnosti. První co nás zaujme, je skutečnost, že bigamie se stala 

trestným činem. Dříve ve starověkém Římě, před tím než začal existovat termín affectio 
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maritalis, bylo možno mít uzavřena dvě manželství. Typické pro římské právní myšlení 

bylo rozšiřování a upravování detailů. Důsledkem této charakteristické vlastnosti římského 

právního myšlení byla právní úprava institutu zasnoubení na podobné úrovni jako institutu 

manželství. Následně nebylo možno přehlížet ani dvojí zasnoubení. Bina sponsalia bylo 

stejně stíháno, jako pokus uzavřít dvě manželství. 

Lex Iulia de adulteriis coercendis je často díky datu svého vzniku považován za součást 

zákona lex iulia de maritandis ordinibus. Není sporu o tomu, že tomu tak není. Zákon lex 

iulia de maritandis ordinibus je zákonem starším, vznikl v roce 18 př.n. l.a omezoval 

uzavírání manželství přes hranice společenských tříd. V zákoně lex Iulia de maritandis 

ordinibus lze spatřovat prapůvod instituce konkubinátu.  

Zákon lex Iulia de adulteriis coercendis vznikl v roce 17 př. n. l. a zavedl povinnou 

regulaci sexuálních trestných činů. 

 

12.4.1. Adulterium (cizoložství) 

 

Lex Iulia de adulteriis coercendis trestal cizoložství vyhnanstvím. Oba viníci byli 

vyhoštěni, každý však na jiný odlehlý ostrov ("dummodo v diversas insulas relegentur"). 

Část jejich vlastnictví byla zabavena. Otcům bylo dovoleno zabít své dcery a jejich 

partnery, kteří byli přistiženi při cizoložství. Otec adultery (nevěrnice) přistižené v jeho 

domě nebo v zeťově domě mohl zabít oba viníky, manžel se s cizoložnicí musel dát 

rozvést. Pokud by se manžel s cizoložnicí nerozvedl, pak se stal spolupachatelem a mohl 

být obviněn z kuplířství. Manžel nesměl zabít svou ženu, přestože by mu byla nevěrná. 

Manžel měl právo trestat svou ženu, pokud ji přistihl in flagranti při cizoložství. Pokud 

však neuplatnil toto starověké právo, cizoložství bylo řešeno v rámci domácí porady 

(rodinné zasedání). Domácí porada stanovila a následně vyhlásila trest pro viníka. Podle 

pramenů plnila domácí porada zabývající se trestným činem cizoložství, významnou 

sociální funkci. Dochovala se i do dob po vládě Augusta. 

 

Rodinné shromáždění (porada) vycházelo se starověkého lidového shromáždění a jeho 

význam se zachoval i vedle rozhodnutí hlavy rodiny, který disponoval patria potestas.  

Augustus zavedl procesní pravidlo, že cizoložství bylo stíháno veřejnou obžalobou, 
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accusatio. Justiniánské právo pak tuto žalobu odstranilo, nicméně zavedlo trest smrti za 

cizoložství. 

 

12.4.2. Další sexulální trestné činy podle lex Iulia de adulteriis coercendis 

 

Cizoložství díky sociálním dopadům nebylo pouhým stigmatem v rámci osobnostní 

roviny, ale byla jím narušena i veřejná morálka. Jako následek této společenské újmy mohl 

o takovém jednání kromě manžela nebo otce manžela i kdokoliv další informovat příslušné 

orgány. O cizoložství nebo stuprum lze uvažovat pouze ve vztahu ke svobodným občanům. 

Polehčující okolností pro ženu bylo, pokud se cizoložství dopustila pod pohrůžkou násilí ze 

strany muže. 

Stuprum bylo pojmenování veřejného deliktu pohlavního styku muže s neprovdanou 

ženou vyššího společenského postavení. Viníkem byla i žena, pokud muž nepoužil násilí. 

Stuprum bylo rovněž stíháno. Viníci podléhali majetkovým trestům.  

Termínem meretrix byla označována, žena, která si na živobytí vydělávala svým tělem. 

Prostitutky byly stíhány infamií (osoba bezectná). Infamií byla postižena žena, dokonce 

i poté, kdy již nejstarší řemeslo nevykonávala. Meretrix se nemohla oženit se senátorem 

a ani s jeho synem. Ne každý vztah s prostitutkou byl stíhán stejně jako stuprum. Pohlavní 

styk s meretrix nebyl trestným činem. Meretrix měli povinnost příjmy z prostituce danit. 

Trestány však nebyly pouze stuprum a meretrix.  Jedině uzavření legitimního manželství 

mohlo bezectnou ženou zbavit této poskvrny.   

 

12.4.3. Lenocinium (kuplířství) 

 

 Lex Iulia de adulteriis coercendis obsahoval právní úpravu týkající se případů 

kuplířství. V obecné rovině termín lenocinium byl používán pro svádění nebo opatření 

čehokoliv. V právní terminologii termínem  leno nebo lena, byla nazývána osoba, která si 

vydělávala kuplířstvím. Stejný termín také označoval majitele nevěstinců. V tomto zákoně 

termín lena měl dva významy. Částečně termín lena  označoval manžela, který profitoval 

z profese svojí ženy. Částečně termín lena pojmenovával toho, kdo zavíral oči nad nevěrou 

své ženy, místo aby se s ní rozvedl. Ve většině případů pojem leno zahrnoval i nevěstince 
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a muže a ženy, kteří profitovali z nemorální profese, jak bylo časté v mnoha římských 

provinciích. 

 

12.4.4. Ostatní sexuální trestné činy 

 

 Zákon dále obsahoval ustanovení týkající se ostatních sexuálních trestných činů. 

Trestné bylo poskytnutí pomoci nebo spolupráce při některém z sexuálních činů, které byly 

konstituovány jako činy trestné. Trestným činem bylo například poskytnutí vlastního domu 

za účelem páchání jiného sexuálního trestného činu, nebo přijetí protihodnoty za stuprum. 

Podle stejného ustanovení bylo trestným činem manžela tolerovat cizoložství jeho ženy. 

Manžel se nemohl exkulpovat ani když předložil důkazy o tom, že o činu nevěděl. Manžela 

nemohl omluvit ani jeho tolerantní postoj a jeho nedůvěra k nespáchání cizoložství jeho 

manželkou. 

Je pozoruhodné, že pokud byl z cizoložství obviněn manžel a manželka z cizoložství 

profitovala, byla podle práva ona označována jako adultera, jako by ona sama spáchala 

cizoložství. Rovněž se považovalo za trestný čin oženit se s ženou obviněnou z cizoložství. 

Rozsah lex Iulia de adulteriis coercendis upravoval i trestný čin incestum. Pojem 

incestum se vztahuje k pohlavnímu styku mezi osobami pokrevně příbuznými. Úprava se 

tak netýkala všech příbuzných. 

Stuprum cum masculo, homosexuální vztah k jinému muži se trestal pokutou, dříve 

v klasickém právu až smrtí. 

Dále zákon stanovil, že ke zrušení manus nad nevěrnou manželkou postačí prohlášení 

manžela před sedmi svědky. Ženy se totiž manželské moci podřizovaly. Zákon upravoval 

mnoho sexuálních trestných činů, kterými se moderní zákoníky již nezabývají. 

 

12.4.5. Nová procesní pravidla v oblasti sexuálních trestných činům dle 

lex Iulia de adulteriis coercendis 

 

Jak již bylo zmíněno, zákon odebral manželovi starověké privilegované právo zabít 

vlastní ženu, pokud ji přistihl při nevěře.  Augustus zajistil velký veřejný zájem o trestní 

řízení týkající se sexuálních trestných činů. Shora citovaný zákon představil instituci 
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quaestio perpetua (trestní řízení zavedené za účelem stíhání určitých zákonem zavedených 

trestných činů). Význam této instituce spočíval v zavedení jednotného více nestranného 

a efektivnějšího trestního řízení, než dříve používané iudicum domesticum (domácí 

shromáždění). Pokud však bylo vyneseno rozhodnutí na iudicum domesticum, muselo být 

následně schváleno senátem. 

Přestože zákon odebral manželovi právo  ius vitae ac necis, nestanovil trest za 

nezahrnutí činu do veřejného trestného řízení, proto se dále vynášela rozhodnutí na iudicum 

domesticum. Ačkoliv se za Augusta matrimonium cum manu již dlouho prakticky 

neužívalo, pravomoc paterfamilias nebyla i nadále bezvýznamná. Lex Iulia de adulteriis 

coercendis umožňoval paterfamilias vykonávat pravomoc nad  filia familias obviněnou 

z cizoložství. Na druhou stranu, pokud se jednalo o ženu sui iuris, pak iudicum domesticum 

nemělo nad ní žádnou pravomoc.  

Manželství mohlo být rozvedeno na místě a pak celý případ byl předán soudnímu řízení. 

Soud mohl odsoudit viníka rozvratu k částečné konfiskaci jeho majetku. 

Lex Iulia de adulteriis coercendis zavedl možnost otce ženy nebo manžela k podání 

accusatio v případě cizoložství ženy. Zákon umožňoval otci nebo manželovi podat tuto 

žalobu ve lhůtě 60 dnů. Pokud tak neučinili, mohl tak učinit kdokoliv ve lhůtě následujících 

čtyř měsíců po uplynutí první lhůty. Zákon s nejvyšší přesností definoval kategorie těch, 

kteří by mohli využít právo podat accusatio. 

 

12.4.6. Tresty ukládané za sexuální trestné činy dle lex Iulia de adulteriis 

coercendis 

 

Člověk odsouzený k trestu z nevěry byl vyhoštěn na odlehlý ostrov a odsouzen 

k propadnutí poloviny jeho vlastnictví. Žena v identickém případě byla také odsouzena 

k vyhoštění a navíc po rozvodu nemohla pojmout za muže svobodného římského občana, 

dále byla odsouzena k propadnutí 1/3 svého majetku a k propadnutí 1/2 věna. 

Nicméně oproti dřívější možnosti trestu smrti za tento čin je tato úprava mírnější, 

ačkoliv i tyto tresty se dnes jeví jako neuvěřitelně závažné. Manžel se musel s cizoložnicí 

povinně rozvést a rozhodnutí musel potvrdit soud. Žena nemohla obvinit manžela z nevěry. 

Manžel hlavně mohl beztrestně souložit s neprovdanou ženou nebo s ženou špatné pověsti. 

To však znamenalo výjimku pro manžela pouze v jednom směru. Manžel mohl být také 



 92 

trestán za sexuální trestné činy, avšak ne za nevěru ke své ženě, ale pouze za strptum nebo 

za pohlavní styk s manželkou jiného muže. 

 

Zákon dělil níže uvedené tresty sankční povahy následujícím způsobem: 

1. Infamie a kromě ní další tresty. 

2. Ti, kteří byli odsouzeni z cizoložství, nemohli podávat důkazy ani výpovědi. 

3. Senátor nemohl pojmout za manželku ženu obviněnou z cizoložství. 

4. Trest vyhoštění byl základním trestem a ženě navíc propadla 1/3 majetku a 1/2 věna.  

5. Trest vyhoštění spolupachatelů na různé odlehlé ostrovy a propadnutí poloviny majetku 

v určitých případech propadnutý majetek propadal fiscu. 

 

Přes veškeré Augustovy snahy se morální ani náboženské poměry v Římě příliš 

nezměnily. Senát se sice ukázal jako orgán odhodlaný přísně sledovat dodržování 

Augustových nařízení a čistoty státního kultu, nepatrně také vzrostla účast obyvatel na 

starých rituálech a obřadech, chybělo však vnitřní přesvědčení, a tak zůstaly reformy 

částečně utlumeny, ne-li přímo utopeny ve formálnostech. Ještě daleko hůře se vedlo 

ideálům manželství a rodiny, které se v blízkosti stoupajícího přílivu luxusu a blahobytu 

ocitly nebezpečně blízko zániku. 

Augustovy zákony narazily na tvrdý odpor a později byly Gaiem (Caligulou) zrušeny. 

 
Augustova vláda byla však úspěšnější než jeho reformy. Lze tvrdit, že tento panovník do 

značné míry vyřešil problém, který vyvolala Caesarova kariéra. Ta spočívala především 

v potřebě vlády jednoho silného muže na jedné straně a na druhé straně v odporu šlechty 

něco takového připustit. Augustus měl na své straně dvě výhody, jednak byl římský lid už 

vyčerpán občanskou válkou a jednak (což je velmi důležité) měl císař vlastnosti, jimiž si 

přímo brilantně dokázal získat přízeň lidu. Ačkoli byl v podstatě stejný autokrat jako 

Caesar, dokázal neobyčejně zkušeně taktizovat a skrývat svůj absolutismus v přetvářkách. 

Chudší většina obyvatelstva neměla ani pomyšlení na to, aby odhalovala jeho rafinované 

činy, a tak byla spokojena s tím, že se může cítit bezpečněji. Udržování spokojenosti 

městského obyvatelstva metodou „chléb a hry“, nebylo sice v jeho době žádnou novinkou, 

ale Augustus ji systematicky a plánovaně rozvíjel, což se mu vyplácelo. Kromě toho, 

podívané, které pro veřejnost připravoval, předčily všechno, co kdy do té doby prostý 

i urozený lid viděl. 
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13. Nejvýznamnější prvky římského manželství, jež se 

postupnou recepcí římského práva staly součástí právní 

úpravy platného práva rodinného v ČR. 
 

Moc a sláva říše římské začala od jisté doby postupně upadat. Dlouhé občanské války 

způsobily rozklad nejvýznamnějších duchovních sil římského národa, rodinný život byl 

rozvrácen, rozbujela se nemravnost, upadla náboženská víra, rozmohl se přepych 

a požitkářství. Octavianus Augustus se snažil převychovat římskou společnost a obrodit ji 

v duchu mravů jejích předků. Vydal sérii zákonů, které měly posílit tradiční rodinná pouta. 

 

Přes všechny rozmanité Augustovy příkazy a zákazy se nepodařilo společnost osvítit. 

Nejprve došlo k postupnému rozpadu Říše římské. Zpočátku roku 395 n. l. na říši západní 

a východní a následně roku 476 n. l. se rozpadla říše západní. Z říše východní, jejíž 

kulturním a politickým srdcem byla Konstantinopol, se stala Říše byzantská. Poslední 

významnou kodifikací práva římského byly zákony východořímského císaře Justiniana 

z počátku druhé čtvrtiny 6. století. Nazývaly se Novellae. Souběžně existovala rozsáhlá 

sbírka čítající 50 knih římských právníků z dob principátu nesoucí název Digesta. Tato 

sbírka upadla již od 7. století v zapomnění. 

 

13.1. Recepce římského práva ve středověku 

 

Dějiny soukromého práva v Evropě jsou více dějinami této právní vědy (římského 

práva) a daleko méně dějinami jednotlivých právních úprav. Samotný pojem soukromého 

práva propracovala až nová doba a ne jeho prapůvodní tvůrci – římští právníci. 

 

13.1.1. Římskoprávní dědictví a jeho obnova ve středověku 

 

Antika a její odkaz jsou základem naší soudobé kultury. Římské právo bylo právním 

řádem starověké římské říše, a dokonce její existenci přežilo a působilo dále. Římské právo 

nelze považovat za hlavní důvod pozdějšího znovuobjevení intelektuální zdatnosti jeho 

tvůrců. Počátky toho, kdy začalo římské právo působit, nelze ztotožnit se žádným 
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z historicky doložených předělů. Neexistuje žádný záchytný bod, což dokazuje, že jde o jev 

jedinečný. 

Zájem o římské právo ve středověku vzbudila teprve vlna tzv. prvé renesance, jež se 

začala zajímat o latinské starověké rukopisy (renovatio studiorum latinorum). Vynesla 

ve druhé polovině 11. století na povrch úplné rukopisy sbírek Justiniánových a především 

Digest, čímž se římské právní myšlení, největší odkaz římského starověku, stalo ve své 

úplnosti poprvé také předmětem odborného výkladu. Zájem o římské právo se soustředil 

především v italské Bologni. Jeho zásady jsou znovu uváděny do právního života a právní 

praxe od okamžiku, kdy si evropský středověk znovu uvědomil význam římského práva. 

Toto právo přispělo ke zvědečtění právního života, ale tak, jak se dochovalo (podoba 

justiniánské kodifikace), nebylo možno jej aplikovat. Ukázalo se, že je potřeba přizpůsobit 

staré právo novým společenským podmínkám. Renovatio imperii (obnovení římského 

impéria) ve středověku byl primární cíl. Zájem o římské právo a jeho obnovu byl až 

důsledkem v příčinné souvislosti předešlého. 

 

13.1.2. Středověké italské římskoprávní školy 

 

Když středověk znovu objevil římské právo, římské právo bylo v tu dobu právem 

mrtvým. Jistá omezená znalost a určité vědomí přežily, ale o kontinuitně nelze uvažovat. 

Na přelomu 11. – 12. stol. došlo v italské Bologni k zásadnímu převratu. Vznikla nová 

právní věda inspirovaná římskoprávními prameny a spojená s obnovou římskoprávního 

dědictví (byla velmi ovlivněna právnickou školou, která působila v Pavii v 9. - 10. stol. 

a zabývala se zákonodárstvím langobardských panovníků). Recepce římského práva je tedy 

spojena s boloňskou univerzitou, která patří k nejstarším v Evropě. Vzniká zde první 

římskoprávní škola, kterou označujeme jako školu glosátorů. Její příslušníci se zabývali 

římskoprávními texty a výsledky svých úvah vyjadřovali stručnými poznámkami (glosami), 

které byly vpisovány mezi řádky nebo na okraj. Středověká glosa byla výsledkem tvořivého 

myšlení, tvůrčím činem. 

 

Cílem glosátorů bylo proniknout do glosovaného textu, dokonale mu porozumět 

a zprostředkovat své poznatky dalším čtenářům. Glosování nebylo jediným projevem této 

školy. Glosátoři vytvořili také tzv. brocardy (stručně formulovaná pravidla), dále vytvořili 
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summy, které byly srovnatelné s díly vědecké literatury. Glosátoři byli prvými skutečnými 

právníky evropských dějin. Zakladatelem školy glosátorů byl Irnerius. Mezi další 

představitele patřili Bulgarus, Martinus, Jakobus, Hugo. Vyvrcholení školy glosátorů spadá 

na přelom 12. – 13. stol., v čele školy v té době stojí Azo. Závěrečné vyznění školy 

glosátorů je asi v pol. 13. stol., kdy je vynikající osobností Odofredus. 

 

Vliv školy glosátorů překračoval i za hranice Apeninského poloostrova. Glosátorské 

škole se podařilo položit základy novodobé právní vědy. Na sklonku 12. stol. se 

v papežském táboře objevuje názor, že římské právo platí, ne však z projevené vůle 

císařovy, ale proto, že bylo aprobováno církví a potvrzeno papežem. Křesťanská církev 

byla dobře propracovanou organizační soustavou, jejíž právotvorná činnost byla také 

bohatá (kanonické právo). 

 

Církevní soudy rozhodovaly velké množství sporů, které měly civilistickou povahu 

(manželství, dědické spory apod.). Římsko-kanonický proces měl ucelenou soustavu 

procesních zásad. Římské právo bylo uplatňováno tam, kde právo kanonické z nějakých 

důvodů selhávalo. Vznikala tak subsidiarita římského práva v poměru k právu 

kanonickému. Soužití církve s římským právem zasahovalo celou Evropu. I přes jasné 

shody současníci kanonické a římské právo odlišovali. Středověk tedy znal dvojí právní 

vědu a dvojí právo. Církevní (kanonické) a římské (civilní). Tato představa obojího práva 

přežila až do našich dob (viz. akademický titul JUDr. = doctor iuris utriusque = doktor 

obojího práva). 

 

Druhá středověká římskoprávní škola nemá jednotné označení. Původní název byl 

postglosátoři. Posléze se pro tuto druhou skupinu objevuje název komentátoři (tento název 

ukazuje změněný způsob práce). Jejich pracovní metoda byla pokročilejší. Obsah pramenů 

začali vykládat neboli komentovat. Komentář měl jinou povahu než dnes, objevovaly se 

totiž vytčené teze, které komentátoři dále rozváděli. Komentovaný text se neopakuje. 

U čtenáře se předpokládala jeho dokonalá právní znalost. Komentátoři začali budovat vědu 

tak, jak ji známe dnes, tedy jako vědu opřenou o systematické obecné pojmy. Z příslušníků 

této školy se stávaly právnické autority. Prostředkem k tomu byly i posudky týkající se 

rozmanitých právnických problémů, které vycházely z přesvědčení, že je sice třeba přihlížet 

k místnímu statutárnímu právu, ale že římské právo je vždy po ruce, jakmile tento lokální 
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právní řád je neaplikovatelný. Postupně začalo být toto pravidlo používáno obráceně 

a římské právo bylo často na prvém místě. Komentátoři položili základy právní vědy, která 

se stala velmi brzy záležitostí celoevropskou. Římští právníci nám zanechali určitý způsob 

myšlení a středověcí civilisté k tomu přidali obecně pojaté pojmy, proto je pro nás tento 

vývoj velmi významný. 

 

Obnovení římskoprávní vzdělanosti podporovalo představy, že jedním z hlavních 

projevů veřejné moci je legislativní činnost. Původně měl vladař pouze zajišťovat mír, ale 

nyní se začaly objevovat názory, že je ztělesněním zákona. Další posun v myšlení 

římskoprávních škol byl v poměru římského práva k právu národnímu. Glosátoři 

považovali římské právo za právo obnovené univerzální říše na rozdíl od komentátorů, kteří 

popřeli politický univerzalismus staršího středověku a uznali suverenitu jednotlivých 

národních států. 

 

Římské právo přichází ke slovu tehdy, je-li v právu domácím mezera. Středověké školy 

římskoprávní odkaz nepromarnily. Vytvořily dílo, které se stalo hybnou silou dalšího 

rozvoje právní vědy. 

 

13.2. Recepce římského práva v zemích koruny české 

 

Vedle vlivu církve, jejíž učení příslušníci, klerikové, působili jako písaři v kancelářích 

panovnických, biskupských a jiných, to byly i církevní soudy, kde se poprvé uplatňoval 

římsko-kanonický proces. Právo římské a kanonické byly dva vzájemně se překrývající 

systémy. Římské právo se svou formální dokonalostí stávalo ideálem právnického myšlení 

a vzorem pro vytváření nových právních norem. Římsko-právní instituce se staly doslova 

vzorem dokonalého práva. Jeho dokonalé zpracování hluboce působilo na právnické 

hodnocení. Pronikání římského práva dosáhlo takového stupně, že se mluví o romanizaci 

právnického myšlení. Nešlo však jen o teoretické přístupy. Některé principy římského 

práva byly přejímány přímo do národních práv, která se tím vnitřně měnila ve svém chápání 

právních skutečností. Byla to recepce římského práva, která spolu s vlivem kanonického 

práva znamenala jeden z největších převratů v dějinách práva. Právo vystoupilo na úroveň 

vědy a kulturního tvůrce. Není proto divu, že se se stopami římskoprávního myšlení 
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setkáváme i v právních knihách, které jinak zachycují domácí právo obyčejové. 

 

Nejstarší z právních knih vydaných na našem území byla kniha Rožmberská, zvaná též 

Kniha starého pána z Rožmberka. Vznikala postupným doplňováním dalších vrstev 

záznamů už od konce 13. století. Dovršena byla ve své konečné podobě mezi léty 1337 

a 1344. Je to vůbec nejstarší naukový text napsaný česky. Právní památka je dokladem 

vysoké jazykové kultury v době, kdy ještě české texty jsou nečetné, zlomkovité 

a mezerovité.  

 

Zatímco úřední zápisy a zemské desky byly psány latinsky, právní knihy, které shrnují 

zemské právo, jsou psány česky. Ve středověku tak vedle sebe stály a samozřejmě se 

překrývaly dva právní systémy. Bylo to právě právo zemské a v městech právo městské. 

Zajímavé je, že zatímco instituce zemského práva byly popsány českým odborným 

jazykem, instituce městského práva terminologií německým. V německém prostředí našich 

nejstarších měst dochází k značné odlišnosti od zemského práva nejen v oblasti jazykové 

a institucionální, také v přijímání učených práv (kanonické a římské) je zásadní rozdíl. 

Zatímco zemské právo je po staletí rezistentní a vyhýbá se římsko-kanonickým vlivům, je 

městské právo daleko pružnější a rádo vzory vyšších práv přijímá. 

Značným podnětem pro posílení vlivu římskoprávní učenosti v našem prostředí bylo 

založení univerzity Karlem IV. v r. 1348. Jejím vzorem se stala univerzita pařížská 

a boloňská, podle níž se také ustanovila roku 1372 právnická fakulta jako samostatná 

právnická univerzita. Tehdy se právnická fakulta se souhlasem krále Karla IV. vydělila 

z jednotné university a proměnila se v samostatnou právnickou universitu s vlastním 

rektorem i ostatními orgány. Právě zde se vyučovalo právu kanonickému a od konce 14. 

století i právu římskému. Propagátorem římského práva v 15. století byl písař Prokop, který 

o něm od roku 1452 přednášel vedle pravidelných přednášek na univerzitě o městském 

právu. V 16. a 17. století přednášeli římské právo Jan Kocín z Kocinétu a Jan Matyáš ze 

Sudetu. Významným nástrojem šíření vlivu římského práva byla jeho recepce v městském 

právu, která započala brněnskou knihou písaře Jana a jejím zpracováním v díle Brikcího 

z Licska a pokračovala v úspěšné kodifikaci Koldvínově. V souvislosti s kodifikací 

městského práva vznikl zřejmě v roce 1562 i český překlad Justiniánských Institucí 

(„Justiniana ciesaře ustanovenie a naučenie – Prvních počátků práv městských knihy 

čtverý“). 
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13.2.1. Katolické manželství 

 

V dobách feudálních bylo manželství na našem území nejvíce ovlivňováno katolickou 

církví a její „morálkou“. Katolická církev se dívala na manželství jako na svátost. Což 

mimo jiné ještě zhoršilo postavení nemanželských dětí. Církev je rozdělila do několika 

skupin. Děti nepatřily do otcovské rodiny, nesměly dědit, neměly ani nárok na výživu. Byly 

fakticky odsunuty až na samý okraj společnosti. Velký počet nemanželských dětí byl 

viditelným znamením neúspěchu křesťanské morálky v sexuálních vztazích.101 

 

O svátosti manželství zapochyboval z českých tehdejších intelektuálů pouze Chelčický. 

Naproti tomu jednota bratrská hlásala, že manželé měli mít oddělené ložnice a měli se 

stýkat jen po vzájemné dohodě bez vší rozkoše jen za účelem zplození dětí. J. A. Komenský 

viděl rodinu jako základní buňku státu, avšak se silnou otcovskou mocí, která si s ničím 

nezadá s pater potestas. Mnohem větší vliv na manželství než jednota bratrská a než 

J. A. Komenský mělo působení humanismu a renesance, které hluboce otřásly středověkým 

supranaturalismem (idealistický směr, považující božské zjevení za pramen poznání), 

a opíraly se o znovuobjevené poklady antické kultury. 

Významným představitelem reformního myšlení byl Martin Luther. Luteránská teologie 

rozbila důsledně katolickou konstrukci svátosti manželství a na její místo postavila 

pojímání manželství jako čistě vnějšího, tělesného a společenského svazku muže a ženy, 

který s náboženskou vírou nemá co dělat.102  

 

 Katolická církev na Tridentském koncilu (1545 – 1563) znovu a s ještě větším 

rigorismem slavnostně potvrdila své tradiční učení o manželství. Nebála se jít ještě dál, 

a dokonce zpřísnila i formální předpisy o uzavírání manželství. Zásady katolické církve 

v manželských věcech se již nezměnily, přestože vedle sebe i nadále existovaly země 

s tridentským právem a vedle toho jiné s předtridentským. Usnesení Tridentského koncilu 

nebylo ve státech s tzv. předtridentským právem vyhlášeno. Důsledkem koncilu se  vývoj 

kanonického manželského práva na řadu staletí v postatě zastavil. 

K poněkud významnější změně, i když vzhledem k počtu uběhlých století nevalného 

                                                 
101 Klabouch, J.: Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis.,1962, 281 s., s. 74. 
102 Klabouch, J.: Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis. 1962, 281 s., s. 79 – 80. 
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významu, došlo v katolické církvi až v roce 1907. Tehdy byl vydán papežský dekret ,,Ne 

temere“, tento dekret upravoval formu uzavírání sňatku. 

Nově byl vydán zákoník kanonického práva Codex iuris canonici v r. 1917. Tento 

zákoník církev dosud používá, zachoval všechna podstatná ustanovení předkodexového 

manželského práva stejně tak, jako papežská encyklika Casti connubii konzervovala 

všechnu starší katolickou manželskou etiku. 

 

Do ústavního pořádku Československé republiky byl následkem tzv. recepční normy 

(Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého z 28. října 

1918) přijat i právní řád rakousko-uherské monarchie včetně práva manželského 

a rodinného. Rodinné a manželské právo bylo obsaženo hlavně v Obecném zákoníku 

občanském (ABGB) z roku 1811. Rakousko-uherský Obecný občanský zákoník doplněný 

o prvorepublikové novely platil v tehdejší ČSR až do l. l. 1950, kdy nabyl účinnosti zákon 

č. 265/1949 Sb. o právu rodinném, zpracovaný v rámci tzv. právnické dvouletky. 

Až do tzv. manželské novely (zák. č. 320/1919 Sb.) se v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku obligatorně uzavíralo manželství v církevní formě. Manželská novela upravila obě 

formy vzniku manželství, tedy formu civilní a církevní. Novinku sekularizované (světské) 

manželskoprávní legislativy znázorňuje zejména možnost zrušení manželské smlouvy 

rozvodem (resp. rozlukou), třebaže někdy bývala – alespoň u katolických křesťanů – 

nerozlučitelnost manželství respektována i ze strany státu.103 

 

Platformou pro skutečnost, že se v zemích koruny české až do roku 1919 uzavíralo 

výlučně církevní manželství, byl toleranční Edikt milánský104 z roku 313 n. l., který 

umožnil komukoliv uctívat kteréhokoliv boha. Dalším důležitým východiskem pak bylo 

prohlášení křesťanství za výlučné státní náboženství císařem Theodosiem roku 380 n. l. 

Nemalý význam měla recepce římského a kanonického práva, jak je popsána výše. 

V neposlední řadě konzervatizmus a rigorismus katolické církve samotné. 

Manželské právo katolické církve je za staletí precizně propracovaný subsystém 

kanonického práva a posloužilo jako vzor pro zpracování manželského zákonodárství 

moderních států. 

                                                 
103 Hrušáková M., Králíčková Z.: České rodinné právo, 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství 
Doplňek, 2001, 384 s., s. 62. 
104 Edikt milánský je přílohou této práce. 
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13.3. Prvky římského manželství, které se staly součástí právní 

úpravy platného práva rodinného v ČR 

 

V pravdě mnoho prvků bylo recipováno do českého právního řádu, avšak nejen do 

českého, ale i do právních systémů mnoha dalších států. Odkaz římského práva ovlivnil 

právní myšlení a společensko kulturní vývoj ve skoro celé Evropě. Jedním 

z nejvýznamnějších pomyslných zachránců římského práva byla právě církev. 

 

13.3.1. Příbuzenství jako překážka manželství 

 

Obecně je možné příbuzenský vztah založit třemi hlavními způsoby: narozením, 

sňatkem a osvojením (adopcí). V dobách, kdy muž měl otcovskou moc nad svými dětmi 

(u nás formálně až do roku 1950), mohlo příbuzenství vzniknout navíc legitimací. Kromě 

toho může příbuzenský poměr založit také soudní rozhodnutí. Určování příbuznosti podle 

stupňů je obsaženo i v naší platné právní úpravě rodinného práva. Úprava je podobná 

s římským právem jen v jeho vertikální rovině (kolik porodů tolik stupňů), jak bylo 

uvedeno výše. První dovolený je až čtvrtý stupeň, rozdíl je v tom, že u nás bez výjimek. 

 

Římský způsob (kolik porodů tolik stupňů) není však jediný způsob výpočtu vzdálenosti 

příbuzenství. Další způsob počítání stupňů příbuzenství vycházel z germánského práva. 

Germánské právo používalo tzv. parantelní systém (označovaný též jako lineální či 

lineograduální). Z tohoto systému vycházelo středověké kanonické právo. Základní 

jednotkou vzdálenosti příbuzných byla v tomto případě tzv. parantela. Do první parantely 

patřili ti, kdo pocházeli od nejbližšího předka (ascendenta), tzn. vlastní děti s dalšími 

potomky. Druhou parantelu tvořili rodiče a jejich potomci (descendenti). Do třetí parantely 

patřili prarodiče a jejich descendenti. Vzdálenost příbuzenství se však počítala nejen podle 

parantel, ale i uvnitř parantel, a to podle stupňů ke společnému předkovi. Obecně byl pak 

například vnuk, jenž náležel do první parantely, bližším příbuzným než bratr a bratranec. 

Vedle parantelního systému se v germánském právu setkáme také s počítáním podle 

příbuzenských větví (ze strany matky a otce, děda a báby - celkově až osm větví).105 

                                                 
105 Saturník T.: Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě, Praha 1945, s. 192. 
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Československé právo bylo parantelním systémem rovněž ovlivněno. 

 

13.3.1.1. Překážky z příbuzenství založené narozením 

 
Narodil-li se v rodině nový člověk, vzniká tím okamžikem vztah k ostatním členům dané 

rodiny. Nezáleží, jde-li o rodinu v úzkém nebo širokém slova smyslu. Jde o pokrevní pouto 

mezi členy. V římském právu byl vztah mezi pokrevními příbuznými označován slovem 

cognatio. V současné právní úpravě je rozsah překážky uzavírání manželství mezi 

pokrevními příbuznými upraven velice stroze. 

 

Zákon o rodině v aktuálním znění zakládá překážku uzavření sňatku založeném 

narozením pouze v linii přímé (a to bez rozdílu) a v rámci pobočné linie jen mezi 

nejbližšími kolateráty, tj. mezi sourozenci. Aktuální zákon č. 94/1963 Sb., o rodině tedy 

v podstatě převzal rozsah manželských překážek, pokud jde o pokrevní příbuzné, ze 

staršího zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Úprava ve starším zákoně obsažená 

stanovila, že „manželství nemůže vzniknout mezi příbuznými v pokolení přímém ... ani 

mezi sourozenci“. Pojmem příbuzenství se zabýval také občanský zákoník z roku 1950 (č. 

141/1950 Sb.). Tento zákon definoval způsob počítání vzdálenosti příbuzenského poměru, a 

to i v rámci švagrovství. V té době však již platil také zákon o právu rodinném, který byl 

produktem právnické dvouletky. Tento zákon vymezil manželské překážky v rozsahu výše 

uvedeném a švagrovství samotné definoval. (Švagrovství označovalo římské právo slovem 

affinitas). 

 

Rakousko-uherský Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 disponoval úplně 

nejpřísnější úpravou překážek manželství, pokud šlo o vymezení rozsahu překážek 

vyplývajících z pokrevního příbuzenství. Kromě přímých příbuzných a sourozenců se 

zákaz týkal také bratranců, sestřenic a tet, strýce, tzn. příbuzných v pobočné linii do 

čtvrtého stupně. Zákoník navíc některé poměry blíže upřesnil. U sourozenců se překážka 

týkala sourozenců nejen plnorodých, ale i polorodých, u tety a strýce překážka postihovala 

tyto příbuzné z matčiny i otcovy strany. Zajímavé bylo, že sama vrchnost tyto překážky 

často porušovala. Pozdější úpravy rodinného práva z let 1949 a 1963 byly v tomto směru 

poměrně stručnější, a ponechaly tak prostor extenzivnímu výkladu. 
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13.3.1.2. Překážky z příbuzenství založené sňatkem 

 
V současném zákoně č. 94/1963 Sb., (dále jen zákon o rodině) již není obsažena definice 

švagrovství. Zákon tento termín ani neužívá.  

Právní úprava švagrovství byla na našem území naposledy obsažena v zákoně 

o rodinném právu z roku 1949, kde v § 18 bylo vymezeno, že uzavření manželství vznikne 

švagrovství mezi manželem jedním a příbuznými manžela druhého, přičemž tento vztah 

trvá i po zániku manželství. 

Dnes se s pojmem švagrovství v našem právním řádu prakticky nesetkáme. Výjimka je 

např. v mezinárodní úmluvě publikované pod č. 53/1986 Sb., ve vyhláškách provádějících 

celní zákon č.135/1998 Sb., č. 92/1993 Sb. Dnes švagrovství již nepředstavuje překážku 

manželství. Na druhou stranu je nutno zmínit, že až do roku 1964 platil na základě výše 

zmíněného zákona o právu rodinném z roku 1949 zákaz sňatku s osobami sešvagřenými 

v přímém pokolení. Sešvagřenými osobami měl zákon na mysli zejména tchýni, tchána 

a snachu a zetě. Nicméně zákon povoloval výjimku z tohoto pravidla, kdy umožnil sňatek 

mezi sešvagřenými osobami ze závažných příčin. 

 

Tato překážka vychází z římského práva. V případě snachy je možné v překážce 

postihující tuto osobu vidět paralelu v římském agnátském příbuzenství, které spojovalo 

příbuzenským poměrem osoby podřízené jedné rodinné autoritě, kterou ztělesňoval otec 

rodiny, pater familias. Žena, která se provdala tzv. v přísném manželství, přecházela ze 

sféry vlivu své vlastní rodiny do sféry vlivu rodiny svého manžela, a pokud byl její manžel 

podřízen otcovské moci, nastupovala na místo dcery svého tchána (nebo vnučky, byl-li její 

muž vnukem otce rodiny).  

 

13.3.1.3. Překážky z příbuzenství založené osvojením 

 
V římském právu měla adopce (jakožto druh osvojení, vedle arogace106) poněkud jiný 

charakter a povahu, než je tomu u osvojení v aktuální právní úpravě v České republice. 

Osvojení v Římě bylo primárně určeno pro dospělé, jak již bylo výše uvedeno. U nás § 64 

a zejména § 65 platné úpravy zákona o rodině zakazuje sňatek mezi všemi příbuznými, 

                                                 
106 Osvojovaný byl osobou sui iuris. 
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jejichž příbuzenský poměr byl založen adopcí. Současná právní úprava se tím odlišuje od 

starší úpravy z roku 1949, která staví překážku manželství pouze mezi osvojence 

a osvojitele. Obě úpravy se však shodují na tom, že překážka manželství trvá jen pouze po 

dobu trvání adoptivního vztahu. Po zrušení osvojení dle § 73 odst.2 zákona o rodině 

manželská překážka dle § 65 odpadá a obnovují se původní vztahy. Věkový rozdíl mezi 

osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený. 

 

V římském právu, tak jako v současném právu, platil zákaz uzavření manželství mezi 

příbuznými v přímé linii bez ohledu na stupeň příbuzenství. Mezi rodiči a dětmi, prarodiči 

a vnuky či pravnuky atd., jejichž vztah byl založen adopcí, platí zákaz manželství nejen 

během trvání adoptivního vztahu, ale také poté kdy došlo ke zrušení adopce. To ovšem 

neplatilo v případě nevlastních sourozenců (tedy těch, kteří nemají ani jednoho společného 

přirozeného rodiče).107 

 

13.3.2. Normativní prvek 

 

Normativní prvek, který platil již římském právu a platí i dnes, je soulad s dobrými 

mravy. Například § 96 aktuálního znění zákona o rodině říká, že výživné nelze přiznat, 

jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Modestinus tvrdí, že musí být zváženo i to, 

co je mravné. Stejně tak jako v Římě i dnes se uzavírá manželství souhlasným prohlášením 

manželů. Zákona o rodině v § 3 definuje uzavírání sňatku následně:,,Manželství se uzavírá 

svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do 

manželství.“ 

Dalším normativním prvkem, který se stal součástí platného práva v ČR, je zákaz bigamie. 

Zákaz bigamie je obsažen v § 11zákona o rodině. 

 

13.3.3. Příjmení manželky 

 

Dalším reliktem, který se zachoval po staletí navzdory všem možným politickým 

režimům, je možnost přebírání manželova příjmení manželkou. Přebírání manželova 

                                                 
107 Url: <http://www.prf.cuni.cz/intervalla/ > [cit. 2008-01-25] Petr Bělovský. 
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příjmení bylo do roku 1950 povinné za zákona. Dnes tato zvyklost, která je pozůstatkem 

agnátského příbuzenství, je fakultativní. 

 

13.3.4. Vyživovací povinnost 

 

Jistou podobnost mezi právní úpravou v římském právu a v současném zákoně o rodinně 

v ČR lze spatřovat i v následujícím. V římském právu byl institut vyživovací povinnosti 

manželky manželem řešen věnem. Manželka poskytla manželovi dos (věno) a ten ji měl za 

to (kromě toho, že mezi manžely existovala náklonnost – affectio maritalis) vyživovat. 

 

Věno v klasických dobách bylo majetkem manžela, ale pokud se manželství rozvedlo 

zaviněním manžela, připadl majetek, který představoval věno108, ženě. Zde lze právě 

spatřovat jistou paralelu s § 93 zákona o rodině. Toto ustanovení říká, že soud může 

rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu 

manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat 

proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost 

mezi manžely tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. 

 

Rozvod na základě viny je nejstarší právní úpravou. Pro manžela, který rozvod zavinil 

a jehož vina byla soudem vyslovena, má tento výrok dalekosáhlé hmotně-právní následky. 

Postihy vůči němu se zejména uplatňují ve vyživovací povinnosti k rozvedenému 

manželovi a při vypořádávání majetkoprávních vztahů. 

                                                 
108 Nebo jeho alikvotní výše, protože věno bývalo vždy oceňováno právě pro případ rozvodu nebo dědictví. 
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14. Závěr 
 

Pojetí římského manželství vycházelo z potřeb tehdejší společnosti. Tehdejší římská 

společnost byla tvořena rody. Nejvyšší autoritou v rodu byl jeho stařešina. Základní 

společenskou institucí byla však rodina. Rodina byla v nejstarších dobách více ovlivňována 

náboženstvím nežli právem, proto nejstarší formy manželství byly úzce spjaty 

s náboženstvím. Nad to je důležité mít stále na mysli při zkoumání života a institucí 

aplikovaných ve starém Římě, že římský právní řád nebyl nikdy jeden celek vznikající 

a zavazující naráz. 

 

Náboženství v rodině, tedy kult ohniště, nebylo účelovým výmyslem mocných k udržení 

společenského řádu. Náboženství bylo starší než ústřední moc a stát. Je pozoruhodné, že 

díky vlivu rodinného náboženství, platila v každé rodině odlišná pravidla, a to i v rámci 

jedné obce. 

 

Modestinus definuje římské manželství jako spojení a společenství muže a ženy na celý 

život, které se řídí božským a přirozeným právem. Za římské republiky existovaly dvě 

formy manželství. Starší formou bylo manželství tzv. přísné, vedle kterého postupem času 

vzniklo manželství tzv. volné. Volné manželství později úplně nahradilo manželství přísné. 

Nevíme, kdy přesně volné manželství převládlo, ale za Cicera ještě existovala forma 

manželství staršího. 

 

Oktavián Augustus byl vládcem, který vydal nejvíce právních předpisů, které se 

věnovaly matrimonium. Záměr, který ho k tomu vedl byl sice mocenský, to však 

u panovníka není zavrženíhodná pohnutka, pokud by výsledkem bylo pozvednutí morálky 

a ducha lidu římského, jak to ostatně autor zákonů zamýšlel. Realitou, a to dle autorova 

názoru platí v právu obecně, je ta skutečnost, že zákony sice mohou potlačit deviace 

v chování lidí, ale pouze za předpokladu, že se jedná o deviace menšiny a nikoliv většiny. 

Stejně tak, jak je obtížné upravit koryto řeky, tak je obtížné upravit chování většiny 

v dlouhodobém horizontu. Augustovi se tedy nepodařilo pozvednout morálku římských 

občanů. Stejně tak se nepodařilo jeho následovníkům zachránit Říši římskou. 
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S institucí manželství, jakožto trvalé soužití muže a ženy jsou úzce spjaty majetkoprávní 

vztahy. Uzavřením manželství totiž vzniká jakési majetkové společenství účastníků (aliance 

majetku). Bylo tomu tak v Babylóně, v Římě a je tomu tak i dnes v mnoha právních řádech 

světa, a proto se tato práce zabývá i majetkoprávním aspektem manželství. 

 

Manželství patří mezi státotvorné instituce, pro svoji mimořádnou důležitost je 

předmětem zájmu jak státu, tak církve. Od samého počátku kulturní společnosti právě 

náboženství, nehledě na jeho druhy a bohy, upravovalo a formovalo manželství snad ve 

všech společnostech. V Římě to bylo náboženství rodinné, později chrámové. Po zániku 

římské říše a vzniku středověké feudální společnosti upravovalo oblast manželských vztahů 

pouze právo katolické církve, tedy právo kanonické. Teprve až v dobách, kdy absolutističtí 

panovníci si začali připadat podobně významní jako bohové, se objevuje paralelní regulace 

manželství prostřednictvím státního zákonodárství, které však z valné většiny úpravu 

převzalo z práva kanonického. Bez jakékoli nadsázky lze mluvit o recepci kanonického 

práva sekulárním právem manželským, a to jak pokud jde o formu uzavírání manželství, 

tak pokud jde o stanovení manželských překážek a požadavků kladených zákonodárcem na 

kvalitu manželského souhlasu. Manželské překážky jsou právě jedním z prvků římského 

manželství, které byly postupnou recepcí římského práva převzaty do naší platné právní 

úpravy práva rodinného. 

 

Z vývoje římského manželství je rovněž patrno, jak manželství reflektuje sociální, 

ekonomický a kulturně politický vývoj společnosti. Naše současné manželství zrcadlí dobu 

taktéž. Různá společensko – kulturně – politická odvětví reagují na změny rychleji, jiná 

pomaleji. Je nesporným faktem, že naše manželství patří k nejrychleji transformujícím se 

společenským oblastem vůbec. Základní příčinou změn bylo podstatné snížení počtu 

sňatků. Příčiny poklesu sňatečnosti souvisí s celkovými změnami životního stylu mladé 

generace po roce 1989. Postoj mladých lidí v ČR k uzavírání sňatků se přiblížil obdobnému 

postoji mladých lidí v západní Evropě. Popsaný trend je dobře viditelný na grafech, které 

jsou přílohou této práce. 

 

Dědické právo stejně tak jako právo manželské, ale i jako pozitivní právo v obecné 

rovinně, kopírovalo sociální, ekonomický a kulturně politický vývoj obyvatelstva 

v starověkém Římě. Dědické právo svým soukromoprávním charakterem souvisí 
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s majetkoprávními a také s manželskými vztahy. Pro římské dědické právo byl navíc 

významný status dědice. Z úpravy římského dědické práva byly rovněž některé prvky 

tohoto právního odvětví postupnou recepcí inkorporovány do aktuálně účinných právních 

norem českého dědického práva. Mezi nejmarkantnějšími převzaté instituty lze zřejmě 

zařadit testamentární a intestamentární dědickou posloupnost. Naproti tomu zásadní rozdíl 

oproti naší aktuální úpravě dědického práva a té římské spočívá v omezení institutu 

univerzální sukcese v současné úpravě dědického práva, tj. vyloučení absolutní 

odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele. 

 

Historický fakt, že komentátoři užívali římského práva jako práva nadnárodního, nutí 

učinit paralelní komparaci se současným vztahem komunitárního práva a práva národního 

charakteru členských států Evropské unie. Římské právo mělo nadčasovou povahu. 

Obdivuhodná je také rozsáhlá teritoriální působnost římského práva, a to v dobách 

antických i středověkých. Kulturní dědictví Římanů ovlivnilo celou Evropu, a dokonce 

i některé další části světa. 

 

Ohromný vliv na podobu manželství má pochopitelně státní motivační politika. Již za 

Habsburků bylo hlavním účelem manželství zvýšení populace. Dokonce vznikla 

populacionistická škola pro země habsburské. Neoddiskutovatelnou pravdou je skutečnost, 

že u nás v dobách nesvobody ve 2. pol. 20. století stát mnohem více participoval na 

populační politice než dnes. 

 

V posledních letech v České republice se porodné upravuje v závislosti na stranické 

příslušnosti vlády. 27. 1. 2006 Senát ČR odsouhlasil navýšení porodného o téměř 

dvojnásobek z 8.600,- Kč na 17.500,- Kč109. V roce 2009, bylo porodné stanoveno pevnou 

částkou v jednotné výši 13.000,- Kč110 na každé narozené dítě. V roce 2010 činilo porodné 

rovněž částku ve výši 13.000,- Kč na každé narozené dítě. Od 1. 1. 2011 se stala účinnou 

novela zákona o státní sociální podpoře. Porodné činí stále částku ve výši 13.000,- 

Kč. Nově se nárok na porodné vztahuje jen na první narozené dítě. Zároveň porodné obdrží 

jen sociálně velmi slabí rodiče. Pro jeho čerpání totiž nesmí rozhodný příjem rodiny 

přesáhnout 2,4 násobku životního minima (životní minimum dvoučlenné rodiny dospělých 

                                                 
109 Tehdy vládla ČSSD. 
110 Vládla vláda pravicových stran. 
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je 5480 Kč).111 

                                                 
111 Toho času vládne pravicových stran (TOP 09, VV, ODS). 
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15. Résumé 
 

This rigorous thesis deals with Roman marriage with an accent on property relations. 

The thesis is composed of fourteen chapters. The first  chapter dissertates about general 

family problems and the family relationships. In particular it highlights the position of the 

“weaker half” in the society. The primary purpose of the thesis is to analyze Roman 

marriage. The introduction describes everyday life in the Roman custom of a village and 

then the population in a Roman village. The focus is placed on the cult of fire, because of 

internal relations, which regulate the conduct of those at the family hearth were then 

developed legal norms. These legal principles regulated different legal institutions and thus 

shaped the behavior of offspring of the oldest inhabitants of Rome. The author’s chose this 

theme because knowledge of history enables an easier understanding and orientation of 

current legislation.  

The second chapter provides the reader with general information on marriage and its 

form in different nations which existed before ancient Rome. It observes the wife’s position 

first of all as a person alieni iuris in the third  and fifth  chapter. The third  chapter deals 

with the authority of the father of the family and the authority of the husband over the wife 

in the Roman marriage. This institute is mainly in Roman law and mingles with private law 

in the chapters relating to heredity, family and property law. The authority of the family 

father and husband over the wife is key to understanding the status of women in Roman 

society and also led to an understanding of the basic principles of hereditary and property 

relations in Roman law. Subsequently, the theses follows the position of the wife in ancient 

Roman marriage as a person sui iuris in the chapter six. The fourth  chapter describes the 

conditions of the establishment of marriage. Chapter seven defines the ways of the 

marriage derogation. Chapter eight mentions property – the legal relationship between the 

married couple and the emphasis is placed on the position of the wife in this relationship. 

This thesis is, instead of Roman marriage, focuses on property relations between spouses, 

and deals with property relations for the reason of life and for the reason of death. The 

general reason is that marriage is and has always been connected with the adjustment of 

property relations of both parties who enter into marriage. Closuring marriage creates a 

property community of the participants (Alliance of property). This was the case in 

Babylon, in Rome, and is still the case today in many jurisdictions. Chapter nine obtains 
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property – legal relationship of the children. The tenth chapter describes the general right 

of inheritance throughout its development in Roman law. But the ambition is always to 

answer the question of whether and how a woman would inherit from her husband. The 

eleventh chapter introduces the influence of religion on marriage and describes the 

religious rituals connected with the marriage.  Due to the fact that the thesis is primarily 

focused on Roman marriage, the author of this thesis deals in the twelfth autonomous 

chapter with Augustian marriage codes, which purposefully had the ambition of returning 

the dignity of marriage. The institution of marriage was not popular at the time of Augustus 

and the time of decline of the Romans. Augustus’s laws promote fertility and nuptiality. The 

support of birth and marriage can be found across the centuries by various nations.  The 

penultimate theme in the thirteenth chapter of this thesis is the gradual reception of 

Roman law in medieval law. Subsequently, in the same chapter the author highlights 

specific elements of Roman marriage law which have become part of the legislation in 

force of family law in the Czech republic. In its conclusion the thesis brings the author to 

the idea of comparing the importance of roman law with European law, which is centrally 

influenced by roman law.  The fourteenth chapter summarizes the entire work. 
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Abstrakt 
 

Práce se primárně zabývá římským manželstvím. V úvodu popisuje každodennost 

v římské obci a obyčeje tehdejšího obyvatelstva v římských obcích. Důraz je kladen na kult 

ohniště, protože z vnitřních vztahů, které upravovaly chování osob u  rodinného ohniště se 

následně vyvinuly právní normy, které posléze upravovaly různé právní instituty a tak 

formovaly chování potomků nejstarších obyvatel Říma. 

 

Práce ve stručnosti porovnává manželství ve starověkém Římě s manželskou právní 

úpravou kultur starších, než byla ta římská. Práce se podrobně věnuje překážkám, které 

bránily uzavření legitimní formy manželství. Následně práce popisuje obě formy 

manželství, nejprve starší formu tj. matrimonium cum in manu conventione a posléze 

mladší (volnější) formu tj. matrimonium sine in manum conventione. Další kapitola 

popisuje způsoby zániku manželství. 

 

Tato práce se kromě římského manželství zaměřuje i na majetkoprávní vztahy mezi 

manželi, a to jak pro případ života, tak i pro případ smrti. Důvodem je skutečnost, že 

manželství je od nepaměti spjato i s úpravou majetkoprávních vztahů obou účastníků, kteří 

do manželství vstupují. Uzavřením manželství totiž vzniká jakési majetkové společenství 

účastníků (aliance majetku). Následující kapitola se věnuje vlivu náboženství na římské 

manželství. Vzhledem ke skutečnosti, že je práce primárně zaměřena na římské manželství, 

věnuje autor této práce jednu samostatnou kapitulu Augustovým manželským zákonům. 

 

Předposledním tématem práce je postupná recepce římského práva do středověkého 

práva. Následně autor v téže kapitole sděluje, jaké konkrétní prvky římského manželského 

práva se staly součástí právní úpravy platného práva rodinného v ČR. 

 

 

Římské manželství s akcentem na majetkoprávní vztahy 
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Abstract 

 

This rigorous thesis deals with Roman marriage with an accent on property relations. 

The primary purpose of the thesis is to analyze Roman marriage. The secondary purpose of 

rigorous thesis is to illustrate property relations in roman law between husband and wife. 

The introduction describes everyday life in the Roman custom of a village and then the 

population in a Roman village.  

 

The thesis briefly compares marriage in ancient Rome with a legislation of cultures older 

than the Roman one. The thesis closely examines the obstacles that prevented conclusion 

a legitimate form of marriage. Subsequently, the thesis describes two forms of marriage, 

first the older form of matrimonium cum in manu conventione and then younger form (more 

liberal) matrimonium sine in manum conventione. Another chapter defines the ways of 

marriage derogation. 

 

The secondary aim of the thesis, property relations between spouses, deals with property 

relations for the reason of life and for the reason of death (inheritance). The general reason 

is that marriage is and has always been connected with the adjustment of property relations 

of both parties who enter into marriage. Closuring marriage creates a property community 

of the participants (Alliance of property). The next chapter contains property – legal 

relationship of the children. The following chapter deals with the influence of religion on 

Roman marriage. Next chapter is charged with looking after marital law of Augustus. 

 

The thirteenth chapter first describes how has been adopted the Roman law into 

medieval law and subsequently mentions particular elements of Roman marriage, which 

became part of the rules of the family law in force in the Czech Republic.  

 

Roman marriage with an accent on property relations.  

 


