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ÚVOD 

Tématem předložené práce je ius vitae necisque, časově zasahující do období poloviny 

osmého století před naším letopočtem, kdy dle historických pramenů (ale spíše na základě 

shody či obecné přejímaného názoru) došlo k založení Říma (753 př. n. l.) až do roku 476 

n. l., kdy, teď již určitě, zanikla Západořímská říše. Institut však nemůžeme ohraničit jen 

historickými daty, jeho relikty, stejně jako celé římské právo, nacházely uplatnění i později 

a římské právo dokonce dodnes.  

Ius vitae necisque, jako jedno z oprávnění, jež patri familiae mohl v rámci patriae potestas 

užívat, není již v dnešní době živým institutem, o to zajímavější je jeho zkoumání a dopad 

na římskou společnost od doby královské až po období císařství. 

Práce je rozdělena do devíti kapitol. V první kapitole uvádíme základní práva patris 

familiae, z nich nejzásadnějším bylo právo nad životem a smrtí. 

Ve druhé kapitole se věnujeme postavení ius vitae necisque v systému římského práva 

v jednotlivých historických etapách, tj. v době královské, v období republiky a období 

císařství. 

Třetí kapitola je věnována pramenům upravujícím ius vitae necisque, řazený chronologicky 

od doby královské přes období republiky až po císařství a úpravy tohoto práva 

v moderních kodexech. 

Čtvrtá kapitola přibližuje moc otcovskou jakožto výlučnou pravomoc patris familiae, její 

vznik a dále postavení otce a patris familiae. Část kapitoly zaměřujeme na pravomoc 

vlastnickou. 

V páté kapitole uvádíme formy právního jednání, kterými vzniká moc otcovská, a sice 

adopci a adrogaci. Věnujeme se také mancipaci, dále popisujeme noxální ručení, vindikační 

žalobu a moc manželskou. 

Šestá kapitola rozepisuje obsah moci otcovské v jednotlivých etapách římské říše, 

zmiňujeme z doby královské například královské zákony, v nichž byla zakotvena moc nad 

syny a dcerami. Věnujeme se také moci otcovské v období republiky a císařství. 

V sedmé kapitole rozebíráme omezení moci otcovské, a to prostřednictvím bonos moeres a 

iudicii domesticii. 

Osmá kapitola přibližuje lex iulia de adulteriis, kterým bylo povoleno otci rodiny trestat 

svou manželku za činy, jichž se dopustila, například cizoložství. 
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V poslední, deváté kapitole, popisujeme zánik moci otcovské a to několika způsoby: smrtí 

patris familiae, ztrátou jeho statutu, část kapitoly je věnována zániku moci otcovské nad 

dětmi a to jak mužskými tak ženskými potomky.  
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1 POJEM IUS VITAE NECISQUE 

V římské společnosti, založené na rodové struktuře, jejíž ústřední postavou je pater 

familiae, se setkáváme s řadou oprávnění, jimiž mohl do života členů své rodiny 

významným způsobem zasahovat. Zmíněná oprávnění můžeme podřadit pod obecný 

pojem patria potestas, moc otcovská. Ta zahrnovala celkem čtyři základní práva otce 

rodiny.  

Prvním z nich bylo ius vendendi umožňující patri familiae prodat jemu podřízené osoby. Na 

toto právo však nelze nahlížet jen z pohledu prodeje, zohlednit je třeba i další důsledky, 

kterých bylo možno prodejem dosáhnout. Mezi ně patřilo i zbavení se otcovské moci 

nad podřízenou osobou či zajištění dluhu nebo škody způsobené členem rodiny patris 

familiae. 

Dalším z práv bylo ius exponenedi. To opravňovalo patrem familiae rozhodovat, jaké členy 

do své rodiny přijme. Právo nacházelo své uplatnění zejména v případech, kdy otec rodiny 

rozhodoval o přijetí novorozených členů. Byl oprávněn jednak rozhodnout o jejich 

odmítnutí ale také, a to je bezpochyby oprávněním závažnějším, o jejich odložení. Zatímco 

přijetí potomka do rodiny můžeme vnímat jako pozitivní rozhodnutí patris familiae, 

rozhodnutím o odložení dítěte rozhodl pater familiae o jeho zapuzení a současně 

budoucím osudu. 

Struktura římské společnosti a zejména pak postavení osob sui iuris muselo nalézt svůj 

odraz i v majetkové sféře. Protože pater familiae byl jediným plnoprávným členem římské 

rodiny, byl to právě on, kdo mohl nabývat majetek. Ostatní členové jeho rodiny takovým 

právem nedisponovali. Proto v římské společnosti platilo, že co nabydou členové rodiny, 

nabydou nikoliv pro sebe, ale pro patera familiae.  

Posledním a nepochybně nejzásadnějším právem bylo ius vitae necisque, právo nad 

životem a smrtí. To patri familiae dávalo do rukou možnost rozhodovat o životě a smrti 

členů jeho rodiny a jeho využíváním se stal, alespoň v době rané římské společnosti1, 

neomezeným vládcem své rodiny. A právě tomuto právu se budeme v této diplomové práci 

věnovat. 

  

                                                           
1
 období vymezujeme od poloviny sedmého století př. n. l. do přijetí zákona dvanácti desek, tj. do roku 

450 př. n. l. 
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2 POSTAVENÍ IUS VITAE NECISQUE V SYSTÉMU ŘÍMSKÉHO 

PRÁVA  

Tak jako se v průběhu času měnil svět římského občana, měnilo se i postavení ius vitae 

necisque. V době královské2, kdy byly vydávány leges regiae, šlo o ryze soukromoprávní 

institut, jenž byl svěřen do rukou patris familiae coby osoby v postavení sui iuris a 

současně nejváženější osoby v rodině, jíž byli ostatní členové podřízeni. Podrobněji se této 

době věnujeme v následující části. 

2.1 Doba královská (753 př. n. l. až 510 př. n. l.) 

Římská společnost byla v době královské založena na rodové struktuře, kdy pater familiae 

měl v rámci rodiny postavení strážce rodinného kultu, nositele tradic a rovněž toho, jenž 

měl moc rozhodovat o osudech členů svého rodu. Silnému postavení patris familiae 

svědčila i skutečnost, že v době královské platilo v oblasti Říma právo zvykové. Uvedené 

právo bylo nepsané a jeho jednotlivé normy byly vykládány pontifiky. Ti byli sborem 

náboženských představitelů a do jejich činnosti patřilo řízení obřadů spojených s kultem 

božstev, určování soudních dnů nebo vedení historických záznamů. Byli ale také znalci 

zvykového práva. Nebylo proto překvapivé, že členové rodiny neměli zpravidla přehled o 

platných právních normách a moc otce byla pro ně samozřejmým normativem, jímž se 

řídili. Římská společnost byla v době královské silně tradiční, tj. založená na zvycích 

předků a úctě k jejich tradicím. Platí tak, že toho kdo jedná v rozporu s takovými zvyky a 

tradicemi, neprojevuje vůči svým předkům patřičnou úctu, má pater familiae z titulu své 

funkce ochránce tradic právo trestat. Kontrola dodržování zákonnosti a patřičného 

způsobu chování je tak v římské společnosti v rukou jednotlivých patrum familiae, kteří ji, 

společně s rodovým kultem a tradicemi, předávají svým synům. 

V době královské si král nárokoval výkon trestní pravomoci ve třech oblastech 

společenského života. Šlo o trestné činy vojenské, náboženské a trestný čin vraždy. 

Pravomoc rozhodovat o trestech za ostatní spáchané činy měli v rámci svých rodin a 

rovněž v rámci patriae potestas patris familiae. Nutno dodat, že se nejednalo pouze jen o 

trestné činy (vnímáno v kontextu dnešní doby), ale rovněž o takové činy, jež měly za 

následek vznik škody či újmy, již pater familiae, coby nositel moci nad ostatními členy své 

rodiny a osoba za ně odpovědná, musel uhradit.  

                                                           
2
 Od roku 753 př. n. l. (tradiční datum založení Říma) do roku 510 př. n. l. 
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Koncentrace moci v rukách patris familiae byla v době královské založena také na jejím 

užívání vycházejícím z předávání zvyků předků. Moc a znalost zákonů byla výsadou 

starých patricijských rodů; příslušníci plebejských rodů neměli možnost se seznámit se 

s nepsaným právem. Ta pramenila především jeho ústní tradice mezi pontifiky a v rámci 

patricijských rodů, vedená snahou je utajit. Takový stav se stal v průběhu republiky 

neudržitelným. Důvody můžeme hledat i v novém rozložení moci v rámci společnosti, kdy 

se plebejové postupně stali skupinou mající rostoucí vliv na dění ve státě.  

Patricijové a plebejové byli skupinami římských občanů, mezi nimiž tradičně docházelo 

ke svárům. Ty byly způsobeny jednak jejich původem, jednak snahou ovlivňovat chod 

římské obce. Patricijové odvozovali svůj původ od zakladatelů Říma a nárokovali si proto 

výkon vojenských funkcí, zastávání magistratur a kněžských funkcí. Plebejové sice byli 

svobodnými občany, avšak původně bez možnosti podílet se na chodu obce. Takový stav 

byl ale dlouhodobě neudržitelný, což se posléze i potvrdilo. 

2.2 Období republiky (510 př. n. l. až 27 n. l.) 

Stejně jako tomu bylo v době královské i za období republiky je základním pramenem 

práva právní obyčej (consuetudo)3. Vedle něj se však začíná formovat zcela nový pramen 

práva, kterým je lex (zákon)4. Na rozdíl od obyčejového práva, jež bylo praktikováno 

předky a k němuž římští občané chovali úctu, měli na přijímání leges římští občané aktivní 

podíl.  

2.2.1 Proces přijímání leges 

Poté, co magistrátní úředník navrhl nový zákon, hlasovalo se o něm na lidovém 

shromáždění (comitia curiata, comitia centuriata či comitia tribunata), kdy výsledkem 

hlasování mohlo být buď přijetí zákona ve formě, v jaké byl navržen, nebo jeho odmítnutí 

jako celku. Aby se římští občané mohli s návrhem zákona seznámit, byl jeho text uveřejněn 

nejméně 24 dnů před samotným hlasováním. Poté, co bylo o návrhu zákona hlasováno a 

byl-li schválen, vstupoval ihned v platnost. 

V době republiky sílila poptávka po kodifikaci obyčejových právních norem. Aby bylo 

postaveno najisto, jaké zákony jsou v platnosti, byl jako výsledek kompromisu mezi 

patriciji a plebeji sepsán zákon dvanácti desek (lex duodecim tabularum) a ten následně 

                                                           
3
 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 

Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. str. 15 
4
 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 

Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. str. 15 
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vyvěšen na římském Foru, aby se s ním každý občan (tj. patricijové i plebejové) mohl 

seznámit. Důvodem snahy plebejů o písemnou kodifikaci zvykového práva bylo i to, že 

jedinými znalci práva byli právě patricijové (či to alespoň o sobě prohlašovali) a během 

soudních řízení zákony logicky vykládali tak, jak se jim právě hodilo
5
.  

2.2.2 Zákon dvanácti desek 

Již zmiňovaný zákon dvanácti desek je prvním psaným římským zákonem a rovněž i 

přelomem mezi užíváním práva zvykového a psaného. Stále však šlo o kodifikaci zejména 

těch pravidel, která nebyla mezi římským lidem příliš užívaná a u nichž existoval zájem, 

aby vešla v obecnou známost. Na okraj pak můžeme dodat, že se v zásadě jednalo o 

jednoduchou sbírku dosavadních právních obyčejů, jejichž charakter byl určen agrární 

povahou tehdejší římské společnosti.  

Zákonem dvanácti desek byly upraveny i pravomoci otce rodiny vůči jejím ostatním 

členům. Ta vycházela do značné míry z práva zvykového a nepřekvapí proto, že moc patris 

familiae v něm byla upravena velmi široce. Veškerá jeho oprávnění nebyla uvedena 

výslovně, nýbrž, jak je to pro římské právo typické, prostřednictvím uvedení příkladů 

(kazuistiky)6. Původní text zákona dvanácti desek se bohužel do dnešních dnů nedochoval 

a musíme proto čerpat z jeho pozdější latinské podoby a dochovaných citací, jež používali 

osobnosti římského práva. Důvod, proč se text nedochoval, může souviset i se snahou 

učinit jej obecně známým - desky byly totiž veřejně dostupné na římském Foru. To bylo 

nepochybně výhodou. Postupně se stalo samozřejmým, že každý římský občan si text 

nejen pamatoval, ale rovněž jej byl schopen předávat ústně dále. Právě díky orální tradici 

zákona dvanácti desek vyšla jeho psaná podoba z užívání a jeho zachování nezabránilo ani 

zničení původního, do kamenných desek vytesaného textu, jenž byl zničen Galy roku 390 

př. n. l.
7
 

2.2.3 Rozdělení římského práva 

Další vývojovou fází římského práva je jeho rozdělení, jak uvádí a vysvětluje následující 

text: 

                                                           
5
 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 

Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. str. 15 
6
 konkrétní příklady uvádíme dále 

7
 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 

Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. str. 15 
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Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei 

Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice 

utilita, quadem privatum. 

Tato věda (o právu) má dvě části: veřejnou a soukromou. Veřejné právo se vztahuje na 

římský stát, zatímco právo soukromé na zájem jednotlivců: jsou totiž věci, které jsou 

prospěšné veřejnosti a věci prospěšné soukromým osobám.8 

Uvedený text pochází od římského právníka Ulpiana a dává nám vodítko, jak na rozdělení 

římského práva nahlížet. Jako kritérium Ulpianus uvádí, že je třeba si odpovědět na 

otázku, komu konkrétní právo svědčí, resp. v čí prospěch. Budeme-li toto aplikovat na moc 

otcovskou, dojdeme k jednoznačnému závěru, že oprávnění z patria potestas svědčí patri 

familiae a celý institut je proto součástí římského práva soukromého. Nabízí se otázka, 

zdali ius vitae necisque nemůže sloužit rovněž celé římské společnosti, když pater familiae 

v rámci své otcovské moci děti rovněž vychovává a seznamuje s chováním hodným 

římského občana. Zde je potřeba doplnit odpověď, zda je společnost oprávněna takové 

právo vykonávat. I zde si můžeme pomoci zákonnou úpravou, konkrétně znovu zákonem 

dvanácti desek. Ten přímo uvádí, že „Podle zákona otci ... předal  syna do moci nad životem 

a smrtí“
9
, z čehož lze vyvodit jediný závěr, osobou oprávněnou vykonávat ius vitae 

necisque je právě a jen pater familiae. 

2.3 Období císařství (27 n. l. až 476 n. l.) 

I v době císařské zůstávalo obyčejové právo částečně v platnosti. Samotný městský celek 

Řím se neustále vyvíjel a postupně směřoval k právu psanému, avšak celou Římskou říši 

nelze vnímat jen jako její hlavní mocenské centrum. Vzhledem k rozsahu území, jež 

spadalo pod římskou nadvládu, se jednotlivé provincie lišily i tím, jaké právo v nich bylo 

užíváno. Lze tak říci, že právní kultura byla odlišná dle jednotlivých nižších územních 

celků a současně dle toho, jaké právní zvyky vešly v dané oblasti v užívání ještě před tím, 

než se tato dostala pod římskou správu.  

Císařská nařízení významně ovlivňovala a rozvíjela římské právo po skončení období 

republiky. Upravovala veškerá odvětví lidské činnosti, a to jak soukromoprávní tak 

veřejnoprávní. Postavení císaře v Římské říši bylo výjimečné, o čemž svědčí i jeho 

                                                           
8
 REBRO, Karol a Peter BLAHO. Rímské právo. 3. dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2003. ISBN 

808904753x. str. 61 
9
 SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva. Vyd. 2. (jako Prameny římského práva - Fontes iuris romani 

vyd. 1.). Praha: LexisNexis, 2004. ISBN 80-86199-89-4. str. 33 
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pravomoci v oblasti rozhodování o trestných činech a ukládání trestů na ně. 

Soukromoprávní oprávnění patris familiae spočívající v možnosti trestat členy své rodiny 

dle vlastního uvážení tak naráží na limity císařské moci. V této době totiž v souvislosti 

s rozšiřováním trestního práva, zavedením nových trestných činů a zpřesňováním 

pravidel pro uložení trestů přechází dosud soukromoprávní oprávnění patris familiae do 

oblasti zčásti veřejnoprávní, kterou svými akty ovlivňuje císař či úředníci císařem 

pověření. Z dosud fakticky neomezené moci patris familiae nad členy jeho rodiny se tak 

stává institut čím dál více slábnoucí, omezovaný veřejnou mocí. V průběhu doby císařské 

se tak právo pater familiae nad životem a smrtí členů jeho rodiny v konkrétních případech 

stalo trestným činem (parricidum)10, čímž přestal být činěn rozdíl mezí tím, zda otec 

usmrtil dítě vlastní, či cizí. Ani v době pozdního císařství však na institut ius vitae necisque 

nelze nahlížet jako na veřejnoprávní, neboť ani zabití dítěte není považováno za trestný 

čin (homicidum)11, který by zakládal jeho ryze veřejnoprávní charakter.  

  

                                                           
10

 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 
Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. str. 143 
11

 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 
Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. str. 337 
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3 PRAMENY UPRAVUJÍCÍ IUS VITAE NECISQUE 

3.1 Doba královská 

Nejstarší římské právní prameny pocházející z období doby královské byly projevem 

obyčejového práva. Pro něj bylo typické, že nemělo písemnou formu a bylo předáváno 

mezi generacemi coby odkaz předků, jež je třeba ctít a chránit.  

3.1.1 Královské zákony 

Královské zákony (leges regiae)jsou prameny práva v době královské, jejichž znění se do 

dnešních dnů bohužel nedochovalo, a je proto třeba vycházet z pozdějších překladů 

římských právníků. Jisté však je, že právo patris familiae nad osudem členů jeho rodiny je 

v této době fakticky neomezené a královské zákony jej upravují pouze kazuistickým 

výčtem trestů, jež je pater familiae oprávněn uložit, jak uvádí následující text. 

(Romulus) omnem potestatem in filium patri concessit, idque toto vitae tempore, sive uem 

carcere includere sive verberare, sive ad opera rustica detinere sive occidere vellet. 

(Romulus) ponechal otcům veškerou moc nad syny, a to po celou dobu jejich života, ať již 

je chtěl uvěznit, zbičovat, nechat v poutech a přidržet je u venkovských prací, nebo je 

usmrtit.12  

Královský zákon připisovaný Romulovi tímto jen uvádí některé tresty, kterých může pater 

familiae použít. Rozhodně však nelze tento text považovat za celistvou úpravu institutu ius 

vitae necisque. Ten vycházel z práva obyčejového a královské zákony obecně písemně 

upravovaly jen takové obyčeje, jež nebyly mezi římskou společností příliš rozšířené, 

takové, jež z užívání vyšly, nebo v případě, že bylo naopak třeba některý institut 

obyčejového práva doplnit či upřesnit. Ius vitae necisque je oprávněním náležejícím do 

soukromoprávní oblasti patris familiae a v době královské nebylo mocí královskou 

omezováno. Rodová struktura společnosti, kdy se i trestání odehrává ve sféře 

soukromoprávní, by takovým zásahům odporovala a zasahovala do užívaných právních 

obyčejů. 

 

 

 

                                                           
12

 SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva. Vyd. 2. (jako Prameny římského práva - Fontes iuris 
romani vyd. 1.). Praha: LexisNexis, 2004. ISBN 80-86199-89-4. str. 16 
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3.2 Období republiky 

3.2.1 Moc otcovská 

První kodifikací psaného římského práva (již zmiňovaný zákon dvanácti desek) byla za 

období republiky upravena i moc otcovská, kterou měl pater familias nad svými syny: 

Cum patri lex ... dederit in filium vitae necisque potestatem. 

Podle zákona otci ... předal syna do moci otcovské nad životem a smrtí.13 

Uvedený úryvek nám, přestože se nedochoval celý text, dává představu o rozsahu moci 

otcovské, již pater familiae mohl vykonávat fakticky bez omezení. Zákonná úprava totiž 

postrádá uvedení situací, v nichž je pater familiae oprávněn svého práva využít, a neuvádí 

ani to, za jaká provinění příslušejí které tresty. Přestože je zákon dvanácti desek 

považován za první kodifikaci římského práva, nejsou v něm obsaženy všechny užívané 

právní obyčeje. To ani nebylo snahou komise decemvirů, která měla za úkol zákon 

připravit. Zákon měl Římanům připomenout zejména ty normy, které byly v některém 

ohledu sporné, nejasné či nově zavedené14. Důležitým pramenem práva se proto za 

republiky staly pontifikální interpretace. Ty nejen vykládaly a doplňovaly normy 

stanovené zákonem dvanácti desek, ale postupně i dotvářely právo. Příkladem může být 

pontifikální interpretace institutu mancipace, jež zakládalo synovi právo na propuštění 

z otcovské moci při jejím trojím provedení.  

Si pater filium ter venum du(uit) filius a patre liber esto15. 

Jestliže otec třikrát prodá syna, budiž syn osvobozen od otcovské moci. 

Ustanovení původně chránící syna před nadměrným zatěžováním fyzickou prací (pater 

familiae jej mohl prodat do cizí rodiny, aby syn v této rodině plnil pracovní úkoly) se 

pomocí interpretace stalo způsobem, kterým otec mohl syna ze své moci dobrovolně 

propustit. Pontifikální interpretace tak měly na život společnosti reálně větší dopad než 

samotný zákon dvanácti desek. 

 

 

                                                           
13

 SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva. Vyd. 2. (jako Prameny římského práva - Fontes iuris 
romani vyd. 1.). Praha: LexisNexis, 2004. ISBN 80-86199-89-4. str. 33 
14

 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 
Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. str. 15-16 
15

 SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva. Vyd. 2. (jako Prameny římského práva - Fontes iuris 
romani vyd. 1.). Praha: LexisNexis, 2004. ISBN 80-86199-89-4. str. 33 
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3.3 Období císařství 

Po období republiky, jehož závěr byl spojen s uvolněním společenské morálky, bylo 

snahou prvních císařů ji obnovit16. Obyčejové právo, jež je ze své charakteristiky fakticky 

nevymahatelné, se neslučovalo s novým římským státním zřízením, kdy hlavní postavou 

byl císař, jenž měl nejen zákonodárnou pravomoc ale rovněž i pravomoc soudní. Coby 

vrchní představitel Římského impéria tak měl možnost ovlivnit i používání starých 

římských institutů, mezi něž patřilo i ius vitae necisque.  

Doba císařská je obdobím, které obecně směřuje k potlačování a zužování 

soukromoprávního oprávnění patris familiae nad členy jeho rodiny. I s ohledem na 

postavení císaře se tak dělo zejména formou císařských konstitucí (nařízení). Takovým je 

například nařízení císaře Traiana, kterým nařizuje patri familiae propustit z moci otcovské 

syna, kterého týral. 

Digesta 

Divus traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancipare. Quo 

postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed 

consilio neratii prisci et aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata 

est.17 

Výše uvedený text pochází z Digest, právní sbírky. Ta obsahuje i dalšíí nařízení, například: 

Inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectum 

praesidenve provinciae debet. 

Otec nemůže zabít syna bez výslechu, ale je povinen ho obvinit před prefektem nebo 

správcem provincie18. 

Digesta však nejsou jediným pramenem práva. Jak ukazuje níže uvedený text (překlad 

písemné odpovědi císaře Constantina správci africké provincie) císařské odpovědi na 

právní otázky byly za součást práva považovány. 

Imp. Constantinus A. ad Verinum vic(arium) Afric(ae). Si quis in parentis aut filii aut 

omnino affectionis eius, quae nuncupatione parriicidii continetur, fata properaverit, sive 

clam sive palam id fuerit enisus, neque gladio neque ignibus neque ulla alia solemni poena 

                                                           
16

 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 
Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. str. 143

 

17
 Pap. D, 37, 12, 5 

18
 Ulp. D 48, 8, 2 převzato z SKŘEJPEK, Michal. Moc bez hranic?: právo otce římské rodiny nad životem a 

smrtí. Právní rozhledy. 2005, 549-557. ISSN 12106410.  
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subiugetur, sed insutus culleo et inter eius feralis angustias conprehensus serpentum 

contuberniis misceatur et, ut regionis qualitas tulerit vel in vicinum mare vel in amnem 

proiciatur, uz omni elemenatorum usu vivus carere incipiat, ut ei caelumsuperstiti, terra 

mortuo auferatur: Dar. XVI Kal. Decemb. Licinio V et Crispo Caes. conss.; acc. prid. Id. Mart. 

Karthagine Constantino A. Vet Licinio C. conss. 

Císař Constantinus správci Afriky Verinovi. Kdo uspíší život otce nebo syna nebo jiného 

tak blízkého příbuzného, že jej zahrnuje pojem otcovraždy, ať není, i kdyby se o to přičinil 

tajně nebo zjevně, předán ani meči ani ohni, ani žádnému jinému slavnostnímu trestu, ale 

ať je zašit do pytle a sevřen jeho jako hrob těsným prostorem, ať snáší přítomnost hadů, a 

jak to dovolí povaha krajiny, ať je vhozen do blízkého moře nebo tekoucí vody, tak aby byl 

ještě za živa zbaven užívání všech přírodních živlů, aby mu bylo za živa odňato nebe, po 

smrti země. Dáno 16. dne před prosincovými Kalendami za 5. konzulátu Licinia a za 

konzulátu Crispa Caesara; přijato v Karthágu den před březnovými Idami za 5. konzulátu 

Constantina Augusta a za konzulátu Licinia Caesara.
19

 

Konkrétním právním předpisem, jenž institut ius vitae necisque upravuje, je zákon lex Iulia 

de adulteriis et coercendis přijatý roku 18 př. n. l. Ten sice reagoval především na 

uvolněnou morálku římských občanů týkající se uzavírání manželství, avšak přinášel i 

nové povinnosti, resp. omezení patri familiae, jimiž upravoval rozsah jeho otcovské moci a 

podmínky jejího uplatňování. 

3.4 Úprava ius vitae necisque v moderních právních kodexech 

Institut ius vitae necisque se objevuje i v době po zániku Římské říše, a to v rámci recepce 

římského práva, kdy se k němu vrátily i některé moderní právní kodexy, byť ve značně 

omezené formě. Ve Všeobecném zákoníku občanském (ABGB) účinném v zemích 

rakouského císařství od 1. června 1811 tak můžeme najít úpravu rodinných poměrů mezi 

otcem a jeho potomky20. Otci touto úpravou bylo vyhrazeno právo vychovávat dítě, a to dle 

vlastního uvážení a s přihlédnutím k tomu, co pro dítě považoval za přiměřené. Otci dále 

příslušelo právo volby povolání dítěte. Děti podléhající otcovské moci byly rovněž 

omezeny v právně závazném jednání, k němu se rovněž vyžadoval souhlas otce projevený 

alespoň mlčky. Uvedené příklady jen potvrzují nadčasovost římského práva, jež i novodobí 

tvůrci právních kodexů respektují. 

                                                           
19 

SKŘEJPEK, Michal. Moc bez hranic?: právo otce římské rodiny nad životem a smrtí. Právní rozhledy. 
2005, 549-557. ISSN 12106410. 
20

 ust. § 147 - § 152 ABGB 



18 
 

4 PATRIA POTESTAS COBY VÝRAZ PROJEVU SUVERENITY PATRIS 

FAMILIAE 

Dosud jsme se věnovali ius vitae necisque, jeho vývoji v římské společnosti, pramenům ho 

upravujícím i pozdějším úpravám v právních kodexech. Ius vitae necisque patří do širší 

skupiny oprávnění v rámci tzv. patria potestas, výlučné pravomoci patris familiae. Ta mu 

do rukou svěřuje právo rozhodovat o osudu jeho dětí i dalších členů jeho rodiny. Tato 

původně široce vymezená pravomoc pak obsahuje dílčí práva, jež může pater familiae vůči 

členům své rodiny vykonávat.  

4.1 Gaius a jeho Učebnice práva 

Abychom se mohli věnovat vztahu vzájemné nadřízenosti a podřízenosti mezi patre 

familiae a členy jeho rodiny, je třeba se nejdříve zabývat kontextem, tedy na postavením 

osob v římské společnosti. O právním postavení osob pojednává Gaius ve své Učebnici 

práva ve čtyřech knihách: 

DE CONDICIONE HOMINUM 

Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt 

aut servi. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Ingenui sunt qui liberi 

nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt. Rursus libertinorum tria sunt 

genera; nam aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt21.  

O PRÁVNÍM POSTAVENÍ LIDÍ 

A základní rozdělení práva osob je tedy takové, že všichni lidé jsou buď svobodní nebo 

otroci. Ze svobodných lidí jsou potom jedni ingenuové, druzí propuštěnci. Ingenuové jsou 

ti, kdo se narodili jako svobodní, propuštěnci ti, kdo byli propuštění z právoplatného 

otroctví. Propuštěnců jsou zase tři druhy: buď jsou to totiž občané římští, anebo Latinové, 

anebo patří do počtu „vzdaných“. 

Učebnice se dále rozepisuje o dětech počatých v manželství. 

                                                           
21

 GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Přeložil Jaromír KINCL. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-054-3. str. 33 
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Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius 

proprium civium Romanorum est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos 

habent potestatem, qualem nos habemus)22. 

V naší pravomoci jsou dále naše děti, které jsme zplodili v řádném manželství. Je to právo, 

vlastní občanům římským; neboť sotva se najdou lidé, kteří by nad svými dětmi měli 

takovou pravomoc, jakou máme my23. 

Z uvedené citace lze učinit dva závěry: moc otcovská byla vymezena skutečně velmi široce, 

což uvádí sám Gaius. Současně byla moc otcovská svěřena pouze římským občanům a jako 

právní institut se objevovala zejména v období starověkého Říma.  

4.2 Vznik patriae potestas 

V další části se zaměříme na to, jak patria potestas vzniká.  

Římští občané mají tedy ve své moci děti v pravomoci (tehdy), vezmou-li si za manželky 

občanky římské, anebo Latinky či cizinky, s nimiž mají conubium. Má-li totiž conubium ten 

účinek, že děti následují právní postavení svého otce, stane se, že děti nejen nabývají římské 

občanství, ale dostávají se i do pravomoci otce24. 

Jak uvádí Gaius, nemůže pater familiae nabýt moci nad svými dětmi jinak než uzavřením 

řádného manželství, z něhož se děti narodí. Současně je zde vidět charakteristický rys 

římského práva tehdejší doby, totiž privilegované postavení otce rodiny v rámci 

římskoprávní společnosti, pokud děti následují právní postavení právě otce, a nikoliv 

matky. Je to rovněž dáno hierarchií postavení občanů ve starověkém Římě, kdy 

římskoprávní občanství bylo považováno za silnější než postavení cizinců a byla mu 

poskytována i silnější právní ochrana. Stačilo tak, aby otec rodiny byl římským občanem a 

jeho občanství následně sdílely i jeho děti bez ohledu na občanství matky. 

4.3 Postavení otce a patris familiae 

Dále je třeba rozlišit postavení otce dítěte a patris familiae. Ne vždy totiž platilo, že obě 

postavení splývala v jedno. Pater familiae byl nejstarším mužským členem římské rodiny, 

jehož moci byli podřízeni i jeho synové, dokud se sami nestali osobami v postavení patris 

familiae, tedy postavení osoby sui iuris. To však nenastávalo automaticky (např. splněním 
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 GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Přeložil Jaromír KINCL. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
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stanovených podmínek), nýbrž procesem mancipace (o ní bude pojednáno dále). Nebyla 

tak neobvyklá situace, kdy v rodině jednoho patris familiae žilo více generací, přičemž děti 

synů v moci patris familiae byly rovněž podřízeny jeho moci (tedy patriae potestas svého 

děda). V římském právu byl takový případ výslovně uveden v Institucích, jejichž 

příslušnou pasáž uvádíme níže.  

Qui igitur ex te et uxora tua nascitur, in tua potestate est: item qui ex filio tuo et uxore eius 

nascitur, id est nepos tuus et neptis, aeque i tua sunt potestate, et pronepos et proneptis et 

deinceps ceteri, qui tamen ex filia tua nascitur, in tua potestate non est, sed patris eius. 

Ten, kdo se narodí tobě a tvé manželce, je podřízen tvé moci, stejně jako ten, kdo se narodí 

tvému synovi a jeho manželce; to znamená, že tvůj vnuk a tvá vnučka jsou podřízeni tvé 

moci stejně jako také pravnuk a pravnučka, a pak následují také ostatní. Ten, kdo se však 

narodí tvé dceři, není podřízen tvé moci, ale moci svého otce25. 

I z tohoto pravidla existovala výjimka. Ta se vztahovala na děti ze strany dcery. Pokud se 

podíváme na postavení ženy v římském právu, jeví se tato výjimka jako zcela logická. Moc 

patris familiae nad vlastní dcerou zanikla vznikem řádného manželství a nově přešla na 

jejího manžela, jenž měl postavení osoby sui iuris. V římském právu současně nebylo 

možné, aby jedna osoba byla podřízena moci více osob v postavení sui iuris. Moc patris 

familiae (otce provdané dcery) zanikala rovněž vůči jeho vnukům ze strany dcery. Nad 

těmi měl pravomoc manžel dcery, neboť vnukové náleželi do jeho rodiny. K tomu Ulpianus 

dodává následující: 

Nam civium Romanorum quidam sunt patres familiarum, alii filii familiarum, quaedam 

matres familiarum, quaedam filiae familiarum. Patres familiarum sunt, qui sunt suae 

potestatis sive puberes sive impuberes: simili modo matres familiarum; filii familiarum et 

filiae, quae sunt in aliena potestate. Nam qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate 

est: item qui ex filio meo et uxore eius nascitur, id est nepos meus et neptis, aeque in mea sunt 

potestate, et pronepos et proneptis et deinceps ceteri.26 

Někteří římští občané jsou otci rodin, jiní jsou synové, další jsou matky a jiní zase dcery. 

Otci rodin jsou ti, kdo jsou vlastními pány, ať již jsou dospělí nebo nedospělí. Stejně tak ti, 

kdo jsou podřízeni moci jiných, jsou buď matky, synové nebo dcery. Každé dítě, které se 

narodí mně a mé manželce, je podřízeno mé moci. Také dítě narozené mému synovi a jeho 
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manželce, tedy můj vnuk a vnučka, jsou podřízeni mé moci, a stejně tak můj pravnuk a 

pravnučka a rovněž další potomci. 

Jak bylo uvedeno výše, do moci otcovské náleží děti narozené do řádného manželství. 

Římské právo stanovovalo domněnku otcovství, jež byla klíčová pro určení právního 

postavení dětí. Za dítě narozené v řádném manželství bylo považováno takové, které se 

narodilo mezi 182. dnem po uzavření manželství a současně před koncem 300. dne po 

zániku manželství. Takové děti se navzájem staly agnátskými přibuznými a přešly pod 

jeho otcovskou moc patris familiae. Mužští potomci se dále stali nositeli rodového jména.  

Ke vzniku moci otcovské dle římského práva je třeba dodat ještě jednu důležitou 

skutečnost, totiž že právní postavení otce sdílely jen ty děti, již se narodily v manželství 

řádně uzavřeném dle římského práva. Tato skutečnost nabývá na významu i vzhledem 

k tomu, že například při uzavření manželství dle práva národů (ius gentium) 

nenásledovaly děti právní postavení otce, ale matky27. Současně nad nimi ani otci 

nevznikala moc otcovská. I to svědčí o silném ukotvení římského práva. 

4.4 Dominica potestas 

V te to c a sti je nutne  celkem logicky zmí nit i dals í  druh pravomoci. Podobne , jako 

byly moci otcovske  podr í zeny c lenove  rodiny patris familiae, spadali pod jeho 

pravomoc rovne z  jeho otroci. R í mske  pra vo oznac uje tuto pravomoc termí nem 

dominica potestas, tedy pravomoc vlastnicka  c i pravomoc pa na otroka. 

Pojmenova ní  vycha zí  i z pra vní ho postavení  otroka v R í mske  r í s i, kdy byl zar azen 

mezi ve ci, konkre tne  res in commercio, tj. ve ci obchodovatelne . Termí n dominica 

potestas je uz í va n pro vyja dr ení  pra vní ho panství  nad otrokem a je tr eba jej 

odlis ovat od pojmu dominium, ktery  se vztahoval k vlastnictví  zví r ete nebo ve ci.  
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5 FORMY PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, KTERÝMI VZNIKÁ PATRIA 

POTESTAS 

Vraťme se nyní ke vztahům mezi členy římské rodiny. V římské společnosti se totiž už 

setkáváme s pojmem adopce. Římské právo zahrnuje pod termín adopce jednak adopci 

jako takovou ale také adrogaci28. Rozlišení se budeme věnovat dále v této části. 

Adopce je dalším způsobem, jímž v římském právu vznikala patru familias moc otcovská. 

Ta byla i ryze pragmatickým nástrojem osob sui iuris, kterak si zajistit rodového nástupce 

například v situaci, kdy se z uzavřeného manželství nenarodilo dítě. Adopcí tak pater 

familiae přijímal do své rodiny osobu cizí, jež se následně stala osobou vlastní a současně 

nad ní osvojenec získával moc otcovskou29. Adoptovaný pak přijímal rodinné jméno a, 

v případě, že šlo o osobu mužského pohlaví, byl rovněž oprávněn udržovat rodinný kult. 

Z výše uvedeného současně vyplývá, že právo osvojit osobu cizí náleželo pouze mužům, a 

to jen těm v postavení sui iuris. Ženy možnost adoptovat neměly, nebyly totiž nadány 

otcovskou mocí, pod níž by adoptované osoby přešly. Na rozdíl od moci otcovské vzniklé 

narozením dítěte do řádně uzavřeného manželství nebyla v případě adopce osobě 

v postavení sui iuris stanovena povinnost do manželství vstoupit30. 

Adopce měla zákony stanovená pravidla, ta však respektovala přirozený řád přírody. 

Nebylo tak například možné adoptovat osobu starší, než byl osvojitel, neboť v přirozeném 

řádu věcí nemohlo nikdy dojít k situaci, kdy by děti byly starší než jejich rodiče. Mezi 

osvojitelem a osvojencem pak musel být zachován i věkový rozdíl, a to 18 let31. To však 

neznamená, že osvojencem musela být nedospělá osoba. Římské právo umožňovalo osobě 

v postavení sui iuris adoptovat i osobu dospělou, která následně v rodině získala postavení 

syna/dcery, případně vnuka/vnučky. Z povahy věci však nebylo možné adoptovat vlastní 

dítě. 

5.1 Adrogace 

Adrogací (arrogatio) dochází k osvojení osoby v postavení sui iuris jinou osobou sui iuris. 

Jak osvojitel (arogátor), tak osvojenec (arogovaný) mají před uskutečněním adrogace 
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 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
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stejné postavení. Toto potvrzuje i Gaius ve své Učebnici, kdy k vzájemnému postavení 

osoby provádějící adrogaci a osoby adrogované uvádí následující: 

Populi auctoritate adoptamus eos, qui sui iuris sunt; quae species adoptionis dicitur 

adrogatio, quia et is qui adoptat rogatur, id est interrogatur, an velit eum quem adoptaturus 

sit iustum sibi filium esse; et is qui adoptatur rogatur, an id fieri patiatur; et populos rogatur, 

an id fieri iubeat. Imperio magistratus adoptamus eos, qui potestate parentum sunt, sive 

primum gradum liberorum optineant, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est nepos 

neptis, pronepos proneptis32. 

Se souhlasem lidu adoptujeme ty, kdo jsou svéprávní. Tomuto druhu adopce se říká 

„adrogace“, protože jak ten, kdo adoptuje, je dotazován (rogatur), to je vyslýchán, zda chce, 

aby se adoptovaný stal jeho řádným synem, tak i adoptovaný je dotazován, zda svolí, aby 

se tak stalo. A také (shromážděný) lid je dotazován, zda přikáže, aby se tak stalo. Z moci 

úřední adoptujeme ty, kdo jsou v pravomoci agnátských předků, ať již by stáli na prvém 

stupni potomků, což je syn a dcera, anebo na (stupni) vzdálenějším, což je (například) 

vnuk, vnučka, pravnuk, pravnučka (atd.)33.  

Z uvedeného textu rovněž vyplývá, že v průběhu adrogace bylo přihlíženo k přání osob 

v postavení sui iuris, jež se jí účastnily (adrogátor, adrogovaný i osoby účastnící se 

shromáždění). To však vychází ze samotného jejich postavení, kdy nebyly podřízeny moci 

nikoho jiného a mohly o sobě svobodně rozhodovat. Z Gaiova textu můžeme rovněž 

vyvodit důležitou roli lidového shromáždění při provádění formálně upravených právních 

jednání. Role shromáždění zde není jen proto, aby provedená jednání vešla v obecnou 

známost, ale shromáždění je třeba vnímat i jako orgán římského společenství, který dohlíží 

nad dodržování mravnosti v Římě a rovněž souladu prováděného obřadu s formálními 

náležitostmi, stanovenými tradicemi.  

5.1.1 Proměny adrogace 

Adrogace prošla v průběhu různých forem státního zřízení několika proměnami.  

V období republiky probíhala na lidovém shromáždění, aby, jak bylo řečeno výše, 

provedení adrogace vešlo v obecnou známost. Tato praxe byla později nahrazena 

prováděním adrogace před sborem liktorů34.  

V období císařství pak adrogace probíhala formou císařského reskriptu.  
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Adoptio autem duobus modis fit, aut principali rescriptio aut imperio magistratus. 

Impaerationis auctoritate adoptamus eos easve, qui quaeve sui iuris sunt. Quaeve species 

adoptionis dicitur adrogatio. Imperio magistratus adoptamus eos easve, qui quaeve in 

potestate parentium sunt, sive primum gradum liberorum optineant, qualis est filius filia, 

sive inferiorem, qualis est nepos neptis, pronepos proneptis35. 

Adopce se provádí dvojím způsobem, buď reskriptem císaře, nebo nařízením úředníka. 

Pomocí císařské autority adoptujeme muže a ženy, kteří jsou svého práva. Tento typ 

adopce se označuje jako adrogace. Nařízením úředníka adoptujeme muže a ženy, kteří jsou 

podřízeni otcovské moci, ať to jsou potomci v prvním stupni, jako je syn a dcera, nebo ve 

vzdálenějším stupni, jako vnuk a vnučka nebo pravnuk a pravnučka.  

To svědčí o silném postavení osob sui iuris, neboť ke změně jejich rodové příslušnosti bylo 

zapotřebí rozhodnutí nejvyššího představitele římského státu.  

Adrogace měla zásadní význam pro udržování rodinného majetku. Války, ať již byly 

vedeny římským státem, či proti němu, znamenaly možnost ohrožení rodinného majetku 

v důsledku smrti patris familiae. Pro udržení majetku tak bylo možno využít právě 

adrogace, kdy osoba v postavení sui iuris vstupovala do postavení podřízeného jiné osobě 

v postavení sui iuris, která měla současně postavení patris familiae. Důležitým znakem 

přechodu osvojence do podřízeného postavení v rámci nové rodiny byl i převod majetku 

z jeho vlastnictví do vlastnictví rodiny osvojitele.  

V případě, že měl být pomocí adrogace adoptován nedospělý, byly stanoveny další 

podmínky. Nedospělci mělo být zaručeno, že po provedení adrogace nezůstane majetkové 

nezajištěný, jak se dovídáme z Institucí: 

Jestliže je však pomocí císařského reskriptu adoptován nedospělec, bude možné adrogaci 

provést pouze po předběžném prošetření, a pak bude také přezkoumáno, zda je možné uznat 

důvod adrogace, a jestli je ku prospěchu nedospělce. (..) Adrogátor totiž musí dát úřední 

osobě, a to tabelariovi36, záruku, že pokud nedospělec zemře před dosažením dospělosti, vydá 

majetek těm, kdo  by dědili v případě, kdy by k adopci nedošlo. Obdobně může adrogátor 

emancipovat jiné, ale až poté, co předběžné prošetření prokáže, že si to zaslouží a jestliže jim 

vrátí majetek. Jestliže však adoptivní otec adoptovaného vydědil, nebo ho za svého života 

emancipoval bez právního důvodu, musí mu zanechat čtvrtinu svého majetku, samozřejmě 
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kromě majetku, který adoptovaný nabyl pro adoptivního otce, počítaje v to i výnosy, jež pro 

něho získal později37. 

5.2 Adopce 

Dosud jsme se zabývali adrogací, coby jednou z forem adopce. V římském právu docházelo 

i k adopci v užším smyslu, tj. adopci jako takové. Jejím prostřednictvím přecházely osoby 

v postavení alieni iuris podřízené otcovské moci do moci jiného patris familiae. Prováděla 

se mancipací, právním jednáním majícím charakter obrazného prodeje, kterým se osoba 

v postavení alieni iuris, jež byla současně podřízena moci otcovské, převáděla z moci 

jednoho patris familiae do moci druhého.  

V případě syna se nejednalo o přímý přechod pod moc nového patris familiae, syn se musel 

napřed vymanit ze stávající otcovské moci. Pater familiae, který chtěl syna převést pod 

moc jiného tak musel syna třikrát mancipovat osobě, se kterou se zpravidla předem 

dohodl (aby se ujistil, že mancipace bude mít zamýšlené důsledky) a ta syna následně 

propustila. Tím se syn dostal zpět do moci svého otce. Při třetí mancipaci musel nový pater 

familiae syna od dohodnuté osoby vindikovat a využitím injurecesse získat pod svou moc. 

Mancipace se mohli účastnit a do své moci získat mancipovanou osobu jen lidé v postavení 

sui iuris a současně patris familiae.   

5.3 Mancipace 

Jak již bylo řečeno, představovala mancipace obrazný prodej osoby. Byla ale současně 

řízena velmi přísnými pravidly a odchýlení se od nich, byť i drobné, znamenalo neplatnost 

celého prodeje. O vážnosti takového právního jednání svědčí i počet osob, jež mu musely 

být přítomny. Šlo celkem o pět osob, plnoprávných římských občanů, jež měly při jednání 

funkci svědků. Před nimi se muselo celé jednání odehrát a následně ho jako svědci stvrdili. 

Zajímavou je z hlediska průběhu mancipace postava vážného (libripens)38. Stejně jako 

svědkové musel i on být plnoprávným římským občanem a bez jeho účasti nemohly být 

zamýšlené důsledky jednáním uskutečněny. Během prováděného prodeje držel libripens v 

ruce kovové váhy, dodnes používaný symbol spravedlnosti. Libripens byl také tím, kdo 

znal potřebné formule, jejichž správné pronesení bylo pro uskutečnění prodeje zásadní. Po 
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pronesení předepsaných formulí uhodil vážný do vah kouskem bronzu, čímž byl celý 

obchod stvrzen39.  

5.4 Noxální ručení 

Mancipace však nesloužila jen jako způsob, jak do své rodiny získat nového agnátského 

příbuzného, ale rovněž jako způsob, jak pater familiae mohl uhradit škodu, kterou osoba 

jemu podřízená způsobila jinému patri familiae. Pokud se tak pater familiae, v jehož moci 

byla osoba, která jinému způsobila škodu, chtěl vyhnout vynaložení „finančních 

prostředků“ k úhradě způsobené škody, mohl do moci poškozeného patris familiae převést 

mancipací osobu, jež takovou škodu způsobila, a ta měla následně povinnost škodu 

nahradit vlastní prací.  

Tento institut se v římském právu nazývá noxální ručení (noxae datio) a jde o dočasné 

poskytnutí osoby, jež druhé (v postavení patris familiae) způsobila škodu, do moci této 

osoby za účelem náhrady škody40. Prakticky se jednalo o vydání pachatele poškozenému. 

Taková osoba následně mancipací přešla do moci poškozeného patris familiae, a to na 

místo otroka. Toto postavení však měla jen v rámci rodiny, o svá veřejná práva 

nepřicházela.  

Důležitým znakem noxálního ručení je jeho dočasnost. Osoba se tak převáděla do moci 

poškozeného patris familiae jen na dobu nutnou pro odčinění způsobené škody. Přestože 

měla dočasně podřízená osoba postavení otroka, bylo s ní zacházeno lépe. Už z toho 

důvodu, že po odčinění způsobené škody se taková osoba vracela zpět do moci svého 

patris familiae, a během doby, kterou strávila v nové rodině, nebylo žádoucí, aby přišla 

k újmě na zdraví, jež by bránila jejímu zpětnému vydání a činnostem ve své rodině. Kdyby 

se tak stalo, mohl pater familiae, jež sobě podřízenou osobu v rámci noxálního ručení vydal 

k odpracování škody, na druhém patre familiae domáhat úhrady škody, jež spočívala v 

neschopnosti vykonávat práce ve vlastní rodině.  

Přestože by se mohlo zdát, že institut noxálního ručení mohl sloužit nejen k odčinění 

škody, ale rovněž jako nástroj možné pomsty, využíván tak nebyl. Patres familiae si 

nemohli být jisti, zda právě jejich potomek nepřijde do rodiny, kde by mohl přijít k újmě. 

Pachatel tak sice měl postavení otroka, avšak jednalo se spíše o formální zařazení. 

Zpravidla totiž nemusel pracovat tak tvrdě jako otroci, a přestože nad ním měl poškozený 
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pater familiae fakticky neomezenou moc, musel jej také poté, co škodu odčinil, v pořádku 

vrátit do jeho rodiny. 

5.5 Vindikační žaloba 

Římské právo pamatovalo i na situaci, kdy pater familiae, u něhož si měla podřízená osoba 

způsobenou škodu odpracovat, nechtěl po skončení prací tuto osobu vydat. Do rukou 

patris familiae disponujícího nad ní patria potestas byl svěřen institut umožňující 

nárokovat její vydání. Tím byla vindikační žaloba, jíž se na patre familiae, který zadržoval 

jeho dítě (nebo osobu v jeho moci), domáhal jeho vydání. Nejednalo se o jediný způsob. 

Pater familiae mohl své právo uplatnit rovněž prostřednictvím žaloby actio ad 

exhibendum. Ta, přestože byla primárně určena pro vydání věci, mohla být uplatněna i 

v tomto případě. Uplatnění práva na vydání zadržované osoby v podřízeném postavení se 

později realizovalo na základě interdiktu de liberis exhibendis41. 

5.6 Moc manželská 

Moc patris familiae v rámci rodiny se nevztahovala pouze na jeho děti, ať již vlastní či 

osvojené. Dopadala také na manželku patris familiae, a to od okamžiku, kdy spolu uzavřeli 

právoplatné manželství. Hned na okraj je důležité uvést, že moc manželská (manus), 

nevznikala automaticky v každém uzavřeném manželství. Bylo zapotřebí, aby oba budoucí 

manželé měli právo uzavřít zákonný sňatek (ius conubii). Takové právo bylo navázáno na 

občanský status osoby, přičemž ius conubii příslušelo v nejstarších dobách jen římským 

občanům. Status civitatis měl zásadní vliv na charakter manželství a z něj plynoucí práva a 

povinnosti, o čemž bude pojednáno níže. 

Moc manželská mohla patri familiae vzniknout původně pouze tehdy, uzavřel-li manželství 

přísné manželství (matrimonium cum in manu conventione) podle civilního práva (iuris 

civilis). K uzavření právoplatného manželství bylo nutné, aby oba manželé měli ius conubii, 

tj, právo uzavřít manželství podle římského práva. Při splnění uvedených podmínek přešla 

manželka z patriae potestas svého otce do moci manželské, již nad ní měl její manžel. 

Takový přechod do rodiny manžela znamenal pro manželku rovněž podrobení se 

kapitisdeminuci, konkrétně v tomto případě šlo o capitis deminutioni minimae, jež pro ni 

znamenala změnu dosavadního rodinného stavu. Capitis deminutioni minimae tak můžeme 
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chápat jako samozřejmý důsledek uzavření manželství, kdy manželka odchází z rodinného 

domu, a tím i z dosavadní moci otcovské, do domu manželova, a tedy do moci manželské. 

K uzavření manželství cum manu docházelo třemi způsoby, konfareací, koempcí a usem. 

První způsob je náboženským obřadem, jehož se kromě budoucích manželů účastní kněží 

(pontifex maximus a flamen Dialis) a svědci. Konfareace byla spojena s přednesem 

předepsaných formulí a jeho tradiční a přísná forma byla dána i tím, že tento způsob 

uzavření manželství byl využíván patricijskými rody. Druhý způsob, coemptio, je 

obrazným prodejem manželky manželovi. Účastní se jej otec budoucí manželky, budoucí 

manžel, svědci a již zmíněná osoba vážného (libripens).  

Zajímavý je třetí způsob vzniku manželství, tedy usus. Podívejme se, co ke vzniku moci 

manželské říká Gaius: 

Usu i manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat; quia enim veluti 

annua possessione usuapiebatur, in familiam vitri transibat filiaeque locum optinebat. 

Itaque lege XXII tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti 

convenire, ea qoutannis trinoctio abesset atque eo modo usum cuiusque anni 

interrumperet. Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine 

oblitteratum est42. 

„Užíváním“ se manželské moci podřizovala (žena), která nepřetržitě setrvávala (s mužem) 

jako vdaná. Vzhledem k tomu totiž, že bývala rok trvající držbou jako vydržena, přecházela 

do rodiny manžela a dostávala se do postavení dcery. Proto bylo v zákoně dvanácti desek 

stanoveno, že kdyby se některá (žena) takovým způsobem podřídit moci manžela 

nechtěla, měla být každý rok po tři noci nepřítomna, aby se takovým způsobem vydržecí 

lhůta rok co rok přerušovala. Všechno toto právo bylo však zčásti odstraněno zákony, 

zčásti se na ně zapomnělo neužíváním. 

5.6.1 Manus a právo národů 

Případem, kdy manželu nad manželkou nevznikal manus, bylo manželství uzavřené podle 

ius gentium (práva národů). Právo národů bylo v právním systému na pomyslně nižším 

stupni než civilní právo římské, jež bylo vyhrazeno pouze římským občanům. Ius gentium 

tak reagovalo na během historického vývoje stále se zvyšující počet cizinců, rozuměj osob, 

jež nebyly římskými občany, které do sféry vlivu římského práva během historického 

vývoje přicházely. 
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Právo, v jehož režimu bylo manželství uzavřeno, mělo rovněž vliv nad vznik moci otcovské 

nad dětmi v manželství narozené. Zatímco v případě manželství uzavřeného dle římského 

práva (matrimonium legitimum) se děti do moci otcovské dostávaly již svým narozením, v 

případě manželství dle ius gentium (matrimonium iuris gentium) se děti do podřízeného 

postavení vůči svému otci nedostávaly43. Bez ohledu na to, zda byl otec římským občanem, 

následovaly děti v právním postavení status matky44. Příbuzenství mezi otcem a jeho 

dětmi v takovém případě sice vzniklo, avšak pouze kognátské (pokrevní)45. 

Ač uzavření manželství svědčilo primárně muži (jeho uzavřením si zajišťoval legitimní 

potomky a pokračovatele rodu), byl pro platné uzavření manželství zapotřebí souhlas 

obou manželů. Ti ještě před jeho uzavřením museli projevit vůli po společném soužití. 

 „Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, id est qui coeunt quorumque 

in potestate sunt.“46   

„Manželství nemůže být uzavřeno bez souhlasu všech zúčastněných, tedy těch, kdo do něj 

vstupují, a těch, jejichž moci jsou podřízeni.“ 

Uvedený citát v praxi reflektuje institut patria potestas nad podřízenými osobami. Pokud 

nebyly do doby, než měly uzavřít manželství, zbaveny otcovské moci, byl k uzavření 

manželství nutný souhlas patris familiae. Nemuselo se nutně jednat přímo o otce jednoho z 

manželů. Pokud by totiž otec budoucího manžela nebyl emancipován, podléhal by syn 

(budoucí manžel) stále moci otcovské svého děda. 

U výše uvedené situace ještě chvíli zůstaneme. Podřízenost manžela moci otcovské pro něj 

znamenala nepřekonatelnou překážku v uplatňování moci manželské nad svou ženou. Ta 

totiž po uzavření manželství přešla do moci otcovské manželova patris familiae, vůči 

němuž získala postavení vnučky (neptis loco). V případě postavení manžela sui iuris pak 

jeho moci podléhala, měla vůči němu postavení dcery (filiae loco) a vůči vlastním dětem v 

postavení sestry (sororis loco). 
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6 OBSAH PATRIA POTESTAS V ETAPÁCH ŘÍMSKÉ ŘÍŠE 

6.1 Doba královská 

Institut ius vitae necisque se v jednotlivých etapách Římské říše odvíjel od významu 

postavení patris familiae, společenské situace i momentální politické situace a formy 

státního zřízení. Budeme-li zkoumat období doby královské, zjistíme, že pater familiae je 

v postavení pána své domácnosti starajícího se o rodový kult a můžeme v jeho postavení 

spatřovat podobnost s vládcem, stojícím v čele miniaturního státu. Jeho postavení pramení 

i z toho, že v období doby královské je římská společnost založena na rodové struktuře, 

kdy pater familiae rodinu zastupuje a nikdo nemá takovou pravomoc, aby do jeho jednání 

zasahoval. Společnost je v období doby královské ryze patriarchální, pater familiae je tak 

ústřední osobou i společenského dění, a to nejen ve vztahu k vnitřním záležitostem, ale i 

zahraničním. Je to právě sbor patrum familiae, kteří jsou ve funkci panovníkových 

poradců47, a v jejich postavení lze rovněž spatřovat určitý limit panovníkovy moci.  

6.1.1 Královské zákony 

O výjimečném postavení patris familiae v rámci římské rodiny a současně římského práva 

jako celku svědčí i rozsah oprávnění, jež mohl v rámci své rodiny vykonávat.  

Pojďme se nyní podívat, jak je jeho postavení upraveno v leges regiae. Jsou to 

tzv. královské zákony pocházející z nejstarší římské doby. Přestože v této době bylo právo 

spíše zvykové než psané, upravovaly královské zákony situace, na něž obyčej nepamatoval 

či na které se nevztahoval. 

6.1.2 Moc nad syny 

Jedním z královských zákonů je zákon připisovaný Romulovi. Ten upravuje moc otcovskou 

následovně: 

(Romulus) omnem potestatem in filium patri concessit, idque toto vitae tempore, sive cum 

carcere includere sive verberare, sive vinctum ad opera rusticadetinere sive occidere 

vellet. 
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(Romulus) ponechal otcům veškerou moc nad syny, a to po celou dobu jejich života, ať již 

je chtěli uvěznit, zbičovat, nechat v poutech a přidržet je u venkovských prací, nebo je 

usmrtit...48 

Jde zřejmě o vůbec první právní úpravu poskytující základní rámec otcovské moci. Patri 

familiae je svěřeno velice široké oprávnění, zcela však schází uvedení skutků, za jejichž 

spáchání patri familiae právo nad životem a smrtí daných osob příslušelo. Tím byla patri 

familiae poskytnuta široká míra libovůle užívání jeho oprávnění, v níž nebyl nijak omezen. 

Záleželo tak fakticky jen na morálních kvalitách patris familiae a synové mohli jen doufat, 

že jejich otec nebude svá oprávnění zneužívat. I kdyby se tak však stalo, neměl potrestaný 

syn, nešlo-li o uložení trestu smrti, možnost dovolat se zásahu vyšší autority, jež by mohla 

zvrátit či upravit rozhodnutí otce rodiny.  

Současně je třeba na výše uvedený text hledět v kontextu doby a zodpovědět otázku, kdy 

otec oprávnění mu daná využíval.  

Vzhledem k tomu, že pater familiae měl v rámci římské rodiny postavení domácího soudce, 

šlo o oprávnění rozhodovat o postihu člena rodiny v případě, že se tento provinil. Uvedený 

text už nám neposkytuje odpověď na otázku, o jaké provinění mohlo jít. Lze však 

předpokládat, že drobná provinění proti vůli otce byla trestána přiměřeně, tj. například 

uvedeným přidržením u venkovských prací. Ač se může zdát, že se jednalo o obdobu 

nucené práce na venkově srovnatelnou s prací otroků, ve skutečnosti mohl pater familiae 

poslat syna na venkov, zpravidla do svého statku, kde syn obhospodařoval otcův majetek a 

otroky měl ku pomoci.  

V uvedeném textu můžeme také spatřovat základy budoucí právní vědy a typického 

institutu psaného práva pro oblast Říma, tj. kazuistiku. Rozsah moci otcovské tak není 

uveden v celém jejím rozsahu či negativně vymezen jeho překročením, nýbrž uvedením 

příkladů, z nichž pak lze rozsah dovodit.  

Na uvedeném textu stojí dále za povšimnutí jeho struktura, kdy oprávnění v rámci 

otcovské moci, jež syna zasahovala méně závažným způsobem, jsou uvedena jako první a 

teprve s dalšími příklady se dozvídáme její maximální rozsah. Taková struktura právních 

norem zůstal v naší právní kultuře zakotven do dnešní doby (ad minori ad maius).  

Přestože byl otec rodiny neomezeným vládcem nad osobami jemu podřízenými, bylo 

přinejmenším žádoucí stanovit alespoň některá pravidla a podmínky, jejichž splněním by 
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při užití některého z práv spadajících do moci otcovské byl otec rodiny vázán. To nastalo 

již v době královské. 

Dionysos 2, 15: Necessitatem imposiut Romulus civibus, omnem virilem prolem educare 

et filias primogenitas, necare vero nullum fetum triennio minorem, nisi natum mutilum 

aut monstrum statim post partum, quos a parentibus exponi non prohibuit, dummodo eos 

prius ostenderent quinque vicinis proximis, iique id comprobassent; in eos vero, qui 

ligibus istis non obtemperarent, poenas statuit cum alias tum etiam hanc, bona eorum pro 

parte dimidia publicari. 

Dionysos 2, 15: Romulus stanovil občanům povinnost vychovat všechny potomky 

mužského pohlaví a prvorozené dcery a zakázal zabíjet děti mladší tří let. Bezprostředně 

po narození směly být zabity pouze ty, které se narodily zmrzačené nebo znetvořené. 

V tom případě nebránil rodičům, aby je odkládali, pokud je předtím ukázali nejbližším 

sousedům a ti tento čin schválili. Těm, kteří se nebudou řídit těmito zákony, uložil tresty, 

mezi nimi i odnětí poloviny jejich majetku49.  

Otec rodiny nebyl v takovém případě postižen jen finančně, výše censu50 byla určující 

pro zařazení do konkrétní majetkové třídy. Se zařazením byla spojena oprávnění, jež mohl 

římský občan v rámci obce vykonávat, zejména pak možnost hlasovat na lidovém 

shromáždění. Dodejme ještě, že vyšší majetkový census přinášel svému nositeli širší 

oprávnění. 

Z výše uvedeného citátu části jednoho z leges regiae pak můžeme usuzovat, vzhledem 

k tomu, že doplňovaly právo tam, kde obyčej nepostačoval, že jde již o akt omezující rozsah 

moci otcovské nad dětmi. Podíváme-li se na jednotlivá omezení, můžeme v nich najít i 

důvod jejich vzniku.  

Povinnost vychovat mužské potomky je vázána na obrannou funkci společnosti, jež byla 

svěřena právě mužům. Jejich případným usmrcením (pokud by se tak stalo zvykem či by 

toto oprávnění bylo častěji využíváno) by mohla být ohrožena nezávislost římského území. 

Je tak nasnadě snaha takové oprávnění omezit a zájem společnosti (na její bezpečnost a 

nezávislosti) postavit nad právo jednotlivce.  

6.1.3 Moc nad dcerami 
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Zákaz usmrtit prvorozenou dceru můžeme rovněž vysvětlit potřebou zajistit pokračování 

rodu. Mluvíme o době, kdy docházelo k časté migraci společenství spojené s dobýváním 

nových, resp. jinými národy osídlených území, kdy by jejich případná ztráta znamenala 

přinejmenším upadnutí pod nadvládu jiného, v horším pak velmi pravděpodobně smrt.  

Výjimku udělenou otci pro případ narození dítěte zmrzačeného či znetvořeného lze 

vysvětlit pověrčivostí nejstarších společností. Dítě nemající lidskou podobu či výrazně se 

od ní odlišující bylo spojováno s trestem uvaleným na rodiče z boží vůle. Římské právo 

později dokonce jako podmínku vzniku právní subjektivity stanovilo, že se dítě nejen musí 

narodit živé, ale rovněž musí mít lidskou podobu. Dodejme ještě, že ve společnosti 

starověké Sparty bylo usmrcování dětí běžným jevem, a to nejen těch, jež se narodily 

znetvořené, ale i těch, které se nezdály být dostatečně silné na to, aby se staly válečníky.  

Zajímavou je podmínka souhlasu sousedů v případě odložení dítěte. Nezáviselo tak 

výhradně na vůli rodičů, zda dítě odloží, ale byla zřízena jakási forma kontroly omezující 

svévolné rozhodnutí rodičů o osudu jejich dítěte. I když rodiče práva dítě odložit využili, 

neznamenalo to pro něj odsouzení k smrti. Pro Římany se stalo zvykem, pokud tak již 

učinili, odložit dítě na veřejném místě a dát tak ostatním možnost se jej ujmout. Dítě tak 

sice neskončilo osamoceno, avšak stalo se coby nalezenec otrokem svého pěstouna. 

6.1.4 Právo prodat syna 

Vedle oprávnění usmrtit svého syna disponoval pater familiae rovněž právem svého syna 

prodat51.  

Dionysos 2, 26 - 27:...Etiam vendere filium permisit patri;...quin etiam hoc concessit patri, 

ut usque ad tertiam venditionem per filium adquireret: post tertiam vero venditionem 

liberabatur filius a patre. 

Také otci dovolil prodat syna, ... dokonce otci dovolil nabýt syna až třetím prodejem. Po 

třetím prodeji se syn osvobozoval z moci otce52. 

Právo otce rodiny prodat syna můžeme považovat za oprávnění mající pro syna méně 

zásadní důsledky, než právo nad životem a smrtí. Na právo otce prodat syna je vhodné 

nahlížet ze dvou úhlů. Nejde totiž jen o právo otce disponovat se svým synem, ale také je 

zde upravena možnost synova vymanění se z otcovské moci.  
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V uvedeném textu je třeba odlišit otce rodiny, o nichž se zde hovoří. Nejde totiž o jednu a 

tu samou osobu. Prvním otcem rodiny je ten, kterému má nad prodávaným synem náleží 

moc otcovská. Ten, pokud chtěl syna prodat, musel tak učinit celkem třikrát. Zpravidla se 

jednalo o předem domluvené jednání mezi patribus familiae, ať již jeho cílem bylo 

osamostatnění syna či jeho skutečný prodej a převedení do moci otcovské jiného patris 

familiae. Trojí prodej pak musel proběhnout pokaždé, když měl být syn z moci otcovské 

osvobozen.  

Pravidlo o osamostatnění syna jeho třetím prodejem zůstalo v platnosti i v době republiky 

a císařství. To jen podtrhuje význam právního obyčeje, který byl v římském právu silně 

zakořeněn. Podmínka trojího prodeje syna pak nastavuje moci otcovské určité mantinely, 

nicméně s ohledem na to, že otec nemusel práva syna prodat využít a současně syn neměl 

možnost právní jednání otce ovlivnit, nebylo to omezení nijak silné. K moci patris familiae 

nad jeho syny po celou dobu jejich života je třeba ještě dodat, že toto platilo v případě, že 

otec syna ze své moci neosvobodil uvedeným způsobem, tedy trojím prodejem. Jen pro 

úplnost dodejme, že moc otcovská trvala pouze po dobu života otce, smrtí samozřejmě 

zanikala. Právo otce rodiny prodat svého syna poskytuje patri familiae možnost zbavit se 

své moci nad synem, ať už tak chtěl učinit z jakéhokoli důvodu. Osvobození syna 

uskutečněním třetího prodeje přináší také určité omezení otcovské moci. Patri familiae je 

tímto ustanovením odebrána možnost mít nad synem moc po neomezenou dobu. Pokud 

tak otec svého syna bez vážného důvodu omezoval v jeho životě či dokonce se vůči němu 

choval nepřiměřeně tvrdě, aniž by takovému chování syn zavdal příčinu, přinášelo obranu 

proti takovému zneužívání institutu ius vitae necisque.  

Pohybujeme se v rané římské společnosti, v systému preferujícím roli muže coby 

dobyvatele a vládce, v rámci rodiny pak jejího nejvyššího představitele. Uvedené 

oprávnění se zdát být téměř neomezené, je na něj však potřeba nahlížet v kontextu doby. 

Římská společnost nebyla od svého prvopočátku společností uznávající přirozená lidská 

práva, šlo v ní především o vytvoření silného společenského útvaru, jež by byl schopen 

odolávat vnějším tlakům, zejména pak cizích kmenů usilujících o podrobení si římského 

území a společnosti. Můžeme rovněž dodat, že římská společnost se v době královské 

nachází na samém počátku svého vývoje a doba, kdy se ocitne na kulturním, společenském 

a filozofickém vrcholu je otázkou teprve příštích staletí. Teorie o přirozených právech, 

jimiž je každý člověk nadán a jež s sebou nese odraz v pozdějším omezování rozsahu moci 

otcovské, není v době královské, kdy mezi hlavní starosti patří zajištění obživy a obrana 

území před nepřáteli, zatím aktuální. 
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Rozsah moci otcovské byl v době královské upraven velice široce, kdy otci rodiny byla 

ponechána veškerá moc nad syny a královské zákony uváděly pouze některé příklady 

jejího obsahu. Mezi ně patřilo oprávnění syny uvěznit, zbičovat, nechat v poutech a 

přidržet je u venkovských prací, nebo je usmrtit53. Takto široké pojetí oprávnění však 

nebylo nadále udržitelné a s obdobím republiky přichází omezování rozsahu ius vitae 

necisque. 

 

6.2 Republika 

Období rané římské republiky vycházelo z práva obyčejového, přejatého z doby královské. 

Považujeme proto za vhodné uvést na začátku této části úryvek ze zákona dvanácti desek, 

který právo otce nad životem a smrtí jeho synů upravuje.  

Cum patri lex ... dederit in filium vitae necisque potestatem. 

Podle zákona otci ... předal syna do moci otcovské nad životem a smrtí54. 

Ustanovení je téměř doslovně převzato z textu královského zákona připisovaného 

Romulovi55. Podstatným rozdílem však je, že ustanovení týkající se patria potestas 

v zákoně dvanácti desek neobsahuje druhy trestů, jež byl pater familiae oprávněn synovi 

uložit. Může se tak zdát, že oprávnění patris familiae byla širší než za doby královské, 

avšak je podstatné podotknout, že zákon dvanácti desek netvoří ucelenou právní úpravu, 

nýbrž je sbírkou jen některých obyčejových pravidel. Proto spolu se zákonem dvanácti 

desek je třeba nadále brát v úvahu i předcházející královské zákony upravující moc 

otcovskou. Oprávnění rozhodovat nad synovým životem a smrtí je tak nejzazším limitem 

rozsahu otcovské moci.  

Jak se dovídáme od Dionýsa56, existovalo již za doby královské omezení moci otcovské, kdy 

nemohly být zabíjeny děti mladší tří let. Z pravidla však existovala výjimka, pokud se děti 

narodily zmrzačené nebo znetvořené. Nebylo však blíže stanoveno, co se pod těmito 

atributy skrývá. Zmíněné pravidlo bylo proto později upřesněno. 
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Non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur: veluti si 

mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. Partus autem, qui membrorum 

humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos 

connumerabitur. 

Dětmi nejsou ti, kdo se narodili v rozporu s podobou lidského rodu. Například jestliže žena 

porodí něco obludného nebo nepřirozeného. Jestliže však novorozené dítě, kterému slouží 

četnější lidské končetiny, se zdá být v zásadě vyvinuté, bude počítáno mezi děti57. 

Zatímco v době královské postačovalo pro usmrcení dítěte mladšího tří let, aby bylo 

znetvořené či zmrzačené, existuje za období republiky přísnější omezení, kdy 

rozhodujícím kritériem není pouze vzhled dítěte, ale také jeho schopnost přežít. Pokud se 

na toto konkrétní omezení otcovské moci podíváme z většího odstupu, můžeme dojít 

k závěru, že oproti období doby královské, kdy římská společnost řešila primárně 

existenční problémy spojené s obživou a obranou území a nemohla si dovolit starat se o ty 

děti, které by v budoucnu pro ni nebyly přínosem, je doba republiky humánnější a 

společnost je schopna starat se i o osoby ne zcela vyvinuté, ať již fyzicky či duševně. O tom 

svědčí i výše uvedený text, kdy je výslovně uvedeno, že ani větší počet končetin nemůže 

být bez dalšího považován za rozporný s lidskou podobou. 

Za období republiky nedoznává změn jen rozsah patria potestas, ale také dominica 

potestas, tedy moc pána nad otroky.  

Aliquae personae sui iuris sunt, aliquae alieno iuri subiectae sunt. Itaque cum ostenditur, 

quae personae alieno iuri subiectae sint, tunc evidenter agnoscitur quae sui iuris sint. 1. In 

potestate itaque dominorum sunt servi; quam potestatem omnes gentes habere certum 

est. Sed distringendi in servos dominis pro sua potestate permittitur; occidendi tamen 

servos suos domini licetiam non habebunt, nisi forte servus, dum pro culpae modo 

caeditur, casu forstian moriatur. Nam si servus dignum morte crimen admiserit, iis 

iudicibus officii potestas commissa est, tradendus est, ut pro sui crimine punitatur. 2. In 

potestate etiam patrum sunt filii ex legitimo matrimonio procreati. 

Některé osoby jsou svého práva, další jsou podřízeny jiné osobě. A tak, jestliže se ukáže, 

které osoby jsou podřízeny jiné osobě, pozná se jasně, kterého jsou práva. 1. V moci pánů 

jsou tedy především otroci; je jisté, že tuto moc znají všechny národy. Přestože je 

dovoleno, aby ze své moci páni trestali otroky; není jim však dovoleno otroky zabít, pokud 

snad otrok, který je potrestán pro nějaké provinění, nezemře náhodou. Jestliže totiž otrok 
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spáchá hrdelní zločin, pak, aby mohl být za svůj zločin potrestán, musí být předán těm 

soudcům, kteří mají moc veřejného úřadu. 2. V moci otců jsou také děti zplozené z řádného 

manželství58. 

Zajímavé srovnání mezi patria potestas a dominica potestas nám přináší výše uvedený text. 

Přestože otroci a děti patris familiae byli vůči němu fakticky v rovnocenném postavení, 

nacházíme v textu přímé omezení pravomoci patris familiae, které ve vztahu k jeho synům 

schází. To spočívá v omezení patris familiae usmrtit otroka, jde tedy o omezení dosti 

značné. Omezení však nespočívá jen v odebrání práva rozhodovat o životě a smrti otroka, 

ale také o nemožnosti jej potrestat i v případě, že se dopustil činu, za nějž bylo možno trest 

smrti uložit. Pater familiae měl v takovém případě povinnost vydat otroka řádnému soudu, 

tedy orgánu veřejné moci. Je mu tak zcela odebráno právo rozhodovat nad životem a smrtí 

jemu podřízených otroků.  

Oproti otrokům však pater familiae takovým právem vůči svým dětem disponuje. Otázkou 

odlišnou však je, zda pater familiae svého práva rozhodovat o životě a smrti členů své 

rodiny skutečně využíval a zda tak bylo nutné upravovat rozsah patriae potestas a s ním 

související podmínky pro uplatnění práva nad životem a smrtí. Zatímco rozhodnutí o 

uložení trestu nejvyššího pro otroky, kteří i za období republiky byli považováni za 

obchodovatelné věci, si lze snáze představit už proto, že mezi nimi a patre familiae 

neexistovalo jiné než majetkové pouto, u členů rodiny patris familiae bezpochyby vnímal 

vzájemné pokrevní pouto. Uvedené ustanovení je tak třeba vnímat zejména ve vztahu 

k otrokům. Ti byli tradičně ponecháni napospas pravomoci patris familiae a omezení jeho 

moci ve vztahu k nim tak svědčí o rozvoji římské společnosti, kdy sice nadále existuje 

zásadní rozdíl mezi hodnotou života konkrétních osob, avšak lidský život jako takový 

začíná být brán jako hodný ochrany bez ohledu na to, o čí život jde. 

Obecným limitem moci otcovské byl institut sacer esto, zasvěcení bohům. Jednalo se o trest 

za jednání, které vzbuzoval hněv římských bohů. Přestože bylo původně spjato s jednáním 

souvisejícím s náboženstvím, obřady a náboženskými předměty, své užití našlo i v případě 

patriae potestas.  

Pokud tak otec bezdůvodně překročil oprávnění z ní vyplývající zvlášť hrubým způsobem, 

tj. takovým, že vyvolal hněv bohů, mohl být zasvěcen. To pro něj přinášelo značně závažné 

důsledky.  
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Okamžikem zasvěcení přicházel pater familiae o status civitatis, tedy nadále přestal být 

římským občanem. To s sebou neslo nemožnost vykonávat římské úřady, být členem 

senátu a obecně zákaz podílet se na životě římské obce. Další součástí trestu byla ztráta 

ochrany zasvěcené osoby římskými bohy. Pokud pater familiae nebyl nadále pod jejich 

ochranou, nahlíželi na něj ostatní občané jako na cizince. To by samo o sobě nemuselo být 

příliš závažným trestem, avšak na cizince bylo původně hleděno jako na nepřátele 

(hostes), které mohl kterýkoli římský občan zabít, aniž by za to byl potrestán59. Pro patrem 

familiae tak prakticky jediným východiskem mohlo být uchýlení se do ciziny či alespoň do 

některé vzdálenější provincie. 

Omezování obsahu otcovské moci v období republiky nevychází jen z právních předpisů či 

mravů, svým dílem se začínají promítat i zásahy úředníků60. Bezpochyby se tak neděje 

z důvodu, že by římští občané nechovali úctu ke zvykům svých předků, nýbrž proto, že 

omezení stanovené římským úředníkem mohlo zohlednit konkrétní okolnosti případu a 

nemuselo vycházet z omezení obecného, stanoveného právě právním obyčejem. Můžeme 

tak říci, že zásahy římských úřadníků omezení rozsahu patriae potestas, s přihlédnutím 

k využití práva nad životem a smrtí, dotvářely. V rámci dohledu nad dodržováním omezení 

rozsahu ius vitae necisque přicházela v potaz rozhodnutí censorů. Ti byli úředníky, jimž byl 

v Římě mimo jiné svěřen dohled právě nad dodržováním dobrých mravů, bonos mores, 

tedy pravidel nastavených předky. Měli tak k dispozici pravomoc nejen zvyky předků 

aplikovat na konkrétní případy, ale svými rozhodnutími dotvářet zvykové právo. To by 

však k úspěšnému prosazování omezení rozsahu ius vitae necisque stěží postačovalo. Proto 

mohli censoři ukládat za překročení rozsahu patriae potestas tresty.  

Mezi typické patřila možnost uložení censorské důtky (nota censoria)61. Přestože se může 

zdát, že důtka měla charakter jen formálního pokárání, není tomu tak. Nejen že její udělení 

bylo poznamenáno do seznamu římských občanů ke jménu římského občana při 

provádění sčítání, ale později rovněž znamenala možnost vyloučení takového občana ze 

senátu, zabavení poloviny jeho majetku či, v případě zvlášť závažného překročení 

oprávnění, možnost zbavit patrem familiae římského občanství.62 Trest za porušení 

podmínek pro uplatnění práva nad životem a smrtí se přitom neobjevuje v období 
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republiky nově, poprvé máme možnost se s ním setkat již v době královské, konkrétně 

v jednom z královských zákonů připisovaných Romulovi, jak nás informuje Dionýsos.63 

Ke konci období republiky pak dochází k obecnému úpadku mravů64, což s sebou přináší i 

ztrátu respektu vůči obyčejovým pravidlům omezujícím uplatňování ius vitae necisque. I 

z toho důvodu se bude muset nadcházející doba císařství s tímto problémem vypořádat a 

nastavit jasný rámec pro užívání práva nad životem a smrtí, kdy zásadní úlohu budou mít 

římští úředníci a vrcholní představitelé římského státu, což přímo vyplývá ze ztráty úcty 

k pravidlům nastavených předky a nevymahatelnosti trestů za jejich překročení.  

 

6.3 Císařství 

Jak již bylo řečeno výše, musela se římská společnost na sklonku období republiky 

vypořádávat s úpadkem mravů a respektu k hodnotám předků. Rozsah patriae potestas a 

ius vitae necisque tak bylo zapotřebí upravit jinak. Je to právě v období císařství, kdy se 

obyčejová pravidla a nepsané zákony začínají proměňovat na zákony psané, jež nejen 

dávají jasný právní rámec jimi řešené problematice, ale rovněž jsou psány dostatečně 

podrobně, aby ponechávaly jen minimální prostor pro magistrátovo uvážení a zohlednění 

okolností konkrétního případu. Příčinu, proč byl rozsah ius vitae necisque dále omezován 

však můžeme hledat i jinde. Jak uvádí M. Skřejpek65, bylo území Římské říše značně 

rozsáhlým územním útvarem, kde, už s ohledem na vzdálenost některých provincií a 

rozdílnou historickou tradici, kdy právo nad životem a smrtí nebylo založeno vždy na 

obyčejovém římském právu ale mnohdy na právu tam platném ještě v době, kdy Římská 

říše neměla nad takovým územím nadvládu, byla úprava ius vitae necisque značně 

rozdílná. Pokud tedy Římané chtěli nastavit jednotný rámec pro právo nad životem a 

smrtí, bylo nutné vydat se cestou jeho postupného omezování už proto, že rozsah 

pravomoci patris familiae byl v některých oblastech Římské říše upraven úžeji. Příkladem 

uvádíme oblast Východořímské říše, kde právo otce nad životem a smrtí členů jeho rodiny 

zanikalo dosažením dospělosti dítěte66.  
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Nabízí se otázka, proč právní úprava ius vitae necisque nemohla být sjednocena zpřísněním 

jeho režimu, tj. nastolením pravidel platných v samotném Římě pro celou Římskou říši. 

Odpovědi se nabízejí dvě.  

Prvním důvodem mohla být právě ona územní rozsáhlost Římské říše, kdy rozšíření 

zákonů upravujících ius vitae necisque (v rozsahu platném za období republiky) by bylo 

jednak dlouhodobou činností, jednak kontrola dodržování právní úpravy by 

pravděpodobně byla značně neefektivní. Nadto v případě přísnější úpravy, než byla ta 

v dané oblasti platná, by mohla narážet na přirozenoprávní limity nastavené historickým 

užíváním práva nad životem a smrtí.  

Druhý důvod pak spatřujeme v samotné humanizaci římského práva za období císařství a 

s tím souvisejícím omezováním jeho užívání. Římská společnost je již značně společensky, 

mocensky a kulturně rozvinutá a institut ius vitae necisque ve své původní podobě se stává 

archaickým a se životem římské společnost hůře slučitelným. 

Za období císařství se, a můžeme říci, že již definitivně, přesouvá úprava práva nad 

životem a smrtí z roviny obyčejové do roviny psané, konkrétně upravované 

prostřednictvím císařských konstitucí. Ty se za období císařství staly pravděpodobně 

nejvýznamnějším pramenem práva, a to nejen ve vztahu k právu nad životem a smrtí. 

Vzhledem k tomu, že císařské konstituce se vztahovaly ke konkrétnímu případu, uveďme 

si nyní některé z nich. 

Imp. Constantinus A. ad Verinum vic(arium) Afric(ae). Si quis in parentis aut filii aut 

omnino affectionis eius, quae nuncupatione parriicidii continetur, fata properaverit, sive 

clam sive palam id fuerit enisus, neque gladio neque ignibus neque ulla alia solemni poena 

subiugetur, sed insutus culleo et inter eius feralis angustias conprehensus serpentum 

contuberniis misceatur et, ut regionis qualitas tulerit vel in vicinum mare vel in amnem 

proiciatur, uz omni elemenatorum usu vivus carere incipiat, ut ei caelumsuperstiti, terra 

mortuo auferatur: Dar. XVI Kal. Decemb. Licinio V et Crispo Caes. conss.; acc. prid. Id. Mart. 

Karthagine Constantino A. Vet Licinio C. conss. 

Císař Constantinus správci Afriky Verinovi. Kdo uspíší život otce nebo syna nebo jiného 

tak blízkého příbuzného, že jej zahrnuje pojem otcovraždy, ať není, i kdyby se o to přičinil 

tajně nebo zjevně, předán ani meči ani ohni, ani žádnému jinému slavnostnímu trestu, ale 

ať je zašit do pytle a sevřen jeho jako hrob těsným prostorem, ať snáší přítomnost hadů, a 

jak to dovolí povaha krajiny, ať je vhozen do blízkého moře nebo tekoucí vody, tak aby byl 

ještě za živa zbaven užívání všech přírodních živlů, aby mu bylo za živa odňato nebe, po 
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smrti země. Dáno 16. dne před prosincovými Kalendami za 5. konzulátu Licinia a za 

konzulátu Crispa Caesara; přijato v Karthágu den před březnovými Idami za 5. konzulátu 

Constantina Augusta a za konzulátu Licinia Caesara67. 

Přestože je citovaná část konstituce císaře Constantina napsána velmi jednoznačně a 

nepotřebuje snad ani dalšího výkladu, dovolíme si poukázat na některé její zajímavosti.  

Již ze samotné struktury textu vyplývá, že jde o sdělení císaře Constantina k hodnocení 

jednání spočívajícího v usmrcení blízké osoby a trestu, jež se v takovém případě pachateli 

uloží. Není zde stanoveno, kdo by oním pachatelem měl být, a nelze tak bez dalšího 

usuzovat, že jde výlučně o patrem familiae a nastavení omezení jeho práva nad životem a 

smrtí. Konstituce je napsána do značné míry obecně a zahrnuje jak jednání patris familiae 

vůči jeho synovi, tak situaci opačnou. Císař Constantin tak zasahuje do rodinných poměrů 

nejen z pohledu výkonu práva nad životem a smrtí, kdy otci rodiny nastavuje limit v jeho 

užívání, ale také z hlediska uplatňování veřejné moci v rámci rodiny. Patri familiae ve 

vztahu k jeho synovi zakazuje uplatnit právo nad životem a smrtí v rozsahu, kdy by jej bylo 

možné označit za otcovraždu, resp. parricidium, tedy vraždu blízkého příbuzného. Dochází 

tak k míšení soukromoprávního oprávnění patris familiae v rámci ius vitae necisque a 

oprávnění magistráta ukládat tresty za spáchané trestné činy, jež se řadí do práva 

veřejného. Snad i proto konstituce nerozlišuje, kdo čin spáchal a hodnotí pouze, zda je 

možno jej označit jako otcovraždu. 

Trest, který má být za otcovraždě podobné jednání udělen, ne zcela odpovídá době 

císařství. Poena cullei, jak je označován trest, o němž ve své konstituci píše císař 

Constantin, byl typickým pro sacrilegium. Tak byl v Římské říši označován trestný čin 

směřující proti bohům a římskému náboženství, následně je takto označováno jakékoliv 

jednání spočívající ve zmocnění se věcí souvisejících s kultem.68 Vzhledem k tomu, že 

náboženství a věci s ním související měly v Římě značný význam, šlo o trest, i s ohledem na 

období, v němž se pohybujeme, dosti krutý. Zde ovšem musíme zohlednit územní rozsah 

Římské říše. Konstituce je totiž adresována správci Afriky, odkud je do Říma daleko. I trest, 

svým charakterem typicky pohanský, tak pravděpodobně zohledňuje místní poměry, kdy 

rozšíření křesťanství i do okrajových částí Římské říše a jeho skutečné vyznávání coby 

jediného náboženství bylo otázkou několika desetiletí. 
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Patria potestas nad synem mohla, jak se dovídáme od Papiana, zaniknout i v důsledku 

porušení císařem stanovených pravidel. V této práci již zmiňovaná Digesta obsahují 

následující ustanovení: 

Divus traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancipare. Quo 

postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed 

consilio neratii prisci et aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata 

est.69 

Božský Traian přikázal otci emancipovat svého syna, se kterým zachází špatně a 

způsobem, který je v rozporu s tím, jaký je vyžadován otcovskou náklonností.  Když syn 

v důsledku toho zemřel, mohl otec prohlásit, že měl nárok na vlastnictví svého majetku, 

neboť jej propustil na svobodu. To mu však bylo, na radu Neratia Prisca a Arista, 

odepřeno, protože emancipace byla nutností z důvodu nedostatku otcovské náklonnosti. 

Omezení tak nesměřuje přímo vůči rozsahu moci otcovské, ten ani překročen není, ale 

proti jejímu zneužívání. Ustanovení Digest tak můžeme vnímat také jako zásah veřejné 

moci do soukromého oprávnění patris familiae v rámci jeho rodiny, kdy je zohledňována 

lidská důstojnost již bez ohledu na to, zda se takové osoba nachází v postavení sui iuris či 

postavení podřízeném. 

Přímý vliv veřejné moci se objevuje i v textu římského právníka Ulpiana a rovněž se stal 

součástí Digest. 

Inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectum 

praesidenve provinciae debet. 

Otec nemůže zabít syna bez výslechu, ale je povinen ho obvinit před prefektem nebo 

správcem provincie70. 

V kontrastu s tím jsou následující úryvky Digest, mající spíše soukromý charakter: 

Divus hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam 

adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum 

interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere.71 

Božský Hadrián ustanovil, že když někdo v zápase s divou zvěří usmrtil svého syna, který 

sváděl macechu k cizoložství, jej uvrhnout na ostrov, neboť využil svého práva spíše jako 

                                                           
69

 Pap. D 37, 12, 5, překlad vlastní  
70 

Ulp. D 48, 8, 2 
71

 Marc. D 48, 9, 5 



43 
 

zbojník než jako otec: neboť otcovská moc se zakládá ve zbožnosti, nespočívá v 

ukrutnostech. 

Matres omnes filiis in peccato adiutrices, auxilio in paterna iniuria solent esse72.                                                                                    

Všechny matky mají ve zvyku stát při svých synech, když se provinili, a zastávat se jich 

před otcovským hněvem.  

Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine 

appallatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius 

demonstramus73. 

Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v tom domě právo vládnout, a tímto jménem je 

nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna, neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i 

jeho právo. 

Si vero mater sit, quae retinet, apud quam interdum magis quam apud patrem morari 

filium debere (ex iustissima scilicet causa) et divus pius decrevit et a marco et a severo 

rescriptum est, aeque subveniendum ei erit per exceptionem74. 

Jestliže byla matka, která měla syna u sebe, a u které měl čas od času syn povinnost být 

častěji než u otce (ovšem z převelice spravedlivého důvodu) a božský Pius ustanovil a bylo 

ustanoveno reskriptem Marka a Severa, že z důvodu napomáhání spravedlnosti (aequity) 

bude její skrze námitku. 
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7 INSTITUTY OMEZUJÍCÍ ROZSAH PATRIA POTESTAS 

7.1 Omezení moci otcovské 

Patria potestas realizovaná patre familiae původně bez jakéhokoliv omezení doznala 

v průběhu historického právního vývoje změn, jež upravily, resp. omezily její rozsah. Jako 

důvod pro omezení můžeme chápat rozvoj hodnot římské společnosti a její zájem 

na respektování společností vytvářených pravidel, kdy institut ius vitae necisque znamenal 

zásah do trestního práva, na nějž si vytvořil monopol římský stát, a z titulu své suverenity 

nemohl připustit jeho výkon svémocí jednotlivců. 

Současně můžeme říci, že institut ius vitae necisque se v průběhu dějin stal přežitkem z 

dob, kdy právo a náboženství byly úžeji spjaty a právo bylo odvozováno především ze 

zvyků a tradic.  S rozvojem římské společnosti, psaného práva a především s posilováním 

veřejné moci byla absolutní práva patris familiae omezována a představitelé veřejné moci 

si začali osobovat právo do moci patris familiae svými právními akty zasahovat.  

7.2 Bonos mores 

Tak jako samotný institut ius vitae necisque byl založen na římských tradicích a zvycích, i 

jeho omezení spočívající v povinnosti chovat při jeho uplatňování v souladu s dobrými 

mravy, resp. zachovávat dignitas – důstojnost.  

Nejprve je nutné si oba pojmy představit. Jak uvádí Bartošek ve své Encyklopedii římského 

práva, jsou dobré mravy „souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných, avšak 

právně nezávazných příkazů v nejstarší římské společnosti. V pozdějších dobách se staly 

mravy předků vzorem soudobým generacím a postupně též pramenem četných právních 

norem a institucí“.75 

Ono omezení otcovské moci povinností zachovávat dobré mravy se může zdát na první 

pohled slabým, avšak pokud jej budeme zkoumat v kontextu nejstarší římské doby, 

dojdeme k závěru, že morální apel zde měl velkou sílu. Římská společnost brala zásadu 

bonos mores jako nepsaný právní předpis, jehož porušení bylo spojeno s následky pro ty, 

kdo se chovali v rozporu s bonos mores. Pokud by k takovým patřil i pater familiae, 

znamenalo by to pro něj přinejmenším ztrátu úcty ostatních římských občanů, neboť 
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porušování této zásady se považovala za projev neúcty vůči předkům a jejich odkazu. A ty 

byly, jak jsme již uvedli, pro tradiční římskou společnost nedotknutelné.  

Takové počínání tak pro patrem familiae mohlo znamenat nejen ztrátu společenského 

postavení a kreditu v rámci společnosti, ale rovněž ztrátu možnosti zastávat některé 

úřady. To jen zdůrazňuje postavení Římanů v rámci evropského společenství, kdy římští 

občané byli hrdí na svou kulturu a postavení, přičemž příslušnost k ní prokazovali mimo 

jiné chováním hodným římského občana. 

Institut bonos mores rovněž dobře ukazuje, že raná římská společnost nepotřebovala 

upravovat každodenní záležitosti psaným právem, zcela postačovalo právo zvykové, k 

němuž římští občané chovali úctu. Nebylo tak zapotřebí stanovit za jednání porušující 

bonos mores přísný trest, sama společnost byla v takovém případě soudcem a občan mající 

v úmyslu dobré mravy překročit, sám dobře zvážil, zda je pro něj případný škodlivý 

následek únosný v porovnání s tím, čeho svým jednáním dosáhl.  

7.3 Iudicium domesticum 

Dalším z omezení rozsahu patriae potestas, které znalo římské právo, byl iudicium 

domesticum neboli domácí soud. Ten byl de facto soudem složeným z patris familiae coby 

jeho předsedy a mužských členů jeho domácnosti ve funkci přísedících, resp. poradců. Zde 

považujeme za důležité uvést, že přestože se jednalo o kolektivní orgán, hlavní osobou zde 

byl pater familiae. Na jeho popud domácí soud zasedal, jednal o jím přednesených trestech 

za prohřešky členů domácnosti a schvaloval jeho rozhodnutí. Ostatní členové domácího 

soudu však měli jen poradní hlasy, vlastní rozhodnutí vynášel pater familiae sám a fakticky 

v něm nebyl nijak omezen. V osobě patris familiae se tak kumulovala funkce žalobce, 

soudce i vykonavatele trestu.  

Průběh iudicii domesticii nebyl právem přesně stanoven a byl tak ve značné míře v moci 

patris familiae. Vzhledem k tomu, že se však jednalo o soudní řízení, byť svým 

charakterem sui generis, můžeme předpokládat určitou podobnost s jednáním vedeným 

před trestním soudem. Pater familiae poté, co se dozvěděl o činu, jejž mohl postihnout, 

sám rozhodl, zda domácí soud svolá. Nebylo to jeho povinností, nýbrž právem a v dobách 

královských jej často nevyužíval. Pokud pater familiae domácí soud svolal, vybral mezi 

svými blízkými příbuznými (consilium propinquorum) členy soudu. Ti pak měli poradní 

hlas. Po zjištění okolností činu přistoupil pater familiae k přednesu žaloby a navrhl trest. 

Členové soudu následně diskutovali o navrženém trestu a posléze hlasovali. Na závěr 
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vynesl pater familiae rozsudek o vině, či nevině a případně trestu, který mohl vykonat buď 

sám nebo na jeho vykonání dohlížet. 

Charakter domácího soudu vycházel z postavení patris familiae v římské společnosti. Jen 

on byl suverénem, osobou na ostatních nezávislou, a bylo tak nemyslitelné, aby pravomoc 

trestat v rámci rodiny vykonával kdokoliv jiný. O tom svědčí i nemožnost odvolání proti 

vynesenému rozsudku. 

Specifické složení měl domácí soud v případě, kdy mělo být rozhodnuto o trestu pro ženu, 

jež byla v postavení sui iuris. V takovém případě měl pater familiae povinnost vybrat za 

členy domácího soudu i ženiny nejbližší příbuzné. Stejný postup platil i v případě, že žena 

měla poručníka. To však jen podtrhuje rodinný charakter domácího soudu. 

Iudicium domesticum sloužilo jako institut ochrany jak pro toho, o jehož trestu mělo být 

rozhodnuto, tak i pro patrem familiae. Pokud ten rozhodl v rámci domácího soudu, učinil 

tak se souhlasem domácího soudu. Tímto způsobem byl naplněn požadavek chování v 

souladu s dobrými mravy a současně zaručena společenská kontrola. Pater familiae tak 

částečně přenechával břemeno rozhodnutí na členech domácího soudu, kteří jeho 

rozhodnutí schvalovali, a rovněž se u nich předpokládalo dodržení chování dle bonos 

mores. Nutno však dodat, že to byl pater familiae, kdo rozsudek vynášel, a rozhodl-li se 

společností stanovená omezení překročit, nemohl mu v tom nikdo zabránit. 

Závěrem ještě dodejme, že katalog trestů, jež mohl pater familiae uložit, byl široký, avšak 

zpravidla se jednalo o tresty prací v domě, ručních prací, vězení či fyzických trestů. Jak ale 

vyplývá ze samotného pojmenování institutu ius vitae necisque, mohl pater familiae 

v krajním případě uložit i trest smrti. 
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8 LEX IULIA DE ADULTERIIS 

V raných dobách přiřklo římské právo patri familiae široké oprávnění trestat manželku za 

činy, jichž se v domácnosti dopustila, jak dokládají následující dva texty: 

Dyonisos 2, 25,1: Romulus una lege lata ad modestiam adduxit mulieres. Quae lex haec 

erat: uxorem iustam, quae nuptiis sacratis (confarreatione) in manum mariti convenisset, 

communionem cum eo habere bonorum et sacrorum.  

Dyonisos 2, 25, 1: Romulus vydal zákon vedoucí ženy k poslušnosti. Tento zákon byl 

takový: právoplatná manželka, která přešla do pravomoci muže obětí (konfareací), s ním 

sdílí společenství veškerého majetku i náboženské obřady.
76

 

Dyonisos 2, 25,6: De his cognoscebant cognati cum marito: de adulteris et si quam vinum 

bibisse argueretur; hoc utrumque enim morte punire Romulus concessit. 

Dyonisos 2, 25,6: V následujících případech rozhodovali příbuzní s manželem: o cizoložství 

a když se prokázalo, že pila víno. Obojí dovolil Romulus trestat smrtí.77  

Oba uvedené texty pocházejí z doby královské. První hovoří o podrobení se manželky 

manželovi v případě, kdy spolu uzavřeli manželství cum manu. Jak již bylo řečeno, znalo 

římské právo více druhů manželství, jimž poskytovalo různý stupeň právní ochrany. 

Manželství cum manu bylo považováno za manželství řádné, z něj vznikala manželům 

vzájemná práva a povinnosti a současně právě manželství cum manu bylo uzavíráno 

s cílem počít a výchovat potomky. 

Zajímavější je text druhý. Z něj můžeme dovodit, kdy manžel mohl o trestu pro manželku 

rozhodovat sám a kdy byl naopak vázán spolurozhodnutím dalších osob. Obecně můžeme 

říci, že se jednalo o takové přestoupení pravidel, jež bylo možno trestat smrtí. Přestože 

zákon přímo nehovoří o manželčiných příbuzných, můžeme, i s ohledem na pozdější 

právní úpravu, tvrdit, že šlo právě o příbuzné z její strany. Manžel totiž realizací svého 

práva trestat manželku mohl zasáhnout i do osudu jiné (manželčiny) rodiny, resp. jejích 

příbuzných. Fakticky se tak jednalo o omezení moci patris familiae nad vlastní manželkou, 

avšak je potřeba zde šetřit i zájmy její bývalé rodiny, byť jen v případě, kdy bylo možno 

uložit trest nejvyšší. Pojďme se nyní podívat na oba případy zákonem předpokládané. 
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Cizoložství manželky neboli adulterium definuje Bartošek jako „cizoložství, 

mimomanželský pohl. styk manželky – Podle obyčejového práva směl manžel ztrestat 

manželku přistiženou in flagranti buď hned nebo později po domácí poradě. Podrobnější 

úpravu adulteria přinesla lex Iulia 23 a 45: Adulterium bylo stíháno veřejnou žalobou 

accusatio adulterii, otec adultery přistižené v domě jeho nebo zeťově směl zabít oba 

viníky, manžel se s ní musel dát rozvést, jinak se stával spoluviníkem. Poklasické a 

justiniánské právo odstranilo veřejnou žalobu, ale stanovilo na aduleterium trest smrti“
78

. 

V raných dobách nebyly přesně vymezeny okolnosti, za jakých vznikalo manželovi právo 

manželku usmrtit, pokud se dopustila výše uvedených prohřešků. Lze tak říci, že pokud 

manžel manželku přistihl, jak se dopouští cizoložství či pije, ač to měla zakázáno, potají 

víno, právo nad životem a smrtí manželky mu vznikalo bez dalšího. Takové oprávnění se 

může zdát, i s ohledem na přinejmenším spornou závažnost spáchaných činů, jako 

nepřiměřeně přísné. Stačilo tak málo a manželka mohla být stižena trestem nejvyšším. 

Proto byla později doplněna podmínka hlasování manželčiných příbuzných o její vině, 

coby nastavení určitého limitu moci nad manželkou.  

S rozvojem římské moci nebylo nadále udržitelné, aby trestněprávní pravomoc byla 

nadále svěřena do rukou soukromé osoby, byť se jednalo o patrem familiae. Roku 18 př. n. 

l. byl proto přijat lex Iulia de adulteriis et coercendis, který upravoval institut manželství a 

rovněž upřesnil případy, za jakých byla manželka odpovědná ze spáchání trestného činu. 

Za přijetím lex Iulia de adulteriis pak můžeme najít i další důvod než jen snahu o 

pozvednutí římské manželské morálky. Zákon byl totiž přijat v době, kdy se Římské 

impérium blížilo dosažení svého největšího územního rozmachu, a bylo proto třeba bránit 

vnější hranice říše (Limes Romanum) před sousedními kmeny, jež měly ambice ohrozit 

dominantní postavení Římské říše. K tomu však bylo zapotřebí značného počtu vojáků. 

Snahou císaře Augusta tak bylo rovněž nastolení takové manželské politiky, která by 

Římskému impériu zaručovala dostatečný přísun vojáků, římských občanů. Proto lex Iulia 

de adulteriis přinesl podstatnou změnu v oblasti manželské. Za období republiky došlo k 

uvolnění morálky a tím se rozšířila obliba tzv. volného soužití, konkubinátu. Na rozdíl od 

manželství nebyl konkubinát uzavírán s cílem zplodit potomky, ale jako volné sexuální 

soužití dvou svobodných osob různého pohlaví. Jeho obliba vzrostla rovněž proto, že k 

jeho uzavření nebylo zapotřebí dodržet podmínky stanovené pro manželství. Konkubinát 

tak mohly uzavřít i osoby, pro něž bylo uzavření manželství zakázané. Takovými byli 
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například vrcholní představitelé Římského impéria - senátoři. Jim bylo zapovězeno uzavřít 

manželství s ženou nižšího postavení (propuštěnkami, kurtizánami a tanečnicemi), 

vstoupit do konkubinátu však mohli. Svobodným mužům pak bylo zakázáno uzavřít 

manželství s bezectnou ženou. 

Augustus se proto snažil uvolněnou společenskou morálku změnit zavedením povinnosti 

uzavřít sňatek, která dopadala na všechny svobodné muže v rozmezí 25 až 60 let, u žen 

pak v rozmezí 20 až 50 let.  

Lex Iulia de adulteriis přinesl zásadní změnu týkající se právního pohledu na cizoložství 

(adulterium). Dosud bylo považováno za soukromoprávní delikt, jejž měl právo trestat 

pater familiae v rámci své otcovské, resp. manželské moci. Přijetím uvedeného zákona se 

cizoložství stalo trestným činem a právo jej trestat přešlo ze soukromoprávní sféry do 

veřejnoprávní. Patri familiae tak bylo fakticky odebráno právo tento čin trestat.  

Pojďme se nyní zaměřit na to, jaká práva a povinnosti plynuly z lex Iulia de adulteriis 

oběma stranám, tedy manželovi a manželce, jež se cizoložství dopustila. Předchozí věta 

byla takto formulována záměrně, dle lex Iulia de adulteriis se cizoložství mohla dopustit 

pouze žena, mužův mimomanželský styk se považoval za stuprum (obcování se ženou 

počestnou).  

Oprávnění manžela usmrtit svou manželku v případě, že se dopustila cizoložství, a to 

bez faktického omezení, přijetím lex Iulia de adulteriis zaniklo.  

Manžel měl nadále právo usmrtit pouze manželčina milence, a to jen ve vymezených 

případech. Podmínkou bylo, že milence musel přistihnout ve svém domě a současně se 

muselo jednat o osobu nízkého původu. Za ty byli v Římě považováni herci, zpěváci, 

kuplíři, tanečníci, propuštěnci, otroci a také ti, kteří byli odsouzeni za spáchaný trestný 

čin79.  

Budeme-li pátrat po důvodech omezení manželova práva nad životem a smrtí jeho 

manželky, je třeba dívat se na ně v kontextu doby. S uvolněním morálky klesla na přelomu 

republiky a císařství zásadním způsobem porodnost. Na manželovo právo usmrtit 

manželku tak nelze pohlížet jako na právo způsobující pouze soukromoprávní důsledky, 

ale rovněž jako na institut, který je způsobilý ovlivnit celou společnost. Pokud by 

manželovi nadále náleželo nad manželkou ius vitae necisque a on jej využíval, zmíněnou 

nízkou porodnost by dozajista nepozvedl. Dostáváme se tak do konfliktu soukromého a 
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veřejného zájmu, kdy zájem veřejný (na zvýšení porodnosti a s ním spojeného většího 

počtu vojáků schopných chránit Římské impérium) v tomto případě převažuje. 

Právo usmrtit vlastní dceru příslušelo dle lex Iulia de adulteriis pouze otci, a to jen v 

případě, že ji přistihl in flagranti buď ve svém nebo zeťově domě. Římské právo 

předpokládalo, že hněv otce na dceru za to, že pošpinila čest rodu, bude natolik veliký, že 

může vyprchat pouze usmrcením obou milenců.  

Římské právo šlo v tomto ohledu ještě dále. Pokud by otec usmrtil jen jednoho z milenců, 

stával se dle lex Cornelia de sicariis et veneficiis80 trestněprávně odpovědným za trestný čin 

vraždy.  

Nadto však jak manželovi, tak otci příslušelo právo zadržet milence ve svém domě po dobu 

nepřekračující 20 dnů, během níž měl možnost opatřit si svědky spáchaného trestného 

činu. Jejich obstarání bylo důležité vzhledem k tomu, že cizoložství bylo stíháno veřejnou 

mocí na základě podané žaloby actio adulteriis. Před podáním actio adulteriis měl manžel 

povinnost se nejprve nechat s manželkou rozvést. Lhůta k podání actio adulteriis činila 60 

dnů od rozvodu, poté ji mohl podat kdokoliv, kdo se o spáchaném cizoložství dozvěděl. 

Actio adulteriis totiž měla charakter veřejné žaloby (actio publicana)81. 

Vrátíme-li se ještě krátce k oprávnění otce usmrtit při splnění zákonem požadovaných 

podmínek svou dceru a jejího milence, nabízí se otázka, zdali manžel tohoto práva svého 

tchána nemohl rovněž využít. Pokud by o manželčině nevěře věděl, mohl se s jejím otcem 

domluvit a problém s nevěrou jednou provždy vyřešit.  

8.1 Tresty za cizoložství dle lex iulia de adulteriis 

Za adulterium mohla být potrestána jak nevěrná manželka, tak její milenec. Tresty 

za cizoložství byly značně přísné. Důvod můžeme nalézt ve snaze obnovit ztracenou 

společenskou morálku, jak sám Augustus uvádí „navrácení republikánské morálky a 

pozvednutí padlých mravů ̊82“, a rovněž v odrazení žen od páchání cizoložství. Pokud byla 

žena odsouzena za cizoložství, byla potrestána propadnutím poloviny svého věna a třetiny 

veškerého majetku. Právě ztráta poloviny věna je značně citelným trestem, neboť šlo o 

jediný majetek, který získala od své rodiny. Ženin milenec byl v případě odsouzení 

potrestán propadnutím poloviny veškerého svého majetku. Kromě uvedeného finančního 
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postihu následoval i trest vyhnanství. Lex Iulia de adulteriis stanovil, že ve vyhnanství 

budou potrestaní cizoložníci žít odděleně, a to každý na jiném ostrově (dummodo in 

diversas insulas relegentur). Tím bylo milencům fakticky zabráněno v dalším pokračování 

vztahu.  

Pro ženu však výčet trestů ještě nekončil. Při odsouzení za adulterium byla ze zákona 

stižena infamií a bylo jí zakázáno znovu se provdat za svobodného římského občana a 

současně i za muže, s nímž se dopustila cizoložství. 

Právní důsledky mohl lex Iulia de adulteriis přinést i manželovi. Stalo by se tak v okamžiku, 

kdy by se rozhodl dále žít s manželkou, přestože se dopustila cizoložství. V takovém 

případě mohl kdokoli na manžela podat veřejnou žalobu pro trestný čin kuplířství. Lex 

Iulia de adulteriis počítá se dvěma případy. V prvním zákon předpokládal, že manžel má z 

manželčina cizoložství zisk, v druhém pak pokračuje v manželství s nevěrnou manželkou, 

přestože se o jejím cizoložství dozvěděl83. 
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9 ZÁNIK PATRIAE POTESTAS 

O způsobech vzniku patria potestas jsme již psali výše, pojďme se nyní věnovat opačnému 

pólu, tedy způsoby, kterými docházelo k jejímu zániku. 

9.1 Smrt patris familiae 

Stejně jako je tomu v dnešním právu, tak i v římském právu nastávala ztráta práv osoby 

její smrtí. Zemřel-li pater  familiae, jeho moc nad osobami jemu přímo podřízenými 

samozřejmě zanikla. Z dosavadního postavení alieni iuris se tak okamžikem smrti patris 

familiae dostávaly do postavení sui iuris, tedy do stejného, jaké měl zemřelý pater familiae. 

Je důležité zdůraznit, že patria potestas v případě smrti nezanikala nad osobami, jež byly 

podřízeny jinému patri familiae. Taková situace dopadala například na dcery zemřelého 

patris familiae, jež uzavřely manželství, avšak současně si nad nimi pater familiae ponechal 

moc otcovskou, kterou by jinak získal manžel. Smrtí patris familiae tak tyto dcery přešly 

do moci manželské a postavení sui iuris nezískaly. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, 

byl pro vznik moci manželské vyžadován sňatek uzavřený dle iuris civilis, tj. šlo o 

matrimonium cum manu. 

Obdobná situace platila v případě, že pater familiae měl ve své otcovské moci i své syny, i 

pro jeho vnuky. Smrtí patris familiae se do postavení sui iuris dostali jeho synové a nad 

svými syny (vnuky zemřelého patris familiae) jim vnikla moc otcovská. Pouze na okraj 

uvádíme, že moc otcovská vznikala novým patribus famliae jen nad jejich vlastními 

dětmi84. 

9.2 Ztráta svobody a občanství patris familiae  

Dalším ze způsobů zániku patriae potestas je capitis deminutio maxima (ztráta svobody a 

občanství), jež stihla patris familiae. Jak jsme již uvedli, byla moc otcovská institutem 

římského práva a sloužící výhradně římským občanům. Ztrátou občanství tak pater 

familiae přestal splňovat podmínku občanství a patria potestas z toho důvodu zanikla. 

Osoby jemu podřízené, za podmínek uvedených v předchozím odstavci, měnily své právní 

postavení.  
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Rodinná práva mocenská zrušují se naprosto, nechať capitis deminutio stihla majitele 

moci nebo poddaného. Dále končí se nejen agnatio, nýbrž i práva z kognace toho, kdo byl 

postižen capitis deminutione magna85. 

Zajímavým se v tomto světle jeví římskoprávní institut ius postliminii (právo návratu 

do původního právního stavu). K němu Michal Skřejpek uvádí následující: 

Protože se však při nepřátelském zajetí nedala vyloučit možnost, že by se zajatec mohl 

jednou vrátit domů, vytvořila se v římském právu zvláštní kautela, zvaná ius postliminium 

nebo ius postliminii: vyvázl-li zajatec ze zajetí a vrátil-li se na teritorium Říma či 

spřáteleného státu, vstupoval hned do všech svých dřívějších práv a povinností, jako 

kdyby v zajetí vůbec nebyl, „jako kdyby stále žil v Římě“86. 

9.3 Ztráta právního postavení 

Se zajetím byla spojena capitis deminutio maxima, tedy ztráta dosavadního právního 

postavení a s ním spojených práv. Pokud se však římský občan vrátil zpět na římské území 

živý, došlo k obnovení jeho ztracených práv, právě díky uplatnění ius postliminii, a to 

s účinky ex tunc (od tehdy). Šlo tak o právní fikci, že pater familiae o své postavení 

nepřišel. I z ius postliminii však existuje výjimka ovlivňující obnovení patriae potestas, či 

přesněji manus. Ius postliminii se totiž nevztahovalo na manželství87. Příčinu snad lze 

hledat v hodnotách římské společnosti, kdy se z manželství měly rodit děti. Pokud tak 

římský občan upadl do zajetí, považoval se dnem, kdy do něj upadl, za mrtvého. Manželka 

tak měla možnost po uplynutí doby vdovského smutku88 uzavřít nové manželství. K osudu 

stávajícího manžela navrátivšího se ze zajetí v očekávání vřelého manželčina uvítání lze 

snad dodat jen to, že se měl upadnutí do zajetí vyvarovat, když i sami římští občané 

považovali upadnutí do zajetí za nečestné a pro římského občana nedůstojné. 

9.4 Zánik patriae potestas nad dětmi 

Do moci otcovské však spadaly i další osoby, a proto se nyní zaměříme na způsoby zániku 

patriae potestas nad dětmi. 
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Muži a ženy neměli v římské společnosti rovnocenné postavení. Proto i způsob, jímž se 

mohli vymanit z patriae potestas, byl rozdílný v případě, kdy šlo o mužského a kdy o 

ženského potomka. 

9.4.1 Zánik patriae potestas nad ženským potomkem 

Zánik moci otcovské se děl mancipací, avšak ve srovnání se zbavením se moci otcovské 

nad synem byl u dcery postup jednodušší. Proces mancipace si můžeme představit jako 

obrazný obchod uzavíraný mezi patre familiae a třetí osobou, jehož předmětem je 

převedení takové osoby z moci patris familiae do moc této třetí osoby. I v tomto případě se 

vyžadovala účast nejméně pěti svědků v postavení římských občanů a osoby vážného 

pronášejícího předepsané formule. Protože se jednalo o obrazný prodej, pater familiae se 

zpravidla dopředu dohodl s tím, do jehož moci měla být dcera převedena, že dceru ze své 

moci bezprostředně po uskutečnění obchodu propustí. Pokud by se tak nestalo, zůstala by 

dcera nadále v postavení alieni iuris. I na to však římské právo pamatovalo a vložilo do 

rukou patris familiae propouštějícího své dítě účinný nástroj, kterým se proti nabyvateli 

mohl domoci vydání svého dítěte (manumissio ex mancipio). Dcera se dostávala do 

postavení sui iuris již jedinou mancipací.  

Je vhodné uvést, že ženě v postavení sui iuris byl dle římského práva ustanoven poručník 

(tutor mulierum). Žena byla totiž zákonem dle zákona dvanácti desek považována 

za bytost lehkovážnou, jež nemůže sama obstarávat své záležitosti a spravovat majetek. K 

tomu se přiklání i Gaius, když uvádí, že předkové chtěli, aby ženy pro lehkovážnost ducha 

žily v poručenství, i když byly dospělé89. Dcera mohla být emancipována i ze zákonných 

důvodů, v právem předvídaných případech. Moc patris familiae nad jeho dcerou zanikala 

ze zákona v případě, že svou dceru nutil k prostituci či s ní sám uzavřel krvesmilné 

manželství90. Z moci otcovské byly rovněž vyňaty dcery, jež plnily funkce v chrámu. 

9.4.2 Zánik nad mužským potomkem 

V případě emancipace mužského potomka bylo zapotřebí provést mancipační převod 

celkem třikrát, jak potvrzuje zákon dvanácti desek: 

                                                           
89 Gai. Inst., I, 143, překlad z GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Přeložil Jaromír KINCL. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-054-3. str. 81 
90

 HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a system soukromého práva římského. Díl III. 5. vyd. Praha: Otto, 1922. 
str. 922 
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Si pater filium ter venum du(uit) filius a patre liber esto91. 

Jestliže otec třikrát prodá syna, budiž syn osvobozen od otcovské moci. 

Po každém obrazném předání moci otcovské třetí osobě byl syn propuštěn zpět. Lze se jen 

domnívat, proč bylo pro emancipaci syna zapotřebí trojího převodu, když v případě dcery 

stačil převod jediný. Možným důvodem je skutečnost, že dcera ani po úspěšném provedení 

emancipace, přestože se dostala do postavení sui iuris, nebyla ve svém rozhodování 

samostatná, a byl jí proto ustanoven poručník. Pro muže takové omezení neplatilo. Pater 

familiae tak měl možnost rozmyslet si, zda chce syna skutečně emancipovat, a to i v 

průběhu mancipace. Po úspěšném zániku moci otcovské nad synem se tento dostával, 

stejně jako dcera, do postavení sui iuris a nadále nebyl ve svém jednání omezen. 

Stejně jako tomu bylo u dcer, i u synů existují zákonem předvídané důvody zániku moci 

otcovské. Takovým je zejména dosažení vysoké státní nebo biskupské hodnosti, kdy 

nebylo žádoucí, aby ji vykonávala osoba v podřízeném postavení.  

9.4.3 Postupný úpadek institutu ius vitae necisque 

Po zániku Západořímské říše roku 476 našeho letopočtu, coby kolébky římského práva 

včetně prastarých institutů, mezi něž ius vitae necisque bezpochyby patří. Jeho zakořenění 

a užívání bylo spojeno s oblastí Západořímské říše, a to zejména s jejím mocenským 

centrem, městem Řím. Územní rozsah Římské říše nahrával tomu, aby se v jednotlivých 

oblastech, pokud v nich takové právo bylo užíváno, vytvořila úprava vlastní.  

Na úpadek institutu ius vitae necisque mělo nepochybně vliv jeho omezování, což se čím 

dál více projevovalo za období císařství. V době poklasické pak bylo ius vitae necisque 

omezeno natolik, že z původního práva hrdelního trestání zbylo jen právo mírného 

trestání (ius levior castigandi). V neposlední řadě je pak třeba dodat, že úpadku institutu 

napomohlo také jeho vyjití z užívání.  

  

                                                           
91

 Zákon dvanácti desek, deska IV. 2b 
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ZÁVĚR 

Postavení muže v římské společnosti odráželo jeho roli v ní. Byli to právě muži, kdo 

rozhodovali o jejím chodu, organizaci, dalším směřování. Pater familiae byl nadán 

značnými právy umožňujícími mu chovat se v rámci své rodiny v zásadě neomezeně, aniž 

by jeho rozhodnutí podléhala kontrole. Právo nad životem a smrtí bylo zřejmě 

nejvýznamnějším a současně nejpřísnějším, kterým muži disponovali. Svého největšího 

rozsahu dosahovalo v rané římské době, kdy pater familiae byl v rámci římské familie 

nejen její hlavou ale také soudcem nad osobami jemu podřízenými.  Možnost rozhodovat o 

jejich životě a smrti pak musíme vnímat v dobovém kontextu, kdy v období starověku byly 

takové tresty ukládány nikoliv výjimečně. Ke změně rozsahu ius vitae necisque spočívající 

v jeho omezování docházelo nejen postupnou humanizací římského práva, ale také 

opouštěním právních obyčejů a zvykového práva jako takového, což lze považovat za 

důsledek postupného vývoje římského právního řádu do stále modernější podoby, v níž 

právo rozhodovat o životě a smrti v soukromoprávní sféře již nadále nemělo své místo. 

Přesto můžeme říct, že institut ius vitae necisque resp. moc otcovská, na níž byl založen, 

přetrvala i dlouho poté, co samotné právo nad životem a smrtí dávno zaniklo a zachovaly 

se o něm jen písemné záznamy. I v rané moderní společnosti nebylo výjimkou, aby otec, 

resp. oba rodiče, ovlivňovali další směřování svých potomků. Nejednalo se rozhodně o 

právo, byť jen i vzdáleně, blížící se svým rozsahem právu nad životem a smrtí, nicméně 

svým charakterem bylo podobného založení. Tedy minimálně tím, že děti neměly možnost 

zásadně ovlivnit rodičovské rozhodnutí. 

I když je institut ius vitae necisque v právní vědě spojen s římským právem a v historickém 

kontextu s Římskou říší, své místo si našel i dnešní právní úpravě. Přestože role otce 

rodiny bezpochyby není tak silná, jako tomu bylo v období římského království či 

republiky, stále totiž přetrvávají zvyklosti, jež dříve do institutu ius vitae necisque náležely. 

Otec je totiž nejen rodinnou autoritou podílející se na zajištění chodu domácnosti, výchově 

dětí, vytváření vnitřních pravidel, ale stále se můžeme setkat s tím, že potomci se s otcem 

radí o volbě vzdělání, výběru partnera, volbě povolání či právního jednání. Můžeme tak 

říci, že římské právo a jeho tradiční instituty nacházejí své uplatnění i v postmoderní době. 
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Resumé 

Tato práce se zabývala jedním z nejstarších institutů římského práva – práva nad životem 

a smrtí (ius vitae necisque). Pojednává o oprávnění otce rodiny (patris familiae) nad členy 

jeho vlastní rodiny i nad jinými osobami, nad kterými měl moc a mohl jim ukládat rozličné 

tresty, včetně trestu hrdelního. Práce se dále zaměřila na moc otcovskou, z níž právo nad 

životem a smrtí pramení a okrajově zmiňuje i moc patris familiae nad otroky (dominica 

potestas). Mezi členy rodiny, na něž se vztahovala moc otce rodiny, patřila i jeho manželka, 

proto práce pojednala i o moci nad ní (manus). V jednotlivých kapitolách práce rozebrala 

vznik moci otcovské a s ní spojeného práva nad životem a smrtí nad jednotlivými členy 

jeho rodiny a rovněž způsoby jejího zániku. Práce se zabývala také limity moci otcovské 

v jednotlivých etapách římské éry. Posledním tématem, které bylo v práci zpracováno, je 

úprava trestání za cizoložství (adulterium) podle zákona o cizoložství. 
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The power of life and death 

Abstract 

This thesis deals with the ancient institute of Roman Law, the power of life and death, one 

of the powers that belonged to the father of Roman family of its members. It is focused 

on the scope of that power in particular periods of the Roman Empire, conditions under 

which that power could be used against concrete persons and legal sources dealing 

with the power of life and death. This thesis also deals with specific expressions of the 

power of life and death and their changes in the course of the historical periods of the 

Roman Empire, particular chapters are focused on the period of the Roman Kingdom, the 

Roman Republic and the Roman Empire. In further context, this thesis deals with the 

paternal power of the Roman father, that included the power of life and death. 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá institutem ius vitae necisque coby jedním z oprávnění, jimiž 

disponoval pater familias nad členy své římské rodiny. Zaměřena je na rozsah tohoto 

oprávnění v jednotlivých etapách Římské říše, možnost jeho užití vůči konkrétním osobám 

a prameny práva, v nichž je toto oprávnění zakotveno. Práce se rovněž zabývá 

konkrétními projevy práva nad životem a smrtí a jejich proměnami v průběhu 

historických etap Římské říše, kdy jednotlivé kapitoly pojednávají o období doby 

královské, období republiky a období císařství. V širším kontextu se práce rovněž věnuje 

moci otcovské, do níž právo nad životem a smrtí spadalo. 
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