
vývoj badání o antickém právu. 
K. s v ,ob oda. 

Řecké právo a římské právo veřejné počali zkoumaH teprve 
humanisté; zato o římském právu soukromém bylo , pracováno po 
celý s tře dní v ě k, i v dobách úplného úpadku vzdělanosti. 
Rylof v některých zemích právem platným, jinde k němu aspoň 
pN'hlí:želi, ,zv1áš'tě 'klněží. Stř'edOlvěiké stud'ium římského práva má 
ráz výlučně praktický, dogmatický, ne historický; římské právo 
se studuje proto, aby se ho mohlo užívati. O jeho vývoj v starém 
věku se nikdo nestará. Na svod Jus,tin'ianův a Breviarium se hledí 
jako na dogma, jež je nutno vykládati tak, jako bibli. Tomuto 
praktickému účelu, výkladu, sloužily především poznámky, vpiso
var.é mezi' řádky nebo p'o stranách tekstu, t. zv. glosy'. JSQu pdr
kračováním starověkých scholií, jimiž byl od dob alexandrijských 
gramatilkú vysvětlován tekst 'báJsní~{ú, řečTI!íikú a jiných spis:ovatel'Ů 
po stránce výrazové i obsahové. Právnické glosy středověké, jež 
mají svou obdobu v středověkých glosách Písma, vznikaly hned 
po kodifikaci Justinianově (turinská a bamberská glosa Institucí) 
a byly! stál'e rozmnožovány. Větší část glos vy!světluje jed'not1ivá 
slova, nahraz:uje je jinými, na př. ».pleTllli11que id est frequentcr«, 
;>potestate id est fortia«(!) . Menší část glos se týká pr'ávnického 
obsahu; vytýkají se hlavní myšlenky, podávají se definice, rozlišení 
atd. Vedle glos byly dělány výtahy (epitome) a souhrny (summa) 
pramenů. Sahají také již do ranního středověku (perusijská ~umma 
Kodexu). Výtahy zwzsáhlýoh spisú, na .př . Liviovýich dě1jim" byly 
dělány také na sklonku starého věku. . 

V ll. a 12. století, za bOjů německých císařů s Římem a za 
khžolVých válek, nastal v ltaNí veliký p,olkro:k ve vzděl'anlosti: píší se 
kroniky, překládají se díla lékařská, pěstuje se bohosloví a filosofie. 
V téže době dospívá v sousední Provenci básnictví svého vrcholu. 
V obou zemích kvete tehdy - od konce ll. stol. do' prvé poloviny 
13. století - také studium římského práva. Jeho cíl jest arci stále 
,jen dog;natk:ký, ale IPrávě po této !Stránce, výkladu, bylo uoilJ1ěno 
mnoho. Jsou skládány jako dříve glosy a sumy, ale výklad jde do 
hl'Oulbkv. Užívá se dialektické methody (sy.logi1smlu, vym~zení, a ro~dě
lení pOjmu), ktewu ta1{ mi'skně v.lád'l a! tehdejšÍ scholas.tika. Znalost 
starý C'h právniokých .pramenů se rOlzmnoži,Ja o mgesta, jichž, ranní 
středověk neznal. Největší slávu získala škola bolognských g I 0-
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s a t o r ů (kneri'u's, A7Jzo, A'ccursio a j.). Z 'ní vyšly rozmanité práce. 
Sk,ládá:ny glosy, jež vykládaly :e'ks:t právnicky, ne jazYlko'vě. Př i 

tom bylo ukazováno na obdobná místa pramenu a řešeny zdánlivé 
rozpory. Výklad jednotlivých míst přecházel .pozvolna v souvisl;r 
komentář (apparatus). Dále psány sumy; spisy stejného jména psali 
také scholastičtí filosofové a theologové. Irneriova suma Kodexu je 
první soustavnou učebnicí římského práva. Její řeč je důsledná 
a jasná. "Distinkce« obsahovaly rozlišení pojmů, "Brocardica" 
shrnovala obsah v krátkých j'ětách. "Dissensiones« neb "diversi
tates« předváděly, po přípaqě 1 řešily rozpory právníků (glosatorú) 
v některj'rch otázkách. V "Quaes,tiones« probírány sporné případy 
s hlediska prakse. Vypráví se na př. jakási povídka o dvou bratřích, 
kteří měli syny tak podobné, že jich nikčo nerrcbl r,ozEz112t:l,. ;;r'i' 
přišli studovat do Bologne; jeden umřel a druhý, vrátiv se, chtě l 
dědictví po otci' i strj'rci. ' 

Mimo bolognskou universitu bylo pěstováno římské právo 
v Raverině, v městech lombardských a v Provencii; tam vznikl a 
t. zv. tubinská kniha, Petrovy Exceptiones a jiné výtahy ze svodu. 

V 13. a 14. století nastává úpadek v badání 00 římském právu 
ne co do hojnosti prací, ale co do jakosti. Vykladatelé ("k o m e n
t a t o ř i«), z nichž nejvíce proslul Bartolo, vyzna'menaný Karlem IV., 
a Baldo, nesnaží se o samostatný výklad pramenů, nýbrž snášejí 
a srovnávají výklady svých předchlldcú (glosatorů) , mísí staré 
poměry s novými a jednají podrobně o věcech zcela zbytečných. 
Bartolo neustále rozčleňuje , táže se, koho máme více poslouchati. 
zda rodiči:! ci vlasti, ač v Digestech cr 1, 1, 2) se tato otázka neklade, 
dopolručli'ie hOljlOvati za vlast (,k Di'g. I 1, 1, 4), mluví o povinno.stech 
kapitána stráže (guardia) a pod. Baldo stále rozlišuje v duchu 
aris.to tolo'vské l'ogiky scholasti,cké cau,sa eUi'ciens, f,o,!";-rualis, matc
rila~~s, fin.ali's, uva;ž,u1e, z'da »polllbelk je po.d1le pn'wa přj.rO'zen~hn t ak 
ia'k.;o úkon pohlavní«, hledí k sta~lLtiIm aretinsk:frm, benátskj'rm, ;bo-
10gnSlkým atd:') 

Obrození antiky na konci středního a na počátku nov~ho věku 
způsobilo převrat jak v ostatních vědách, tak v badání 'o star>é m 
právu. Střední věk znal jen soukromé římské právo v jeho poslední 
fási. Nestaral se o jeho vÝvoj v starší době, ani o 1eh. souvislost 
s ostatním životem. Naproti tomu hu man i sté, chtějíce rekon
struovati celý starověký svět, hleděli poznati též stal'ší římské 
právo, a to nejen soukromé, nýbrž i veřejné . Středověkym práv' 
níkúm šlo jen o obsah římského práva; humanisté hleděli též k slovní 
form ě římských spisú právnických. Vykládali je filosoficky jako jiné 
starověké spisy, vysvětlovali jednotlivá místa gramaticky a histo
ricky a provozovali tekstovou kritiku. Někteří, arci nemrrozí, obír21i 

,,) O badání středověkém , 'ryze dogmatickém. vvk ládám je-n souhr'nn ě, 
poněvadž bylo několikrát a podrobně rozebráno Savignyem, Fittingem. 
Com'a'tem (Cohnem) a j . 



- 145 -

. se též řeckým právem; znalost řeckých spisů a jazyka byla ještě 
málo rozlišena. 

Největší pokrok v bádání o starém právu byl vykonán ve 
Francii. Navwti t,o:mu v I t a ,1 i i, vlasti humanismu, nastal spÍiŠe odklon 
od studií právnických; učinila místo filologickým. Italové byli pře
syceni scholastickými vfTklady glosátorů a komentátorů a byli zne
chuceni jejich barbarskou latinou. Zajímali se více o antické písem
nosti, iilosofii a výtvarné umění, než o římské právo soukromé. 
Spíše měli zájem o právo vefejné,neboť toho žádal výklad starých 
spisovatelů. Učený Fl. Biondo pojednal o různých věcech z veřej
ného práva římského, o úřadech, senátu, sněmu, koloniích, provin
ciích, soudech, daních, státní pokladně, triumfech a J. Ze soukromého 
práva mluvil jen o manželství. Ale nejednou užil vymezení římských 
právníků, na př. Ulpianovy definice vojína (mg. XXIX 1, 1). Ve 
svém díle (De Roma triumphante) snesl mnoho učenosti bez nále
žitéh.o ,polřád'ku. BOjoVillÝ L. VaHa útočil proti barba:rsiké »gothis'lcé« 
latin0 soudobých právníků a chválil řeč i obsah Di'gest. Tvrdil, že 
právník má dbáti uhlazené mluvy. Vykládal také mnohé terminy 
z DIgeJst (noxa, t@stamentum, pecuHum, lex. Í'us, plebiscÍ,1;rum atd.) 
spíše gramaticky než právnicky (Elegantiae latinae linguae 1444*J). 
Tekstovou kri'tiku Digest zahájil přední filolog své doby A. PoIiziano. 
Na podnět Lorenza Medicejského prostudoval r. 1490 florentský 
rukopis Digest a ukázal na mnohé chyby tekstu bolognských práv
níků (Mlisce:J,!anea). Florents:ký politi1(, dějeJpisec a básník N. MaC!chia
velli pOjednalo římském ústavě (Discorsi sopra la prima deca di Tito 
LivÍ'o, asi 1516) ne jako právník nebOl hi1stmi'k, nýbrž ja!ko státník 
Mluvil o různých státních formách, jejich výhodách a nevýhodách, 
o potřebě obviňování v republice, o prospěšnosti diktatury, o ne
vděčnosti lidu, o tom, jak odstraniti příliš silného muže, o větší důle
žitosti pěchoty než jízdy, o nevýhodnosti pevností atd. Římské po
měry srovnával se soudobými. 

Na rozhraní starého a nového směru v bádání o římském 
právu soukromém stál A. Alciati. Po způsobu svých předchůdců 
podával velmi obšírně výklady vybraných částí svodu. Jeho vý
klad Dig. XII. 1, 1 obsahuje 75 bodů! Několik řádek tekstu jest ob
klopeno kol dokola výklady. Cituje se glosa i komentátoři. Ale hu
manistické školení se jeví v tom, že Alciati uvádí různá čtení ruko
visů aže vysvětluje někte'l'á sl'ova citáty z Plau~a, Teremtia, Qwin
tiliana a jiných neprávníků. Veřejným právem římskými řeckým 
se obíral dějepisec C. Sigonio. Jednal o právech a třídách římského 
občanstva, o ostatních obyvatelích Italie, o provinciích, o úřadech 
a lsoudnÍ'ctví: (De anNquo ime p,opuli Romani 1560). Na stá:tní zří
zení hleděl jako dějepisec, ne jako právník. 'Če:opal z celé staro
věké literatury a někdy užH též nápi'sů. Strl1čTIiě'jší spis napsal 

",) Tuto i dále je uváděn vždy rok prvého vydání, pokud jej bylo 
možno zjistiti. 

1J 
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o athénské ústavě (De republica Atheniensium). Řecká zřízení zval 
jmény latinskými, jež byla obecně známa; fyly nazýval tribuemi, 
ekikle1sii condo a podl. Správně rozI.išilľ v athénském sourdm-Í,ctví pře 
veřejné a soukromé. 

VNě m c í ch razil dráhu novému bádání o římském právu 
freiburský právník U. Zasy, přítel Erasmův. Ve svých výkladech 
k vylbranýim čc1stem Justianolva svodu 'VYltý1kal opět a opět glo
satorům a komentátorům, že římské právo spíše zatemnili nez 
objasnili. Chtěl poznati původní právo Justinianovo, nicméně hle
děl též k své době a jejím potřebám, a vykládal při římském právu 
o služebnostech v Německu, o vasa1ech, lenních pánech a pod. 
Velikou zálibu měl v podrobných logických děleních: Rozeznával 
čtvery příčiny (v. v.) a čtverý ' rod; odvolával se na Agricolovu 
učebnici dialektiky. Humanistické vzdělání ZasyovO se projevuje 
v tom, že cituje neprávnické spisovatele starověké, jako Sallustia, 
Dionysia Halikarnaského, a že vysvětluje názvy římských úředníků , 
na ·př. »praevarels ,quas.i prueit,olf·es« Úk Dig. I. 14). O. Mel1zermri 
(Haloanderovi) náleží zásluha, že první vydal tekst celého svodu 
Justinianova (1529 n.). Pro Digesta snad užil kollace Polizianovy VE: 

Florencii. Upustil od středověkého dělení Digest (Digestum vetus, 
infortiatum, novum) a obnovil rozdělení původní. Pro Instituce ne
užil starých rukopisů, zato pro Kodex a Novelly. Kritických pozná
)11ek k tekstu nepřipojil. 

Nad vlašské i německé badatele vynikli Fr a c o u z i. Jako by 
chtěli nahraditi, co zmeškali v středním věku. Nové pojetí římského 
práva rozšířil ve Francii Alciati, jsa po jeden čas profesorem v A
vignoně a v Bourges. Již před tím vykládal přední humanista fran
couzský O. Budé Digesta, ale spíše filologicky než právnicky (Anno
tationes ad Pandectas 1508). Rozbíral rukopisná čtení, vysvětloval 
nejasná sl'ova nebo, obrany (jako »illotis mani1bus«, tDi'g. I 2, 0, olpra
vova~ ,dlě'j'epi'sné zprávy (na př. ,že Demamtos by;lo'tc-cal Tanqtu'inia 
Superlba:, Dilg. t.), podle VarTona vy1kláda1 o říms'kém máJboženství, 
z Ar,i1stotela doplňo'Val úvodní výklad »de j,u'Stitia et iUTe« atd. Po
litický a náboženský snílek O. Postel popsal stručně athénskou 
ústavu podle zpráv starých dějepiSCŮ a řečníků (Tractatus de re
publica sive magistratibus Atheniensium). Nesprávně se domníval, 
že římské tribue byly napodobením athénských fyl. Monografii 
o římských sněmech (centuriatních, tributních a kuriatních) sepsal 
N. Oroll'chy (IDe comitiis Romunorum 1555). Zprávy starý,ch spi1so
vatelů důkladně a bystře vyložil. 

Všechny své předchůdce a po dlouhou dobu i následovníky 
lPředstihl'n J. CUjas a H. Doneau, vrstevníd Raril'éeovi a MOll1taigne
ovL Dokončili to, co začali Zasy a Alciati. Měli důkladné školení 
fi.lol'Ogi'c~é i pronikavý smys'l .právni1c'ký. Cl1jas vyJkládal římské 
pnlmeny, snášeje vhodné doklady ze spisovatelů latinských i 
řeckých, právníki't i neprávníki't. Opravoval porušená místa, dopl
ňo'Vul mez'cry a fi,J.ol'ogicky vysvět lova'l důležitá nebo nezvyklá 
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slova. Ale konečným cílem mu byl věcný, právnický výklad místa. 
V tom nebyl nikým překonán. Nehleděl, jako se dříve dálo, na Ju
stinianův svod jako na jednolitý celek, nýbrž se snažil rozLiš~# 
individualitu jednotlivých právníků, jejichž díla byla v svodu kom
pilována. Správně vytýkal vliv stoické filosofie na římské právo. 
CUljas 'byl analytik, Doneau Isystematik. Poda,l první soustaVlný vý
klad řL1lisU,ého práva SO'ulkrométho <Comment'arii de ime civili 1589 
n.). V úvodu vykládal o základních pOjmech právních a o prame
nech. Vlastní soustava je taková: A. právo nesporné: I. Právcl 
v.skutku naše: 1. ,osobní, 2. vě-oné a) vlastnictví (při nabývání vlast
nictví se probírá též dědictvO, b) právo k cizí věci, lL právo nám 
náležící, t. j. obligace, B. právo sporné: I. osoby soudu, II . před-

. měty, III. postup. Tato soustava, vycházející od Institucí (personae, 
res, actiones), .se udržela s některými změnami dodnes. 

Filologické i právnické školení měli též Fr. Hotman, B. 
Brisson, D. a J. OodeIfroyové a S. Petit. Prvý vykládal právnicky 
i filologicky římské prameny; rozbíral též Ciceronoyy řečt a jeho 
Topica po stránce právnické. Brisson pojednal stručně , ale obsažně 
a s dobrou znalostí latinského písemnictví o různých věcech ze ži
vota římského, o kterých se mluví v právních pramenech, jako 
o výšce budov, nundinách, hrobech, úředních odznacích, kleštěncích 
a j. (Sel'ectae ex iure civili anNquitates 155fi). Mimo to s'esiavil s,I,olV
ník k právním pramenům (De veriborum, quae ad i-us dv,jle perti
m.ent, ,si'gni,fjlcahone 1557). Vysvětluje tu jména vlastní i obecná, a 
to nejen odborné názvy právnické; vykládá na př. slovo »diligens« . . 
DOlkla:dyčerpá také z neprávniků. V jiném dne (De fOlrmuHs et so,][e
mmbus :popuJi Romani verbvs 1583) sestavil' ve věcném potřádku 
a vyložil rozmanitá rčení z římského práva veřejného i soukromého, 
z vojenství a kultu; i tu čerpal z celé literatury římské i z náp'i:sů , 
vydaných Sigoniem. D. Oodefroy vydal souborně Justinianův svod 
jako »Corpus iuri's dviNs« (JS83) se stručný;n Komentářem. Toto 
vydání, opírající se o starší tisky, ne o rukopisy, bylo po dlouhou 
dobu nejrozšířenější. Jeho syn J. Oodefroy vydal Theodosia (1665) 
a zkoumal starší prameny římského práva : sestavil a vyložil zlom
ky zákonů XII. desk, rozebral lex Julia et Papia Poppaea (proti 
caelibátu a bezdětnosti) , pokusil se stanoviti postup praetorského 
,edtktu a se1svavil spisy právníkúšikollyt Sab'inovy (Fontes q'uatuor 
iuriscivilis 1638). Petit vylíčil veřejné i soukromé právo athénské 
ve formě zákonů, které si' sám formuloval řecky i latinsky podle 
zpráv starých spisovatelů. Uvádí na př. jako zákon: »sbor tragedie 
se skládej z 15 osob! «, nebo »uroz'ené ženy se učtež lékařství! « 
Rozumí se, že to zákony nebyly. Postup jest: právo nábožeJ1ské, 
státní, obchodní, soukromé, trestní, vojenské (Leges Atticae 1635). 

Koncem 16. století a v století 17. zaujímalo N [tl o zem s k o 
wvní místo ve vědách i v umění. V bádání o římském právu ná
sledovali Nizozemci Francouzů, ale nevyrovanli se jim. Právník 
:a filolog řl. Oiffen, jenž studoval ve Francii, působH v ;t\l\ěmecl,\u' 

10* 
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a zemřel v Praze, snažil se vysvětliti rozdělení látky ,v JUiStin~:
anově svodu. Poznal, že rozdělení Inst.itucí se opírá o Gaia a že 
rozdělení Digest a K6dexu se řídí postupem ediktu (Oeconomůa 
iuris 1606). Souvi'slý výlk,lad římskeho práva sOUlkromého v po
stupu Institucí vydal A. Vinnius Ourisprudentia contracta 1663). 
Vedle svodu cituje někdy bibli. A. Schulting vydal některé prá'Vf
ní prameny z doby před Justinianem s poznámkami starších bada
telů (J.urispmclentia vetus anteiustinialuea). A. Thys srovnával zá
kony athénské s římskými (Collatio legum Atheniensium et Ro
manarum). Z řeckých zákonů, jež čerpal z attických řečníků, měl 
za nejdůležitější Drakontovy, z římských zákony XII. desko Pro
slulý filolog J. Meurs předvedl soukromé a trestní právo athénské 
(Themis Atlica). Počal domnělými starobylými zákony Triptole
movými, ale pak se nedrží ani pořádku časového, anii věcného. 
Jedná bez ladu a skladu o rodině, cizoložstVÍ, vOjenských záko
nech, dceři dědičce, ' vraždě, krádeži, nemanželských dětech, zá
věti a 'i. Pramenem mu byli zejména atti-čtf řečnÍ'Ci; některá :nísta 
opravo'Vat Mimo tot,Q1 dílo jednal ještě o Solono'Vě ústavě a záko
nech (So,IQln) a O' Á'reopagu (Aeropagl1ls). Snesl vc!ilké množství do
kladů a bez krit~ky jim věřil. M. Schoock ,poiednal :PQlcl'le '7)práv Po
Iybiových a Liviových o děj,inách a zříz'eních aChajského, spo~ku 
(Achai'a vetus). V závěru doporučoval svornost »federované Bel
g,ii«, jež se prý poldoibá ' ,s'Po.l1J\'U achajskému. Stá'tlní zřÍ'zení, 1 a!~0'l1-
ské popsal podle starověkj'Tch zpráv dánský dějepisec a státník 
N. Krag (De republica Lacedaemoniorum 1593). Jednal o zemi, o
byvatelstvu, ústavě, f.inancích, soudnictví i vojenství Sparty. La
konská zříz'ení zval jmény latinskými', apellu nazýval »concio«, 
gerulsii »sena1tuS!« ' a pod. V III. knize ses~avil' dO' 12 ,desjk spartské 
»záikony«, t. ď' . různá zří~eni, o kterýeh se dočetl u Istarých spiso
vatelů. Vzorem mu byly arci zákony dvanáctideskové. Probíral 
tu zákony náboženské, poměry pozemkové, právo občanské, mari
želské, způsob života, oděv, kázeň, mravnost atd. Krag se nespo
kojil pouhým sebráním látky; odvážil se i samostatných soudů. 
Správně na 'Oř. usaudtl, ,že Lelego;vé byli Ipwto Ipokládáni za aJUlto
chthony, ježto nebylo známo, odkud přišli. 

D'ruhá polovina 17. století a století 18. nebyly příznivy bádánl 
o antickém právu. O s víc e n s tví mělo málo historického zájmu 
a smyslu. Více než o vyzkoumání starého práva, mu běželo o zbu
dování nového práva »přirozeného«, založeného ne na dějinách, 
nýbrž na zdravém lidském rozumu. V řeckém právu nebylo pra
cováno vůbec, v římském se přihlíželo k veřejným zřízením , t. zv. 
starožitnostem, are chybělo pojetí právnické. Vydavatel Liviův A. 
Drakenborch jednal o způsobu ustanovování, povinnostech a od
znacích městských praefektů (De praefectis urbi). Thomasiův žák 
J. O. Iieinecke probíral ve své,;n hlavním dHe »AnNlQuitatum Roma
narum iuri'sprudenHam iH'ustrantÍ'um sym,tagma« (1719) jednotlivé 
tituly Institucí a přičiňoval výklady z římských děiin , státního zřf-
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zem 1 soukromého života. Kromě svěďectví starých spisovatelů 
užíval též latinských nápisů ze sbírky Gruterovy. Dílo je spíše fi
lologickohistorickým komentářem Institucí než soustavou práva 
nebo dějinami. A. Campiano jednal o římských .úřadech (De officio 
et potestate magistratuum Romanorum 1725). Začíná císařem, kte
rý j1e »původem všech nižšk;h úřadů«, pak vykládá {~ senátorech, 
konsulech, praefektech a ostatních úřednících. Základem jsou mu 
zmínky Digest; doplňuje je zprávami dějepisců a nápisů. 

Vláda pNifoz'eného práva netrva,la dlouho. RÚlzné ,jeho sou
stavy nemohly v pratkickém životě soupeřiti' s římským právem, 
propracovaným do všech podrobností. Spolu s romantickým hnu
tím probouzel se opět historický smysl. Zároveň nový humanis
mus v Německu obrátil zase zraky všech k antřce. Předzvěstí nd,
vého, historického bádání v antickém právu byly E. Gibbonovy 
dějiny římského císařství (The decline and fall of the Roman em
pire 1776 n.). Nad své předchůdce, kteří se spokojoval] ,sestave
ním fakt, hlavně z děiin válek, vynikl Gibbon tím, že líčil vývoj a 
přihlížel ke všem stránkám vzdělanosti. Jedna! též o římském 
právu, jeho pramenech a soustavě (kap. 44.). Rozenával tři období 
ve vÝvoj~ právní vědy v ŘJmě: 1. do Cicerona, 2. do Alexandra 
Severa - vytvoření systému, 3. do Justiniana - úpadek právní 
vědy. Je to první pokus o periodisování vývoje římského práv'a:. 
Jeho soustavu vykládal podle Institucí; některá zřízení srovnával 
s řeckými, egyptskými i francouzskými. Vykládaje o rodině, uka
zoval na lásku zvířat k mláďatům. Za samozřejmou věc pokládal 
rovnost lidí. Jsou to ohlasy přirozeného práva osvícenského. 

V Německu se přičinil o vítězství h i s t o r i c k é h o smě r II 
v badání o římském právu G. Hugo. V »Lehrbuch der Geschichte . 
des romischen Rechts« (1790) probral stručně právo soukromé i 
veřejné. Látku rozdělil ve čtyři období: 1. ' do zákonů XH. desk, 
2. do počátku 1. století před Kristem, 3. do Alexandra Severa, 4. do 
Justiniana. Je to celkem rozdělení Gibbonovo, jehož stať o právu 
Hugo přeložil (1789). V každém období pojednával o pramenech, 
vědeckém zpracování a právu samém. Při pramenech mluvil též 
o zemÍ', národní povaze a vzdělanosti Římanů. Odchylně od Gib
bona uznával nerovnost lidí, přirozenou i právnickou. V soukro
mém práiV'u jednal o osobách, věcech (sem patří též dědictví) a 
závazcích, ve veřejném právu o státním právu, veřejných zříze
ních, právu náboženském, vojenství, soudnictví a policii. Výklad 
je velmi přehledný 'a logický. Hugo nebyl nadarmo ctitelem Kan
tovým. Vlastním zakladatelem a uznam"rnl vůdcem »historické ško
ly« římského práva byl F. C. Savigny. Byl stejně pronikavým a
nalytikem jako důmyslným synthetikem. 'Jeho první větší práce 
»Das Recht des BesÍJtzes« (1803) obsahuje i důkladný rozbor řím
ských pramenů a pozdější literatury i důmyslnou konstrukci pojmu 
držení. Za jeho podstatný znak pokládal Savigny panství nad věCí 
s vůlí" naJkládat1 .s ní jako iS vlastní {animus Ip,OIss.idendj). V rozsáhlé 
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"Geschiche des réimischen Rechts im MWelalter« (1815 n.) vylíčil 
na podkladě látky, kterou většinou sám shledal , osudy římského 
práva v praksi i theorii od konce starého věku až do. humanismu . 
P ozadím je líčení · středověké vzdělanosti. V téže době vyložil 
v řadě článků program "historické školy« . Dokazoval, že právo 
nevzniká libovůlí jednotlivcovou (zákonodárcovou), nýbrž je spon
tanním, organickým výtvorem národa tak jako řeč ; proto se musí 
právo zkoumati historicky a je vycházeti od pramenů. Hlásí se tu 
zřetelně romantismus, Který si tolik vážil národních vý tvorú (li do
vý ch písní, pohádek a j.). Snad také působil na Savignyho Schelling, 
který zdůrazňoval organický vÝvoj jevů . V druhém rozsáhlém díle 
"System des heutigen réimischen Rechts« (1840 n.) se uplatňovalo 
více dogmatické, soustavné hledis\<o než historické. Bylo to dáno 
látkou : »dnešním« právem rozuměl Savigny římské právo, přijaté 
v . Německu a obměněné právem domácím a církevním. J~ndy bývá 
zváno právem pandektovým nebo obecným. Dílo to nebylo ukon
čeno ; ve vydané části se probírají právní prameny, poměry á pra
vidla. Doplňkem byl nedokonečný spis o závazcích (Das Ob liga ti
onenrecht 1851). 

Stoupenci Savignyovi jednak zpracovávali jednotlivé obory 
římského práva nebo podávali celou jeho soustavu, jednak vydá
vali ·právní památky. Veliký zájem byl o proces. Byl probuzen ná
lezem rukopisu Gaiových Institucí (r. 1816 ve Veroně), jež přinesly 
poučení o starém procesu. Celý civilní proces předvedli F. L. Keller 
(Der réimische Civilproces und die Actionen 1852) a M. A. Bethmann
H,oNwelg (Der réimische Civilproce'Ss 18164 ln.). Krl'J.er jednalo soud
ním zř'í!zenÍ, .0 f01'mčkh (legis adi,orn.es, f.ormulae) a postupu PľQlces'll , 
o extraordinaria cognitio, rozsudku a j. Bethmann-Hollweg rozděIiI 
celý výklad na výklad o actiones, formulae a extraorclinaria cognitio 
a po !každé pak lednal o soudním zřízení a ,procesu . Dějilny trelstního 
procesu vylíčil G. Geib (Geschichte des réimischen Criminal
processes 1842). V duchu Savignyově tvrdil, že právo ' vzniklo 
z mravu a zvyku, že skýtá věrný obraz podstaty národa 'fl že se 
organicky vyvíjí. Rozeznával tři období procesu: 1. do vzniku stá
lých soudů porotních, 2. dobu těchto soudů, 3. od jejich zániku po 
Jt:stiniana. Soustavu "dnešního« práva římského práva podal G. F. 
Puchta (Pandekten 1838). Byl spíše dogmatik než historik. P,o
dobně jako Savigny lišil právní poměry a předpisy (zvykové prá
vo, zákony). Dále rozeznával práva k věcem (vlastnictví) , k jed
náním (obligace), k osobám, a to k' vlastní osobě (drženO, k jiným 
osobám (manželství, otcovská moc) a k osobám, které přestaly 
býti (dědictví). Toto strojené rozdělení není pokrokem proti Doneau- . 
OVlt. »Pandekty« Puchtovy, pak jiných romanistů (Arndts. Vange
row. Windscheid atd.) spolu s »Institucemi« (Puchta, Czyhlarz,. 
Sohm a j.), obsahujícími úvod do studia římského práva, byly po, 
celé 19. století a částečně i v 20. století universitní učebndcí v Ně
mecku, Rakousku, Halii , Francii i jinde. O děiiny římského práva 
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se pokusil A. P. Rudorff (R6mische Rechtsgeschichte 1857 n.), ale' 
nedostihl tluga. Rozdělení spisu - vytvoření práva I (zákony, usne
sení lidu a senátu, edikt) a právní péče (proces občanský a ',~restní) 
-- nedopouštělo soustavného výkladu o soukromém právu; na př. 
o právu dědickém se jedná při různých usneseních senátu. 

,Vydávání památek na\pOlilláhal mohutný wzvoj KlasÍ'oké fi[o- ' 
logie v Německu, vyvolaný hnutím novohumanistickým. J. F. L. 
Góschen vydal Oaia (1820), F . A. tlánel Codex Theodosianus (1842) 
a Lex R>omam Vi1s.igothorum (1849), E. Bbcki,ng Notiitiaďignitatum 
(1,839 ln.), K. W . E. tleimbc'h Basihky (1863 n.). Pih. E. IiJu6,cblke 
sestavil zbytky právnických spisů od dob nejstarších do doby před 
Justinianem. Vydání ta se opírají o veliký počet rukopisů ; bohužel 
nebývají rukopisy náležitě utříděny a hodnoceny. 

Římským práv,eu.'11l veřeóným a' !prá:v'em řeckým 3e škola Savig
nyova neolbírala; tak daleko jej'í hist0'rkký zá.jem nešoel. Jen výjim
kou byl zkoumán attický proces; jistě tu působil zájem o proces, 
vzbuzený Oaiovými Institucemi. Attičtí řečníci poskytli hOjné látky. 
A. W. tleffter pojednal o zřízení soudů, žalobácll a dednání. miie 
athenáische Oerichtsverfassung 1822). V athénské heliaii viděl zte
lesněnou myšlenku, že právo má býti vůdcem demokracie. Ale 
podI'e Montesqu,ieua 'po'kláJdal za nesprávné slou1čení moci Isoud
covské a zákonodárné. Čerpal především z řečníků; zprávám 
scholastiků a sIolvniikářů pr'ávem mnoho nevěři,I. Leckdy se spolKo~il 
výkliady Pebitovými nebo dokonce Baorthélemyovými Cv.oyage du 
jeune Anacharsis) a nešel k samým pramenům. Veskrze na prame
nech je založeno dílo E. Platnera »Der Process und die Klagen bei 
den Attikern« (1824) . Vfrklad o žalobách obsahoval mnoho ze sou
kromého práva athénského. Někdy srovnával Platner poměry řecké 
s římskými a německými. V téže době jednali o athénském soud
ním zřízení a procesu filologové M. tl. Meier a O. F. Sch6mann 
(Der attische Process 1824). 

Veřejnfrm právem římským a řeckým právem 
Ikromě procesu se ob'~rali výhradmé fi:lollogové a dějepis1ci; prvým 
chybělo zpravidla pojetí historické, pochopení vývoje zřízeni, a 
obojím se nedostávalo právnického proniknutí zřízení. Na antická 
zřízení, vyvíjející se a měnící, hleděli jako na mrtvé starožitnnsti 
a nepostihovali jejich vnitřní souvislosti. Nicméně i tu byly polo
ženy základy k dalšímu badání. Objevitel Oaiův, B. O. Nnebuhr, vě
noval ve svých římských dějiriách (R6mische Oeschichte 1811 n.) 
mnoho místa Istátnímu právu. Podání o starých do'bách ljJolkládaI 
za zcela nehistorické. Proto se snažil rekonstruovaN nejstarší po
měry z pozdějších. Rád užíval analogií: římské rody srovnával 
s řeckými a německými, římské kolonie s benátskými a pod. Pa:,
tricie pokládal za občany města, plebeje měl za obyvatele venkova. 
Stál na jejich straně; byl ze selského rodu a obíral se studiem agrár
ních poměrů. Konservativnější byl J. Rubino (Untersuchungen iiber 
romische Verfassung und Oeschichte 1839). Věřil celkem tradici o 
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římské ústavě a varoval před analogiemi. Lišil v Římě dv,ojí 
ústavu, starší patricijskou, založenou na autoritě, a mladší plebej· 
skou, zalo~enoUJ na vMi lidu. Patriój'S'ká ústava byla monarchkká. 
Král byl pramenem veškeré moci a práva. Lidu byla jen dobrovolně 
přiznána některá práva. Senát také neměl moci, nýbrž dával jen 
dobré zdání. I~ubino čerpal mnoho z Ciceronova spisu De re publica 
(hojné zlomky objevil a 'vydal A. Mai 1822), který má tendenci 
prutidemokratickou, ale jistě padalo na váhu též konservativní smý
šlení Rubinovo. leho zásluhou je, že se snažil pochopiJt~ (ří:mskou 
ústavu právnicky. 

Program a vzor badání o řeckých zřízeních dal A. Bockh v 
"Die StaatshaushaItung der Athener« (1817). lednal tu o finančním 
hospodářství athénskem,o úřednících, vydáních a příjmech. Celou 
lávkU! téměř sám s·ebm!. Užil pO lprvé v hojné míře nápilsů, zedména 
účtů athénských pokladníků, zkoumal hospodářské poměry staréhú 
věku a chybné zprávy starověké nahrazoval vlastními úvahami 
a výpočty. 

Učebnice řeckých starožitností napsali K. F. Hermann (Lehr
buch der griechischen AntiQuitii.ten 1831 n.) a O. F. Schomann 
(Griechi1s1che AItert'iimer 1855). Omezili se na Athény, Spartu 
a nejdůležitější spolky. O zřízení některých jiných států se zmiňo
vali, probkaJjke ,druhy ústav ~krá:j,oVlstJVí, o:ligarchie atd.). Výklad 
hi'stori'cký S/Polj.i!i se sYistema:túC:kým. V práV'tlí:ch starožitnostech 
jednal Hermann - podle kategorií římského práva - o rodině, 
právní osobnosti, vlastnictví, dědictví, nájmu, rukojemství, smlou
vách, právní ochraně , trestech a j. Římské starožitnosti 'vykládal 
W. A. Becker s J. MarQuardem (Handbuch der rqmischen I Alter
tumer 1844 ln.) a L. La'nge (iRomi'sche A1'tertumer 1856 n.). Úst'avu 
probírají postupem historickým a do každého období vkládají vý
klady systematické. Bekker jedná o počátcích státu, obyvatelstvu, 
ústavě královské, republikánské a císařské v prvních třech stole
Uch; státní správu Ipro1bírá MarQua:rd po'dle ze:ní (provinCií). -
Lange rozeznává - podle Rubina - stát patricijský, patriciisko
plebejský, vládu nobility, rozklad státní formy a monarchii do 
Konstantina. O . trestním právu římském za republiky jednal filolog 
A. W. Zumpt (Das Criminalrecht der romischen Republik 1865, Der 
Crim1ina1procelss der r.omislChen Repll'bJ.iik 1871). Probíral soudní .ar
gány od' dob ne'j1starší'ch "'ž ,do pOlrotní,ch soudů a Hčil, h1avně podle 
řečfl Ckeronolvých, trestní říz·e'l1Í na konci republiky; jako při ])r·o
cesU!civillním, l"OIzHšoval tu 'jedná'ní i'n ilure a in iudlióol. 

O d p o lov i n y 19. s t o let í se vyvíjí německé badání 
o římském právu několikerým směrem. Jedni badatelé se snaží 
pomocí starého práva vybudovati "dnešní« právo soukromé, jak 
o to usHov al sám Sav;igny. Staré právo jest jim pouze pl"OIstředk:ern, 
ne cílem. Probírají jednotlivé obory soukromého práva nebo sklá
daHcelé jeho soustavy, "p,mdekty«. Tento- dogma'tick)'r směr vA. 
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Brhtz, B. Winds'cheid, li. Dern1burg, K. Czyhlarz, f . Rege~sberger, 
A. Beohmann, R Sohm a I.) vyklOnaJ pro vyz:kou:nání starého 
práva málo. 

Od Savi'gnyhlO a Puchty vy,šli, ale daleko nad ně pOlkmčili 
R. Iher'inlg a B. W. Lerst. Ihering byl fil o s.of em, sociologem staro
římského práva {Geist des r.omtsdhen Rechts 185>2 n.). Jistě čerpal 
podněty z Hegelovy filosofie děiin, ale byl střízlivější, konkretnější 
Hegella. Chtěl poznati ducha, smysl římslkého p,ráva, 'ne poda~,i 
soubor jeho zřízení. Dosavadnímu bádání vytýkal, že podává jen 
soustavu dogmat nebo se ztrácí v historických podrobnostech. 
Místo toho chtěl zkoumati funkce (užití) práva, rozbor anatomický 
doplniti fysLologickJ'rm. Ihering užíval rád a šťastně analogií z věd 

,příl[,oldních, je,ž v 'jeho. době vY'~onaly veliký' polkrok. Ve VÝVOijii řím. 
práva rozeznával tři soustavy: 1. nejstarší, trvající asi doprostřed 
doby královské, dědictví indoevropské, 2. národní římské právo do 
2. stol. př. Kdstem a 3. universální právo. V něm viděl Ihering 
vr,chol. Odmítal Savignyovo zdůrazňování' národního rázu ří;n'3kého . 
práva; národní právo by nemělo pro jiné národy ceny. Základ řím
ského práva soukromého spatřoval v osobní činorodé vůli. Snad 
naň působila filosofie Schopenhauerova. Projevem této vůle, nele
kající se ani násilí, je svépomoc v nejstarším právu. Základ římského 
státu viděl ve vojenské organisaci, základ trestního práva v nábo
ženství. Za hlavní znaky národního práva prohlašoval snahu po 
osamosía1měnlí - soud se osamostatňUlje ,od 'Ostatní' ISlprávy, práv,o od 
mOlrállky -, snaihu po rovnolsti a Isnahu POl sv,obodě a moci. V tomto 
období se vyvinula právnická technika posud platná. Její hlavní 
složky, jež se projevují v procesu, jsou analysa, koncentrace a lo
gická ekonomie. K vylíčení třetí soustavy Ihering nedospěl. ' Jeho 
dílo, ač neúplné, je dosud nejhlubší synthesou římského práva a zá
roveň poučným dokladem německého myšlení v druhé polovině 
19. stol. Myšlenky Iheringovy upomínají nejednou na zásady 
Bismarckovy. 

Lei'sta podnítHy úspěchy Isrovnávadho jazykozpytu, jenž do
kázal příbuzoos,t ná'Nl<dů indoevrop.ských, aby hledal staJré práv,o, 
s!polečné Římanům, Řekům a Indům. K jiným IllIárodům ind~)evrop
skýl:;n a neundoevmplSkým pNhlížeI jen přHežitoistně . Výtě.žky této 
s.rovnávací (indoevropslké) vědy právní tak jaklO olbdo.bné .srov,ná
vací my,thoJ.o'gie nebyly tak bohaté, jako v jazy:Jmzpytu, me ně'které 

shody se podařilo dokázati. Lerst zk'oumal především rodovou orga
nĎs,aci starý'ch náwdů a VysvčtJ,oval z ní otco1vsIlwu m!oc, dě,di'cké 

právo, \krevní mstu a j. UkázaJ přeohod ,od práva náboženského k · 
ohčanslkému (Graecoiltali,s,ehe Rechtslges,chkhte 1884). Jedna'l ,o ve~· 
nickém způsobu života, pův'oiďnLm zří-zení obcí, o manželství ja!ko 
základu: Plfávního řádu, -o ,práveoh pána domu a o 'povinno'Ste,ch všech 
členů rodu. Povinnosti byly ctěln1í boM, př.edků, vlasti a hostů , či~ 
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stota ; zakázáno zprznění, ublížení na těle, krádež a lhaní (Altan
sohes ius g,enUum 1889, AH·arrsches rus civile 1892). 

IherLng a Leist IllIeměli následovníku . .Alnalysa zvítězila nad syn_ 
thesou; německá věda v 19. IStOll. mě1ia vůbec ráz 'převážně analyti
cký. Badání o římském právu ' s'e vyvíjeIo směrem .dogmatiCkýrn, o 
němž jlsme Hž mliuviN, n.ebo fi'IOllogi1ck()lhi'stOlrický;n" Olem ~ohol1 0' 

směru, na nějž pŮJsolbH ro'~kvě,t molog'i'okých a histor1ckých studH v 
Ně:nec1m, byLo po,mruti puvodnÍ řtmské ,práv'o beze zřellllí k jeho. no
vověkému užH,í. Jest~iže -dogmatikové vycházeli především od sv,odu 
J uSltinianava, snaží se f.ilologi'c:k.ohis torioc'ký směr pO'znati s'Íarší 
stupně vývoje římskéhcY ,práva, za'iímá se více 'o prameny než .o sou
'stavu a hledí též Ik právU' veřejnému, .o něž se dogma:Nkové vůbec 
nestarali. Vůd'cem tohoto směru byl Th. Mommsen. Byl stejně ve
liký ja~{IQ právnHc, historik a filolog. ,Bodle příkIa.du žáků Sa:vignyo
vÝ'ch vydávaJ~ 'prameny římského práva, především mge'S'ta (1868) 
a Theodlols:iaJ (dokončil P . M. Meyer 1905). Jeho vydánt se opírala 
o pečlivé o:oenění rU:kop~su . Podle \ilterárnkh zpráv i latinských ná
pi'sů, jež ,počal sám soustavně vydáva'ti, vylíčil podro1blllě římské 
,státní 'Právo (R,omisohes Staatsrecht 1871 n.). P.rovedl ,to" oč se po
kUls,jll Rubino: státní zřj,zení pochopitiprávnidky. Vyšel od moci (im
perium) úředníkOlvy. OdvoZlova,1 H ,především 'z jeho vojenského 
velení. Základ římského státního práva viděl v jedlnotě imperia. Za 
hlavni znak Medníků 'Pokládal volbu lidem. Tu< se liši1 od Rubina ; 
byl ;přelsvědčerným demokratem. Ko'legialitu úředrníiků odvovoval ze 
sloučení ~atinskÝch obcí. Mezi úředníky počíta~ též hále v sta,ré 
době a pdndpa v doM císař'ské . Prindpát vykládal jak,o dyarchdi, 
t. j . vl,ádu senátu a .principa. vY'zlhr.odeného mocí pTOlkornsulrs'kou a nri
bunsrkou. Princeps byl důvěrníkem obce. úředníkem nár'oda. O lidu 
(plebs) 'Se IMommsen domn'Ív.al, že ví?nriikl z porlosv,orbodný'ch kHentú, 
kteří neměli občanského p'ráva jako pai'ricilOvé, aJ,e náleželi k řím
ské 01;> ci. Mimo státní právo zpraoova'l Mommsen leště právo trestn$ 
(RomirSlches Strafrecht 1899). I tu usilolVal o právni,cké vys.větlení 
jevů. Proto vedle soudního' zříz,ernrí a procesu vY'kládal podr,o'bně zá
'kla!dní pojmy trestnÍlho práva (zločin, přestupek atd.) a hlavní váhu 
pOlI'ožil na ro,z!iŠoení trestných činů. R!ozeznával státní zločin~, haere
sii, usmrceni, · nrusiIí, le'st, :přečiny pohlavní, vydÍirání, krádež, má:bku , 
po'škozenrí dzí věci, a zneužití práva. 

Vedle Motnk'11sena se zasloužilI ,oi vydávání pramenů zejména 
P. Krilger 011'stiJtuce J,u1sHtlIiaJnOIVY 1867. Oa,iovy 1868, Codex 1873 
n. a j.) a R. Sc!h6H (Novelly 1894). Krliger pojedrnal také souborně 
° pramenech (OesDhichte der QueUen und Literatur ,de's romi'Schen 
Rechts 1888). O právnídch doby repurbI.ikánské - nejstarší .jsrou 
pontifi:kové - jednal P. Mrs (R6:mirsohe 'Rechtswis'senschaft zur 
Zeirt der Relpublik 1888), M. Wla'Slsak vYltýkal mz,dí'ly mezi tws civil<e, 
honmarium a naoturnle v době císařské a mezi zákonodárstvím sena
tu a nařízeními císařů (K,ritische Studien zUľ Theorie der Rechts-

I 
~ 
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quel'len 1884). O. Gradenwi,tz (Inte'rpollationen in den Pandelkten 
1887) a rr. E1sele (Ztschr. Sav. Stirft. 1'0131. 1886, 1889 n.) se polmušeli 
stanlorvHi znaky, podle núchž by se poznaly interpolace v tekstu Di
gest. Některé in1erpo],a,ce právníků Justinianových zHsti!Ji již ťran
couzští právníci doby humanistické. Koncem 19. stoL bylo uznávánOl 
velmi mnoho interpOIlací; také ve mologii vládla tehdy radikální 
tekstorvá kritillm. Oradenwttz počal vydávati s jinými ,badateli,roz
sáhlý s,lovník .k !pramenům ř ímského práva (VocQ'bul'arium iuris pPJ
dentia Romanae 1913 n.). P,oldnčt vyšel od Mommsena; vzorem byl 
mOlnumentální ThesaurU's ltniguae lat,inae <1900 n.). 

MOImmsen nezpracoval sou'stavně soukromého práva římského. 
Tent,o úkol čekal na jeho následo\TiI1íky. M. Voigt jednal podrobně 
Ol základních poimcch římskéhO' práva, maje zřen~ k řeoké fi'jlosofil 
(Das iws natura'le, ae:qwum et bOITum elt iUls gerutium der Romer 1'856 
n.). SnažH se r~o'nstl1'uovati zákoiI1Y XII des'k: vycházel o'ď' poměrů 
hospodářsk)'T oh. Stalrému právu přiřkl více, než vyplývá z pramenf1 
(Die XII Tafe'ln 1886). Konlečně vylÍ'čil vývoj římského práva od zá
konů XII desk dOl JUlstiniana; měl' tu zřetel k poměrům sociálním. 
Hranicemi obd'obí učinil zákon Aebutiův. bitvu u Aktia a mokleti
anovo 1'OIZ!dě'1ení říše (R6mische Rechtsgelschichte 1892 n.). Sta'v 
soukromého ,práva v 1. stoL pO' KL, te,dy v době jeho w'zkvětu li,čil 
A. Pernice (LabeOl 1873 n.). Čerpal t.éž ze spisovatelů neprávnických, 
na př. PlaiUta. P'OIdl'Olbně jednal' o n{vzvos,lovL ShledaL že právI1Jí:c.i do
by klasIcké řešili vždy určité příp,ady a nepodávali pojmO'vé sou
~tavy. O. Lemel rekonstruoval praetorslk~T edikt Dodle j,ehol vý'klél'dů, 
obsažených v Pandektech. Dokazuje,že obsah ediktu byl určelnl ná· 
hodami,že ne'o,bs.aho~al celého. sou'kroméhó práva a že byl roz,dělen 
se zřeteIemk procesu (Das edictum perpetuum 1883). Lene!' truké se
stavil a kriti1cky vydal výňatky ze ISPj.SŮ starších právníků, obsa~ené 
v PaIl!dektech. Právníky probírá v pO'řádku a:becedním (PaliiI1genes i a 
iuris civil'ils 1889). L MiHeňs ulkáza'l.že vedle říms1ké'hlO !práva se 11-

d'l',želo ve vÝ,Clhodn~ch pmvinciích ještě právo lidové, neřímské, z 
části řecké, z části dOlmácí (východní). Recepd římského, práva na 
vý.cho.dě uTychlovali měls.tMí notáři (IRekhs.recht uud Vollksrecht 
1891). M,i'tteis chtě,l také předvést.i ,ceM 'slOukromé právo od dob nej
starších po, Dj,olkletiana. Chtěl je z.baviti skořápky byzantské (jus"ti
nianské). Neuznával ,b'líí1kého. příbuzenství práva řeokého a italsUcé · 
hOl, j,ako čini[ Leist, zato \Solldn, že řecké právo a filosofie pŮ!sobi1y 
na právo římské (Romisches ,Brivatrecht 1, 1908). M. Wlassak zpra
ooval Ikrit,i'Oky plOdle pramenů občanský pľOices. Nalézal ve všech 
doMchdvojí prooes: pmvidelný občanský Cl! úřed'ni'cký ('R:omisohe 
PrO'celSslgesetze 1888 n.). 

Soukromé i veřejné právO' římské předvádělO. Karlowa (Ro
m~sohe Rechtsgeschichte 1885 n.). Vý!klad o právních pramel1iClr:h 
spojil nevhodně se státním právem. <O něm iednal v po,řádku časo

vém, takže .na př. o senátu mus.iJ mluviti n~koliikrát. Rozeznával dŮ'-
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bu krá\.orvství, a repub.liky, prinópát a monarchii Diolkletianovu
Kolt1Js,tanNno.vu. V ,slolUkromém 'právu odděJi.1 Úph1ě ius dville a ius ho
nolroarium. Stručněji, ale samostatně zpracoval celé římské právo r. 
Schulin (Lehrbuch der Ges,ohichte des r,omi,s.chen Rechtes 1889). 
ffi;eděl 'ke ku'ltumím poměrům, srovná'Val řimské právo s řeckým i 
východním a z etymo[ogiÍ stamvil půvo:dní význam zří'zenÍ. E. Her
zog 'líčH odděleně vývoj a lSOIUStruVU státního ~práva. Nad Mommsena 
nepokroól (Oeschi,chte und Sys,tem der romischelUo Staatsverfassung 
1884 n.). O úřadech, financích a správě řiše Za! ,císařství jednal podle 
nápisů i literatury O. Hirsohfeld(Die lka~se.rHchen Ve'rwa1tung'Slbe
amŤen his aUJf Diocleti1an 1876). W. Liebenam jednal hla'V,ll'ě podle ná
piSŮ o 'legáteoh v době císařs:ké ('P'OII'Slchungen Zlur VerwaHungsge
schi,chte des T,o,;nislChe'lli KaJilserre:iJchs 1888) a o správě měst 'v též 
době. Příč~nu úpadku měst vtděl v tom, že měla mnoho hospodář
ských břemen, aU'e máIOI poHtickÝoh práv CSťiidteverwaLtung im ro
miSlchen Kaiserreiche 1900). Z hospodářských poměrů vyvo,z,01V:al 
n1ejsta,rší ÚJstavu K. J. Neumann ,~~omj.sche StaaJtsaHertiimer 1911). 
Patr~cie polklá'dal za 'p'ózernlko'Vou šlecht.u, klienty za nevotníky, dě
di,oně' poddané. O ústavě Serviově soudil, že byla z doby republi
kánské. ZřÍizení měst italský'ch a ,jeho v1i'V na římslkou ústavlu zkou
ma], podle nápisů A. R:otS,ell'berg. Dolkazuje mimo jiné, že censura je 
zřízeni obecně italJslké a imper,ium, dikta:tor a Hkt'o.ři jsoul pů'Vodll 
etruského (Der 'Staat der alten HaJilkelr 1913). 

Směr filololgiokohilsto'rioký vládne ta!ké v badání oře c k é m 
p r á v u. Nad d'ří:vě}šf vymi1ká: po twií stránc'e. Předně je !kritičtější 
vúči Z'p'rávám s,tarý,ch sptsov:atelů. Skeptkká 'krmka, již z,aháj.i1' Nie
buhr v římském děijepi'se, přenáší s.e i do dějin řecký,ch. Uáleužívá 
nové badáni 'V nejhoijnější míře Inápisů. Podávaií nám zprávy na
prosto bezpečné, bohužel oaJsŤo :kusé, na př. názvy úřední'ků s nezná
mými funkcemi. Konečně se snaži nové badání pochopiti jevy práv
nicky. Přihlíží také ok soubornému právu, dříve zamedbávanémli. 

Pěkný příklad negativní i 'positivni Ikritiky ,pOldal G. Gilbert 
(Studien zur altsparrtanischen Geschi'chte 1872). Vytkl legendární 
prvky 'Vyprávění 'O Ly!kurgovE; proh~á:si~ ho za dvojníka AJ)ol1onova. 
Vznik spartsikého d!VOIjkrálooVlstvf vysvětloval ze spOIjení dvou kme
nů. Podle lHerMní-ch zpráv a nápisů po~ednal po prvé 00 všech ře
ckých ústavách rnimo heUeni'stickou mom1arohii (Handbuch der grie
chischen Staatsalterťiimer 1881 n.). Při lakolnsiké a athénsM ústavě 
odloučil zcela výklad dějepi'sný od Isoust3Jvného (popi'su). Obé zase 
spoii! G. Busolt (Die griechis'chen Staats-u. Rechtsa1tert:iimer 1886). 
Zachnvával střední cest,u mezi konservatilW1í a radikální 'kritikou. 
Nápis'Y 1 literární zprávy ,důmýs!'ně' kombinoval A. PhHippi, jednaje 
o 'ob čaTIlsk ém právu, mdlinném a zřízení~ Kleisthenově a So1Ono'Vě 
'(Bei1trage zu einer Ges.chichte des arttilschen Biirg,errechtes 187D). 
Přihlížel též k p'fávu římskému. ne však k ostatnímu Ředm. vý
hradně 'O nápisy se opíral W. Harte!. Z ieji'ch formulí usu~o,val o ú-
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časti rady a Mu, .při U1sneseníoh (IStudien 'úber attisc'hes Staa1srecM 
uud U~undenwesen 1878). E. Sza'l1to zkoumal občanské právQi podle 
nápisných formu:lí, j.ilmiž bylo uděl'oiVáno . V sYIffi'PQiliteH, t. i. hwmad
ném vzájemném U1dí'Iení' občans1~ého práva, shledával základ států 
SPQiHwvých ()DaJsgriechiJs,che Biirgenecht 1892). Mrimo to jednaL o 
rozděIeníobyvatelstva ve f'lly. fratrie 8 iil1é ,~~kv'p'i,nv . DomnívalI se. 
že fyly byly původně místníolddíly občanstva (Die griechisohen 
Phy.len 1901). H. Swobod.?, ZlkoiUll11a1 usnesení ze všech krajů ře
ckýich, zachovaná na ll\ip~sech, a! Ulkáza1, jak rOlsNa mQiC úřední'KŮ 
vedle rady a sněmu (Die griechischen Vo:lksbescMiisse 1890). Pře
pracoval také, rUžívaj,e co nejhodněji nápisů. čás~ staro,žitností Her
mannovýoh, jednaiící o druzích IÚIstav a! o spolkorvýlch státech (1913) . 
U. Wilamowirtz-MolIendonff r'ozebra1 M]istotelův spis o athénské ú
sta'Vě, o'bjevem'Ý if. 1890 a obsahující hojné. ale ne zcela spolehli \' é 
"~ J)ráv'l o athénskýich zřízenkh (Adsrtoteles uud Athen 1893). Vedle 
toho popsal řecké Úlstavy, též heUenistickoll: mona:r,ohii, v souvi'slosb 
s kulturním životem. ROIzdí'ly vysvčtJ,ov3II rů'znou IPo.'Vahou řeckých 
kmenů (Staat ,und OeseHschaft der Oriechen 1910). B. Keil hledai , 
co bylo společné všem řecký:n ústavám, a vykláda'l to právn iok v , 

aby tak · »státní stawžiinostil« Athén. Sparty atd:. Ibyly na'hrazeny 
soustavou řeokého státního práva. Rozeznával ústruvu monarchi
dmu, ari,stolkraikkooJig3'rchi~kolU, d~ktartUlru a demdkradi. MilIno 10 
liši,1 státy kmenové a městské (Oriechische Staatsa11:ertlimer 1911). 
J. H. Lipsius 'POIjed'l1Ja,J. důk1.31dlnč rpo,d:le Hteratmy i nápi'sů (II athénském 
zřízení soudním, žaJ.()Ibá:ch a procesu. Při ,žalobách . probral též ne
kte'ré obory souborného práva . zálstavPI fnlkoiemshff, ,oůjčku . koupi, 
da.r, nájem (Das a-ttische Recht nnd Rech:tsverfahren 1915).H. P. 
ftiití?ig jednal hlavně pod1e nápisů o právu zást.avním (Das g.riechi
Ische Pfandrecht, 1895) a o mezistátních smlourvách o ochraně iednot
Hvccorvě a příslušných sporech (Altgri~chische Staatsvertra'ge uber 
RechrŤishHfe 1907). P-o:d'le literatury, počínaje jilž H-omerem, a nápi3ů 
jednal J. lPartsch o ruk()lje;nst.ví a nalez'! obdoby mezi zřízeními ře
ckými a 9"ermáns!ký;;n,i (Oricrhisches Bii 11\Tc,cr:ctrftsrec'M 1(09). HJaw',ě 
podle nápřsů vykládal F. Poland o řeckých spoleí>ch, jejich ,členech, 
zř"ilzení a: financí,ch (Oeis'chilchte ·des p"rieClhis,rhen Verei'11'swp,c;·em 1009), 
B. Laum jednal podle nápisů O> ,nadacích u Reků a Římanů, {)I zakla
datelích nadace, účelu , zaji.štční, Isprávě atd. (StiftUlngen ilTI! der grie
chischen uud romischen Antike 1914). Partsch, Polanď i Laum vší · 
ma'H ,si peJčlivě názvosIO'VÍ'. ja'zvlk:>ClNP. s-trá11'ky 'Damátf'tk. Důkl'adné 
vzdělání fild\iQlgiC'ké .je ,nyní nezbytnou pod:mínkou pro každého, kdo 
se obírá starým právem. 

K nápisům přistoupily koncem 19. stol. .p ap y r y, jež jlsou na
lézány na různých míste'Clh Egypta a poskytují hoinéhop'oučení o 
veřejném a soukromém právu v Egyptě v dOlbě ptolemaiorvs:ké, řím
ské i byzantské. O prá'Vu papyrů byly napsány jilž mOrllogra,fie i SQlU

borná díla, L. Wenger zkoumal zaJstoupení v právu veřejném , SOU-
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kwmém i pr'Ocesu a shledM, že hylo všude pří,pustné; římské ,práv'O 
ie ,odmítalo (Die SteHvert,r,etumg im Rechteder Papyri 1906). E. Ra
bel jednal 'O omezeních v právech zástavního věřitele a nalezl shody 
v prá'Vu řeckých ,papyrů asíarém n1ěmeckém; římské právo' ie vy
v,inutě}ší (Die Vermgungs:bes,chran:kungen des Ve'r,pfandens 1909). A. 
Berger probíral Iklausule, 'kt,erýmř se zaJVaz·oval dlužnílk k pokutě ve 
prospěch státu neb'O druhé strany, nedo'stodí-li své pOIVÍ'nnolsti (Die 
StraiklaUlseln j:HI den Bapymsurrkunden 191'1). Vškhni tÍ't'O badatelé 
jednají 'podrobně 'O názvOIS,l'OlVí ,papyrů. G. Semeka pwbí'rá soudní 
zřízení a pro1ces za Ptol~mC1Ji,ovců. Za hlavní znaky tehdejšíh'O pr'O
cesu poldádá snahu, do:jíti na'rotvnání smírnou cestou, postupování 
žaloby jedním úřadem druhému a soupeření. soudů samolsprávných 
a úředniokých (Pto1lemaisches IProzes1sreoht 1913). O fi,sku Pt,o~e
maiovců, jeho právech a úřednícíoh jedná A. Steiner s hlediska ryze 
právni'ClkéhO! ,Dor P'iskus der Pto,j'emaer 1914). 'M. San Ni,oolo po
jednává 'O spo1cích. Liší spolky náboženské, Udí stejného věiku, <tJgo
ni~tj,oké (athlefů, herců) a příslušníků tého,ž pOlvOIlánÍ. Vedle papyrů 
užíval též nápis.ú (Agyp!isches Vereinswelsen :zur Zeit d'er Ptolemaer 
uud 'Romer 1913 n.). Celé IpráJvo papyrů InalSt íni.! L. Mitteis {Grund
zÚge ll'nld Chres',om8lťh i e cter rPaovrusf]wnde 1912). Mluvil o DJ"O.ce
su, listinách, pozemlwvých knihách, dlužních úpise'Ch, koupi, nájm,l, 
prá'vu manžells1kém, o dědůctví, 'poTučenství a j. Všude rozlišoval 
prvky ,domácí (egy:ptské), řecké a římské. U. Wilcken jednal (v ,tém
že spis e) o ústavč. f,i'nanční .Slprávě, ,da1ní-ch. pozemkovém :n<rjetku a j. 

Badání j i n Ý c h n á rod ů o antickém právu nemůže se měřiti 
s němeokým ,co d'O hOjnosti, a1,epředčí je nejednou novostí a smělo
stí myšlenek Má ráz spíše histo>f'i,cký a sO>CÍologický než dogmati
cký. Přtčin1Q>u toho .jest jednak s~lný synthetický 'prvek v neněmeCKé, 
zeiména franoouzské a angliJcké vědě 19. stoL. jednak to" že římské 
právo soulk;wmé m~mo Německo nebylo již právem platným. 

Pwti !Ňl-o.;-n,msenově konS'trulkci.' lstátního práva říms'kého sesta
věl dánský filolog J. N. Mad'Vig. JehO' dílo (Oie Verfassung und Ver
waHung ,des ron1Í'schcn Staat,es 1881 n.) j,e m.álV.ra~em 'k »sta)"1():žitno
s'em«. výv,oj souikromého Dráva římského od nejstarší!chdob až do 
dohy císařské vylíči'] v s'OuvislO'sti s poměry sociálními S. Muromcev 
(Graždans'koje praIVo drevnjago Rima! 1883). Do histortc'kého výkla
du vklá>dal na pří-slušných mís,tech Y~'Tklad o pramenech. Za hlavní 
zna:k :starého 'Práva polldádal se svým učitelem lherrngem formalis
mus. Podle .p<tJpyrů vylíčil 1M. 1~'Ostovcev agrámí poměry v Egyptě, 
na Sidlii, v 'Malé Asii v době helle,llIist,i1Cké a římské. Ukáza,l, ,že v · 
Egyptě nebylo vůbec soukrO'mého. vlastnictIVÍ; celá země náležela 
Králi (státu) a byla jen v držení jedna.tlivGÚ (Studien zur Ge.s,chichte 
des romi'Schen Ka.lonat~s 191(). S. Waszynski rozebral po. stránce 
obsahové i f'Ormální přes sto n'áiemnÝ'ch smluv egyptských z doby 
pt,o,lemaiovské, římské i byzantské. Ukázal, že hellenismws učinil 
dvě podstatné změny \' nájmu: egyptské ,právo znalo jen jednolstrail -
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né &mLo.uvy (zava'zuHcí ,nájemce) roční, prá'Vo hellenistrcké l;ná 
smlo.uvy! O'bouS'tranné a nekohkaJ.etý nájem (Die Bo.denpa,cht 1905). 
R. Taubens,chlag zpr,'!cO'val soustavně tre'stní Iprávo papyrů. Vydat
no]] Po.můdko.u ,;nu byly výňa:tky z alexa'ndrijský'C;:h zákonů a naří
zení ~Dikaio.mata, vydaná r. 1913). Ja:ko Mo.mmsen us.uo.'Valpřed1e
vším O'utřídlění trestných 6inů. Rozeznával Ipřečiny lSŮ'ukwmé ~proti 
j,ednotli'Vci), 'daňové, proti Ikráli nebo státu, pro.ti nábo.žensŤ'Ví a ,j o 
«Das Strafre·cM im 'Redlte der Papyri 1916). 

O římské státní půdě a rugrárních zákonech jednal' s hlediska 
historického a poIit1:ického. A. Macé (Les lois agrai<res chez les Ro
mains 1846). Správně vytkl zaujatolst říms'kých dějepilSCů vůči a'grár
ním zákGnům. Zálwny ty neothrožGv.aly sowl{ifO';ného vlastn<i'ct;vÍ. By
ly jedinou záohrano.u státu. Slechta je odmítla a tím způsobila nena
pravitelné 'zlo. tMaocé Ipí'šenedlouho. před fOlkem 'osmačtyhcátýrr : 

E. Egger pTOlbral mezinárodní smlouvy u Reků a Rúmall1<ů. Po:čaI s 
a;nfi:ktyoni'emi. Čerpal z ,dějeoisú , Ibásníkú a náoi'sů (,Et,udes hiSlto
riq,ues SU'T les traités publics .chez les Ore'c et. chez les RGmains 1866). 
K Isamým základům antického. státu hl'eděl pr,oniknouti srovnávací 
merhod,Qou <srovnáním Řekú, Ha<]ů a Inr1ú) Fustel ,d:e CouJ'angeIS. P o
kládal jej za výtvor ná'boženství; tím se liší od státu moderního.. Ro
dina. fravrie (curia). fyla (tr<ib<us) ,i města jsol\1 s,druženÍ 'Důvodně ná
boženská. 'Rodina a její ,obřady Ise musí udr,ž'e1i'; proto je zalkalzován 
caeHbát a přřpGuštč:na ad'GPce. Prvním vlastnictvím a nedělitelným 
dědi'oŤvím je 'o.!hr,aničený krb a hrob předků. Král byl původně kné
zem. Ci<zi'llJec neměl podílu na náho·ženst'Ví a tudíž ani na právech. 
Postupnými revolucemi byl král zbaven mo.ci pGlitické, zavedeno 
dčlenÍ děd'Í'Ct,ví a tím i roldu a bezprávný lid. nemající účasti na ob
r-adech, přj,j.a'Í do obcc. Coula'ngeSOlvo díl:o (La dté a:ntique lR64) je 
dosud nejlepším, ,byť je.dno'stramným pokus·em o,světliti základy an'
tického státu. Recké nápňsy, obsahující zákony. nařízení, sml:ouvy a 
wzsudky, vydali s p'odrohným 'komentářem R Dare:ste, B. tlaus
soullier a T'h. Rein8 1ch (Recuei! des insoriptiio'l1JS ;jmi.dioues Q,T'e,cquels 
1895). NejdůležH:ější z nápi'sů, objevený r. 1884, je sbírka z§JkOn'.l 
go.rtynských (na Kretě). Celé soulk>wmé 'Právo élttjlc~ké vyložil' uo
drobně L. Beauchet (tIistoire du droit pri,vé de la répUlblique athé
nienne1897). tIlavním pramenem. mu ,byli řečníci. VyoháZÍ zp,ravidla 
od 'Zřízení římských a hledá pak ,0Ibd'Oby II Reků. Některé nélJchází 
též v !právu indi,cikém. na oř. O ,dioeři dědióce . Římské právo: ,soulkro
mé vylíčil P. F. Oi'rard (Manuel' élémentaire de dro.it romain 1896). 
Je stejně dobrý právník janco hi"Stor,ik Užívá 's Gustavy Institucí -
osoby, maje'telk, právní olchran'a -, ale podává hi'sto,rřcký výry,oj 
každého zřízení. Jasným' výkladem, so.ustavným uváděním do'kladů 
a literatury a obezřetným řešením sporných otázek předčí dílo Oi·· 
mrdovo všechny učebnice. Oirmd jednal též O< římském soudnictví 
civi~,n1m, tr'estnÍm i admimňstraŤ,ivním (tlisto'rirede ľ organisa'tion 
jutdkiaire des Romains 1901 n.). E. Lambert 'posuzuje starověké p,o-
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dání o nejstať-škh záJkoneoh a veskrze je zamí,tá. Následuje rad1kální 
skepse vlašského dějep]S'ce Paise. Zá!kony dvanácttdeskové p.mhla
šllJje pro ,oIbswh ,i sloh zak<jmpHaJci z Il.síoL př . Kr. a Lykurga má 
zao1sobu mythkJkou. Zákony an1ickýoh národů sWivnává se semit
skými {La fOl!1'ctioni du droit, dvil ·comparé I 1903). Recké (byzant
ské) prvky ve svodu JUStiniClJllOrvě zHšťuje P. CoHinet a dává za 
pravdu 'kompHatorům, kteří sta>ré prameny interpolova1i; chtěli při
z.púsolbHi staré z;;Í!l-;:ony nové době (f:,tu,d,es hi'sto'ri(luers SUl' le droi,t 
de Jl!IsN'llÍ'ern 1912). P. tIuvelin jedná historIcky o Ikrádeži v starém 
Hmském právu. Čerpá nejen' z pramenů právnických, nýbrž v hojné 
míře též ,z brusníkůa Hných spiwvateIů. V 2. svazku, theoreHckém, 
chce užíti method sr(wnávacího pľáva a sociologie (Etudes Stlľ le 
furtum I 1915). 

Bel g ič t í ibadatelé podaHcenné příspěvky hi!stoľvcké k ve
řejnému pľávu. P. Wmems fednaJI Ol senátu za republiky. Dokazoval, 
že do konce 5. sto~'. se skládal výhľad'll'ě ze zrust,upců patľicijských 
ľodů. P ,ro další: .jeho výv01 byIo mzhodný zá!koln Oviniův, jímž bylo 
svěřeno přHímání do senátu cens,olrům, ne lalko dříve '!mnsulům (Le 
séna>t de la Tépuh!iJque Roma>in~e 1878 n.). V s'oulborném díle ,o říms;[cé 
ústavě (Le dr'O'it !pulbhc romain 1888 n.)spodil WiMems výiklad sou
stavný IS histo'ľickvm. V zákl<ad:nkhvěo~ch mlsledi(l'Val Mo!:nmsemL J. 
P. WaItzing jedna'l poldIe nápisů Ol římslkÝGh odborových sdruženích. 
Rozeznával spolkyřemesJrní,l;:ů a olbcho:dní:ků, podřízen'Ý,ch úřednHců 
a voj.Ínů. SpolkY' původně \Soukromé se· změniJy časem ve veřejné. 
Stát se bez nich neobeš<el a zacházel s jejioh členy jako s otr,olky 
(Etulde his1:iOrŮ(jue sur J'es cO'ľpoľaNons pmfessilOneHes ohez les Ro
mai:nts 1895 n .). VZn1lk řecl1cého .státu městského. ,státu spolko'vého a 
,obranných spo,J!ců Učil tI. f'ľanwtte. Or·ganisaci rodovou měl za star
ší než místní (La polis grecque 1907). 

A n g I i' č t í badate1é maii vesměs sklon k synithesi. Spencerův 
vrs,tevnik tI. J. S. Mailne ISľorvnáva:l staré římské právo s řeokým, 
indIckým, anglickým i :miOlhamedáns!cým. Ve vývoÍ'Í práva lišil dvě 
:hJavní, obdolbí'. 'právol zvy1korvé a ,p'ráv,QI kodexů. Za hlavnÍ' Ó'n'Í'Ť'ele 

pľávní pokládal "juľistidkou filcck ie'ž se snaží vzbuditi domnění, že 
se právní ,poměry nemění, a snahu po. rovnosti. Otonvskou moc mčl 
za přežitek ze zřízení pat,riaľchá1ního (Anoient JaV! 1861). Dčjepisec 
E. A . .freeman přirovnával staľověké Istáty spol'kové ke spolku švý
carskýoh kantonů. nizozemskýeh prDvin6í a Spojeným státúm ame
rickým. Lišil dV'Qljí druh státfl spoJl\s:orvých: spolek státil. kde ústřední 
vláda jedná s vládami jednotlivých států, a sJ.oženÝ stát, kde jedná 
se všemi ,olbčany (tIistory of fedelfal government 1863). Na .fľec
mana půs'obilo TocqueviHO'vo. nadšené líčení americké d'cmo1ua.cic. 
Vývoj římského. .práva soukromého v Isouvi:s,losti s dějinami poUH
ckými a kulturními líčil J. Muirhead. Čerpal z pramenů právnických 
i neprávnid:ých, 'hlavnědějepiscú . Rozeznával patero období: 1. .do-

. bu kľáIovskou, 2. dobu občonského práva Guscivile) až dlo Ipod.ma-
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nenÍ' Istředníl a ,Hžní HaIie, 3. dobu ius gentium a ins honorarium do 
Ik,Oince repulbHky, 4. dobu iu,s naturale za ,císařství do Diokletia:na a 
5. dobll Is:odifi;lmce (ilIistorical introduction. :0 the private law 001 Ro
me 1886). O. W. Botsford hleděl proniknouti srovnávací methodou 
- srovnin1m s Indo~vwpany i divokýl;ni národy - k nej.starším 
zJ-í.zením athénským (The developement of vhe athenianwnstliiution 
1893). Jednaje o římskiroh Is:ni\mech. zavrh1 ,rekons.trukce Niebuhro
vy a: i. a prohlá:sil výklady s+.arych s,pi's 'ovatdů za možné s hlediska 
scdo.logkkého (The romaJn as.semhlees. 1909). Vznilk a zřízení měc;lt 
v říši římské pOlpi'soQval J . S. Reid. Ukaw'va:l,žc mčs.ta byla zákla
dem stavby ří,še (The munidpalit,y ú,f the Roman empÍ're 1913). 

I t a I š t í badatelé zpracovávaií po VZOTU nčmeckých dogma
tiků velmi podrobně jednotlivé obory s'Úukromého ,práva. PNhHžeji 
vždy k . nynC;jšímll právu. C. P::lldda zpracoval právo dědické ~COIl1-
ce1!ti fondamentaH deI Idúdtbo ereditaTio romano, 1900 n.), V. Scialoja 
ohčans!ký proces (1P1rocediUfa civile romana 1894) a dědické právo 
(Diriito eredit:a'rilo ro;n.a'!10 1915 '11.). C. BeTÍioUIJ11 poroces (lPrO<Cf~S,30 
civi'le 1913 n.) , C. Perrilni jednai o odkalZech (Teoria generale dei Ie
gatd e dei fi:deioommeslsi 1889), O. Bavi'era 00 právu dědiclk:ém (Com
m01dum 'sepaif'atiorni's 1901). S. SoJa2zi o ,poručen-siví l(iL~ minlolre e1a 
1913, Tutele e curat.ele 1914) a věnu (La restituzloQlJ1Ie de11adote 
1899) a j. -

Soc~ollolgicJké iinethody - sám ji -llaJzývá naturalisti<ak'Úu - UŽÍ
vá P. Bonfant,e. V právních zřízenkh rozJi,šuje stavbu a úk'Úny 
(funkce). Stal\Cba se 'přizpůso!buje ,úkonům, jak ukázal Lamarck a 
Spencer. Ze zřízení pozdějších chce pozm1ati Bonfante znzenÍ lS<tarší, 
méně vyvimutá. Užívá hojně sr,o,vnáni. Římské poměry srovnává s 
germánskými, sIolvamskými, ba i 's poměry na Madagaskaru, v Peru 
a j. V příbuzens,t'VÍ řeckého a římského práva ltl'evěřL Ve vývoj,i 
římského práva ťO>zeznává - částe'čně podle Iheringa - t.ři stupně : 
1. \práJv.()l ~e římské .do války s Uannibalem, '2. právo universálně 
římské do smrti A1oex8nd!fa Severa a .1 ,právo řeckořímské (:bVlZant
ské). Za nejsta'ršÍ- pokládá mgruncr.sad stát,ní ~;něsto), ne rodo'V'ou. 
O pŮ'VI~dním králi soudL ,že 'llIeb:y1 ani rubsolJuŤ'll.Í'• ani d,ě'di,čný. ani ,j'e
di.ný. Zá:kony XII desk má za primitivní pokus 00 '[,eformu práva (Di
ritto wmano 1900, ScritH ,giruriddoi varU 1916 n.) . 

iM\e;tJhodv fillol10gkkoihilst'Úrkké se ,při dr~uie E. Costa. Čerpá z 
celé starověké literatury, právnické i neprávnické. Rekonstruoval 
učení Papim1anovo; všímal si též jeiho řelči (Papiniano 1894). Rozbíral 
římské k,omoedie po stránce ,právnické a ukázal, že II Plauta se 
užívá p,ráva římského . u TerenNa řeckého (II d1riltto privato Tomano 
nene oomed!ie di Plauio 1890, II dirHto privato ne11e comedie di Te- -
renw 1890). Vydatn~ užili nápIsů pro soukromé právo; činÍ- z i!1IÍ'~h 
zajíma'Vé 'závěry 00 manželstiVí vojínů aotro!ků a o 1mnkubinátu a i. 
(Storia del Idkitto romano privato 1911). Italští 'badatelé věnují též 
pozorno,st státnímu právu doby helleni'stické, jež se poušHvalo' zcela 

II 
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se zřetele. E. Breccio jedna~ o náJs.tupnÍ'Ctví. odznackh a názvech 
he11et1JiistiC:kýlch panovnfků Ol diri\tto d'inasHco nelle molrl'archie dei 
swcce's·sori d'Alessandro Magno. 1903) a: O. Cardinali vylíčil ústavu 
pergam~kou (II regno di Pengamo 19(6). 

Ne'žli skončíme, zmí,níme se je~tě souhmně O' mevhodách badání 
'O ant,ickém právu. Jsou vlastně jen tři: do,gmaHdká,hilsto1ridká {mo
IOlgiclwhi\stori'Clká) a Isoci,o']:ogiClká. Dogmatioká methoda. vláJdlnollKÍ 
v středním věku a v 19. L"-t:oL zvláště 1] Němců, přispěla k ,obhllsněni 
'Pojmli a soustavy římského práva soukromého, ale stoto:žň'Ujk je 
S právem nynčj.ším, vnesla do Illěho prvky cizí. Historioká :;n;et'hOida, 
jíž pOlča1i užívatI humanilsté, snaží se předvésti staré, původní právo 
v tSoUJVi1sl'osti s ostaJťní anNckou kulturou. K ní musí přihlížeti, chce-li 
vysvětlilti pří,činnč 'Právní zřízení. Methoda ta je záwveň mOlIOlgi
cká, neboť hlavním pramenem pm poznální právních i i'iných zříJ:ení 
jsOlU starověké tekisty. Konečné příčinné vysvětlení právních ,zří'zení 
není možné, nehledí-li se k obecným zákonům (pravidelnostem) SipO· 
'le'čenského ~ivOlta. Methoda 'Siodologioká, které počali užívati v 19. 
stol. hlavně ťranoouzští a an,gličtí badatelé, vysvětluje právnÍ' zřízení 
těmito obecnými záJk'ony ,a doplňuje mezery v ·stawvěké'm podání 
s,rovnán:Ím se zřízením jiit1ých rrJráTOldů. Methoda h~storická, p~e
vážně ana:ly,tilClká, a methoda s·ociolo'gická, .převážně synthetická, se 
vzájemně dlOIplňuií: historkké badání pOlskytuie látku socio,logi.cké 
syn thesi a naopCl'k sodologie vysvělt1uje j.evy, zjgtělné dějepiscem. 




