
1\ 1400. výročí Digest (15. pros·ince 1930). 
Před čtrnáJcti Slty lety, dne 15. Pl'OISIill0e roklu 530, vyd'a,l by

z3mtSlký cis;ař Justinia,n pr,osjlU'}ou konstituci Deo, auc,to,m, adre
sovla<IllOu Trirbmlloanovi, ullidaj'e mu utV'Ů'Ť'ení zá:konodárn.é klo
~lise z prá.vllÍ'ch 'ZJlaJCŮJ, ktel-á. by sres.tajvUa záJkJOjIhll011 sbirku z,e 
;;pisůl řfunJsI"ý;cb. prá.'vtr1ík'U.. Toto ro'zhodlnu;t~ J usrtinia.novo, klteré 
také jeho záamnodlámá k!o!mls,e' clrovlerdlla rre'ilrl.so,vati naď očeká
vá.'Iú hrzo a zd!afri:JJe, ji'stě z2.lslluhuj,e pod1'o'b~1:ělj'ŠiÍ v'z.pwnlÍllky a 
bude zajiJsté v 0elém světě prárvnick1éllll1 komentovál1:O'. Jak~Ti byl 
do,s~h to1hoto zákono.d!áilného opatřeni? 

úkolem zálk1onodlálmé komisle ib~11O excerrpov'ati s,pis,y kllas,kr 
I"Ý'ch j'Uristú Zl dloby phbilli!žll1rě mezi 1. a 3. stoletmn po, Kr. a s,e
st arvIiti z excerptů prakti!cký záJkon'Íik. Že prámicikái litmatu['a 
měla 'blýti materiálem zálkoníki~, l1Iesmí udiivovati. Ji'ž, dá.vIliO' 
l l řed! Justinranem přines,1 vý;v'oj prá1vThích poměrů', ž,e' be'ZfPlI'OiS,t~ed
llím pramenem sta,l'šího plI:áva" z,vlálště v prálvní praJCi, přesta[y 
1Jýti sarmy no[':rr:(y v púv1odn:ím rouše lidového záamna nerbo jlÍl1ié,ho 
lJr.amenu, mlajlÍciho leg1s YÍooa11J, a ž.e Sl6 jím stalJ.a práIVniclk'áI -lite:ra
tma, hlls a contrwl'řo leg-es, t. j. no,vé záklony abisohutnÍlho mon
arclhy. Stejně nesmí urdi'VOV:a,ti, ž'e zá!k:ornod!ámáJ komise měla, sre 
drrŽleti jen ř~mJskýdl slPisovato8'lů. Blyl0,ť snalh10u Ju:s.tini'aJlovou, 
zJlIova pO:V'znésti právo a jeho výkon a ,jakJo v jin}rc,h svých poc1-
nic.íchl vi'adlaf'sk}TCh, i tu s,e insipÍl'oiv;al sla,v:nou tracNcí zápaďo
římslklou. A ostatně nelbylo tě-CUl, k:dlo by byli pokl'aČ!o<V'ali v této 
tradici; v'Žd(y"ť ti, kJdlo mJělli býti poum~aČJo'V1a,teli Ťiillisklfch jmis,tii, 
ukiálz'alJ.i: se slah'pni epigony, nej-ell1 b~z, neamlenš.ího tvih'čího na ... 
c1áiní práv1nické,ho, ta,k ahy se mohrli sltáJtli c1a,lší:ml vědJelckým~ no
;;ite~i vÝ"iTlo,j,e pra,voVíě:dy, ale pfi!Il1'0 ne,s'Cllopn}r'm~ p1ro'stélho Ů'vlác1'
nutí dlÍlla římsk}Tch jmistů, ani ne posrl'erdlní' g',eJloe'l'aCe j'8'jrcll. 
I t,oto bylo l1iesv~nitelným kl!eáaem ,epigon.nic'h práv;níků', pro,č,e1ž 
hyly poři',z'Úrvámy aiSpoú Is:kJ:OmJně;j lší 'a sol'oz,u~nliteI11lější výtalhy, 
Xicmélnlí nUJtno při~nati v'ý'ch'odiOlřímslklýmJ 'c~slařtlh11J snalh,y po vyš .. 
šÍmo j:ako nálrrJl ukazuje znáJmý pláJn TUlleodloosiů'V, vyid:ati úhrnn'ou 
kO,m~Jd>l:aci římské prálv:nické lite,ratul'Y, na kte,rý'ž, podlnik' ovšem 
l1iehJéIa dloha j :elště 'Zl'aJlá!, takže bylo nutl1!OI na lwneer spoilwjiti s,e 
znáhl;ýim cita:čním záikionem. ZaiPaJdláJ tedy zák1onod:áJmý počin 
.]'uls,timianlltv' hMwonickly do přeďcholzJ.clh poměn'i a udlálos.tí. Že 
podmk: se vyd1aí"ÍJ., j'elst diěkovalti e,ne'l:gii Jws,tirůlano,vě a pili j:eho 
IwmlpHatorů, zaji:sM ovšem i v'yš'šfuniu stupní prá.rvnt kultury, než 
v předIClh,o'z.íd'obě deka,dience, }ez sreos,ta.tulě projevovala ,n sou
f- als,ném 110zkvětu b~zant,skiých' uni'VIelJ.'slÍt. 
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V 6em spočívala, záNa:žno'st a nes~]adnost clila k oilll!pilatol'Ú 'ť 
Jistě úcty'hodmým výlklo>IlJeulJ b~lo jŮJ~ ovláJdal'lltí IJl1Iat,e'l"iáJu. O rm
sú,hlosti jeho )lze si uČ,initi předlstaiVlt~ 'h tohlo" ž!e!, j'a!k s,árn Jus
tini~n wdá:v>á" př~shušná litel"a.tUll'a obislahoVla!la 2000 'knih , úhrnem 
8,000.000 ř'ádktl (l'oZlsahu asi helXa!lllletru). MmoJlem ob,užněj,š í 
byl Vlšak dJa,lší úkol, př~zpŮ!s!obiti ,exc'8rpovaná dlíML současným 
práV'l1Ím pO!l11Jě'l'úm. Chtěl totiž Jus,t,illian vydati zákonÍ'l,- prak
ticky. Přes všecku úctu k antic'e (tanta nob~sl a11tiquita,ti habita. 
e!st rerve'rentia,), prokazovanou mimo jiné z!aCho,ván!Í3.11 jmen pl'áv
nÍlků', z nichž čeq)á:no" a! citováním srpi,s,ů, 1'0 zkalzuj e, kompil1a,to
l'tUm" ,aby, co naleznou nesprávného, zbytečného a z a,s tal"alého , 
potlačili a l'efo>l''l11Jo,v'aJi. Věrl'u j ,edJ'ľlJe'čné smlÍJšení diVOU protic,húd
nýlch metod: hi,storické a, l'efo'rmalČlú: mla,jí býti reprod>ukorvány 
úryvky ze 's~)iisů prámlÍktl, a to s označením aut,ora a přťslušnéiho 
sprsTh, ale citovan3' kontext může býti měněn i fOl"uroJlně i meri
tor'ně, a tak aut mu im~)uto"irá,n po pl'í,pa.cLě oipak toho, c'o pův,odině 
vy-sLorvil. Lze si piřechta viti, že takto p~'ov.eldlené retuše v repro
cl'ulmvaných sp~sl6ch nezbytně porušily z,ákladlní s,tyl, t,ím ,slpíše. 
ž,e jle.uiÍnečná vyjadll"ova.cí elegance římls[,-ých jmistú byl.a, lwm
pilatorúm nedostupná. I nelze s,e diviti, žle hnedl pu:"'ní bacl!atelé 
s,měru lmrmwislického v 16. f',toll. ve svém 'zanícení pro čis,té 
pl'áVloantické netvybíra'V'JTmi silovy k,val,ifilwv:aJi tu,to mle,todu 
jako ba,tbalrsk!ou. Ale po'suzujleme-li Justiniana jako zá:lmno
d,árce, j'elho,ž ciÍ1m11J bylo UČill~ti dlědictví říU:nlské PiľM70vědy po
užit,elným SIOUiča.sníktnm , buéLem'e k nětInu a jeho spolurpra,covní
l\lúm s;Pl'avedllivějlší, a nutno říici , žle po té s,tránce bylo jeho éliílo 
vžc1Jy, ba mnohd'y s největšÍll11J r€lsplektem cenělno. Přeneseme, se 
přers fakt, že ono dlědictví hylo kompilatory zčá,sti c-reformo
váno. J 'sme nekonelčně odškod;něni, mOlhouce z těchto, t. zv. in
terlploJa:cí plla,sticky vyčisti konle'čný vývolj pd~a, ři:ms!k,ého. 
N ebo!ť při vší anonymitě interpolaci není 11'10cllell'llÍlll1u bada,te.li 
nesnadno je poznalti; těžší, a,I.e nikoli nemlOžl1iO>u prací j,e reklon
strtuov'a.ti ptllvoďni z,není inter'Po,lov'anéhlo IDiÍlsta. Jalk m~l'ohlÚ' je 
tfuu 'zÍlskwlO PPO s,tudium prá.vni,h,o V'ývoljl6', jel ervi,dlentní. Ostatně 
ne1ve ani v'šed,-y inte~'pol,a,c,e šahl!o'l1ioiVitě pOls,uzova.ti jalk;o' polw
žlení nebo zrooen.í pťliVodrrúho textu. J 'e sice hOljně roz!š ,ířenÚ', již 
o'dI dJob Cuiacio,v'j'Tch a, Fa,be1'ovj"ch, kvailifikovati intel'po,la,ce j'ako 
nelsmJlsilnél, nelogicJ>:.é, z nepocrhop:en~ 111Y'šlenlk,y vznilldé, ped'an
tiokél; jlels,t dlále nesmíme l',o 'z,ší'řena i ta t11ése, ž,e' interpola'c'e 
l~eplleISleQ1tují přínos ře'C1zélTo pll"álvníhio ffiiY'šl1ení pěsto,vaného na 
b'Y'zan:tsik'ých uniVle:J.·s~táICh. V nejnověljší dlobě však bylo vrž,en,o 
na pramen a poc1lsta,tu inteil:po'laci zc,eilia 11lovéi s~rětlo bad'atel>skoll 
žeile,z11!ě metodickou prací gle;niá~lliÍlho l'omlanis!ty Rliceolboina, 
MelfÝ vidí v illt,e,r!plolacÍch přil'Olz,ené ulk,ončett1í výVlojle z,~ siL 
ukl'ytýc:h v samém řílll1lslk,ém prámu. Je-li tomu t,a16, a četné ,sJ'n
thletické 'st:udi,e Ric'oobonovy mOIC\ll,ě piřlelS,vědčuj~, jeví se Ju.sti
ni:1n a kompilatoři 'v;e v,e1mi přizni"'ém: s,V'ěUe, j'allw z.á:k:onocliá:rci , 
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ktefi pochopili SPQ"áiV11lJ'T, pu'u'0,z,en3il směu' vývodie. lVIoc~1JÝ po6et 
inte!l1p'01a:ci Ise uk~,1Lj,e jaJw ,oplll'štěln& lďasic[l(él prá;vní te'chniky, 
dané IZ d!ualismu a klonf1iktu prálv'a c,iv;illnÍthoa prf'aetors.kiéiho. 
T~nto mzdiíll! př1eistálviáJ býti jiiJ v prrá.vu pohlalsicklémživotnÝiITlI 
(pIáls,1ekllk1em ,0IpuŠ;tJěnl: klasj,cké!h.o pIl1o,c,e,sU' fo;r;mJUil!oW'éiho); bS~ožitá: 

te'ohnilka p['áivni, jí!Ill! Vly'volaJ1ál, stáN'ál ,S'8 tuzle' su:btihltV, i zgi8000'
d'uJšujle se. Po té:to bSltil"álnce je v;eilJrnli ~iIliamlll!é" ž~' blyly ~jištěny 
inteJ.;po~aJc,e, ji:m~ž té 81 té slmtltklo:VIél podS,tatě sle pOl prráv'U plli
Sl~Z1Lj,e lN"čitý p'l.·álvní účinek, kldlelžto v pŮ:vIodlnim k~alsické!Ill! te,xtu 
j;elSlt I18Isto11ipení dlotyčného právníhJů účiniku iure' cliviN negoV'áno 
a poulze opathmílmi prálva prra,e'to~:sk:é!hlo přiJsiouZlelrliO<. Tyto inter-
po<lac'e jlSOIllJ :weila v dlUJOOU ryV'oje, práva ř!Í;illského, v'ý:v-0de, který 
zvlálštlllÍ StruktUI10Ul tohoto práJv'w byr jle:mlU p[ieduT'Čle;n,. Zvláštní 
V11StVy tohoto prálv'a: ilLS civile', g;emJti'Lun, honota:rium,extiI'a
orclii:J.1!a,rium mUlSlly na konec 8,e ,sj,edlnotiti; neboť extraormnaTia 
cognitio 'sta]a s.e řálc1inou formlou pmCIeSl1Í, prwetorr j.a11~0, ko,r,reik,
tiv' legisi!JatiV'y dlálV'n!o odlpadlli, a mrzdM m~zi poik:vočilýlml ius 
gentiullJJ a př]sný:m!, fOTmiaJliis,ti'cJdýlmJ iUiS ciwl'e počali ,0Is,lahov8iti 
již klasičtí jlhl'řsM pl'olS/třeclikJy lm,neiktivníh:o' práNa, pI"a8ltm'ského', 
jelllo fun:likci stá.Ie vice rOlzlš,H"Ud1ic'e. K'oiIllIP,il'WÍJofišli 'dá:l'e, V' clluchu 
tohotq v:fr\vloj>e, přÍIlTIlo měníc,e s~mo 'oiVíilln~ pdvo, Spi'šle j,i!Il1i nultno 
jalk:o zákonoc1iá:rc& vytklnouti, žle z·ŮJ~taJi' na, po,lov'ičnil 681S,tě. 
TaIl~ zálsaJdních z,měn, jalm úpmého vyrovnáirú Pl'áva JnIa!gistrát
sl~éa1io, iB civilním S,81 neocl:v:áž~lIi; pOUlZ,el v' někteiI'ých: přiilpladech 
provedH v text8lch kllia,g~ckých 1P!l'áiv'nJÍ!k;ůI zlJll lěny, které: ni8Jz,e jůnak' 
\ty1s,v'ětlit, než ÚJsu:dklelml,ž.e praktiJclklélho l"O'zdállu IDezr prá;Vjem 
civimlrrn1 ,a pll'aet,o'l1skýtrnl j:i:ž neuJzná:lv'ad~. Podlohlllě llIeod'vlružujiÍ sle 
ďai!Jekos'áiliJ'é nOv'é koncepce', Ž'8 stipulace, 'O'llIen p'flo,to,typ klalsric'
ldé!h:o př~Slnéhb fOlf'mJaJtisffi'm, prřirovnate[ný d!nelšni slJll:ěn:ce, slt~a 
se vllastně k'onsl8mJsuállní!m kontraiktelmJ, v nějillJŽi l1o'zhloldhjle V'olWlT
tal~, nlilIDoli již v'eil'ba, ana sle is,tala jri,z v' 'záikbnolďárs,tví poklrusic
kélmi belz,:!10rnl!á[Il1í' úSltill cllohodlou, a poulZle siPotr'aid~cik!é1 jejiiClh zá
Simy do kla,sidky'c;h textů o s,tirmIaci proziJ"a.zujlÍ, čí'Irr p;m ně s,ti
puiJlaoe již jle. Bytl!i. to ten::>rve plI'áiv:n!Íc~ 'šikoly glos'átolJ.'skié: a pos,t
g10ISiát'OIl1S~é, kterři, ldoohu:ce v:e vYkfl!adlu. Digest z,vl'álštní v'áihu na 
inltel"polov:aná! místa -aniž by arci interpo~ruce byly pil'O I1ě 
problémem -, ,0dlv'ažovaJi s'e v-yššrch kOlllC18,POÍ, momp,ilato'TY ne'
přiznaných'. ~a poli terminologie hyli ovš1em klOIDiplÍlátorři llJe'
milostdlni: teT'llliny z,aistaralyclh a JuJs,tini~llIeml zrušených: insti
tutů: 'šikirlali ble'ziplodlmfueIM!ě, a IlIaihTazoV!aJi ,noV'ýrrni, lleckidy dbsti 
labilnámL Věcně IDLnohlO intell.'!PO~ovali, Me Istará! cilvilní do'groata 
pOlI'alziti s:e nelodvaiž'ov'ali, 'oblJlllerzujiCle se na toi UJčinllitjl jie IlJovými 
v'ýijd:mkami a vyihiI%c1Iamffi m:éniě účinnýmli.t, ha sik:o;ro neúčinnýlma. 

Tolik k! záklonné 'dIiiI'eik:ti"\Tě, JUis,tnáiruem vy:d!a.néi v kOll'S,ti
tuJci Deo auctore, ji~ tu V1zpomínálmJe. Bylo 'z,lfu zV'lá;ště Višimn'O'llti 
s,i uoen:í1 R~ccohoJ1ova, neho,j) tento' ha,dIatel j~ jedlen ~ prvTI'ích, 
kteří dJok'u!Ill!eTIJtálrne uk'álzlaiI.i m moc1nél hnu-tíl v' řílmJsk'é jurlspru-
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'dJelll!ci o obJ:lozlen,Í uzarvT€:Il·ého p["áNJaciv~lnih'OI ve smYlsll1 z,áls.a;d 
j,UlriJ5 gle.l1ltiium a; na V'olD101st v oibtla,sti .extrlliordumriae, c:ognitiol1is.; 
na faJk,t , zle v lJ?fl'áiVlU limském Isamém b!yly 'zálmd!k(y daJJš~ho' v,ý
vojle, k,~e;r:fT paik' by~ v dlobě p:oklasiick~é dlá!l:e vedlen pm.x:i a zár 
kO!D:odlámsrtvím. J eSit "šall" otá,zlm,zldla ad!o jlaké miry př,iiSpěla ke 
mOMČinié fO'rmaJC'J~ ř. prá'm lkio!lIlipil:á,tory t·akél pokla;sická 
lJi1·ávUÍl telOll.-.ůe, pěSt01V3illiáJ na bryzra;ntslk.ý.cihi u'l1itv:ersitá~Cih, orient,Q'
va.ný·cih Vle slillYlsilu hJeiLlieniJsrt .jI~éhlO pmvniho miy1šle[}JÍ. N,eboť 
ll1!á.me mlmssy inte['po[laJc!Í! clh·arMcŤJe[-:uJ v~C'EJ dolkitirinái1nilihlo" nelž Č!i:Srtě 
lelgiJsiJJat~vniho, při čemž jldle ooill1ll1:oz,e o dJoik:triná!lnú konc'e~c;e 
ne'slučitelné s dloik:,tiťÍ!rmjIl1iikilalsrucJk,Yim~. BylllJ to z,vil:á;ště škoiLa 
BOll1faiI\JtoVla, ktelrál učinila rozlsálhlé obj:81VY tolh!o,to sm'ě!ru. Bon
falL1Jte, t:vůTc.e j,edllJJéJ z rueljkil~á,SlL1Jěj IŠiJcihi stynth:'i8: dio,slaV'<l;dllílh,o hadJáhl 
iDlíempola1ČI1Ího" p~oik:iáJza] na př .. hel[ensik:ý původl j:rusrtinian:skéiho 
pojmu suk;ceslse in uniV'eil's~tate!Il1J, kke:rý v kompil:ruci zatilačiJ. 
řím1Slklý pojem :su,k;clels,sle, Pell1o,zlÚ UJkIá1z:arn srtelj~ PIů)vOd! pifíÍJVa při
rO'llenélho jlak10 ZVlMJštThÍ VJ.1S.tvy ptrli,Vlal,. a 'zlvlálště Ví tOIffiItO· SIffiIOOu 
dlárue š[izruc~ Bon.fa:ntovi ROltonidli, idle Flranc~s!0i, Albeintariol a j. 
Té~ mIlad!ší l"ornlamsM němelč,tí ji(liolU nalITl!nJnze tfunlto smě,rem. Je 
t,o 00 př. ohmIllffláJ doktri:náilni obillws,t 'c:irviillnJíJzoCL'pově~diIliOS,ti , 
která zdá ·se v Dig'est,ech vychálz.etiz jiiného 1ll'Y1šllienk!ového zá
k~aK1IU1, nelz v iJ[~á1vu k['asické!mi. Toto Víše Riclcobml!o potpírá. Jisto 
je, z'e RV0C'oibbl1JolVlo piojetíi vývíoj:e klrusli:clkélbb a pokilasic:kiého 
práVa z.a,s~ubJulj-e n:ed,větši iPozornostj,~ cJOI:Ó :s:ám Bonfad1te' uzn:áJvá. 
U1·č,ité siplolupůslOb'enlli dloktriny bryzantlsik!e zdál ISel Vlša:k blý-ti veltmii 
praiV1dJěp:od'obne; V j'akém 11ozslahu, buidle nutno plřelsiI1ým baiďámJ.m 
zji,s,titi. Lze očeikláivati, z,e v oos~eldlu,jfcilmJ trien1u, j.e.zi buďe 
č,trnálctistým jUlbrilJoolIn! tvoiíenJÍ DigeiSlŤi aJ jlejicihJ vydání dlne 
16. p['olSďncJe 1'. 533, blUdle v:e vMeckém slV'ětě věno'Vá.no hoj:ně 
pozornosti těmto 'z.áJsladlním otálzká'm aJ těžkýlmi plJ.'lo:bMImUm mo~ 
de'rní flotm!ainistiky. I I· I I .. >.'" 

Proď. Dr. Jan V á z 11 :fT. 




