

PRÁVO NA APENINSKÉM POLOOSTROVĚ

Od 476 - 1861 nejednotná, hosp. i politicky roztříštěná země.

- 476 nl. - zánik Západořímské říše. Jejích posledních 80 let je období barbarských invazí germ. kmenů, kteří se zde snaží usídlit. Většina z nich ustupovala Hunům z východu.
Římané germ. kmenům čelili: A) bojem
B) systémem hospitality = kmen se na ř. území usadí se souhlasem ř. císaře, dostane půdu nebo mu jsou přikázány výnosy z daní
C) zainteresování germánů na obraně hranic ř. impéria = z Germánů udělali vojáky

- 401 - Vandalové svrhli ??????????
- 402 Vizigóti vtrhli do S Itálie
- 410 - Vizigóti + 455 Vandalové útočili na Řím a zpustošili ho

Západoř. císař nesídlil v Římě, ale v Miláně, pak přesídlil do Raveny. Byl chápán jako kolega skutečného císaře z Konstantinopole.

- 475 - na trůn dosazen poslední ř. císař Romulus  Augustus. Toho potom svrhl vůdce germ. kmene Odoakar, který chtěl půdu. V bitce Romula zabil a artefakty cís. moci odeslal do Konstantinopole, císař mu dal titul patricia a tím byla formálně uznána Odoakarova svrchovanost nad ř. lidem. Brzy se ale s východoř. císařem dostal do sporu. Císař se domluvil s Ostrogóty, ti vpadli do Itálie, Odoakara porazili a 493 ho zavraždili = > Ostrogótské království.
- 523 vůdce Ostr. umírá - 527 nastupuje cís. Justinián, který se pokusil restaurovat ř. říši.
- 536 - 561 trvá dobývání Itálie Just. vojsky. R. 561 se Itálie stává byzantskou provincií

PRÁVO: 
PRÁVO ZA OSTROGOTŮ - platnost ř. práva
- princip personality práva => bylo tu hodně lidí řídících se Theodosiovým kodexem z r. 438
PRÁVO ZA BYZANCE 
- 554 - Pragmatická sankce - zavedla platnost Justiniánského kodexu v Itálii. Neměla ale čas se uplatnit. Z Just. kodexu se zachovávají jen tzv. instituce.
S Byzantinci mizí povědomí o Digestech. Objeví se až v 10. st.

- gastaldi ??????

Byz. zábor trval do 60. let 6. st. Postupně byli Byzantinci vytlačeni do pokolí Raveny, Benátek, J Itálie. Vytlačováni byli Langobardy, kteří do Itálie vtrhli v letech 565 - 568. L. byli hlavně v S Itálii. Jejich státní útvar relativně stabilní. Měli dobrou právnickou školu (Avie), hlavně lenní právo.


PRÁVO ZA LANGOBARDŮ -  wergeld (pokuta za zabití, ublížení na draví, krevní msta)
- opět princip personality práva
- arimáni = svobodní vlastníci půdy
- postavení ženy - je podřízena muži, nesmí zcizovat movité věci
- 643 - Rothariho edikt - novelizován, tak se dostal do kontaktu s ř. právem


Další vývoj Langob. říše: - 751 konflikt s papežem. Ten se domluvil s Pipinem III ml, kt. zaútočil ze severu. Byla vydána tzv. Pipinova donace, kterou získal papež silného spojence.  Papež se tak za pomoci franckých králů r. 756 zmocnil části říše (vznik tzv. papežského státu). Šlo o tu část říše, kterou ještě okupovali Byzantinci (J)
774 - Karel I. dobyl Lang. říši a připojil Itálii k Francké říši. Nezávislost si zachovala 2 knížectví:dukát???????


PRÁVO U FRANKŮ   = římské p. + lang. p. + vytvářející se francké p.
Langob. p. - přetrvává v důsledku personality práva. Rozvíjí se v Avii. Zde v pol 9. st. vzniká kniha ???????
- Lex Langobarda - přepracování oné lang. knihy. Je členěna věcně, ne chronologicky.
- Libri feudorum - sebrání lenního práva. Jako zvláštní díl přiřazována k Just. kodifikaci (digesta, instituce, libri feudorum)
Francké právo - st. správu nechali tak jak ji převzali. Místo gastaldu je ?????
- 800 Karel Veliký korunován císařem -> ř. císaři vydávají tzv. kapituláře - záznamy svých výroků. Snaží se vytvořit nové právo. Vítězí jejich teritoriální platnost, personální je omezena.

Po přijetí severní a střední I. do Svaté ř. římské jsou hlavním pramenem práva výnosy císařů.

Do 11. st. vedle sebe v Itálii funguje několik pr. řádů : římské p., lang. p., francké p., nové p. a církevní.
Vytváří se kultura komun (samostatné městské státy) a tak ř. a lang. právo ustupují do pozadí na úkor práva městských komun (tzv. p. statutární). Je snaha o vytvoření kombinace ř. p., kanonických norem a norem statutárního p. = tzv. obecné právo (ius commune). Právo se teritorializuje.
Konec 9. st - pol.10. st. = úpadek měst, vzdělanosti. Pak zlepšení obch. kontaktů, vzdělanosti->vznik 1. univerzit (právnická u. v Bologni), kde se děje recepce ř. práva:
- Litera Volgata - rukopis z Bologne
- Litera Florentina - z Florencie. Dnes je podkladem pro komentáře Digest. 


- imuny = výsady; původně udělované církvi - biskupům, pak městům. Obsahem jsou osvobození od placení daní.
Města v It. se rozvinula dříve než jiná města v Evropě. Příčiny: dobrá geograf. poloha Itálie (spoj mezi Orientem a Z Evropou) + nedošlo k úplnému znevolnění sedláků->svobodní venkované mohli rozmnožovat řady měšťanů. Města se postupně snaží emancipovat politicky hlavně od vlivu biskupů, kterým původně většina měst patřila =>11. st - vznik samostatných městských komun. 
STRUKTURA KOMUN: -městská rada z konzulů. K. volen původně měšťany. Pak byl v čele ůředník podestat.
- biskup
- kapitán lidu (capitana del popolo). Volen cechy. Kontroluje činnost podesty
Všichni tito se kontrolují navzájem. Jen Benátky a Janov měly v čele jen 1 osobu - dóžete.
Komuny měly formu republiky aristokratického typu. Podestat: - volen na 1 rok. Má soudní fci. Posléze řadu fcí ztrácí a je závislý na rodech =>komuna se mění v signorie.
Důležité rody: Medicejové ve Florencii. V Janově jsou v čele bankovní skupiny, které si město zprivatizují a spravují ho jako banku. Města mají svoje vlastní pr. řády - statuty.

- nejprve pramenem m. práva byly obyčeje, ve 12. st. se začínají sepisovat (Liber consuetudinum Mediolani)
- Bréve = přísahy městských úředníků či lidu, ve kterých se zavazují dodržovat zásady pr. řádu.
- Statuta (zákony)- definice pr. řádu daného města psaná latinsky
- opírala se o římské právo
-opravovaly obyčejové nebo vytvářely nové právo. Postupně se shromažďovaly do kodifikací.
Mimo statut vydávala městská rada i interpretační pravidla (jak se má p. vykládat). 1274 - statuta vydaná v Bologni - jsou nejpřísnější. Od pol. 13. st. ústup komun, nástup signorií ovládaných šlechtickou rodinou.
Existovalo i statutární právo venkovské.
Vytváří se special odvětví práva - lenní p.


JIŽNÍ  ITÁLIE

odlišný vývoj - k Francké říši připojena jen severní a střední Itálie
- 10.st začínají na Sicílii a J Itálie útočit Normani (Vikingové). Dobyli to a založili tu vlastní stát Království obou Sicílií se sídlem v Palermu
Vrchol 1130 kdy nastupuje Roger II. - potlačil samostatnost měst.
 - normanská st. správa: - král, kt. spolu s barony uděluje území v léno. Má soudní pravomoc nad barony. Je podřízen papeži.

PRÁVO V KRÁL. OBOU SICÍLIÍ: - Konstituce z Melfy (Constitutiones regni Siciliae)1232- vytváří 1. byrokratický stát v Evropě.. Vládne král pomocí vrchních justiniářů (obrana území, ochrana panovníka). Obsah: p. ústavní, procesní, soukromé, trestní, lenní.
- podpora udavačství (udanému sděleno jméno toho, kdo ho udal)
- podpora notářů, kontrola cen
- stát zajišťuje ochranu církvi (např. postihy proti rouhání)
Stále platí římské p., lang. p. trochu. Objevují se arabské prvky. Vlastní právo mají normanští dobyvatelé (tzv. assizy - zákony).

Zatímco jih Itálie tedy sjednocen, na severu roztříštěnost. R. 951 sem vpadl Ota I, obsadil Lombardii. O deset let později pronikl do Říma, 962 papežem korunován na císaře = Svatá říše římská. Nemá ale special moc, na severu musí respektovat městské státy, ve středu papeže a na jih nikdy nepronikl. Situace se komplikuje v 11. st. - konflikt mezi papežem a císařem, císař 1122 K. wormským musel papeži částečně ustoupit. 
Pokusy o svržení papeže - 1143 vypuklo povstání kupců, řemeslníků, kteří zbavili papeže moci nad městem a vyhlásili republiku. K městu přitáh Fridrich Barbarosa z dyn. Hohenštauffů a 1155 se nechal korunovat papežem, ale neudržel se dlouho a musel prchnout z Říma a papeži vrátil všechna dobytá území.

 Na severu It. vládnou Hohenstaufové jako císaři, na jihu jako králové. V pol. 13. st. Hohenstaufové padli a Itálie se stala nezávislou na Svaté říši římské = prohloubení roztříštěnosti Itálie. Až do Velké fr. revoluce je tato situace neměnná = na severu malé státy, na J a Sic... (chvíli ovládájí neapolské království Frantíci), v Římě papež - Papež závislý na ř. císaři ->do počátku 14. st. se hádají, papež poražen.
- vzniká tu hodně heretických hnutí (valdenští, dominikáni, františkáni, kataři)
-1357 - Egiliánské konstituce - základní dokument papežského státu. Poprvé rozdělena světská a duchovní správa.

-16. a 17. st.= úpadek celé Itálie <-- žádný rozvoj kapitalismu, zámořské objevy učinily centry jiné přístavy. Byla tak snadnou kořistí zahraničních nepřátel - vpády Francouzů, Španělů, Svaté ř. římské. Od 2. pol. 16. st. je Itálie španělskou provincií (Habsburkové). Nezávislý je jen pap. stát, Benátky a Savojsko.
1701 - 1713 války o španělské dědictví skončené tzv. utrechtským mírem, který nově rozdělil zemi a Milán, Neapol, Sardinie se dostaly pod Rakousko.
1748 - obnovené Sicilské král. ovládají Španělé
18. st - upevnění abs. monarchie, roste moc buržoazie, sílí protifeudální hnutí mezi rolnictvem


Vliv Fr. revoluce
Ideje:  -osvobození člověka, zrušení feudalismu, sjednocení Itálie

Napoleon v Itálii poprvé r.1789. Pod patronací F. vznikají v obsazených územích republiky (Římská rep., pak Neapolská). Mimo jen Sardínie a Sicílie. Tyto rep. rychle zanikly. Od 1797 Benátky patří Rakousku. R. 1800 se tam vypravil znovu, obnovena Italská rep., v čele Napoleon Bonaparte. R.1804 Nap. císařem=> It. rep. se mění na království, Napoleon se v Miláně korunuje králem Italů. = > sekularizace círk. majetku, zrušena privilegia šlechty / it. obchod se podřizuje zájmům Francie.
A tak se objevují první organizace karbonářů bojujících za nezávislou Itálii. Pád Napoleona znamená obnovení starých pořádků, pomalý rozvoj kapitalismu = > celé 19. st. sílí v It. napětí ústící v lokální bouře. R. 1848  - revol. hnutí, v It. bouřlivější než jinde v Evropě. Rev. poražena, ale koncem 50. let se objevuje znovu, centrem je sardinsko-piemontské království.
1852 - min. předsedou hrabě Cavour - chce politicky sjednotit It. pod vedením Piemontu.
1859 - válka s Rakouskem - sard-franc. armády zvítězily
Jih - osvobozen bojem Guiseppe Garibaldiho, který svrhl v Neapoli vládnoucí dynastii. Potřese si rukou s Emanuelem, že spojili Itálii, 1860 - jižní It. připojen ak Piemontu
1861 - proklamace Italského království 
Hlavní město je Florencie. Řím je okupován, stejně tak Benátsko, Terstsko a Tridentsko.B získá 1866, pap. stát 1870 a T + T až r.1919 = úplné sjednocení Itálie.

PRÁVO: - 
- Cod Napoleon - ovlivnil it. právní vývoj
- 1827 - Zákoník civilní a trestní
- rakouský AGV platí v Neapolsku
- Toskánsko: reforma pr. řádu = zrušen trest smrti
- Král. obojí Sicílie- Cod Civil, 1919 nahrazen
- Statuta Albertova - zavádí volební cenzus
- 1865 - sjednocení pr. řádu. Občanského, trestního i ???. Zaveden obč. sňatek; oddělení civilních od vojenských věcí.


