
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 
matricole pari (prof. Tommaso dalla Massara) 

 
 
Fonti del diritto: 
 
Gai 1.1-7: 1. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim 
communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius 
constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; 
quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos 
peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. 
Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure 
utitur. Quae singula qualia sint, suis locis proponemus. 2. Constant autem iura populi 
Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis 
eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. 3. Lex est, quod populus iubet 
atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo 
eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et 
patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim 
patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed 
postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent: 
Itaque eo modo legibus exaequata sunt. 4. Senatus consultum est, quod senatus iubet 
atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis [de ea re] fuerit quaesitum. 5. 
Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec 
umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem 
imperium accipiat. 6. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed 
amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in 
provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, 
quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent; nam in 
provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his 
provinciis non proponitur. 7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, 
quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, 
id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit 
sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.  
 
 
Definizione di ius: 
 
D. 1.1.1 pr.-1 (Ulp. 1 inst.): Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris 
descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars 
boni et aequi. 1. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et 
boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito 
discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque 
exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam 
affectantes. 
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