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Cílem této studie je představit condictio jako výrazný prvek římského práva, jako originální výtvor římské právní vědy, který měl zcela
zásadní vliv na pozdější nauku o bezdůvodném obohacení. Nejprve
vyložím, jaký je smysl a podstata condictio v římském právu a jaký je
vliv přirozeného práva na tento institut. Dále budu věnovat pozornost
případům, v nichž poskytovali klasičtí římští právníci žalobu condictio podle civilního práva, neboť došlo k právnímu jednání, které má
za následek převod vlastnického práva (datio), a případům, v nichž
posoudili římští právníci situaci obdobně, ale jelikož nedošlo k datio, museli použít žaloby praetorského práva. V této části jsem nucen
zkoumat, do jaké míry jsou právní fragmenty v Digestech zasaženy interpolacemi, abychom dokázali odlišit klasické právo od justiniánského. Pozornost budu rovněž věnovat procesnímu aspektu condictio se
záměrem zachytit změnu charakteru kondikce v legisakčním a formulovém procesu, jehož vývoj je zakončen praetorským ediktem. Actio
rerum amotarum a condictio furtiva jsou jako zvláštní případy obohacení, které bylo způsobeno deliktem, traktovány zvlášť. Ve druhé části
práce se pak budu zabývat justiniánskou úpravou condictionum. Velký důraz bude kladen zejména na systematické uspořádání, jež mělo
nesmírný vliv na další právní vývoj. Poslední část práce je věnována
dalším osudům condictionis v rámci pandektního práva a moderního občanského práva, které mělo vliv na utváření českého právního
myšlení. Zvláštní pozornost je věnována otázce condictionis sine causa
generalis a myšlence aplikace této představy, která byla vlastní zejména
škole glosátorů, do moderního českého občanského práva.
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