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POJEM

• Súbor právnych noriem 

upravujúcich vzťahy v 

cirkvi a medzi jej členmi

• Do 11. storočia obsah 

zistiteľný z Biblie, záverov 

ekumenických koncilov, 

názorov cirkevných 

otcov, dekréty pápežov 

a fragmentov rímskeho 

práva



1. kodifikácia
• Okolo roku 1140 spisuje 

mních Gratian dielo 
Concordia discordantium
canonum

• Scholastická metóda –
snaha o zosúladenie 
rozporov cez aplikáciu 
pravidiel dialektickej 
logiky

• Ratio temporis, ratio loci, 
ratio significationis a ratio
dispensationis



Gratiánov dekrét
• Pozostáva z častí vybraných z roztrúsených manuskriptov 

alebo z predchádzajúcich diel (napr. Anzelm z Luccy, 

Ivo z Chartres, výňatky z Etymológie Izidora zo Sevilly)

• Asi tretina diela obsahuje odkazy na učenie cirkevných 

otcov

• Základné členenie: dištinkcie (distinctiones) a kauzy 

(causae)

• Okolo roku 1170 (Gratián zomiera okolo roku 1150) sú 

doplnené časti  De Consecratione a De poenitentia a

dekrét nadobúda definitívnu podobu

• Nikdy oficiálne nepromulgovaný, ale akceptovaný ako 

právo



Liber extra
• 1188-1226 - 5 

súkromných kompilácií 
neskorších pápežských 
dekrétov

• 1234 pápež Gregor IX 
promulguje rozsiahlu 
zbierku

• 5 kníh (judex, judicium, 
clerus, conubia, 
crimen)



Neskoršie zbierky

• 1298 – Bonifác VIII. 

promulguje novú 

kolekciu dekrétov Liber

sextus

• 1314 – Klement V (resp. 

Ján XXII) promulgujú

Decretales

Clementinae



Vznik kánonického 
Corpusu

• 1500 – francúzsky právnik 
Jean Chappuis
systematizuje zbierky do 
jednotnej zbierky Corpus 
iuris canonici

• Časti: Decretum, Liber Extra, 
Liber Sextus, Clementinae + 
Extravagantes Johannis XXII 
a Extravagantes communes

• Autoritatívny text: 1582

• Nezmenený do 1917



Ius civile vs. Ius
canonicum

Ius civile Ius canonicum

• Uzavretý a kompletný 
systém

• Nikde nie je výhradne 
aplikované

• Cieľ: zabezpečiť 
všeobecné blaho a 
pozemskú existenciu 
osôb a spoločenských 
štruktúr (pro
temporalium cursu
rerum)

• Otvorený systém a 

nekompletný 

(subsidiarita ius civile D. 

10 p.c.6)

• Aplikované na 

cirkevných súdoch

• Cieľ: zabrániť strate 

duše a zabezpečiť 

nebeskú spásu (pro

aeterna vita)



Subsidiarita ius civile v 
ius canonicum

• Prípadová štúdia: Môže heretik vyslúžiť krst?

• Laurentius Hispanus v Glossa Palatina ku 

Gratiánovmu Dekrétu tvrdí, že áno

• Dôvod:

• Podľa Justiniánskych Inštitúcií môže nevlastník 

previesť vlastnícke právo na inú osobu ako keď 

predáva založenú vec ak dlh ktorý záloh 

zabezpečoval nebol zaplatený (I. 2.8.1)

• Analogicky heretik môže vyslúžiť sviatosť aj keď sám 

sviatosť nemá (glosa k D. 4.c.23)



Konflikt ius civile a ius
canonicum

• 494 – pápež Gelasius I. vyhlasuje, že svetu vládnu 

dve dignitates – auctoritas sacrata Pontificum a 

regalis potestas

• Accursius – pápež vo svetských veciach ako cisár v 

duchovných nemajú žiadnu autoritu (nec papa in 

temporalibus nec imperator in spiritualibus se

debeant immiscere)

• Cinius z Pistoiae - Cirkev si uzurpuje úplnú právomoc 

z dôvodu hriechu (Ecclesia sibi usurpavit ratione

peccati totam iurisdictionem)



Jurisdikcia ius canonicum
• Ratio persona a ratio materiae

• Ratio materiae: 

• Trestné právo – napr. nevera a znásilnenie (X. 4.7.; 
X.5.16), bigamia (X. 1.21), defamácia (X. 5.2), krivé 
svedectvo (X. 5.12), fyzické násilie (X. 5.36), vražda 
(X.5.12), krádež (X. 5.18)

• Súkromné právo – intervencia do inštitútov pokladaných 
cirkvou za obzvlášť nebezpečné pre dušu, napr.  
vypožičanie (X.3.15), úschova peňazí (X. 3.16), kúpa a 
predaj (X. 3.17), pôžička a úroky (X. 5.19), pôžičky 
zabezpečené zálohom (X. 3.21), dary (X. 3.24)

• Okrem toho takmer výlučná právomoc v rodinnom 
práve a dedičskom práve 



Prínos v súkromnom 
práve

• Rozvoj inštitútov manželského a dedičského práva

• Vecné práva: zavedenie actio spolii

• Záväzkové práva: prechod od rímskeho princípu ex 
nudum pactum non oritur actio (z holých dohôd 
nemožno žalovať) k pacta sunt servanda (dohody 
treba dodržiavať)



JUDr.
• Ius canonicum ako mladšia disciplína práva sa 

začala vyučovať na univerzitách 

• Pôvodne samostatná výučba od ius civile, neskôr 

spolu s týmto odvetvím

• Ius civile a ius canonicum vytvárajú systém 

stredovekého európskeho univerzálne platného 

všeobecného práva (ius commune)

• Osoba vzdelaná v obidvoch systémoch bola 

vzdelaná v oboch právach – utrumque ius

• Etymologický pôvod akademického titulu JUDr. (iuris

utriusque doctor)



Ďakujem za pozornosť


