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NA CESTU A DO VIENKA

PROF. JUDR. JOZEF BEŇA, CSC.
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE
HLAVNÝ REDAKTOR HTI

Pristupujeme k editovaniu ná�ho nového
periodika pre mladých právnych vedcov HIS-
TORIA ET TEHORIA IURIS (HTI) v roku,
keď uplynulo 92 rokov od zalo�enia časopisu
�Právny obzor� � prvého slovenského právnic-
kého časopisu, najstar�ieho slovenského od-
borného časopisu vôbec. Máme na čo nadväzo-
vať, čo prevziať a pestovať. S �Právnym obzo-
rom� sú spojené začiatky, zrod slovenskej
právnej vedy; formovanie slovenského práv-
nického názvoslovia, kontext ustanovenia pr-
vej slovenskej univerzity a o dva roky neskôr
prvej slovenskej právnickej fakulty.

J. Beňa     Snímka: J. Puchovský

�Sme bez názvoslovia, nevieme sa o právnych veciach jeden s druhým
v na�ej materinskej reči zhovárať, tým menej vieme niečo poriadne napísať.�
Tak písal svojho času JUDr. Emil Stodola, zakladateľ a redaktor �Právneho
obzoru�, ktorý ho začal vydávať na vlastné náklady. Počet slovenských ad-
vokátov na prelome storočí a do roku 1918 nepresahoval súčasne sto osôb
a počet �tudentov právnikov vrátane advokátskych koncipientov ani �tyrid-
sať, hovoria údaje JUDr. Vladimíra Fajnora, prvého prezidenta Najvy��ieho
súdu ČSR, profesora Univerzity Komenského a spoluautora prvej učebnice
slovenského súkromného práva. V Československej republike sa spisovná
slovenčina rozvinula aj do oblasti justície, do administratívy, zákonodarstva
i do právnej vedy. Spolu s Pravidlami slovenského pravopisu v r. 1953 bol
vydaný aj Právnický terminologický slovník. Predsedom odbornej komisie
bol JUDr. Adolf Záturecký a stálym členom aj prof. �. Luby. Protagonistami
tohto vývoja boli v určujúcom rozsahu u� absolventi slovenských právnic-
kých fakúlt (pôvodnej jednej, od roku 1974 dvoch, po rokoch 1995 a 1997
�tyroch).

Vďaka práci na�ich predchodcov a učiteľov mô�eme mať dnes iné vý-
chodiská, dávať si nové úlohy. Cieľom tohto projektu je rozvinúť novú formu
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odbornej prípravy �tudentov, u� doktorandov a mladých pedagógov prostred-
níctvom di�tančného �túdia metodiky prezentovania vedeckej práce, jej pub-
likovania vo vedeckom časopise pod názvom HISTORIA ET THEORIA
IURIS, ktorý má a bude mať multimediálny charakter (v limitovanom nákla-
de bude okrem elektronickej vychádzať aj v printovej podobe). Bezplatne
bude k dispozícii v�etkým katedrám a doktorandom právnických fakúlt na
Slovensku. Ná� časopis poskytne taktie� priestor na pravidelné prezentovanie
vedecko-metodologických usmernení mladých právnych vedcov z pera re-
nomovaných autorov v tejto oblasti a odborné príspevky najmä pre doktoran-
dov. Expertná rada časopisu formou recenzných posudkov individuálne ka�-
dému prispievateľovi poskytne svoje rady, pripomienky, námety. Skúsení
star�í kolegovia sa takto budú venovať mlad�ím, svojim nasledovateľom na
poli jurisprudencie.

Sme otvorení pre prispievateľov, doktorandov a postdoktorandov zo v�et-
kých vysoko�kolských �tudijných programov, ako aj pre talentovaných �tu-
dentov vo vednom odbore právo, nie iba zo �tudijného programu teória a de-
jiny práva.

Dedičstvo na�ich slovenských právnikov nás zaväzuje, motivuje. Pohy-
bujeme sa v európskom priestore, univerzitnom, doktorandskom, vedeckom �
v dimenzii vedy o práve, jurisprudencii. Nu�, za�elajme si na cestu a do
vienka nového časopisu dobrý vietor do plachiet.
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PRINCÍP PRÁVNEJ ROVNOSTI V ÚSTAVE 9. MÁJA,
REALITA ALEBO FIKCIA?
JUDR. ANDREA LICHÁ
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Abstrakt

Predkladaný príspevok je zameraný na analýzu Ústavy 9. mája z pohľadu
koncepčných mo�ností realizácie v nej obsiahnutého katalógu základných práv
a slobôd, pričom osobitý dôraz kladie autor v tomto kontexte na triedny charakter
práva v danom historickom období vo vzťahu k princípu rovnosti v práve ako zá-
kladnému predpokladu realizácie práva.

LICHÁ, Andrea: Princíp právnej rovnosti v Ústave 9. mája, realita alebo
fikcia? HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 6 � 18.

Prijatie Ústavy 9. mája bolo v roku 1948 spojené s veľkou slávou. Od ús-
tavy, ktorá bola označovaná ako Magna Charta Československého ľudu1, sa
očakávalo, �e bude �pevným právnym základom nového re�imu, základom
právneho poriadku, ktorý uľahčí cestu k vy��ej spoločenskej forme � socia-
lizmu.�2 Prvýkrát v dejinách Československa deklarovala toti� ústava ľuďom
sociálne istoty, ako sú: právo na prácu, odmenu za prácu, odpočinok po práci,
právo na zabezpečenie v starobe a chorobe a v neschopnosti pracovať, právo
na bezplatné vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, pričom za ich záruku bol
pova�ovaný spôsob organizácie a riadenia hospodárstva pod vedením KSČ
vo v�eobecnom záujme. Na druhej strane sa v�ak ústava spájala aj s odhodla-
ním k boju za zachovanie nového zriadenia pred vnútorným, ale i vonkaj�ím
nepriateľom, k čomu mala byť sama ústava zodpovedajúcim, a najmä účin-
ným nástrojom.

Ústava 9. mája, ktorá sa rodila vo veľmi rozpornej predfebruárovej
atmosfére politického pluralizmu, tak nakoniec sama v sebe túto ideovú roz-
pornosť obsiahla, čo sa prejavilo v ka�dej sfére spoločenského �ivota, osobit-
ne v�ak v problematike základných práv a slobôd. Práve preto sa zrejme
v odbornej literatúre stretávame z názormi, �e Ústava 9. mája �bola od po-
čiatku iluzórna ... mala zaznamenať prechod od kapitalizmu k socializmu ...
�lo o diktatúru proletariátu, čím treba rozumieť diktatúru stranícku a jej pod-

                                                            
1 BUDOVATEĽ, roč. X., 1948, č. 136.
2 Z prejavu K. Gottwalda na 114. schôdzi ÚNZ: VÝCHDOSLOVENSKÁ PRAV-

DA, roč. IV, 1948, č. 106, s. 1.
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riadenej �tátnej byrokracii.�3 Hoci bola teda pova�ovaná za pomerne dobre
juristicky spracovanú, kon�tatuje ďalej P. Pe�ka, �e: �nikdy v histórii komu-
nistických ústav nedo�lo k takému rozpolteniu právnickej ústavy a faktických
ústavných pomerov ako tomu bolo v prípade Ústavy 9. mája�. Hovorí tie�
o úplnej nominálnej hodnote tejto ústavy, lebo parlamentarizmus a súkromné
vlastníctvo, ktoré proklamovala, s komunistickou diktatúrou podľa jeho názo-
ru zlučiteľné nie sú: �Ústava 9. mája 1948 fakticky prestala platiť skôr ne�
bola prijatá, v ekonomike skoro po svojom prijatí.�4 Podobný názor, �e: �zá-
kladným predpokladom prijatia tejto Ústavy bolo prevzatie moci KSČ, kedy
mohol a bol, v súlade s teóriou marxizmu-leninizmu, priradený jednotlivým
in�titútom triedny obsah. Viaceré postuláty demokracie vyjadrené v Ústave
sa tak v konkrétnej praxi poru�ovali respektíve nere�pektovali, čím sa dal po-
stupne priechod mnohým nezákonnostiam.�5 Podobe tie� hodnotí stav zákon-
nosti po prijatí Ústavy 9. mája i J. Kuklík, keď v súvislosti s uplatňovaním
Ústavy 9. mája uvádza: �stále sa viac prejavoval rozpor medzi ústavou na
papieri a ústavou v praxi.� Hodnotenie uplatňovania Ústavy 9. mája z po-
hľadu súčasnosti v týchto prípadoch v�ak popisuje následok, otázka v�ak je,
aká bola príčina tohto rozporu medzi formálnou a faktickou ústavou?

Ilúzia prirodzenoprávnej koncepcie

Ako sme u� kon�tatovali v úvode, Ústava 9. mája vznikla v období zo-
strujúceho sa ideového boja, boja o koncepciu ústavy, pričom sa tento rozpor
nemohol nepreniesť i do ústavy samotnej. Stav uplatňovania ústavy v�ak po-
značila neúprimnosť túto ideovú rozpornosť pripustiť. Najpresnej�ie to pri-
tom vystihuje výrok generálneho spravodajcu ústavy V. Procházku, ktorý
o koncepcii ústavy hovoril takto: �v prvej kapitole Ústavy ide predov�etkým
o občana ako o človeka, ako o osobnosť, čím nadväzujeme na tradíciu fran-
cúzskych revolučných ústav z rokov 1791 � 1793 a potom z roku 1848, ktoré
kládli na čelo ústav prehlásenie práv človeka a občana. Ostatných �esť kapi-
tol je venovaných �tátnemu zriadeniu, týchto �esť kapitol, je v podstate čo do
rozsahu najväč�ou časťou ústavy, ak by v�ak nebolo posledných dvoch kapi-
tol, boli sme cez mnohé zlep�enia e�te stále �tátom v podstate liberalistickým,
�tátom prostej politickej demokracie. Sociálne práva a iné vymo�enosti by tak
boli len okrasou. Kapitoly o národných výboroch a hospodárskom zriadení
tak dávajú ostatným pravý zmysel.�6 Ak by sa toti� toto tvrdenie zakladalo na
                                                            
3 PE�KA, P.: Úvahy nad popřením ústavnosti. In.: Zborník príspevkov: Vývoj práva

v Československu v rokoch 1945 � 1989. Praha : Karolinum, 2004, s. 213.
4 Tam�e, s. 206.
5 CIBULKA, Ľ. � POSLUCH, M.: �tátne právo Slovenskej republiky. �amorín :

Heuréka, 2003, s. 153.
6 OBRANA ĽUDU, roč. IV, 1948, č. 95, s. 4.
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pravde, znamenalo by potom �nadviazanie na tradície francúzskych revoluč-
ných ústav� prijatie prirodzenoprávnej teórie ako hlavného ideového základu
pre tvorbu koncepcie ústavy, pri vychádzaní z marxizmu, ktorý prirodzeno-
právnu teóriu zavrhoval pre jej metafyzický základ ako nevedeckú a� �peku-
latívnu, v�ak bola takáto koncepcia absolútne neprijateľná.7 Prirodzeno-
právna koncepcia zalo�ená na deľbe moci a na preferencii slobody, sebestač-
nosti jednotlivca nadaného istou skupinou práv chrániacich ho pred zneu�itím
�tátnej moci, bola v marxizme postavenom na metóde historickomateria-
listického dialektizmu pre revolučne ladené monopolné snahy pova�ujúce za
prvotný hriech práve jedno z prirodzených práv, akým je súkromné vlastníc-
tvo, nepou�iteľná. Pre historizmus, a tým i marxizmus bola charakteristická
snaha o uskutočnenie celkovej prestavby spoločnosti, ako hovorí K. Popper,
bola preň typická �... ambícia ovládnutia kľúčových pozícií a posilnenie úlo-
hy �tátu, a� kým nebude toto�ný so spoločnosťou a z týchto kľúčových pozícií
potom pôsobí tak, aby získal moc, prostredníctvom ktorej ovládne sily, ktoré
modelujú budúcnosť spoločnosti buď ich zadr�aním alebo prispôsobením
spoločnosti tomuto vývoju.�8

Prirodzenoprávna koncepcia tak ako bola načrtnutá francúzskou
Deklaráciou práv človeka a občana vychádzala toti� z priority jednotliv-
ca, z ochrany jeho �ivota, slobody a majetku, zabezpečujúc tak istú mie-
ru jeho nezávislosti či sebestačnosti. Marx v�ak pova�oval sebestačnosť
a slobodu zalo�enú na ochrane súkromného vlastníctva za iluzórnu, preto�e
súkromné vlastníctvo pokladal za koreň ľudského odcudzenia ako nosného
motívu marxistickej filozofie, preto ochrana súkromného vlastníctva sa
u Marxa spájala s nebezpečenstvom zotrvania, či dokonca prehlbovania tohto
odcudzenia, preto�e to explicitne znamenalo ochranu materiálnej nerovnosti
medzi ľuďmi, ktorej bol odporcom. Rovnosť pred zákonom preto pre kolek-
tivistickú koncepciu nebola ničím iným ne� aplikáciou �rovnakých pravi-
diel na nerovných ľudí�. Odmietaním súkromného vlastníctva teda ne�iada
len materiálnu rovnosť, ale zároveň i dosiahnutie ideálneho stavu, kedy by
boli �rovnaké pravidlá aplikované na rovných ľudí�.

Ideálny stav v�ak podľa Marxa nie je mo�né dosiahnuť okam�ite a je nut-
ný na nevyhnutnú dobu prechodný stav, kedy po revolučnom uchopení moci
proletariátom ten zru�í súkromné vlastníctvo ako základ �tátu násilia men�iny
                                                            
7 �My�lienka ľudských práv bola pre kresťanský svet objavená a� v minulom storočí.

Nie je človeku vrodená, človek ju iba dobýva v boji proti historickým tradíciám,
v ktorých bol doteraz vychovaný. Ľudské práva teda nie sú darom prírody, nie sú
venom doteraj�ích dejín, ale odmena za boj proti náhode zrodenia a proti výsa-
dám, ktoré dejiny dosiaľ odkazovali s pokolenia na pokolenie a mô�e ich mať len
ten kto si získal a zaslú�il.� MARX, K. � ENGELS, F.: Svätá rodina a iné rané fi-
lozofické spisy. Bratislava : VPL, 1963, s. 37.

8 POPPER, K.: Bieda historizmu. Praha : SPN, 1994, s. 73.
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nad väč�inou, no preto�e k potvrdeniu revolúcie bude nevyhnutné vysporia-
dať sa z jej odporcami, stane sa �uplatňovanie nerovnakých pravidiel na
rovnakých ľudí na čas e�te �iaducim�.

Prax nielen v Československu v�ak so sebou priniesla okrem pokusu ur-
čitým spôsobom naplniť túto teóriu i otázku mo�nej dĺ�ky prechodného ob-
dobia, preto�e podmienkou dosiahnutia ideálu aplikácie rovnakých pravidiel
na rovnakých ľudí bolo vytvorenie beztriednej spoločnosti, teda neexistencia
reakcie ohrozujúcej ľudovodemokratické zriadenie, čo sa napríklad aj v čase
trvania studenej vojny ukázalo ako nanajvý� problematické.

Rovnosť pred zákonom alebo rovnoprávnosť?

Hoci teda charakter I. kapitoly Ústavy 9. mája venovanej úprave práv
a povinností občanov vzhľadom na umiestnenie, �truktúru, rozsah úpravy,
ako aj vzhľadom na úpravu subjektu práv a povinností, kore�pondoval s pri-
rodzenoprávnou koncepciou, kde �tát uznáva existenciu spomínanej skupiny
práv a ich vyjadrením v ústave sa stávajú s jeho súhlasom súčasťou pozitív-
neho práva. Podstatným, ak nie priam kľúčovým odlí�ením sa od tejto kon-
cepcie v�ak bolo práve nahliadanie na rovnosť v postavení subjektov práv
a povinností, ktoré sa ich obsiahnutím v právnej norme stali súčasťou vyjad-
renia princípu rovnosti v práve. Tento princíp pritom zahŕňa v sebe dve roz-
dielne zlo�ky, a to:

� rovnosť pred zákonom a
� rovnoprávnosť.9

Toto rozlí�enie, zavedené mimochodom u� J. S. Millom10, vychádza z to-
ho, �e kým rovnosť pred zákonom je rovnosťou v aplikácii práva, teda �e
právne normy budú aplikované bez rozdielu, kedy za rovnakých podmienok
nastanú rovnaké následky, pričom tieto podmienky stanoví právny poriadok.
Účelom je tak poskytnutie rovnakej právnej ochrany právam v�etkým práv-
nych subjektov pred svojvôľou vo vzťahu k týmto subjektom. Na rozdiel od
toho rovnoprávnosť znamená presadzovanie obsahovej rovnosti, čo znamená,
�e právna norma nesmie obsahovať prvky diskriminácie či privilégií. Sú-
hrnne mo�no teda kon�tatovať, �e princíp rovnosti v práve vyjadruje po�ia-
davku rovnakého zaobchádzania so v�etkými subjektmi práv, a to v súlade so
zakotvením kritérií na obsahovú rovnosť v ka�dej právnej norme.

                                                            
  9 VEČEŘA, M.: Princip právní rovnosti, svoboda a spravedlnost. In: (Ne)Rovnosť

a rovnoprávnosť. Zborník z medzinárodnej konferencie �Právne vedy a ich prínos
k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ.� Bratislava :
SAP, 2005, s. 24.

10 MILL, J. S.: Utilitarianism. In: Warnock, M. (ed.): On Liberty. London : Collins,
1962, s. 301.



HTI č. 1/2009

10

Rovnosť pred zákonom v Ústave 9. mája

Ústavnému princípu rovnosti pred zákonom je v Ústave 9. mája veno-
vaný § 1. Dôle�itosť tohto princípu spočíva v jeho smerovaní k naplneniu
účelu právneho poriadku, akým je regulácia určitých spoločenských vzťahov,
ktorou sa zároveň sleduje plnenie potreby spoločenskej integrácie. Prostred-
níctvom právneho poriadku ako systematicky usporiadaného súhrnu práv-
nych noriem, základom ktorých je ústava ako zjednocujúca norma najvy��ej
právnej sily, sú tak vyjadrené znaky spoločensky �iaduceho správania. Ak by
teda právo nezaväzovalo ka�dého rovnako, nemohlo by plniť svoj účel.

V zhode s tým kon�tatovala Ústava 9. mája, �e: �V�etci občania sú si
pred zákonom rovní.� A ďalej tie� hlásala rovnosť postavenia mu�a a �eny
tak, �e: �mu�i a �eny majú rovnaké postavenie v rodine i v spoločnosti a rov-
naký prístup k vzdelávaniu i ku v�etkým povolaniam, úradom a hodnostiam.�

Ustanovenie týkajúce sa rovnosti pred zákonom sa v�ak vzhľadom na u�
vy��ie naznačený problém nestalo súčasťou ústavy bez problémov. E�te
v júli 1947 pritom predlo�il generálny spravodajca systematický návrh, kde
ustanovenie § 1 znelo:

�V�etci občania či mu�i alebo �eny majú rovnaké práva a rovnaké po-
vinnosti ... v�etci obyvatelia Československej republiky po�ívajú v rovnakých
medziach ako �tátni občania tejto republiky na jej území plnej a absolútnej
ochrany svojho �ivota i svojej slobody, nehľadiac na to, akého sú pôvodu,
�tátnej príslu�nosti, jazyka, rasy, nábo�enstva. Úchylky z tejto zásady sú ne-
prípustné. Ak to medzinárodné právo nedovoľuje.11 K opätovnej zmene ná-
vrhu generálneho spravodajcu do�lo u� v októbri 1947, kde bol § 1 sformu-
lovaný takto: �V�etci občania sú si pred zákonom rovní a �tát sa stará, aby
sa v�etkým občanom dostalo rovnakých mo�ností a príle�itostí k rozvoju
a uplatneniu osobnosti.�12

Z jednotlivých návrhov, ako aj z konečného znenia § 1 v Ústave 9. mája
je potom zrejmé, �e kým prvá časť ustanovení je v zásade rovnaká, relevan-
tná je tá časť ustanovení, ktorá zásadu rovnosti pred zákonom do istej miery
vysvetľuje či interpretuje, čo do rozsahu úpravy. Rovnosť je teda nutné po-
nímať ako ústavný princíp, a to z hľadiska realizácie ústavy ako najvy��ej
právnej sily, ktorá je prameňom ďal�ej legislatívnej činnosti, aj ako princíp

                                                            
11 V ústave 1960 článok 20 hovoril: �V�etci občania majú rovnaké práva a povin-

nosti.� �Rovnoprávnosť v�etkých občanov bez zreteľa na národnosť a rasu je za-
ručená, ... mu�i a �eny majú rovnoprávne postavenie v rodine, v práci a vo verejnej
činnosti, ... spoločnosť pracujúcich zaisťuje rovnoprávnosť občanov vytváraním
rovnakých mo�ností a rovnakých príle�itostí vo v�etkých oblastiach �ivota spoloč-
nosti.�

12 KAPLAN, K.: Príprava Ústavy 9. mája 1948. Súbor dokumentov. Praha : ÚSD
AV ČR, 1993, s. 236.
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tvorby práva, pričom k zohľadneniu tohto princípu rovnosti subjektov v prá-
vach a povinnostiach mô�e dôjsť jednak samotnou aplikáciou tohto ústavné-
ho článku na konkrétny prípad, ale tie� mô�e dôjsť k jeho aplikácii pri reali-
zácii ústavy prostredníctvom noriem ni��ej právnej sily, v procese tvorby
práva. Hľadí sa tým pritom v tom naj�ir�om slova zmysle na potrebu ochrany
men�ín pred diskrimináciou, a to z tých najrôznej�ích dôvodov.

Z tejto perspektívy by bol potom najvyhovujúcej�ím návrh z júla 1947,
v ktorom sa ochrana poskytuje v�etkým občanom v rovnakých medziach, pl-
ná a absolútna ochrana svojho �ivota i svojej slobody, nehľadiac na to,
akého sú pôvodu, �tátnej príslu�nosti, jazyka, rasy, nábo�enstva, čím by
bol do Ústavy 9. mája v podstate prenesený § 106 ods. 2 ústavnej listiny č.
121/1920 Zb., ktorej ústavný vzor sa mal pri príprave Ústave 9. mája nasle-
dovať.

Na druhej strane v�ak stojí socialistická idea rovnosti materiálnej, ktorá
vychádza z toho, �e rovnosť pred zákonom je �len aplikáciou rovnakých
pravidiel na nerovnakých ľudí�, a to nerovnakých práve v zmysle materiál-
nom. Z tohto dôvodu potom učenie smerujúce k absolútnej rovnosti a slobo-
de, ktorých podkladom je materializmus, pova�uje za predpoklad rovnosti
pred zákonom rovnosť materiálnu, a teda zru�enie súkromného vlastníctva,
ktoré je zdrojom tejto nerovnosti a ktoré tak zároveň tvorí základ �tátu a prá-
va v ňom ako triedne zameraného a slú�iaceho len úzkej skupine súkromných
vlastníkov. V tomto ponímaní mal �tát po zrealizovaní socialistickej revolú-
cie, ktorej výsledkom bude uchopenie moci proletariátom ako triedy, ktorá
nedisponuje súkromným vlastníctvom, byť polo�ený základ jeho odumiera-
nia spolu s právom a politikou, ktoré na ňom spočívajú. Kým v�ak dôjde
k definitívnemu zániku �tátu a práva a politiky, je potrebný �tátny mechaniz-
mus a právo ako donucovací prostriedok na vytvorenie beztriedneho spolo-
čenstva. �tát, v ktorom moc patrí proletariátu, sa postará o materiálnu rov-
nosť tak, aby mal ka�dý rovnakú príle�itosť a mo�nosť rozvíjať a uplatňovať
svoju osobnosť. Pre tento prípad by potom vyhovovalo skôr ustanovenie ná-
vrhu z októbra 1947, v ktorom § 1 znel: �V�etci občania sú si pred zákonom
rovní a �tát sa stará, aby sa v�etkým občanom dostalo rovnakých mo�ností
a príle�itostí k rozvoju a uplatneniu osobnosti ...�, tento spôsob zakotvenia
princípu rovnosti by v�ak tu nadobúdal význam a� v kontexte nutnosti súladu
záujmov jednotlivca so záujmami celku.

Hoci teda princíp rovnosti pred zákonom Ústava 9. mája zakotvila, na zá-
klade vy��ie spomínaných skutočností mo�no pova�ovať jeho dôslednú reali-
záciu za nemo�nú. V Ústave 9. mája vychádzalo toti� zakotvenie tohto prin-
cípu z tézy, �e rovnosť pred zákonom pri zachovaní materiálnej diferenciácie,
ktorej základným prvkom je súkromné vlastníctvo, je len ilúzia. Základom
socialistického práva, predov�etkým v prvej etape výstavby socializmu, tak
nebola jeho rovnosť, ale práve naopak jeho triednosť, ktorej cieľom bolo
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v�emo�ne chrániť záujmy vládnucej triedy � proletariátu. V tejto etape malo
výrazne represívny charakter, tzv. triedno-potlačovateľský, aby sa tak i jeho
prostredníctvom donútenia (fyzického, psychického, ekonomického) vytvo-
rila jednotná u� beztriedna spoločnosť.13

K zaujímavému paradoxu potom vedie skutočnosť, �e hoci bola Ústava 9.
mája, ako aj právne kódexy, ktoré boli výsledkom právnickej dvojročnice
a ktoré boli vydávané na jej základe triedne zamerané a smerovali k ochrane
a naplneniu vôle a záujmov pracujúceho ľudu, vychádzali tieto, i keď v ob-
medzenej miere, ale zo zachovania súkromného vlastníctva.14 Vytvoril sa tým
pritom pozoruhodný stav dvojakej nerovnosti, a to jednak zalo�enej na ne-
rovnosti materiálnej, vyplývajúcej z miery zachovania súkromného vlastníc-
tva, a jednak z triednosti vyplývajúcej z preferencie záujmov proletariátu,
jednoducho to znamenalo aplikáciu �nerovnakých pravidiel na nerovných
ľudí�, pričom obe tieto protichodné idey nachádzali svoje právne vyjadrenie
práve v Ústave 9. mája, ktorej základným predpokladom ako zjednocujúceho
právneho predpisu mala byť jednota, ktorá je zároveň predpokladom jej
efektívneho pôsobenia, ako aj pôsobenia celého právneho poriadku.

Takýto stav právnej neistoty pritom do istej miery umo�ňoval, a tie� do
istej miery i znásoboval stav právnej vedy v 50-tych rokoch, kedy bol podľa
vzoru ZSSR uplatňovaný subjektivistický, voluntaristický, a najmä antiso-
ciálny charakter práva opierajúci sa o definíciu práva podľa Stalinovho
spriaznenca a právneho teoretika A. Vy�inského, ktorého koncepcia práva pl-
ne kore�pondovala s potrebami tzv. doby kultu osobnosti, keď bolo právo
pova�ované bez ohľadu na materiálne podmienky spoločnosti za to, čo vyho-
vuje vládnucej triede, v skutočnosti v�ak to, čo vyhovuje mocenskej elite
komunistickej strany.

Triednosť práva z pohľadu obsahu práva ako takého, a ani z pohľa-
du jeho realizácie rozhodne nie je vyjadrením princípu rovnosti. Jej
zmyslom či účelom v tomto období nebolo vyrovnať podmienky pre pôsobe-
nie men�iny, úmysel nebol túto men�inu chrániť (Ústava 9. mája sa zamerala
                                                            
13 �AMALÍK, F.: Úvod do sociologie práva a politiky. Praha : SPN, 1964.

Práve mo�nosťou inklúzie triedneho nepriateľa sa marxizmus zásadne odli�uje od
totalitnej idey fa�izmu a nacizmu, ktoré inklúziu nepripú�ťajú, jedinou mo�nosťou
je vyčlenenie a následne likvidácia nepriateľa.

14 Ústava 9. mája tak kon�tatuje v § 8 a § 9, upravujúcim majetkovú slobodu, kedy
v § 8 hovorí: �v medziach v�eobecných právnych predpisov mô�e ka�dý občan na-
dobúdať na ktoromkoľvek mieste Československej republiky nehnuteľnosti a iný
majetok a vykonávať tam zárobkovú činnosť.� V § 9 ods. 1 sa ďalej uvádza, �e �...
súkromné vlastníctvo mo�no obmedziť len zákonom ...�, a tie� v ods. 2, v znení:
�... vyvlastnenie je mo�né len na základe zákona a za náhradu, ak nie zákonom
stanovené, �e sa náhrada dávať nemá ...�, a v ods. 3: �... nikto nesmie zneu�ívať
vlastnícke právo ku �kode celku.�
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len na zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia), ale práve naopak presvedčiť
ju alebo prinútiť, aby sa stala súčasťou väč�iny a aby sa tak delenie na men-
�inu a väč�inu mohlo raz a nav�dy skončiť. To by v�ak znamenalo, �e by
v�etci mali byť nielen na rovnakej materiálnej úrovni, ale i rovnakej mienky,
a práve táto snaha o unifikáciu ľudského myslenia na báze realizácie vôle ro-
botníckej triedy pod vedením komunistickej strany výrazne predznačila spô-
sob realizácie Ústavy 9. mája v oblasti základných práv a slobôd, ale
i v iných oblastiach, hospodársku nevynímajúc, hoci podstatou marxistického
učenia je práve historicko-dialektický materializmus.

V otázke koncepcie základných práv a slobôd, preto mo�no pri vylúčení
prirodzenoprávnej koncepcie a zároveň i vylúčení, �e by i�lo o koncepciu po-
zitívnoprávnu, kedy pozitívne právo je na rozdiel od prirodzenoprávnej kon-
cepcie samo základom základných práv a slobôd, a tie� s poukazom na
ideovú nejednotnosť v ústavnej úprave v oblasti základných práv a slobôd,
mo�no hovoriť skôr o ústavnej bezkoncepčnosti v otázkach ochrany základ-
ných práv a slobôd.15

Článok výnimočného zákonodarstva pre ochranu republiky a jej
záujmov

Nejasná, vnútorne rozporná ústavná úprava základných práv a slobôd
v tomto období mô�e viesť k názoru, �e pre uplatňovanie základných práv
a slobôd obsiahnutých v ústave bol rozhodujúci momentálny účel práva,16
pričom rozhodujúci význam mohol byť pripisovaný nie ústave, ale často
�obyčajnému zákonu�, akým bol napríklad i zákon č. 213/1948 Zb. o úpra-
ve niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov, ktorý by v tomto
význame funkciu ústavy vo veci prameňa tvorby a realizácie práva aj v ob-
lasti základných práv a slobôd fakticky nahradil.17

Tento zákon prijatý 21. júla 1948 upravoval toti� činnosť akčných výbo-
rov ako �kľúčových revolučných in�titúcií, ktoré nemali oporu v �iadnom
platnom právnom akte ... vytvárali sa a pôsobili pod priamym vedením KSČ

                                                            
15 V otázkach občianskych povinnosti toti� panovala jednota absolútna, článok III

ods. 1 ústavy upravoval povinnosť v�etkých pracovať ku prospechu celku a obranu
vlasti ako povinnosť v�eobecnú.

16 S čím plne kore�pondovalo súdobé zú�ené ponímanie ústavy ako bilancie určitého
stavu.

17 K tomuto stanovisku sa prikláňa V. Knapp, keď uvádza, �e odmietaním nastolenia
základných ontologicko-gnozeologických otázok �tátu a práva a prísne subjekti-
vistický a voluntaristický prístup k tvorbe a realizácii práva a� do polovice 60-tych
rokov znemo�nilo vytvorenie ucelenej filozoficko-právnej koncepcie, čo sa preja-
vilo i v oblasti základných práv a slobôd. K tomu pozri: KNAPP, V.: Filosofické
problémy socialistického práva. Praha : ČAV, 1967.
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ako orgány obrodeného NF vo v�etkom území a v bezprostrednom napojení
na NV v závodoch, na úradoch, �kolách, v spoločenských organizáciách,
v spolkoch i v politických stranách ... stali sa mimo ústavnými a nad právnym
poriadkom stojacimi � orgánmi revolučnej moci.�18

Podľa § 1 tohto zákona boli ich opatrenia urobené v čase od 20. 2. 1948
(teda e�te počas platnosti Ústavnej listiny 1920) do dňa účinnosti tohto záko-
na, ktorú nadobudol 8. 8. 1948, na obranu alebo zabezpečenie ľudovodemok-
ratického zriadenia alebo k očiste verejného �ivota, pova�ované za v súlade
s právom, a to i v tých prípadoch, kedy tomu tak nebolo.

Problémom nebola v�ak len jeho retroaktivita, ale i fakt, �e kvalifikácia
účelu opatrení akčných výborov, na ochranu ľudovej demokracie nále�ala
Ústrednému akčnému výboru NF ako orgánu právnemu poriadku neznáme-
mu, no tie� fakt, �e na podklade tohto zákona sa uskutočňovala permanentná
očista verejného �ivota a� do pádu re�imu. �Nevie sa dosť ani v odborných
ústavno-vedeckých kruhoch o tom, �e základným zákonom bol viac ne� v 40
ročnej komunistickej ére práve tento zákon.�19

Treba v�ak poznamenať, �e hoci i�lo o retroaktívny zákon so skutočne
mimoriadnym dosahom na v�etky oblasti spoločenského �ivota, bol vydaný
po nadobudnutí účinnosti Ústavy 9. mája, ktorá vo svojom vyhlásení kon�ta-
tovala odhodlanie bojovať proti cudzím i domácim reakcionárom.20 Ústava
počítala s tým, �e bude potrebné obrániť ľudovú demokraciu, počítala so zá-
pasom či triednym bojom, čo by mohlo znamenať, �e vychádzajúc z § 38 ús-
tavy, ktorý znie: �zákon stanoví, akým obmedzeniam podliehajú práva a slo-
body občanov za vojny alebo vtedy ak dôjde k udalostiam ohrozujúcim
zvý�enou mierou samostatnosť, celistvosť a jednotu �tátu, ústavu, republikán-
sku �tátnu formu a ľudovodemokratické zriadenie alebo verejný kľud a po-
riadok ...�, by mohlo dôjsť k situácii, ktorá by jeho pou�itie mohla odôvod-
niť. Toto ustanovenie tak malo dať obmedzeniu základných práv a slobôd
ústavný rámec. Odpoveď na otázku, či bol takýto zákon vydaný a ktorý zá-
kon by bolo mo�né pova�ovať za zákon vykonávajúci toto ustanovenie, v�ak
nie je jednoduchá. Bol tým zákonom zákon č. 213/1948 Zb. o úprave nie-
ktorých pomerov na ochranu verejných záujmov, alebo mo�no zákon č.
231/1948 Zb. o ochrane ľudovodemokratickej republiky, alebo ním bol iný
zákon?
                                                            
18 Autor tie� uvádza, �e počet �vyakčnených� osôb sa pohyboval v �esťciferných
číslach (odhadom 250 � 280-tisíc osôb).

19 PE�KA, P.: Úvahy nad popřením ústavnosti. In.: Zborník príspevkov. Vývoj práva
v Československu v rokoch 1945 � 1989. Praha : Karolinum, 2004, s. 213.

20 Tento postoj predznačil následné delenie občanov podľa mienky a činov na priate-
ľov či nepriateľov ľudu, čo bolo základom nerovnosti u� v samotnom obsahu prá-
va, kedy sa princíp suverenity ľudu, vyjadrený v základných článkoch Ústavy 9.
mája, triedne interpretoval ako princíp suverenity pracujúceho ľudu.



HTI č. 1/2009

15

V tomto momente sa tak dostávame k naplneniu cieľa, ktorým bolo na-
značiť zmysel ústavnej úpravy práv a slobôd ako úpravy základnej nielen
v zmysle jej začlenenia do základného zákona �tátu, akým ústava nepochybne
je, ale i v zmysle poskytnutia im základného stupňa ochrany ako istej mini-
málnej miery ochrany garantovanej základným zákonom. Formulácia ustano-
venia § 38 toti� nie je a ani nemô�e byť v súlade s literou, a ani s duchom
ústavy, nakoľko sa na takýto druh obmedzenia nevy�aduje ani ústavný zákon,
dokonca nie je ani vymedzené, či u� pozitívne, alebo negatívne, či je taká
skupina práv a slobôd, na ktorú toto obmedzenie nie je mo�né vzťahovať,
chýba i presné vymedzenie času, na aký by malo a mohlo k takémuto obme-
dzeniu dôjsť.

Hoci ustanovenie tzv. núdzového zákonodarstva nie je výnimkou, v jas-
nom protiklade s ním je jeho formulácia napríklad v Ústavnej listine z roku
1920 § 113 ods. 3 upravujúcom tlačové, zhroma�ďovacie a spolčovacie prá-
va, ktorá hovorí: �Zákonom sa mô�u zaviesť obmedzenia zvlá�ť pre zhroma�-
denie na miestach slú�iacich verejnej doprave, pre zakladanie spolkov zárob-
kových a pre účasť cudzincov v politických spolkoch. Týmto spôsobom mô�e
sa stanoviť, akým obmedzeniam podliehajú zásady v predchádzajúcich odse-
koch za vojny alebo vtedy ak vypukne vo vnútri �tátu udalosti ohrozujúcich
zvý�enou mierou republikánsku �tátnu formu, ústavu nebo verejný kľud a po-
riadok.� Napriek tomu, �e úprava vychádza z mo�nosti obmedzenia záko-
nom, uvádza presný výpočet práv, ktorých sa toto obmedzenie dotýka.

Taktie� z návrhu Ústavy 9. mája, ktorý pripravil prof. Kube�, vyplývalo,
�e v ňom rovnako počítal s článkom núdzového zákonodarstva, no jeho for-
mulácia obsiahnutá v tomto jeho systematickom návrhu v § 167 na rozdiel od
Ústavy 9. mája je jasná, presná a nanajvý� konkrétna a hovorí: �Vo vojne,
alebo ak nastanú udalosti ohrozujúce zvý�enou mierou celistvosť a bezpeč-
nosť �tátu, jeho republikánsku formu a demokratické zriadenie, mo�no práva
stanovené v § 139, 142, 145, 148, 151-154 obmedziť na dobu časovo presne
určenú a na základe zákona mimoriadnym opatrením, ku ktorému je potrebné
uznesenia sa 2/3 väč�iny v�etkých členov vlády a súhlasu prezidenta. Mimo-
riadne opatrenie bude bezodkladne zru�ené akonáhle pominie dôvod, pre
ktorý bolo uznesenie prijaté alebo akonáhle sa na tom uznesie Národné
zhroma�denie.�21

Prirodzenoprávna koncepcia v duchu revolučných ústav bola zalo�ená na
vymedzení vzťahu �tátnej moci a jednotlivca, určovala hranice, za ktoré �tát-
na moc nemô�e zájsť (určovala status negativus). Neskôr k tomuto stavu pri-
budla s rozvojom demokracie a predov�etkým volebného práva mo�nosť
spolupôsobiť pri výkone �tátnej moci (status activus), a s postupujúcim ča-
                                                            
21 K tomu pozri: GRÓNSKY, J.: Komentované dokumenty k ústavným dejinám Čes-

koslovenska. II. diel. Praha : Karolinum, 2004, s. 260 � 264.
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som, najmä v�ak s osobitnou rezonanciou po druhej svetovej vojne sa obja-
vuje teória, podľa ktorej je sám �tát zodpovedný za materiálne zabezpečenie
svojich občanov (status pozitivus).22

Znamená to v�ak, �e ak �tát okrem iného pristúpi k záväzku postarať sa
o materiálne blaho svojich občanov, mô�e pri jeho splnení zájsť vo vzťahu
k svojim občanom akokoľvek ďaleko, nie sú i v tomto prípade, tak ako
i v ostatných prípadoch, potrebné určité hranice pôsobenia �tátnej moci, vy-
medzujúce tak vzťah jednotlivca a �tátu? Milióny ľudí, ktorí �ijú svoj �ivot
v tichom zúfalstve, by určite súhlasili i s neslobodou, veď nesloboda má
mnoho tvárí, a bieda je jednou z nich. Treba v�ak pamätať na to, �e ak má
�tátna moc mo�nosť zájsť kamkoľvek, je tu vytvorený priestor pre jej ľubo-
vôľu, čo by mohlo zájsť a� k tomu, �e nielen nebude nijakých hraníc jej ko-
nania, ale sama v bitke Dávida s Goliá�om bude môcť rozhodnúť o rozsahu,
alebo aj prípadnom zru�ení povinnosti plniť záväzky voči občanom, čím by
zároveň prestal existovať dôvod, prečo k takejto situácii do�lo. A čo cesta
späť?

Hranice tohto vzťahu teda potrebné sú a je nutné ich presne vymedziť,
pričom práve ústava tieto hranice určuje tým, �e určuje spôsob, akým má
dôjsť k plneniu funkcií, a teda i k planeniu záväzkov �tátu voči jeho obča-
nom, a rovnako tie� i postup, ktorý je mo�né vyu�iť aj v prípade nespokoj-
nosti plnenia tohto záväzku �tátom. Ostatné právne predpisy ni��ej právnej
sily, ktoré majú úlohu ústavu konkretizovať a vykonávať, sú tu potom v pozí-
cii zabezpečovateľa materiálnych záruk naplnenia záväzku �tátu, ktoré sú
v�ak z dôvodu ich právneho základu závislé od záruk právnych a spočívajú-
cich v mo�nosti diskusie, kritiky, korekcií a nápravy zlých rozhodnutí, ktoré
znemo�ňujú a odďaľujú naplnenie tohto cieľa. K tomu práve smerujú základ-
né práva a slobody, smerujú k zachovaniu men�iny, vedú k tolerancii a vy-
tvoreniu predpokladov, aby sa aj z men�iny mohla stať väč�ina, čo výsti�ne
vyjadril i J. Boguszak, keď hovorí: �chýbali by politicko-právne zábrany, aby
existujúca väč�ina, nemohla pre budúcnosť suspendovať demokraciu nasto-
lením nedemokratického systému kon�tituovaním �tátnej moci resp., obme-
dzením či likvidáciou istých práv a slobôd, čo by zbavovalo men�inu mo�nosti
získať na svoju stranu väč�inu.�23 Na druhej strane v�ak dodáva, �e si treba
uvedomiť, �e: �... men�ina tvorená triedami skôr vládnucimi má mo�nosť

                                                            
22 SLOVNÍK VEŘEJNÍHO PRÁVA ČESKO-SLOVENSKÉHO, Sväzok II. Eurolex

Bohemia Praha 2000, s. 966 � 976. Z tohto stavu prirodzeno-právnej koncepcie
vychádzala po druhej svetovej vojne V�eobecná deklarácia ľudských práv prijatá
10. 12. 1948, ktorá napriek tomu, �e rátala zo zachovaním pluralizmu a ochranou
men�ín v tom naj�ir�om zmysle slova vypočítavala i základný katalóg sociálnych
práv.

23 BOGUSZAK, J.: Teória práva. Praha : UK, 1967, s. 81.
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ohroziť túto novú reálnej�iu demokraciu a re�tituovať svoju skor�iu hegemó-
niu, čo mô�e vy�adovať v prechodnom období nerovnomernou úpravu de-
mokratických práv. Takáto úprava je potom výhodnej�ia pre väč�inu tvorenú
pracujúcimi, obmedzujúc práva antagonistickej men�iny, a to v záujme zais-
tenia reálnej demokratickej rovnosti, v záujme postupného vytvárania reálnej
demokracie v celej spoločnosti.�24

Ukončenia triedneho boja ako vízia slobody a rovnosti

Ak pripustíme, �e revolúcia vyvoláva kontrarevolúciu, ktorú je nutné
v záujme zachovania výsledkov revolúcie potlačiť, čoho dôsledkom je ne-
mo�nosť liberálneho prístupu, problematickou je potom nielen v období plat-
nosti ústavy, ale i počas celého obdobia rokov 1948 a 1989 doba trvania, no
najmä definitívny koniec prechodného obdobia a koniec triedneho boja,
a tým i nerovného postavenia triedneho nepriateľa. Preto�e v čase studenej
vojny, v medzinárodnej izolácii východného bloku a budovania socializmu
v tých najzaostalej�ích krajinách, kde proces vzrastania �ivotnej úrovne oby-
vateľstva napredoval v porovnaní s konkurenčne pôsobiacou �ivotnou úrov-
ňou Západu len veľmi pomaly, navy�e s ekonomickými problémami tzv. ne-
dostatkového hospodárstva (nedostatok spotrebného tovaru a ponuky slu�ieb,
spôsobené ťa�iskovou orientáciou na ťa�ký priemysel ako dôsledok ochlade-
nia vzťahov Západu a Východu a prípravami na prípadný vojenský konflikt,
�preteky v zbrojení�) neboli dobrou vyhliadkou na jeho skoré ukončenie, res-
pektíve na jeho ukončenie vôbec, pritom zo skončenia tohto stavu a dosiah-
nutia beztriednosti v spoločnosti socializmu marxizmus vychádzal. U� T. G.
Masaryk pritom k tejto problematike poznamenáva, �e �pri existujúcej hos-
podárskej vzájomnosti v�etkých krajín a národov nie je mo�né, aby jediná
krajina proti vôli okolitých a ostatných krajín mohla uskutočniť prenikavú
zmenu hospodárskych a vlastníckych pomerov a základne. Intenzívna sociali-
zácia a nieto e�te komunizmus, je zále�itosť medzinárodná.�25

Budovať komunizmus v izolácii teda nie je mo�né bez ohľadu na to, či
tento zámer realizuje jedna krajina, či skupina krajín, a to priznal i sám Lenin
snahou o podporu svetovej či európskej revolúcie. Bez vyhliadky na koniec
triedneho poňatia základných práv a slobôd nemohlo potom dôjsť ani k napl-
neniu ideálu absolútnej rovnosti a slobody. Triednosť v tomto prípade nemala
a nemohla mať víziu svojho konca a uvedomenie si reálnej mo�nosti večného
trvania prechodného obdobia, ako aj trvania triednosti, a tým i striedanie ob-
dobí ostrého, menej ostrého či mierneho triedneho boja nás nutne vedie
                                                            
24 Tam�e, s. 81.
25 (Masaryk, T. G.: O tzv. diktatuře proletariátu. In: Nesnáze demokracie a bol�evic-

tví. Praha 1990, s. 43 � 44) Citované podľa: BEŇA, J.: Moderné dejiny �tátu
a práva krajín strednej a východnej Európy. I. diel. Bratislava : 1992, s. 10.
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k otázke, ktorú si zrejme v tom čase kládli mnohí, či je socializmus vôbec
mo�né dosiahnuť, či ho je mo�né dosiahnuť v týchto podmienkach a akú ce-
nu socializmus má, a či vlastne za to stojí.

Idea rovnosti a slobody bola v zajatí ilúzií a tvrdých pästí. Táto jej podoba
vlády väč�iny � pracujúceho ľudu reprezentovaného stranou, respektíve stra-
níckou �pičkou, ktorá definovala a interpretovala jeho záujmy v postavení
platónskych filozofov, ktorí sú predurčení vládnuť, mala za následok nie
diktatúru proletariátu, ale diktatúry nad ním, čo nemalo s pôvodnou Marxo-
vou ideou ľudovlády, a neskôr ľudovej samosprávy nič spoločného.

LICHÁ, Andrea: Principle of legal equality in the Constitution of 9-th
May, reality or fiction? HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 1, 2009, No. 1,
p. 6 � 18.

The Constitution has been preparing in a very unusual atmosphere of an open
conflict of different conceptions of liberalism and colectivism, known as a fight
for idea of constitution. These differences as well as needs to have the Constitu-
tion as soon as possible after the february circumstances caused, that this conflict
of conceptions has became an inner defect of Constitution. Real conception of
protection fundamental rights and freedooms of citizens was missing and the
main idea of legal regulation has been encoded in a simple legal act and not in
Constitution. It means that in fact the realization of fundamental rights and free-
doms declared the Constitution in Chapter I. has not been determined by the Con-
stitution, but by the ideology, that proclaimed the freedoom and equality on
a backround of unification of human mind. So ideology transformed to the simple
legal act, provided protection to the state organization and realization of state
power against human beeing as a state enemy in a possition of minority. Conside-
ring the reasons how this could happen after second world war based on ideology
as well, lead us to the idea that the human rigths supposed to be more souveren
than a state power, because everyone of us could by once in need as a part of mi-
nority.
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PRIRODZENOPRÁVNE VÝCHODISKÁ ÚSTAVY SR

JUDR. MARTIN TURČAN
KATEDRA TEÓRIE PRÁVA A SOCIÁLNYCH VIED
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE

Abstrakt

Tento príspevok sa zaoberá otázkou vzťahu Ústavy SR a prirodzenoprávnej
koncepcie a hľadaním a jej stôp v ústavnom texte. Autor pri jeho skúmaní pri-
chádza k záveru, �e Ústava SR určité zmienky o prirodzenoprávnej koncepcii ob-
sahuje, a �e túto koncepciu prijíma. Nasvedčujú tomu aj historické a spoločen-
sko-politické determinanty jej vzniku. Otázku praktického dosahu akceptovania
prirodzenoprávnej koncepcie Ústavou SR rozoberá autor v intenciách skúmania
práva na odpor, ktoré predstavuje osobitný prostriedok ochrany ľudských práv,
a prichádza k záveru, �e akceptovanie prirodzenoprávneho prístupu Ústavou SR
pomáha jeho lep�ej uplatniteľnosti.

TURČAN, Martin: Prirodzenoprávne východiská ústavy SR. HISTORIA
ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 19 � 28.

Úvod

Jednou z najfundamentálnej�ích otázok, ktorými sa v priebehu dejín teória
práva a tie� právna filozofia zaoberala a doposiaľ zaoberá, je problematika
definície pojmu právo, jeho vzťahu k morálnym hodnotám a otázka jeho pô-
vodu. Zjednodu�ene sa dá povedať, �e ide v podstate o rozpor právneho po-
zitivizmu a jusnaturalizmu. Obe koncepcie nie sú iba rýdzo teoretickými
(v tom zmysle, �e by patrili len na akademickú pôdu, a neboli by spôsobilé
ovplyvniť legislatívnu či aplikačnú právnu prax), práve naopak, história je
svedkom príkladov, ktoré ukazujú, �e prirodzenoprávny či právnopozitivis-
tický postoj jednotlivcov aj spoločností k právu ako takému nie je zanedba-
teľný (pozri holokaust � o tom bude zmienka aj v ďal�om texte). Obe kon-
cepcie vtisli časť svojho chápania práva do konkrétnych právnych aktov
ovplyvňujúcich kvalitu reálneho �ivota. V tomto príspevku by som sa chcel
zamerať na hľadanie prirodzenoprávnych východísk Ústavy SR, ich popísa-
nie a vnesenie otázky, či a do akej miery je pre ná� právny systém podstatné,
�e takéto východiská skutočne existujú a �e ich poznáme.

V�eobecná deklarácia ľudských práv

Pomerne často sa v akademickom aj laickom svete v súvislosti s na�ou
ústavou a koncepciou prirodzeného práva hovorí o základných ľudských prá-
vach a slobodách. Nie je tajomstvom, �e po druhej svetovej vojne sa práve
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k tejto oblasti práva začína vo svete pristupovať o poznanie jusnaturalistic-
kej�ie. �Dôle�itým predelom vo vývoji právneho myslenia druhej polovice
XX. storočia sa stali dehumanizačné konzekvencie druhej svetovej vojny
a výsledky Norimbergu, najmä uznanie právnej relevancie zločinov proti
ľudskosti. Osobitnú úlohu plnila potom otázka, ku ktorej sa teória vracia aj
v súčasnosti, či zlovoľné nacistické právo treba pova�ovať za platné právo
alebo nie. Nemenej silným činiteľom, ktorý pôsobil ako katalyzátor prirodze-
noprávnych koncepcií druhej polovice XX. storočia vytvorilo prijatie V�e-
obecnej deklarácie ľudských práv v r. 1948 a neskôr odhlasovanie a roz�íre-
nie v�etkých významných dokumentov o ľudských právach ...�1 Keď�e
politike pôvodcov druhej svetovej vojny, ktorá bola uká�kou krutosti a bez-
citnosti, bol vo svojom čase daný �tatút legálnosti, musela byť po vojne pozí-
cia právneho pozitivizmu nevyhnutne otrasená. Mô�eme nazývať právom
niečo, čo je neľudské a nespravodlivé? Táto otázka a ďal�ie jej príbuzné
otázky boli zrazu vo svetle jedinečnej historickej skúsenosti oveľa ľah�ie
zodpovedateľné. Veď aj samotný súdny proces s nacistickými zločincami bol
zalo�ený na ob�alobách vychádzajúcich z prirodzenoprávneho prístupu.

Ako u� bolo uvedené, v r. 1948 bola na pôde OSN prijatá V�eobecná de-
klarácia ľudských práv, ktorej preambula znie:

�Vo vedomí, �e uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodcudzi-
teľných práv členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti
a mieru na svete,

�e zneuznanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským či-
nom, ktoré urá�ajú svedomie ľudstva, a �e vybudovanie sveta, v ktorom ľu-
dia, zbavení strachu a núdze, budú sa te�iť slobode prejavu a presvedčenia,
bolo vyhlásené za najvy��í cieľ ľudu,

�e je nutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek
donútený uchýliť sa, keď v�etko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útla-
ku,

�e je nutné podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi,
�e ľud Spojených národov zdôraznil v Charte znovu svoju vieru v základ-

né ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, v rovnaké práva
mu�ov a �ien a �e sa rozhodol podporovať sociálny pokrok a vytvoriť lep�ie
�ivotné podmienky za väč�ej slobody,

�e členské �táty prevzali záväzok zaistiť v spolupráci s Organizáciou
Spojených národov v�eobecné uznávanie a zachovávanie ľudských práv
a základných slobôd a

                                                            
1 PRUSÁK, J.: Prirodzené právo, morálka a tretia generácia ľudských práv. Práv-

ník, 132, 1993, č. 12, s. 979.
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�e rovnaké chápanie týchto práv a slobôd má nesmierny význam pre do-
konalé splnenie tohto záväzku,

vyhlasuje Valné zhroma�denie túto v�eobecnú deklaráciu ľudských
práv...�2

Preambula deklarácie celkom jednoznačne hovorí o �prirodzenej dôstoj-
nosti a rovných a neodcudziteľných právach členov ľudskej rodiny� a o �vie-
re v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti�. Ak
človeku patrí prirodzená dôstojnosť, potom má aj prirodzené právo na túto
dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť je veľmi úzko prepojená z hodnotou človeka,
ide teda o určitý predpoklad v�etkých ostatných práv. Ak je právo na ľudskú
dôstojnosť prirodzené, sú prirodzené aj v�etky ostatné práva odvíjajúce sa od
ľudskej hodnoty. O prirodzenoprávnych východiskách V�eobecnej deklarácie
ľudských práv a vôli jej signatárov o ich zdôraznenie zrejme nemô�e byť po-
chýb. �Preambula k prameňu práva slú�i na zdôraznenie významu upravenej
problematiky, zvy�uje slávnostnosť a obradnosť schvaľovanej právnej úpra-
vy.�3 To, čo je v preambule napísané, je potrebné pova�ovať za určitú prav-
du, s ktorou sa normotvorca stoto�ňuje. Ak teda preambula pova�uje priroz-
denoprávnu koncepciu za pravdivú, a vy��ie zmienené slová to ukazujú, je
potrebné v tomto svetle vykladať aj jej ďal�ie články. Napr. čl. 1, ktorý znie:
�V�etci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti
a práv�, nebude mo�né chápať rýdzo pozitívnoprávne, a síce, �e na ka�dého
po jeho narodení sa v zmysle tohto ustanovenia bude len hľadieť ako na slo-
bodného a rovného s ostatnými, ale bude potrebné vidieť v tomto ustanovení
aj určitú kon�tatujúcu kvalitu, �e to tak jednoducho je, �e sa v�etci rodia slo-
bodní a seberovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Normotvorcovia boli te-
da pri zostavení textu deklarácie presvedčení, �e objavili konkrétne prirodze-
né právo. Text deklarácie nezanedbateľne ovplyvnil právny vývoj vo svete,
Slovenskú republiku nevynímajúc. Práve preto som pova�oval za potrebné,
pozastaviť sa najprv pri tomto relevantnom právnom dokumente, ktorý po-
jednáva o prirodzených právach a slobodách človeka. Pri snahe zmapovať
historické korene prirodzenoprávnych náhľadov by sme v�ak rozhodne mu-
seli ísť hlb�ie, a nemohli by sme opomenúť ani francúzsku Deklaráciu práv
človeka a občana4 z r. 1789, ako ani Deklaráciu nezávislosti Spojených �tátov
                                                            
2 Preambula V�eobecnej deklarácie ľudských práv prijatej a vyhlásenej rezolúciou

Valného zhroma�denia 217 A (III) z 10. decembra l948.
3 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky � Komentár. �amorín : Heuréka,

2004, s. 21.
4 Uvádza sa v nej: �Predstavitelia francúzskeho ľudu, ktorí sa kon�tituovali do Ná-

rodného zhroma�denia, nazdávajúc sa po zrelej úvahe, �e neznalosť, zanedbávanie
alebo pohŕdanie ľudskými právami sú jedinými príčinami verejných ne�ťastí a ska-
zenosti vlád, rozhodli sa vylo�iť v slávnostnej deklarácii prirodzené, nescudziteľné
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amerických z r. 1776, ktorá obsahuje znenie veľmi podobné zneniu V�eobec-
nej deklarácie ľudských práv z r. 1948. Dokonca explicitne uvádza, �e priro-
dzenoprávnu koncepciu pova�uje za pravdivú: �Pokladáme za pravdy, �e
v�etci ľudia sú stvorení ako seberovní a sú obdarení istými nescudziteľnými
právami, medzi ktoré patrí právo na �ivot, slobodu a budovanie �ivotného
�ťastia.�5 V úsilí uviesť v�etky legislatívne, aplikačné či iné počiny doku-
mentujúce zrod prirodzenoprávnej koncepcie, by sme v�ak museli ísť ne-
ustále hlb�ie do dejín, a ak je táto koncepcia vo svojej teologickej podobe
pravdivá, dostali by sme sa a� do raja, kde Boh stvoril �enu, aby bola mu�ovi
rovná.6

Ústava SR v optike prirodzenoprávnej koncepcie

Pri skúmaní vzťahu Ústavy SR k prirodzenoprávnej koncepcii musíme
podobne ako v prípade V�eobecnej deklarácie ľudských práv z r. 1948 začať
preambulou. Uvádza sa v nej:

�My, národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné

skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú �tátnosť,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu

Veľkej Moravy,
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,
spoločne s príslu�níkmi národnostných men�ín a etnických skupín �ijú-

cich na území Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými �tátmi,
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného

�ivota, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
teda my, občania Slovenskej republiky,
uzná�ame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:�7

                                                                                                                                  
a posvätné práva človeka (...).� (Pramene k dejinám práva � Novovek. Bratislava:
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2009, s. 125 � 126 (ed.: J. Beňa).

5 KRÁĽ, J. a kol.: Ústavné garancie ľudských práv. Bratislava : Vydavateľské od-
delenie právnickej fakulty UK, 2004, s. 10.

6 Biblia. Genesis 2:18. Teologická koncepcia prirodzeného práva sa opiera o Boha
ako o jeho zdroj, kritérium objektívnych hodnôt a garanta spravodlivosti. Alterna-
tívou je naturalistická koncepcia, ktorá sa nesústreďuje na Boha, ale na určitý pri-
rodzený princíp (mô�eme ju vidieť v starovekej gréckej filozofii), a racionalistická
koncepcia, ktorá vychádza z prirodzeného stavu, ktorý existoval pred sformovaním
spoločnosti a v ktorom bol ka�dý jedinec slobodný (objavuje sa v 17. storočí spolu
s koncepciou spoločenskej zmluvy).

7 Ústava SR č. 460/1992 Zb. preambula.



HTI č. 1/2009

23

S transparentnosťou prirodzenoprávnych východísk na�ej ústavy to mô�e
byť v porovnaní s preambulou V�eobecnej deklarácie ľudských práv podľa
môjho názoru zdanlivo o čosi zlo�itej�ie. Preambula ústavy síce pozná termín
�prirodzené práva�, av�ak explicitne len v súvislosti s právom na sebaurče-
nie, ktoré pripisuje nie jednotlivcovi, ale �národom�. Zdá sa, �e ústava na
tomto mieste nepozná prirodzené právo v pravom zmysle slova, teda ako ur-
čitý koncept týkajúci sa ka�dého a neurčitého počtu rôznych oblastí zároveň
(tak ako V�eobecná deklarácia ľudských práv pozná prirodzené práva plynú-
ce z viery v základné práva a dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti). Pri
čítaní preambuly ústavy mô�eme nadobudnúť dojem, �e ústava na tomto
mieste nehovorí, �e v ďal�om texte bude vychádzať z jusnaturalistickej kon-
cepcie, ale sna�í sa len deklarovať, �e dôvod jej vzniku je legitímny. Ten sa
toti� odvíja od �tátotvorného slovenského národa, ktorý sa podľa slov pream-
buly na ústave uzná�a. Najprv sa teda deklaruje, �e �tátotvorný slovenský ná-
rod objektívne existuje, a tým sa vytvorí predpoklad na vydanie ústavy �
preto �prirodzené právo národov na sebaurčenie�. Po pozornej�om zamyslení
sa nad touto skutočnosťou je v�ak podľa môjho názoru potrebné takýto postoj
odmietnuť. Prídeme toti� k záveru, �e akceptácia čo i len jedného prirodzene
existujúceho druhu práva vlastne vedie k principiálnej akceptácii jusnatura-
lizmu ako celku.

Prirodzenoprávne východiská na�ej ústavy by sme ďalej mohli nájsť im-
plicitne prítomné v slovách �v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedič-
stva�. Ide tu buď o vcelku očividnú nará�ku na kresťanský svetonázor, ktorý
má k jusnaturalizmu veľmi blízko, alebo z hľadiska zú�eného systematického
výkladu ide opäť a len o právo národov na sebaurčenie (či�e text nenará�a na
kresťanský svetonázor, ale súvisí so zmienkou o prirodzenom práve národov
na sebaurčenie). Ak si toti� v�imneme kontext, vidíme, �e slová �v zmysle
cyrilo-metodského duchovného dedičstva� sa nachádzajú uprostred deklaro-
vania stáročného zápasu národa o vlastné bytie a �tátnosť, a deklarovania
existencie práva národov na sebaurčenie. Cyrilo-metodským duchovným de-
dičstvom by sa v tomto zmysle teda mohla rozumieť iba tá jeho časť, ktorá sa
dotýka hodnôt ako sú svojbytnosť, �tátnosť a sebaurčenie. I�lo by tu o ciele,
ktoré sledovali Cyril a Metod a ktoré prispeli k podporovaniu a realizovaniu
uvedených hodnôt � napr. prínos písma, preklad legislatívnych prameňov do
staroslovienčiny, prípadne tie� jazykový zápas o znenie Biblie a bohoslu�by
v staroslovienčine (jazyk je predsa podstatným rysom národa), taktie� ne-
mo�no opomenúť budovanie samostatnej cirkevnoprávnej organizácie na
Veľkej Morave. Historická relevancia Cyrila a Metoda je teda v tomto
zmysle skutočne význačná.8 Navy�e, ak vezmeme do úvahy, �e ústava je,
                                                            
8 �tátotvorný význam Cyrila a Metoda zdôraznil aj Milan Čič s kolektívom autorov

v komentári k Ústave SR. �Preambula pamätá aj na začiatky formovania Slovienov
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resp. má byť, ako celok koherentná (napriek tomu, �e preambula nemá nor-
matívny charakter) a čl. 1 hovorí, �e Slovenská republika sa nevia�e na nija-
kú ideológiu ani nábo�enstvo, pôsobí prvá alternatíva dosť nedôveryhodne.
Mohla by ústava v preambule skon�tatovať, �e vychádza z kresťanského
svetonázoru, a hneď vo svojom prvom článku stanoviť, �e sa nevia�e na nija-
kú ideológiu ani nábo�enstvo? Konflikt je zrejmý. Napriek uvedenému roz-
poru si v�ak predsa len myslím, �e mo�né to je. Dovolím si navrhnúť nasle-
dovnú interpretáciu: Ak ústava vychádza z kresťanského svetonázoru, tak
uznáva prirodzenoprávnu koncepciu (ktorú tento svetonázor priná�a a stopy
ktorej nájdeme e�te aj v ďal�om texte) a vyzdvihuje kresťanstvu vlastné hod-
noty ako napríklad dobro, spolupatričnosť, mierumilovnosť, ale tie� slobodu
a toleranciu. A práve z posledne zmienených hodnôt mô�e prameniť skutoč-
nosť, �e SR sa nevia�e na �iadnu ideológiu ani nábo�enstvo (hoci je potrebné
kon�tatovať, �e kresťanské dejiny o týchto hodnotách v mnohých prípadoch
vôbec nesvedčia). Ak je kresťanstvo nábo�enstvo, ktoré je s na�ím prostre-
dím späté, a ktoré by sa, vychádzajúc z vlastných hodnôt, nemalo sna�iť pre-
sadzovať ako oficiálny �tátny svetonázor, je mo�né interpretovať nami rozo-
berané slová preambuly aj v zmysle prvej alternatívy. Nech u� je v�ak pravda
akákoľvek (teda či tu ide o nará�ku na prirodzenoprávny kresťanský svetoná-
zor, alebo o podporenie prirodzeného práva národov na sebaurčenie), uvede-
ný text preambuly nás v�dy dovedie k záveru, �e na tomto mieste je impliko-
vaný určitý právny naturalizmus.

Pozrime sa teraz na ústavnú kon�trukciu ľudských práv a slobôd. Druhá
hlava ústavy má nadpis �Základné práva a slobody� a zahŕňa v sebe (aspoň
podľa svojej systematiky) �esť druhov ľudských práv a slobôd. Sú to:
1. základné ľudské práva a slobody,
2. politické práva,
3. práva národnostných men�ín a etnických skupín,
4. hospodárske, sociálne a kultúrne práva,
5. právo na ochranu �ivotného prostredia a kultúrneho dedičstva,
6. právo na súdnu a inú právnu ochranu.
                                                                                                                                  

a Slovákov v období Veľkomoravskej rí�e. Historické miesto v �ivote na�ich pred-
kov má knie�a Rastislav, Svätopluk, sv. Cyril a sv. Metod. Archeologické a histo-
rické nálezy dokazujú, �e kultúrne a duchovné dedičstvo nie je iba legenda, ktorá
by mala podporiť my�lienku historicity Slovákov a ich právo na územie, na kto-
rom stáročia �ili a formovali sa na moderný národ. Rovnako to nie je ani len čisto
nábo�enský mýtus a vec kresťanskej viery. �ivot najmä v sedemnástom a osem-
nástom storočí dosvedčil, čo znamenal príchod dvoch vierozvestcov pre územie
Veľkej Moravy. Nie náhodou sa táto tradícia stala spoločenskou, cirkevnou, ale
postupne i národnou silou, ktorá pevne zakotvila v historickom vedomí sloven-
skej spoločnosti.� (ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Mar-
tin : Matica Slovenská, 1997, s. 43)
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Keď sa e�te vrátime k V�eobecnej deklarácii ľudských práv z r. 1948, vi-
díme, �e tie� obsahuje v zásade v�etky tieto druhy práv.9 Ak sme povedali, �e
deklarácia vychádza z prirodzenoprávneho názoru, teda pozerá sa na v�etky
tieto druhy ako na prirodzené práva a zároveň reprezentuje dominantný poli-
tický prístup k ľudským právam vo svete od skončenia druhej svetovej vojny
(nie právno-teoretický, preto�e právny pozitivizmus ako smer na úrovni teó-
rie naďalej pretrváva), je veľmi pravdepodobné, �e podobného ducha na
tomto mieste obsahuje aj na�a ústava. Slovenská republika síce nie je V�e-
obecnou deklaráciou ľudských práv viazaná právne, ale politicky áno, a je
ťa�ké predstaviť si v tomto smere odklon od jej základnej filozofie. Tu by
v�ak mohol niekto namietnuť, �e ide len o náznak, a nie skutočný argument,
a �e je �iaduce hľadať skôr explicitné zmienky v na�ej ústave, ktoré by defi-
nitívne potvrdili, �e na�a ústava takéto východisko ľudských práv a slobôd
skutočne pozná. Ak by sme chceli zatiaľ odlo�iť argument, �e akceptácia pri-
rodzenej povahy čo i len jedného práva znamená principiálnu akceptáciu jus-
naturalizmu ako celku a chceme nájsť priamu zmienku o tom, �e ľudské prá-
va a slobody sú prirodzené, musíme ísť ďalej. Keď sa dostaneme do siedmej
hlavy ústavy, v�imneme si, �e sa tam pí�e: �Sudca ústavného súdu skladá do
rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub: �Sľubujem na svoju česť
a svedomie, �e budem chrániť neporu�iteľnosť prirodzených práv človeka
a práv občana, chrániť princípy právneho �tátu, spravovať sa ústavou, ústav-
nými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika rati-
fikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať
podľa svojho najlep�ieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.�10 Toto miesto
je popri preambule jediným ďal�ím miestom výskytu pojmu �prirodzené prá-
va� v na�ej ústave. Sudca ústavného súdu skladá sľub, �e bude chrániť nepo-
ru�iteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana. Je to jednoznačná
zmienka o podstate ľudských práv. Av�ak, niečo sa síce touto zmienkou vy-
jasnilo, niečo v�ak spôsobom, akým je naformulovaná, mo�no aj zahmlilo.
Zdá sa toti�, �e ústava na tomto mieste pozná dva druhy práv � �prirodzené
práva človeka� a �práva občana�, ktorým u� nepripisuje prirodzenú povahu.
Nie sú v�ak práve politické práva, ktoré patria medzi základné práva a slobo-
dy a ktorým sme pred chvíľou súborne pripísali prirodzenú povahu, právami
občana? Kon�trukcia politických práv v na�ej ústave v sebe zahŕňa aj práva
občana aj práva človeka (napr. právo na informácie je dané ka�dému, právo
zakladať politické strany len občanom � obe patria medzi politické práva).
Prirodzenoprávna povaha by teda síce bola eliminovaná len pri časti z nich,
ale predsa. Navy�e, v čl. 134 nie sú zmienené prirodzené slobody, ale len
práva (čo potom sloboda prejavu, ktorá je daná ka�dému, nie len občanovi...).
Je potrebné tie� uviesť, �e napríklad právo zúčastňovať sa na vláde svojej
                                                            
 9 Hoci neobsahovala sociálno-ekonomické práva.
10 Ústava SR č. 460/1992 Zb. čl. 134 ods. 4.
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krajiny prostredníctvom zástupcov podľa V�eobecnej deklarácie ľudských
práv je v�eobecným vyjadrením volebného práva, ktoré je na�ou ústavou pri-
znané len občanom. Rozpor je opäť zrejmý. Ak takéto právo pova�uje V�e-
obecná deklarácia ľudských práv za prirodzené, prečo ho tak na�a ústava ne-
označuje? Odpoveď by sa mohla skrývať v interpretácii, �e ide o prirodzené
práva človeka a tie� prirodzené práva občana, či�e na obe slová �práva člo-
veka a práva občana� sa vzťahuje prívlastok �prirodzené�, a slovo �práva�
zahŕňa v danom kontexte aj slobody (sudca ústavného súdu predsa musí
svojou činnosťou dbať o dodr�iavanie celej druhej hlavu ústavy). Domnie-
vam sa v�ak, �e v konečnom dôsledku nemo�no ignorovať to, čo u� bolo po-
vedané skôr, a síce, �e akceptácia existencie čo i len jedného prirodzeného
práva znamená principiálnu akceptáciu právneho naturalizmu, teda názoru, �e
právo nie je ľuďmi tvorené, ale je ľuďmi nachádzané. Ak súhlasíme s tým, �e
nejaké práva sú v ústave prirodzené, súhlasíme zároveň s tým, �e právo na-
chádzame aj na tých miestach, kde nie je za prirodzené výslovne označené.
Ak teda ústava súhlasí s tým, �e právo človek netvorí, ale nachádza, súhlasí
vlastne s tým, �e v�etko, čo je v nej napísané, je odzrkadlením prirodzeného
práva. Takto povedané to u� mo�no znie kvôli prevládajúcej pozitivistickej
kultúre u nás trochu zvlá�tnej�ie. Iná alternatíva v�ak podľa môjho názoru
neexistuje. Je ťa�ko predstaviteľné, �e by určité práva boli principiálne priro-
dzené, a určité nie, či�e v určitej oblasti by existovala dobrá a zlá (alebo
správna a nesprávna) právna úprava, a v určitej nie. Preto prichádzam k záve-
ru, �e otázka prirodzenoprávnych východísk ústavy má oveľa zásadnej�iu
povahu, ne� len pýtanie sa na problematiku ľudských práv a slobôd, a týka sa
ústavného dokumentu ako celku.

Praktické dôsledky prirodzenoprávnej koncepcie v Ústave SR

Zaoberal som sa tu otázkou, či ústava vychádza z prirodzenoprávnej kon-
cepcie v tom zmysle, či sama seba vidí ako odzrkadlenie prirodzeného práva,
teda či existenciu takéhoto práva uznáva. Domnievam sa, �e tie miesta ústa-
vy, ktoré som uviedol (hoci ich nie je mnoho), svedčia o tom, �e ústava pova-
�uje prirodzenoprávnu koncepciu za pravdivú. Má v�ak táto skutočnosť aj
nejaký praktický dosah? O čo je to lep�ie alebo u�itočnej�ie, �e na�a ústava
sa prikláňa k tejto koncepcii? Bol by tu nejaký rozdiel, ak by napríklad práv-
na úprava ľudských práv a slobôd v druhej hlave ústavy bola len pozitívno-
právna a bez akceptovania ich prirodzenoprávnej povahy ústavou? Odpoveď
ponúka napríklad právo na odpor (ktoré mimochodom Milan Čič pova�uje za
prejav prirodzenoprávnych východísk ústavy11), ktoré je v na�ej ústave na-

                                                            
11 �Právo na odpor patrí medzi politické práva, pričom jeho zakotvenie je prejavom

prirodzenoprávnych východísk Ústavy SR...� (ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave
Slovenskej republiky. Martin: Matica Slovenská, 1997, s. 170).
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formulované nasledovne: �Občania majú právo postaviť sa na odpor proti
ka�dému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských
práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov
a účinné pou�itie zákonných prostriedkov sú znemo�nené.�12 Je zaujímavé
v�imnúť si, �e ústava nezakazuje prijatie novej ústavy. Neobsahuje ani ne-
zmeniteľné ustanovenia (na rozdiel od českej ústavy13). Toto mô�e byť dôle-
�itou skutočnosťou pri skúmaní praktickej u�itočnosti prirodzenoprávnej po-
vahy práva na odpor. Je dôle�ité uvedomiť si, �e ak by ústava akceptovala
pozitívnoprávnu koncepciu, prijatie ústavy odstraňujúcej demokratický po-
riadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave by bolo
legálne a legitímne (príp. o legitímnosti či nelegitímnosti by sa tu hovoriť ne-
dalo). Platilo by nové právo, neuznávajúce to predchádzajúce. Bola by tak
vlastne negovaná aj mo�nosť občanov postaviť sa na odpor (jednak preto, �e
hoci by nová ústava bola neľudská, bola by formálne v poriadku, a tie� preto,
�e by navy�e mohla in�titút práva na odpor zru�iť). Črtá sa odpoveď. Samo-
zrejme, �e je mo�né namietnuť, �e právo na odpor je dané len pre prípad od-
straňovania základných ľudských práv a slobôd, teda obsahu druhého oddielu
druhej hlavy ústavy, a nie v�etkých práv a slobôd uvedených v druhej hlave,
domnievam sa v�ak, �e principiálny a praktický rozdiel je tak či tak citeľný.
Námietka v�ak mô�e pokračovať ďalej a tvrdiť, �e skutočnosť, �e teraj�ia
ústava uznáva prirodzenoprávnu koncepciu, e�te predsa neznamená, �e prija-
tie novej ústavy, ktorá by popierala ľudské práva, by bolo poru�ením pred-
chádzajúcej ústavy, keď�e súčasná ústava prijatiu novej ústavy nebráni. Na-
vy�e nová ústava by mohla prirodzenoprávnu koncepciu odmietať. Na
obhájenie praktického významu podpory prirodzenoprávnej koncepcie zo
strany na�ej súčasnej ústavy je mo�né argumentovať, �e ak ústava takúto
koncepciu prijíma, potom je tie� potrebné v súlade s touto koncepciou vykla-
dať jej obsah. Ak je teda v ústave uvedené, �e ľudské práva sú prirodzené
a zároveň nezru�iteľné, potom by prijatie novej neľudskej ústavy pôvodnej
ústave odporovalo, preto�e pod zru�ením týchto práv by sme nerozumeli len
                                                            
12 Čl. 32 Ústavy SR, č. 460/1992 Zb.
13 Ústava ČR, ústavný zákon 1/1993 Sb. obsahuje v čl. 9 ods. 2 a 3 nasledovné usta-

novenie: �Zmena podstatných nále�itostí demokratického právneho �tátu je neprí-
pustná. Výkladom právnych noriem nemo�no oprávniť odstránenie alebo ohroze-
nie základov demokratického �tátu.� In�piráciu pre toto ustanovenie mô�eme nájsť
v Ústave SRN z r. 1949, do ktorej bola, v dôsledku poučenia z problémov, ktoré
priniesol čl. 48 Ústavy Weimarskej republiky, zakoncipovaná tzv. �klauzula več-
nosti�. Uvedený čl. 48 Ústavy Weimarskej republiky toti� umo�ňoval pozastaviť
v čase poru�enia alebo ohrozenia verejnej bezpečnosti výkon základných ľudských
práv a slobôd ako nedotknuteľnosť osoby, nedotknuteľnosť obydlia, listové tajom-
stvo, sloboda prejavu, zhroma�ďovania, zdru�ovania a nedotknuteľnosť vlastníc-
tva, čo v roku 1933 vyu�il a zneu�il Adolf Hitler. �Klauzula večnosti� bola teda
v Ústave SRN z r. 1949 zmenou jej základných ustanovení vylúčená.
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novelizáciu ústavy, ale aj prijatie novej ústavy. Do�lo by tak k poru�eniu pri-
rodzeného práva, ktoré u� bolo pozitivizované, a teda bolo by poru�ené aj
pozitívne právo. Táto úvaha nás vedie k záveru, �e nebezpečnej�ia by bola
dokonca situácia, keď by bola prijatá nová neľudská ústava uznávajúca práv-
ny naturalizmus, teda pova�ovala by napríklad za prirodzene správne odo-
prieť ľuďom postihnutým du�evnou poruchou právo na �ivot. Pri dôslednej
obhajobe by sme sa v takejto situácii dostali na pôdu právnej filozofie a filo-
zofie morálky. V ka�dom prípade, takéto tvrdenie nemô�e byť argumentom
proti praktickej u�itočnosti prirodzenoprávnych východísk na�ej ústavy, pre-
to�e ak by tu takéto východiská neboli, situácia by nebola o nič lep�ia a mi-
nimálne určité situácie sú akceptovaním jusnaturalizmu v na�ej ústave vy-
kryté. Navy�e, v argumentácii proti platnosti neľudskej ústavy by sa
pozitívnoprávni zástancovia súčasnej podoby ľudských práv tie� dostali na
úroveň právnej filozofie. Domnievam sa teda, �e určitý praktický význam
prirodzenoprávnej povahy na�ej ústavy vrátane zakotvenia práva na odpor
bol predostretý.

Záver

Cieľom tohto príspevku bolo preskúmať prirodzenoprávne východiská
Ústavy SR, venovať pozornosť interpretácii ustanovení, ktoré sú a mô�u byť
za takéto východiská pova�ované, a pýtať sa na praktický význam prirodze-
noprávnej orientácie na�ej ústavy. Dopracoval som sa k záveru, �e takéto vý-
chodiská na�a ústava skutočne obsahuje a ich praktický význam spočíva
(z mnou nastaveného zorného uhla) najmä v lep�ej ochrane hodnoty ľudskej
bytosti.

TURČAN, Martin: Iusnaturalistic basis of the Constitution of the Slovak
Republic. HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 1, 2009, No. 1, p. 19 � 28.

This paper deals with issue of the relationship between the Constitution of the
Slovak Republic and the concept of iusnaturalism. The author is trying to search
for clues suggesting that the iusnaturalistic concept is contained in the constitu-
tion. When analyzing the text of the constitution and its historical, political and
social determinants he comes to conclusion that the constitution accepts the ius-
naturalistic concept and comes out from it. The author then deals with the issue of
practical impact of acceptance of that concept by the constitution. In this regard
ius resistendi seems to be very illustrative mater to be analyzed as it represents
a specific instrument of the protection of human rights and the author shows that
choosing the iusnaturalistic concept by the constitution makes a difference in the
use of this right. The author concludes that the acceptance of iusnaturalistic con-
cept by the constitution helps to protect human rights in a better way than the po-
sitivist�s approach would do.
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(SÚKROMNÉHO) PRÁVA PLATNÉHO NA ÚZEMÍ
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JUDR. MIRIAM LACLAVÍKOVÁ, PHD.
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DEJÍN PRÁVA

Abstrakt

Prezentovaný článok �Právna obyčaj v postavení prameňa (súkromného) prá-
va platného na území Slovenska do roku 1848� predstavuje vstupnú právno-
historickú, právno-sociologickú a právno-teoretickú sondu do postavenia a výz-
namu právnej obyčaje ako základného prameňa (súkromného) práva na na�om
území do roku 1848 s prihliadnutím na základné dielo uhorského stredovekého
práva Opus Tripartitum. V článku sú konfrontované historicko-právne a teoretic-
ké závery star�ej a nov�ej odbornej literatúry týkajúce sa prameňa práva � právnej
obyčaje. Analýze je podrobený vznik právnej obyčaje, jej poznávacie znaky
a funkcie, vzťah právnej obyčaje a zákona, vzťah právnej obyčaje a súdnej praxe
s prienikom a zaradením miesta tohto významného prameňa práva do historicko-
právneho rozmeru vývoja práva na na�om území.

LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Právna obyčaj v postavení prameňa (súk-
romného) práva platného na území Slovenska do roku 1848. HISTORIA ET
THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 29 � 44.

Úvod

Právnu obyčaj teória práva pova�uje v�eobecne za najstar�í prameň práva.
Predchodcom právnych obyčají boli obyčaje vo význame zvyklostí určitej
sociálnej komunity opierajúce sa o jej sociálno-psychologické presvedčenie,
�e správanie, ktoré regulujú, má byť takto regulované1. Obyčaje v tomto výz-
name sa lí�ia od zvyku2 (s ktorým sú často nesprávne stoto�ňované3) a kon-

                                                            
1 KUBŮ, L. � HUNGR, P. � OSINA, P.: Teorie práva. Praha : Linde, 2007, s. 55.
2 Zvyk je spôsob správania, ktorý síce dodr�ujeme pravidelne, ale robíme tak bez

akejkoľvek záväznosti, povinnosti či donútenia zvyk dodr�iavať. Zvyk na rozdiel
od obyčaje nemo�no pova�ovať za spoločensky donucujúci, naproti tomu subjekty
dodr�ujúce obyčaj cítia svoju viazanosť obyčajou v podobe povinnosti zachovávať
obyčaj. Pozri bli��ie KUBŮ, L. � HUNGR, P. � OSINA, P.: Teorie práva, s. 55.

3 V tejto súvislosti upozorňujem na nesprávny výraz nachádzajúci sa najmä v star�ej
literatúre �zvykové právo�.
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vencie4. V ďal�om slede je tie� potrebné odlí�iť obyčaj5 od obyčaje právnej.6
Právna obyčaj s prihliadnutím na jej historicko-právny rozmer a zaradenie
v sledovanom dejinnom období je v prezentovanej �túdii chápaná ako pra-
vidlo správania, ktoré sa v dôsledku dlhodobého opakovaného pou�ívania
v určitej spoločenskej komunite (vytvárajúcej normotvorné spoločenstvo)
v�ilo do vedomia a správania subjektov práva, ktoré ho chápu ako záväzné
pravidlo zabezpečené mo�nosťou uplatnenia �tátneho7 donútenia.

Definície obyčaje a obyčajového práva

Pravidlá správania, ktoré obsahujú právne obyčaje �nejsou stanovena
státní mocí, ale vznikají v historickém procesu společenské praxe (ve spole-
čenských vztazích) �ivelně, spontánně jako druh společenských norem, které
původně nemají právní relevanci�.8

V star�ej českej a slovenskej historicko-právnej či právnickej literatúre sa
nebolo mo�né stretnúť s jednotnou a v�eobecne akceptovanou definíciou
obyčaje a obyčajového práva. Rauscher9 o obyčaji hovorí ako o �důle�itém
pramenu, který tryská přímo z národní povahy lidu�. Kadlec10 obyčajové
právo definuje ako �souhrn právních pravidel, kterých bez výslovného naří-
zení zákonodárné moci na základě obecného a souhlasného uznávání v jistém
právním oboru trvale se u�ívá� a Rouček11 pod pojmom obyčajové právo
                                                            
 4 Konvencie sa vo v�eobecnosti pova�ujú za vhodné (spoločensky vhodné) spôsoby

správania. Od subjektov sa očakáva, �e v spoločnosti budú konvencie zachovávať,
aj keď ich prípadné poru�enie je viac-menej tolerované. �Konvence jsou mnohdy
zeslabeným pozůstatkem dřívěj�ích obyčejů ...�. KUBŮ, L. � HUNGR, P. � OSI-
NA, P.: Teorie práva, s. 55.

 5 Uplatnenie obyčajových noriem sa posunulo do oblasti morálky (mravov) a nábo-
�enstva, i keď odčlenenie týchto oblastí od práva v dobách raného stredoveku ne-
bolo (vzhľadom na prepojenie záujmov) vykonané.

 6 Pozri bli��ie PAVČNIK, M.: Teorija prava. Prispevek k razumevanju prava. Lju-
bljana : Cankarjeva zalo�ba, 1997. s. 238 � 239.

 7 Definícia s pou�itím prívlastku ��tátneho� vystihuje len stav organizácie spoloč-
nosti �tátom. Ak zoberieme do úvahy mo�nosť existencie obyčají s právnym obsa-
hom, právnych obyčají aj v pred�tátnej (napr. kmeňovej) organizácii, za mo�nos-
ťou uplatnenia donútenia by nestál �tát, ale iná verejná autorita. Otázka znie: Mohli
právne obyčaje existovať aj v pred�tátnej spoločnosti? Aké stanovisko zaujmeme
k výroku Ubi societas ibi ius?

 8 KUBŮ, L. � HUNGR, P. � OSINA, P.: Teorie práva, s. 56.
 9 RAUSCHER, R.: Slovenské právní dějiny v rámci dějin práva ve střední Evropě.

Bratislava: Právnická fakulta University Komenského v Bratislavě, 1927, s. 17.
10 Ottův Slovník náučný. Praha, 1902. Heslo: Obyčej. Obyčejové právo, s. 596 � 597.
11 ROUČEK, F.: Občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. V�e-

obecná část. Kroměří� : Nakladatel J. Gusek v Kroměří�i, 1927, s. 35.
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chápe �souhrn norem po del�í dobu zachovávaných (usus longaevus) v přes-
vědčení, �e jsou platným právem (opinio neccessitatis seu iuris)�. Hexner12
za obyčajové (zvykové) právo pova�uje �komplex v�eobecných právnych no-
riem, ktoré sa lí�ia od iných právnych noriem v tom, �e ich prameňom, tvor-
com je zvlá�tny subjekt, �mlhavý, neistý�. Fajnor � Záturecký13 charakteri-
zujú obyčajové právo ako �súhrn právnych pravidiel, ktoré prý�tia zo
v�eobecného presvedčenia občanov a javia sa navonok v ich dôsledne rovna-
kom konaní, zachovávaní sa v určitých situáciách právneho vzťahu po dlhú
dobu. Obyčajové právne pravidlo z konania, zachovávania sa občanov mô�e
byť tedy len v tom prípade odvodené, keď prý�ti z ich presvedčenia, ktoré má
právnu náplň (konajú, zachovávajú sa tak a tak, lebo sú presvedčení, �e pod-
ľa platného práva v určitej situácii právneho vzťahu majú tak konať, ako
práve konajú, majú sa tak zachovávať ako sa práve zachovávajú � opinio ne-
ccessitatis), a �e toto rovnaké konanie, rovnaké zachovávanie sa v rovnakých
situáciách právneho vzťahu deje sa po dlhú dobu (usus longaevus)�. Autori
posledne uvedenej definície na vymedzenie pojmu obyčajového práva pou�ili
jeho vlastné nále�itosti, presnej�ie znaky poznania obyčajového práva. Inú
v�eobecnej�iu definíciu obyčajového práva podáva Luby14, ktorý k znakom
poznania práva (tvoriacim často základ definícií) pristupuje len ako k skutoč-
nostiam, na základe ktorých mo�no spoznať existenciu a pôsobenie obyčajo-
vého práva v určitej komunite. Obyčajové právo v objektívnom zmysle tak
charakterizuje ako �súhrn noriem ľudského konania (alebo �ir�ie zachovania
sa), ktoré sú zaistené autoritou právotvorného subjektu�. Jediným právotvor-
ným subjektom disponujúcim mo�nosťou zaistiť uplatnenie donucovacej mo-
ci v zmysle tejto definície bolo sociálne spoločenstvo. Ak by v�ak definícia
obyčajového práva v objektívnom zmysle znela tak, �e ide o �súhrn noriem
ľudského konania (alebo �ir�ie zachovania sa), ktoré sú zaistené autoritou
�tátu alebo právotvorného subjektu�, prichádzajú do úvahy dva subjekty,
ktoré disponovali mo�nosťou uplatnenia donucovacej moci. Na jednej strane
to bol �tát (postavenie noriem obyčajového práva je posilnené autoritou �tátu,
                                                            
12 HEXNER, E.: Zvykové právo v Československej republike. In: Právny obzor,
1926, 9. s. 497.

13 FAJNOR, V. � ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Sloven-
sku a Podkarpatskej Rusi so zreteľom aj na banské právo a na právne predpisy
o pozemkovej reforme (s príslu�nými časťami návrhu čsl. v�eobecného zákoníka
občianskeho, zhotoveného superrevíznou komisiou). III. vydanie pôvodného diela
s judikatúrou siahajúcou do roku 1935. �amorín : Heuréka, 1998, s. 22. Pozri tie�
ROUČEK, F. � SEDLÁČEK, J: Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Reprint
původního vydání. Svazek I. Praha : CODEX Bohemia, 1998, s. 60 � 61.

14 LUBY, �.: Obyčajové právo a súdna prax. (Civilistická �túdia zo slovenského prá-
va). Bratislava : Právnická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, 1939, s. 53.
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ktorý normy obyčajového práva uznáva), a na strane druhej to bolo sociálne
spoločenstvo (normy obyčajového práva �tát neuznáva, príp. ich vznik pria-
mo zakazuje)15.

V súčasnej českej a slovenskej literatúre z oblasti teórie práva sa právna
obyčaj hodnotí aj z uhla mo�ného súčasného prameňa práva, čo je potrebné
mať na zreteli pri prípadných snahách o historicko-právne vyu�itie daných
definícií. Podľa Gerlocha16 �pravidla obyčejového práva vznikají spontánně
na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace veřejností a státem (resp.
společenstvím států), netvoří se cílevědomě (imperativně nebo smlouvou)�.
Polčák17 (podobne ako Luby) podáva v�eobecnú definíciu, podľa ktorej práv-
na obyčaj je �zau�ívané a státem uznané obecné pravidlo�, pričom pre vznik
právnej obyčaje vy�aduje naplnenie jej dvoch základných znakov � usus lon-
gaevus a opinio iuris. Knapp18 chápe obyčajové právo ako �právní systém,
který není vytvářen uvědomělou legislativní činností (zejména státní), nýbr�
se ve společnosti vytváří spontánně zachováváním určitých tradičních oby-
čejů, které jsou pova�ovány za závazné�. Ottová19 chápe obyčaj ako �pra-
vidlo správania, ktoré sa v dôsledku opakovaného pou�ívania za dlh�ie časo-
vé obdobie v�ilo vo vedomí a správaní ľudí a je v�eobecne akceptované
spoločnosťou a �tátom�, pričom aby sa obyčaj stala právne záväznou, musí
spĺňať isté nále�itosti (časový faktor, v�eobecnosť, určitosť). Podobne právnu
obyčaj chápu Kubů � Osina20, podľa ktorých je právna obyčaj �pravidlo cho-
vání, které se v důsledku dlouhodobého faktického u�ívání v dané společenské
komunitě pociťuje jako zavazující a jeho zachovávání je zabezpečováno stát-
ním donucením�.

�pecifiká právnej obyčaje

Vznik normy obyčajového práva (právnej obyčaje) úzko prepája oblasť
právnu a sociologickú, nakoľko právna obyčaj (obyčaj s obsahom relevant-
ným pre oblasť práva) je aj javom sociálnym21. Ako kon�tatuje Luby22

                                                            
15 Do úvahy prichádza tie� stav, �e �tát e�te neexistuje. Porovnaj LUBY, �.: Obyča-

jové právo a súdna prax. (Civilistická �túdia zo slovenského práva), s. 53 � 54.
16 GERLOCH, A.: Teorie práva. 3. roz�ířené vydání. Plzeň: Ale� Čeněk, 2004, s. 80.
17 HARVÁNEK, J. a kol.: Teorie práva. Plzeň : Ale� Čeněk, 2008, s. 262.
18 KNAPP, V.: Teorie práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1995. s. 134.
19 OTTOVÁ, E.: Teória práva. 2. vydanie. �amorín : Heuréka, 2006, s. 186.
20 In: KUBŮ, L. � HUNGR, P. � OSINA, P.: Teorie práva, s. 56.
21 �Právne obyčaje predstavujú akýsi prechod od pôvodných zvykov a obyčají, od so-

ciálnej samoregulácie spoločnosti k regulácii právnej.� OTTOVÁ, E.: Teória prá-
va, s. 186.

22 LUBY, �.: Obyčajové právo a súdna prax. (Civilistická �túdia zo slovenského prá-
va), s. 42.
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�právna obyčaj nevzniká z rozkazu zákona, ale na základe určitého sociálne-
ho deja�. Vznik normy obyčajového práva je viazaný na isté normotvorné
spoločenstvo a za jej sformovaním stojí z hľadiska práva významný záujem
úpravy istého spoločenského (a teda následne právneho) vzťahu23. Právna
obyčaj ako záväzné pravidlo správania sa v�ak vytvorí len z vôle sociálneho
spoločenstva (prejavenej aj konkludentne, mlčky24), ktoré uzná nutnosť re-
gulácie určitého spoločenského (a následne právneho) vzťahu po istý čas.
Právna obyčaj je na rozdiel od ostatných prameňov práva formou ��ivelné
tvorby práva (v tom smyslu, �e chování, které se posléze stává základem oby-
čejové právní normy, se obvykle původně realizovalo bez právotvorních zá-
měrů)�25. U� z podstaty právnej obyčaje plynie jej dynamickosť (nein�titu-
cionalizovaná mo�nosť jej vlastnej zmeny), utvárajúca pru�ný obyčajovo-
právny systém26. Av�ak aj za zmenou právnej obyčaje stojí (je samozrejme
prípustná aj mo�nosť umelého �direktívneho� zásahu zo strany �tátu ako
normotvorcu) vôľa normotvorného subjektu (sociálneho spoločenstva, či u�
na miestnej partikulárnej, alebo aj na celo�tátnej úrovni) smerujúca k zmene
alebo aj k zániku daného pravidla správania (právnej obyčaje). Osobitným
prípadom zániku právnej obyčaje je desuetudo ako príklad ukončenia u�íva-
nia (�vyňatia z u�ívania�) určitého obyčajovoprávneho pravidla. Právna oby-
čaj tak ukončí svoju formálnu platnosť �upadnutím do zabudnutia� pre jej
nepou�ívanie [či u� pre zastaranosť, nadbytočnosť, alebo vyčerpanosť
(v tomto prípade hovoríme o obsolétnosti)].27

Inou otázkou u� je to, akým spôsobom sa nám právna obyčaj (mo�no po-
vedať aj �ir�ie obyčajové právo) v praktickom reálnom �ivote javí. Pokiaľ
existuje v nepísanej forme, mo�no ho sociologicky a empiricky zistiť z jeho
zachovávania subjektmi práva, a a� následne (po vzniku orgánov so súdnou
kompetenciou a vôbec spísomňovania rozsudkov � na území Uhorska po-
stupne od 13. storočia) mo�no právne obyčaje (či u� celo�tátne, alebo miest-
                                                            
23 Obyčajové právo �je právní systém, který není vytvářen uvědomělou legislativní
činností (zejména státní), nýbr� se ve společnosti vytváří spontánně zachováváním
určitých tradičních obyčejů, které jsou pova�ovány za závazné�. KNAPP, V.: Teo-
rie práva, s. 134.

24 Verböczy v čl. 11 úvodu k dielu Opus Tripartitum uznáva, �e sa zákon lí�i od oby-
čaje ako vec otvorene prijatá (vyhlásená) od veci prijatej mlčky.

25 BOGUSZAK, J. � ČAPEK, J. � GERLOCH, A.: Teorie práva. Praha: ASPI Pub-
lishing, 2004, s. 51.

26 �Druhou příznivěj�í stranu mince představovala pru�nost systému převá�ně oby-
čejového práva. Díky ní se automaticky přizpůsobovalo měnícím se společenským
poměrům a neumo�ňovalo vznik mezer v právu (t.j. situací, �e jistá otázka měla
být, ale nebyla v právu ře�ena).� VOJÁČEK, L. � SCHELLE, K.: Právní dějiny
na území Slovenska. Ostrava : KEY Publishing, s.r.o., 2007, s. 29.

27 Pozri bli��ie HARVÁNEK, J. a kol.: Teorie práva, s. 265 � 266.
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ne) zistiť, identifikovať aj zo súdnych (v dne�nom význame aj administratív-
nych) rozhodnutí. Sudca tak bol začiatkom stredoveku na na�om území via-
zaný na sociologické zisťovanie práva, t. z. výskum existencie a obsahu
právnej obyčaje28 (aj cez dobrozdania, mienkotvorné názory úctyhodných ľu-
dí (probi viri)). Negatívnym javom v�ak bolo oslabenie právnej istoty
a sudcovská svojvôľa29.

Právna obyčaj a zákon

Prezentovaný model normotvorného spoločenstva vytvárajúceho právne
obyčaje sa akosi jednoduch�ie zakomponuje do pred�tátnej spoločnosti, kde
zabezpečenie zachovávania (právnych) obyčají vykonávala istá spoločenská
(napr. kmeňová) autorita30. Čo v�ak s prípadom existencie �tátu, v ktorom
základným prameňom minimálne súkromnoprávnych vzťahov (pravda�e
dnes takto označovaných) bola právna obyčaj? V tomto ohľade dochádza ku
koexistencii (mo�no aj ku konkurencii) zákonodarcov � na jednej strane
normotvorné spoločenstvo utvárajúce si právne obyčaje, a na druhej strane
�tát a jeho orgány (panovník, neskôr so spoluúčasťou �ľachty na výkone zá-
konodarnej moci, a následne snem ako zákonodarný orgán fungujúci v�ak
v kooperácii s panovníkom31) utvárajúce zákony a iné normatívne akty, av�ak
so spoločnou mo�nosťou uplatnenia �tátneho donútenia pri ich prípadnom
nedodr�iavaní či poru�ovaní32. Uvedená kon�trukcia je v�ak viac-menej teo-
retická, preto�e prax � právny �ivot bol v súdobých stredovekých pomeroch
                                                            
28 �Zvlá�tě rozhodování soudů mívá podstatný význam a po této stránce se obyčejové

právo úzce stýká s právem precedentů... Soud tu v�ak při aplikaci uznává právní
význam pravidla ji� ustáleného v obecném povědomí, nevytváří je individuálním
rozhodnutím.� BOGUSZAK, J. � ČAPEK, J. � GERLOCH, A.: Teorie práva, s. 51.

29 VOJÁČEK, L. � SCHELLE, K.: Právní dějiny na území Slovenska, s. 28 � 29.
30 �Předobrazem nejstar�ích právních obyčejů z doby Velké Moravy a počátků uher-

ského státu byla kmenová tradice, tj. ucelený soubor různorodých pravidel chování
platných u slovanských a maďarských kmenů před vznikem státu. Pokud někdo tato
pravidla poru�il, čekal jej trest, například v podobě jisté ostrakizace, která mohla
mít například podobu vyhnání nebo cejchování.� VOJÁČEK, L. � SCHELLE, K.:
Právní dějiny na území Slovenska, s. 28. Porovnaj aj poznámku pod čiarou č. 7.

31 �VECOVÁ, A. � GÁBRI�, T.: Dejiny �tátu, správy a súdnictva na Slovensku. Pl-
zeň : Ale� Čeněk, 2009, s. 57.

32 Verböczy síce uznáva mo�nosť vzniku právnej obyčaje mlčky, ale v čl. 10 § 1
Úvodu o obyčaji hovorí ako o práve zavedenom subjektom disponujúcim verejnou
mocou (autoritou) prijímať zákon. Na inom mieste (Úvod, čl. 12 § 2) o v�eobecnej
(celo�tátnej, krajinskej) obyčaji hovorí, �e ju zaviedol ľud (privilegovaná �ľachtic-
ká vrstva), ktorý má moc tvoriť zákony a v�eobecné obyčaje. Základom Verböczy-
ho náuky o prameňoch práva je téza kore�pondujúca so stredovekým právnym ná-
zorom, �e v�etko právo má svoj základ vo vôli ľudu.
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odli�ný. Faktom zostáva, �e právne obyčaje tvorili rozhodujúcu časť právnej
regulácie a mali naozaj autoritu a postavenie rozhodujúceho prameňa práva.
Na uvedenú skutočnosť poukázal aj Verböczy, keď v čl. 6 druhej časti Tri-
partita kon�tatuje, �e �na�a (domáca) obyčaj, ktorú dnes zvyčajne v súdnictve
pou�ívame má tri základy: 1. obyčajné zákony a nariadenia, 2. privilégiá pa-
novníka a 3. rozsudky riadnych sudcov krajiny�33. Zákonodarná činnosť pa-
novníka či neskôr snemu systém zalo�ený na právnej obyčaji len dopĺňala,
prípadne korigovala. Právna obyčaj a zákon skutočne koexistovali a právna
obyčaj vzhľadom na vtedaj�ie ústavné obyčaje často zabezpečila prevzatie
zákonných ustanovení34 do svojho normového súboru obyčajového práva.
V priebehu stredoveku sa tak okrem právnych obyčají, ktoré mohli aj naďalej
vznikať spontánne, objavujú právne obyčaje, ktorých obsahom boli prevzaté
zákonné normy (ustanovenia). Dôle�itým a podstatným v�ak v tomto ohľade
je, s prihliadnutím na samotnú podstatu právnej obyčaje, moment prevzatia,
ktorý je aj momentom stoto�nenia sa komunity (prípadne jej väč�iny) s obsa-
hom preberaných zákonných ustanovení35. Právna obyčaj toti� nemô�e
vzniknúť z vôle zákonodarcu, ale ako právna obyčaj sa vytvorí (v tomto prí-
pade mo�no povedať pretransformuje) z vôle určitého spoločenstva, ktoré ju
prevezme. Fakt, �e oba formálne odli�né pramene práva � právna obyčaj

                                                            
33 Opus Tripartitum, Part. 2, tit. 6, § 1 � 3 �Sciendum secundo; quod, quanquam om-

nia fere iura regni hujus, originaliter ex pontificii, caesareique iuris fontibus prog-
ressum habeant; municipali tamen haec nostra consuetudo, qua in iudiciis modo
generaliter utimur, ex tribus fundamentis constat. § 1 Primo ex constitutionibus, et
decretis publicis. § 2 Secundo autem; ex principum privilegiis. § 3 Tertio vero; ex
iudicum ordinariorum regni sententiis.�

34 Dôvodom, prečo právna obyčaj zabezpečovala prevzatie zákonných ustanovení,
ktoré následne ďalej platili ako právna obyčaj, bolo, �e v zmysle vtedaj�ieho
ústavného práva zákony (aj nariadenia panovníkov) platili len po dobu ich �ivota.
Ďal�iu platnosť im mohlo zabezpečiť len prevzatie nástupcom panovníka, alebo aj
prevzatie právnou obyčajou (dôle�itým v tomto ohľade je v�ak stoto�nenie sa (as-
poň väč�iny) komunity s obsahom preberaných zákonných ustanovení).

35 Sčasti odli�ný názor prezentuje Vojáček, L. � Schelle, K. �Nové právní obyčeje u�
zpravidla nevznikaly spontánně, ale tak, �e obsah pravidla chování stanovil státní
či samosprávný orgán � panovník sám nebo spolu se sněmem (v případě zákonů,
u nich� nebyly dodr�eny potřebné formality a přesto se v praxi obyčejového práva
uplatnily, nebo zákonů, platných i po smrti panovníka, který je sankcionoval), soud
či úředník (nalézaním práva v rozhodovací činnosti) � a osvojil si je �ir�í či u��í
okruh politicky aktivních osob. Často tedy odrá�ely právní cítění relativně úzkeho
okruhu lidí. Tomu odpovídá i zásada, �e obyčejovým právem je to, co si v aplikační
praxi osvojily soudy.� VOJÁČEK, L. � SCHELLE, K.: Právní dějiny na území
Slovenska, s. 69.
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a zákon36 � koeexistovali (a mo�no si aj konkurovali), si čiastočne v�imol aj
Verböczy poukázaním na tri základné rozdiely medzi zákonom a obyčajou
(Úvod, čl. 11 § 1� 2), ktoré spomíname na iných miestach37. Prvé zákonné
úpravy do oblasti právnej (mo�no povedať obyčajovoprávnej) mali zväč�a za
cieľ nahradiť nevyhovujúcu úpravu novou a regulovať právny vzťah inak,
alebo zru�iť starú nevyhovujúcu obyčajovú úpravu, prípadne zaviesť úplne
novú (zákonnú) úpravu. Súčasná teória práva rozdeľuje právne obyčaje podľa
vzťahu k písanému právu (resp. zákonu) na: consuetudines secundum legem
(obyčaj je zákonom výslovne alebo mlčky dovolená), consuetudines praeter
legem (obyčaj pôsobí popri zákone v �prostoru práva prostém�, uvedenú ka-
tegóriu v�ak Knapp spochybnil ako nadbytočnú) a consuetudines contra (ad-
versus) legem (obyčaj, ktorej zachovávanie zákon zakazuje)38. S prihliadnu-
tím na postavenie a uplatňovanie právnej obyčaje v stredovekom Uhorsku
zastávame názor, �e právna obyčaj pôsobila praeter legem.

Funkcie právnej obyčaje

So vzťahom prameňov práva � právna obyčaj a zákon � súvisí aj vyme-
dzenie troch základných funkcií právnej obyčaje, a to funkcie derogačnej,
interpretačnej a doplňovacej, ktoré právnej obyčaji priznal u� Verböczy39.
Derogačná funkcia bola právnej obyčaji priznávaná aj v nadväznosti na jej
presadzovanú supremáciu nad právom zákonným.

E�te pred rokom 1848 do�lo k obmedzeniu v Tripartite �iroko koncipova-
nej derogačnej moci obyčaje v tom smere, �e:

                                                            
36 �Rozdíl mezi ním (obyčajovým právom � pozn.) a právem psaným tedy, kromě

formy, spočívá v tom, �e právo psané je státem formálním legislativním procesem
vytvářeno, kde�to právo obyčejové je státem uznáno (akceptováno).� KNAPP, V.:
Teorie práva, s. 135.

37 Pozri poznámky pod čiarou č. 51, 53 a 54.
38 KNAPP, V.: Teorie práva, s. 136.
39 Opus Tripartitum, Prologus, tit. 11 § 3, § 4, § 5. § 3 �Obyčaj má trojitý účinok.

Toti� interpretačný: lebo najlep�ie interpretuje zákon, ak je teda zákon nejasný je
potrebné sa obrátiť na miestnu obyčaj; a ak ona objasní jeho význam (zmysel),
nemusíme sa odchýliť od významu daného obyčajou�. § 4 �Po druhé má derogač-
ný účinok, ru�í toti� zákon, ktorý jej odporuje�. § 5 �Po tretie má doplňujúci úči-
nok, nahrádza zákon tam, kde ho niet�. § 3 �Consuetudo autem triplicem habet
virtutem. Scilicet interpretativam: est enim legum interpres optima, ideo lege
existente dubia, debemus recurrere ad consuetudinem loci; et si de ea apparet non
est recedendum ab illo intellectu, quem consuetudo tribuit�. § 4 �Secundo habet
virtutem obrogatoriam quia derogat legi, quando est contra legem�. § 5 �Tertio
habet virtutem imitativam, quia imitatur legem, ubi deficit lex�.
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� rovnocennými právnymi normami s rovnakou právnou silou boli len v�e-
obecná (krajinská) obyčaj a zákon,

� miestna (partikulárna) obyčaj a zákon neboli rovnocennými právnymi
normami a nemali rovnakú právnu silu, nakoľko partikulárna právna oby-
čaj nemohla derogovať (celo�tátny) zákon40.

Interpretačná funkcia právnej obyčaji priznávala mo�nosť vykladať (in-
terpretovať) zákonné ustanovenia. Realizáciou doplňovacej funkcie mala
právna obyčaj vypĺňať prípadné medzery v zákonnej úprave.

Osobitne sa zastavíme pri realizácii obyčajového práva uplatňovaním
právnej obyčaje v rozhodnutiach súdov (či iných �tátnych orgánov). V teore-
tickej rovine mal sudca rozhodnúť podľa platnej právnej obyčaje, a nie ju
svojím rozhodnutím vytvárať (iudicis est ius dicere, non dare). Zachytenie
obsahu právnej obyčaje v rozhodnutí súdu tak znamenalo len jej písomné za-
chytenie, nie jej vznik či formálno-právne záväznú formuláciu. Praktický �i-
vot v�ak privítal písomné zachytenie právnych obyčají a význam súdnej pra-
xe tak rástol (vývoj dospel a� do formulácie teoreticky nepresnej zásady, �e
obyčajové právo je to, čo si súdy osvojili vo svojej aplikačnej praxi). Vzniká
tak tzv. forenzné (súdne) obyčajové právo (presnej�ie obyčajové právo javia-
ce sa v rozhodnutiach súdov). K otázke vzťahu právnej obyčaje a súdnej pra-
xe v Uhorsku Luby41 kon�tatuje: �Usus fori sám e�te nie je obyčajovým prá-
vom, len tým, �e sa k zásade ním vyslovenej pripojí aj verejnosť (národ),
vznikne obyčajové právo. To jest pre súdnu prax �iada sa sankcionovanie zo
strany consensus populi.�

Ak vezmeme do úvahy normotvornú právomoc istého sociálneho (nor-
motvorného) spoločenstva, potom akceptujeme aj vôľu tohto spoločenstva
ako vôľu utvoriť obyčaj42. Autorita tohto spoločenstva (či u� miestneho, ale-
bo v�eobecne celej spoločnosti) tvoriaceho obyčajové právo mohla byť posil-
ňovaná (stretneme sa aj s výrazmi uznaná či akceptovaná) zo strany utvárajú-
ceho sa (alebo u� existujúceho) �tátu, ktorý svojimi mocenskými pros-
triedkami mal mo�nosť zabezpečovať zachovávanie noriem obyčajového

                                                            
40 LUBY, �.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Nákladom Kni�ni-

ce Právnickej Jednoty v Bratislave, 1946, s. 65.
41 LUBY, �.: Obyčajové právo a súdna prax. (Civilistická �túdia zo slovenského prá-

va), s. 45. Svoje stanovisko podopiera názormi známych uhorských právnych ved-
cov Raffaya, Molnára, Schwarza a Kerészyho.

42 �Normotvorným činiteľom je subjekt, ktorý podľa svojej ústrojnosti nie je v stave
tvorenú normu fixovať v pevnej slovnej forme, týmto subjektom je toti� v�dy nejaké
spoločenstvo sociálne, ktoré nemá orgánu, ktorý by formulovanie právnej normy
previedol. ... Tvorčou energiou je vôľa tohto spoločenstva: v nej je normatívny zá-
klad právneho predpisu, t. j. jeho platnosť�. LUBY, �.: Obyčajové právo
a súdna prax. (Civilistická �túdia zo slovenského práva), s. 50.
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práva pod hrozbou uplatnenia �tátneho donútenia. Teória práva v súčasnosti
rozli�uje právne obyčaje faktické (ich záväznosť vzniká per se, teda priamo
bez formálneho potvrdenia) a právne obyčaje formálne či formalizované (ich
záväznosť vzniká z formálneho potvrdenia iným � formálnym prameňom
práva, napr. odkazom na právnu obyčaj obsiahnutým v zákone a i.)43. Ak
vztiahneme uvedené členenie na uhorské súdobé pomery, dospejeme k záve-
ru, �e sa v uhorskom právnom poriadku v plnej miere uplatnili faktické práv-
ne obyčaje nevy�adujúce potvrdenie formálnym prameňom práva. Obyčajové
právo v Uhorsku (a aj na území Slovenska) platilo ako právo primárne, čo
znamená, �e platilo z vlastnej právnej sily, a nie preto, �e by jeho dodr�iava-
nie po�adoval zákon44. Postavenie noriem právnych obyčají bolo v uhorských
podmienkach posilňované �tátnou autoritou, uznávaním obyčaje za prameň
práva zo strany �tátu, o čom svedčia ustanovenia viacerých zákonných člán-
kov (napr. zák. čl. X/1790, zák. čl. XII/1791, zák. čl. II/1867, zák. čl.
IV/1869, zák. čl. XXI/1886, zák. čl. XVIII/1887, zák. čl. XXVI/1896, zák. čl.
XXXVII/1895). Uznávanie právnych obyčají �tátom (napr. aj výslovným od-
volaním sa na úpravu právnej obyčaje v konkrétnom zákone) v�ak v nijakom
ohľade nebolo podmienkou ich platnosti. Podobný názor vyslovil Bogus-
zak45: �Přiznání právního významu obyčeji se toti� v dřívěj�ích historických
typech státu dálo pravidelně právě jen aplikací obyčejového pravidla orgány
veřejné moci a donucováním k jeho zachovávání při jeho poru�ení. Nebylo
zapotřebí, aby obyčej byl prohlá�en za právně závazný normativním aktem,
t. j. aby normativní akt na obyčej odkazoval. Právní platnost obyčeje byla ne-
závislá na normativních aktech (obyčej se tedy uplatňoval �praeter le-
gem�).�

Z hľadiska formy, v ktorej vzniká, patrí právna obyčaj k nepísanému prá-
vu, nakoľko jej chýba fixná formulácia v podobe spísania normy v nej ob-
siahnutej. Tvrdenie, �e obyčaj z hľadiska svojej formy patrí k ius non scrip-
tum, v�ak vzhľadom na osobitý vývoj obyčajového práva v Uhorsku (ale aj
v iných krajinách) nie je celkom presné46. Dielo �tefana Verböczyho Opus
Tripartitum nie je ničím iným ne� spísaním obyčajového práva47, presnej�ie

                                                            
43 HARVÁNEK, J. a kol.: Teorie práva, s. 263 � 264.
44 KNAPP, V.: Teorie práva, s. 135.
45 BOGUSZAK, J. � ČAPEK, J. � GERLOCH, A.: Teorie práva, s. 52.
46 Porovnaj aj OTTOVÁ, E.: Teória práva, s. 186. Porovnaj tie� BOGUSZAK, J. �
ČAPEK, J. � GERLOCH, A.: Teorie práva, s. 50: �Normativní akty se sice vydá-
vají stanoveným způsobem, přičem� pravidlem bývá mj. písemná forma vydání,
kde�to právní obyčej tuto nále�itost mít nemusí.�

47 �Přesto�e jde sice o právo svoji formou původně nepsané, v průběhu doby vznikaly
v případě jeho pou�ívání nejrůzněj�í soupisy a sbírky právních obyčejů, ať u� ofi-
ciální, či soukromé povahy, čím� docházelo k určité rigiditě. Vytrácí se tím hlavní
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krajinského �ľachtického súkromného práva, ktorého základným prameňom
bola práve právna obyčaj. Toto dielo sa nestalo zákonom, platilo v�ak s pri-
hliadnutím na sankciu udelenú právnou obyčajou. Prameň práva � právna
obyčaj získala na nejaký čas písomnú formu, nebola v�ak zbavená mo�nosti
jej ďal�ieho vývoja48. V praktickej rovine sa v�ak situácia sčasti vyvíjala inak
a Tripartitum na istý (pomerne dlhý) čas stabilizovalo ním upravené oblasti
práva49 a súdy sa naň odvolávali ako na decretum generale, čím v�ak nebol
v teoretickej rovine právnej obyčaji znemo�nený ďal�í vývoj, prípadne vznik
právnej obyčaje novej. V tejto súvislosti zaujímavý názor vyslovil Chytil,

                                                                                                                                  
přednost obyčejů, tj. pru�nost při jejich výkladu a pou�ívání. Na druhou stranu se
tak zvy�ovala míra právní jistoty, jinak typická pro psané právo.� GERLOCH, A.:
Teorie práva, s. 80. So skutočnosťou vzniku určitej rigidity v dôsledku spísania
právnych obyčají v diele Opus Tripartitum je mo�né súhlasiť, av�ak obyčaj nestra-
tila mo�nosť svojho ďal�ieho rozvoja či zmeny, mohla sa aj naďalej vyvíjať a me-
niť svoje ustanovenia so zmenou vôle spoločnosti (komunity).

48 V tejto súvislosti si dovolím polemizovať so stanoviskom Knappa: �Při aplikaci
obyčejového práva soudce neaplikuje psanou právní normu vytvořenou zákono-
darcem, nýbr� právní normu danou právním obyčejem. Tento obyčej jako pramen
práva musí soudce zjistit. To se ov�em, jak u� řečeno, v praxi neděje a ani nemů�e
dít sociologickým zji�ťováním jeho existence. Obyčeje byly odedávna sepisovány
v různých sbírkách, tak�e ve skutečnosti bývá i obyčejová právní norma zji�ťována
v pramenech psaných. (takovým psaným pramenem práva byl např. v Maďarsku
soupis právních obyčejů zvaný Tripartitum ...).� Polemickými zostávajú odpovede
na otázky: 1. Aký stav platil v Uhorsku do vydania Tripartita, resp. ako sa uplatňo-
vala právna obyčaj nespísaná v �iadnej právnej zbierke? 2. Spôsobilo spísanie
právnej obyčaje v Tripartite jej �ustrnutie�, resp. mala právna obyčaj mo�nosť vy-
víjať sa aj naďalej, t. z. meniť svoju právnu úpravu? Autorkinou odpoveďou na
prvú z polo�ených otázok je, �e do vydania Tripartita musíme akceptovať �socio-
logické hľadanie práva súdom (sudcom)� s prihliadnutím na minimum zákonnej
úpravy vyznačujúcej sa medzerovitosťou (najmä v oblasti dnes označovanej ako
súkromné právo) aj s prihliadnutím na existenciu tzv. forenzného (súdneho) oby-
čajového práva javiaceho sa v rozhodnutiach súdov, preto�e súdne rozhodnutia
nemali v danom čase charakter formálneho prameňa práva. Čo sa týka druhej
z polo�ených otázok, autorka zastáva názor, �e obyčaj mala mo�nosť vyvíjať sa aj
naďalej s prihliadnutím na dynamický charakter právnej obyčaje ako prameňa prá-
va a so zreteľom na vývoj spoločenských vzťahov odrá�ajúcich aj vzťahy právne
so zachovaním istej dávky stability typickej pre oblasť právnu.

49 �V praxi pak právníci nekonají re�er�e právního vědomí lidu k seznání právních
obyčejů, nýbr� aplikují právní obyčeje v podobě oněch sepsání (resp. v podobě do-
ktrinárního, vědeckého, popř. učebnicového zpracování). ... Ačkoli obyčeje teore-
ticky nejsou závazné ve formě soukromých sepsání (resp. doktrinárního výkladu),
obyčejové právo jako forma práva vlastně znamená vět�í úlohu právní nauky při
interpretaci a aplikaci práva, ne� je tomu u práva normativních aktů.� BOGU-
SZAK, J. � ČAPEK, J. � GERLOCH, A.: Teorie práva, s. 51.
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podľa ktorého �souznačnost... mezi právem psaným a právem zákonným na
straně jedné a mezi právem nepsaným a právem obyčejovým na straně druhé
jest naprosto náhodilou, vnitřně, pojmově neodůvodněnou a zejména na-
prosto neprávnickou, tak�e jest si jen přáti, aby se od označování práva oby-
čejového, jako práva nepsaného upustilo� 50. Av�ak túto nepresnosť si v�imol
aj sám �tefan Verböczy, keď v článku 11 § 1 Úvodu k dielu Opus Triparti-
tum poznamenáva na otázku, čím sa zákon odli�uje od (právnej) obyčaje �pí-
sanou a nepísanou formou. Av�ak tento rozdiel nie je relevantný (dôle�itý).
Veď zákon panovníka vydaný nepísanou formou zostáva zákonom aj keď nie
je spísaný. Ak by v�ak aj obyčaj bola spísaná, neprestáva byť obyčajou, na-
príklad obyčaje o feudálnych (vazalských) vzťahoch, ktoré boli spísané�51.

Prvým, kto sa v Uhorsku teoreticky zaoberal pojmom právna obyčaj, bol
�tefan Verböczy v diele Opus Tripartitum, na ktoré budeme vo svojich vý-
kladoch viackrát odkazovať52. Verböczy okrem pripustenia vzniku obyčaje
mlčky (Úvod, čl. 11)53 vy�aduje, aby trvala istý čas, preto�e obyčaj sa nedá
zaviesť okam�ite, ale pomalým uvádzaním do �ivota v určitom čase (Úvod,
čl. 11 § 2)54. Právna veda a literatúra tak aj na základe Verböczyho názorov
obsiahnutých v Tripartite rozoberali nielen moment vzniku právnej obyčaje,
ale aj tzv. nále�itosti či presnej�ie poznávacie znaky právnej obyčaje. Nále-
�itosťami právnej obyčaje podľa Verböczyho Tripartita (Úvod, článok 10 § 3

                                                            
50 CHYTIL, V.: Nepsané právo. In: Časopis pro právní a státní vědu, 1930, 13. s. 5.
51 Opus Tripartitum, Prologus tit. 11 § 1 �Secundo, tanquam scriptum, et non scrip-

tum; quamvis haec non sit essentialis differentia. Nam licet lex a pricipe lata, non
esset scripta, non ideo desineret esse lex. Et si consuetudo redigeretur in scriptis,
adhuc esset consuetudo: ut consuetudines feudorum, quae redactae sunt in scrip-
tis�.

52 V tejto súvislosti dávam do pozornosti prácu RADY, M. (ed.): Custom and Law in
Central Europe. Centre for European Legal Studies. Cambridge : University of
Cambridge, Occasional Paper no. 6, 2003. Osobitne �túdie LÁSZLÓ, P.: The Pri-
macy of Consuetudo in Hungarian Law. In: RADY, M. (ed.): Custom and Law in
Central Europe. Cambridge : University of Cambridge, Centre for European Legal
Studies, Occasional Paper no. 6, 2003, pp. 101 � 111 a GÖNCZI, K.: Werböczy´s
Reception in Hungarian Legal Culture. In: RADY, M. (ed.): Custom and Law in
Central Europe. Cambridge : University of Cambridge, Centre for European Legal
Studies, Occasional Paper no. 6, 2003, pp. 87 � 99.

53 Opus Tripartitum, Prologus tit. 11 �Differt autem lex a consuetudine tripliciter.
Primo, tanquam tacitum, et expressum�.

54 Opus Tripartitum, Prologus tit. 11 § 2 �Tertio, tanquam momentaneum, et succes-
sivum; quia consuetudo non inducitur in instanti: lentiori enim passu procedunt
tacita, quam expressa. Nec enim sunt adeo certa, quae ex conjecturis proveniunt,
sicut ea, quae sunt expressa; ideo consuetudo proprie non potest statim induci per
populum, sed successive�.
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� 4, § 5 � 6, § 7) sú racionálnosť55, praescriptio56 a frequentia actuum57.
Právna veda postupne rozpracovala nále�itosti (presnej�ie poznávacie znaky)
                                                            
55 Opus Tripartitum, Prologus, tit. 10 § 3 � 4 § 3 �Po prvé: nech je racionálna. Ra-

cionálna je ale vtedy, ak smeruje a postupuje k účelu práva (zákona). Účelom ká-
nonického a bo�ieho zákona je �ťastie du�e. A účelom občianskeho zákona je v�e-
obecné (verejné) blaho. Teda ak sa sna�í obyčaj o dosiahnutie �ťastia du�e, je
racionálnou podľa kánonického aj bo�ieho práva, ak tomuto večnému cieľu odpo-
ruje je iracionálna. Podľa občianskeho práva obyčaj je racionálna, ak usiluje
o v�eobecné blaho. Keď�e v tejto veci neplatia osobitné pravidlá za racionálnu po-
va�ujeme obyčaj, ktorá neodporuje prirodzenému právu, medzinárodnému právu
alebo danému platnému právu.� § 4: �Keď�e v�ak základom práva je racionálnosť
(rozumnosť), zdá sa, �e �iadna obyčaj odporujúca zákonu nemô�e byť racionálnou.
Musíme v�ak s ohľadom na rozličné príčiny tvrdiť, �e istá obyčaj mô�e byť racio-
nálna aj proti racionálnemu zákonu. A z tohto stanoviska, berúc do ohľadu rozlič-
né ciele, aj dve protichodné veci mô�u súčasne platiť, napríklad uzavretie a neu-
zavretie man�elstva� § 3 �Primo, ut sit rationabilis. Est autem rationabilis, cum
tendit, et accedit ad finem iuris. Finis autem iuris canonici, et divini : est felicitas
animae. Finis vero iuris civilis, est bonum publicum. Ideo, si consuetudo tendit ad
felicitatem animae, est rationabilis secundum ius canonicum, et divinum; si autem
repugnat fini aeterno, est irrationabilis. De iure vero civili consuetudo est rationa-
bilis, si tendit ad bonum publicum. Et quia in hoc non sunt speciales regulae, dic:
quod consuetudo, quae non est contra ius naturale, gentium, vel positivum, prae-
sumitur rationabilis�. § 4 �Sed cum ius sit fundatum super ratione, videtur, quod
nulla consuetudo contra ius possit esse rationabilis? Dicendum: quod consideratis
diversis rationibus, potest esse consuetudo rationabilis contra legem etiam ratio-
nabilem. Unde duo contraria possunt simul esse vera, consideratis diversis fini-
bus : ut nubere, et non nubere�.

56 Opus Tripartitum, Prologus, tit. 10 § 5 � 6. �Po druhé, je potrebné, aby bola pre-
mlčaná, toti�, aby trvala patričnú dobu, a aby zosilnela v čase potrebnom na pre-
mlčanie. Ale to platí len pre právo kánonické, a vy�aduje sa to vtedy, ak obyčaj
odporuje platnému právu. Ale podľa občianskeho práva stačí pre vznik obyčaje
jedno desaťročie, teda uplynutie desiatich rokov, a to aj v tom prípade, ak odpo-
ruje občianskemu právu. Ak by v�ak obyčaj odporovala kánonickému právu, potom
musí trvať 40 rokov. Ale ak by sa obyčaj utvorila v nedostatku zákona, potom
i podľa kánonického práva stačí jedno desaťročie. A uplynutie týchto desiatich ro-
kov začína sa prvým konaním ľudu.� § 6: �Čo som povedal vo veci občianskeho
práva, �e desať rokov stačí bez ka�dého rozli�ovania, tomu rozumej tak, �e ak oby-
čaj nevzniká ohľadom takých vecí, ktoré sú vyhradené panovníkovi z titulu najvy�-
�ej moci. Lebo vtedy by mohla obyčaj vzniknúť len po uplynutí tak dlhej doby, za-
čiatok ktorej presahuje ľudskú pamäť.� § 5 �Secundo requiritur, ut sit praescripta,
id est : habeat tempus debitum, et per cursum illius temporis, ad praescriptionem
requisiti, firmetur. Sed hoc est tantum de iure canonico; et neque de eo iure id re-
quiritur, nisi quando est contra ius positivum. De iure autem civili ad inducendam
consuetudinem sufficit decennium, hoc est: lapsus temporis decennalis, etiam in
casu, qui est contra ius civile. Si autem esset consuetudo contra ius canonicum,
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právnej obyčaje a rozdelila ich na nále�itosti formálne a nále�itosti racionál-
ne. Luby58 medzi formálne nále�itosti radí: obyčaj (so znakom ustálenosti,
trvácnosti a v�eobecnosti), usus alebo frequentia actuum a lapsus temporis.
Ako materiálne nále�itosti uvádza po�iadavky, aby obyčaj obsahovala právne
pravidlo, ktoré je rozumné a spravodlivé, a aby pospolitosť bola presvedčená,
�e toto pravidlo musí zachovávať preto, lebo je záväzným právom. Právno-
historická literatúra (Malý � Sivák; Mosný � Hubenák)59 na platnosť obyčaje
po�aduje, aby obyčaj vznikla z ustálenej praxe vyjadrujúcej v�eobecné pre-
svedčenie o správnosti obyčaje, aby pou�ívanie obyčaje trvalo istý čas, a aby
obyčaj mala právny obsah.

                                                                                                                                  
tunc requiritur spatium quadraginta annorum. Si tamen praeter ius induceretur
consuetudo; etiam de iure canonico decennium sufficere videtur. Hoc autem tem-
pus decem annorum incipit currere a tempore primi actus celebrati a populo�. § 6
�Id vero, quod dixi de iure civili, indistincte sufficere spatium decem annorum, hoc
limita: nisi consuetudo induceretur in his, quae sunt reservata principi in signum
supremae potestatis. Tunc enim non posset induci consuetudo, nisi esset tantum
tempus, cujus initii memoria in contrarium non existeret�.

57 Tripartitum, Prologus, tit. 10 § 7 �Po tretie podľa názoru učencov potrebným je
opakovanie úkonov (opakovanie konania). Aj tak hovorím, �e opakované konanie
k samotnému vzniku obyčaje nie je potrebné, ale nakoľko súhlas ľudu je spoznateľ-
ný z u�ívania, a tento súhlas z jedného konania nemo�no zistiť. Opakovanie konaní
je teda príčina a obyčaj zas následok. Potrebným je ale toľko a takých zrejmých
konaní, aby si ľud mohol s určitosťou uvedomiť, �e pritom v�etkom obyčaj nevzniká
z konania, ale z tichého (mlčky prejaveného) súhlasu ľudu. Preto tam, kde z názna-
kov mô�eme zistiť mlčky daný súhlas ľudu, tam viac neskúmame opakovanie úko-
nov (opakovanie konaní). Ba niekedy aj z jedného jediného konania mô�e pochá-
dzať obyčaj, ak má stále pôsobiacu príčinu a trvá po dobu potrebnú na utvorenie
sa obyčaje, napríklad ak niekto postaví na hradskej most a podobne.� § 7 �Tertio
requiritur frequentia actuum, ut est communis doctorum sententia. Dic tamen, qu-
od actus frequens, de se non est necessarius ad consuetudinem inducendam; sed
quia per usum colligitur consensus populi, qui plerumque non potest ex uno solo
actu colligi; igitur frequentia actuum est, ut causa, consuetudo vero, ut causatum.
Requiruntur autem tot actus, et ita notorii, ut verisimiliter transiverit in notitiam
populi; non tamen actus, sed tacitus consensus populi inducit consuetudinem. Un-
de ubicunque ex conjecturis habetur tacitus consensus populi, tunc non curatur de
magna frequentia actuum. Imo aliquando ex uno actu, si habuerit causam succes-
sivam, et continuationem per tempus, infra quod consuetudo inducitur: ut si quis
supra viam publicam pontem habuerit, vel quid tale, potest induci consuetudo�.

58 Pozri bli��ie LUBY, �.: Obyčajové právo a súdna prax. (Civilistická �túdia zo slo-
venského práva), s. 54 a n.

59 MALÝ, K. � SIVÁK, F.: Dejiny �tátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918.
Bratislava: Obzor, 1992, s. 61. MOSNÝ, P. � HUBENÁK, L.: Dejiny �tátu a práva
na Slovensku. Ko�ice : Aprilla, 2008, s. 38.
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Poznávacie znaky právnej obyčaje

V súčasnej teórii práva Prusák60 medzi poznávacie znaky právnej obyčaje
radí: dlhodobé a skutočné zachovávanie určitou pospolitosťou, určitosť obsa-
hu práv a povinností, ktoré obyčaj stanovuje, a v�eobecné presvedčenie po-
spolitosti o jej záväznosti. Presvedčenie o záväznosti, ako aj dlhodobo opa-
kované pou�ívanie sa musí navonok prejavovať dodr�iavaním obyčaje a jej
potvrdzovaním v postupe �tátnych orgánov (sankcionovanosť). Podľa Bogus-
zaka61 je obyčaj prameňom práva za predpokladu �dlouhotrvajícího faktické-
ho masového uskutečňování určitého chování a tomu odpovídajícího pově-
domí o jeho (obyčaje � pozn.) zachovávání a závaznosti. Vy�aduje se dále
určitost obyčeje, t. j. mo�nost víceméně konkrétně stanovit jeho obsah. Ko-
nečně � a to je najdůle�itěj�í � je zapotřebí, aby státní orgány aplikovali oby-
čejová pravidla a aby se uplatňovalo státní donucení při jejich poru�ení�.
Polčák62 pre vznik právnej obyčaje po�aduje naplnenie dvoch jej základných
znakov, prvým je usus longaevus (consuetudo longa) vo význame kvalifiko-
vaného a dlhodobého zau�ívania (u�ívanie od nepamäti, či dlh�í čas63), a dru-
hým je opinio iuris (opinio necessitatis, opinio iuris sive necessitatis) vo
význame v�eobecného povedomia o právnom charaktere a záväznosti oby-
čaje (s čím sa spája aj mo�nosť vynucovania dodr�iavania noriem obyčajo-
vého práva �tátnou mocou). Podobne sa k tejto otázke stavia aj Kubů � Osi-
na64, ktorí v�ak vyčleňujú ako osobitný znak mo�nosť uplatnenia �tátneho
donútenia. Knapp65 odli�uje základné definičné znaky opinio necessitatis
a usus longaevus, ku ktorým pridáva ďal�ie znaky: v�eobecnosť; skutočnosť,
�e právna obyčaj je záväzná z vlastnej právnej sily, a nie len preto, �e jej do-
dr�iavanie po�aduje zákon a vynútiteľnosť jej dodr�iavania zo strany �tátnej
moci.

Záver

Autorka sa v prezentovanej �túdii priklonila k definovaniu právnej oby-
čaje cez znaky poznania obyčajového práva v ich historicko-právnom rozme-

                                                            
60 PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty

UK, 1995, s. 198.
61 BOGUSZAK, J. � ČAPEK, J. � GERLOCH, A.: Teorie práva, s. 50.
62 HARVÁNEK, J. a kol.: Teorie práva, s. 262.
63 Ako osobitný prípad vzniku právnej obyčaje Polčák uvádza tzv. instantnú obyčaj.

Ide o obyčaj, ktorá vznikla následkom určitej konkrétnej situácie (teda nemá dlhý
čas u�ívania v zmysle po�iadavky usus longaevus). In: HARVÁNEK, J. a kol.: Te-
orie práva, s. 263.

64 KUBŮ, L. � HUNGR, P. � OSINA, P.: Teorie práva, s. 55 � 56.
65 KNAPP, V.: Teorie práva, s. 134 � 135.
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re a právnu obyčaj chápe ako pravidlo správania, ktoré sa v dôsledku
dlhodobého opakovaného pou�ívania v určitej spoločenskej komunite
(vytvárajúcej normotvorné spoločenstvo) v�ilo do vedomia a správania
subjektov práva, ktoré ho chápu ako záväzné (právne) pravidlo zabezpe-
čené mo�nosťou uplatnenia (�tátneho) donútenia. Zámerom autorky bolo
predstaviť právno-historický, azda aj právno-sociologický či právno-
teoretický pohľad na prameň práva � právnu obyčaj (consuetudo regni).
Postavenie a význam právnej obyčaje boli v stredovekom Uhorsku mimo-
riadne významné, právna obyčaj sa pokladala za najstar�í (starobylý) prameň
práva (antiqua consuetudo regni), dôle�itej�í ne� zákon či iné pramene práva.
Bola to práve právna obyčaj, ktorá často vo vzťahu k ostatným prameňom
práva (zákon, kráľovské nariadenie, privilégium a �tatút) zabezpečovala ich
ďal�ie trvanie prevzatím ich ustanovení do svojho normového súboru. Aj
skutočnosť, �e sa právna obyčaj javila v rozhodnutiach súdov či iných �tát-
nych orgánov, len podčiarkuje jej mimoriadny význam pre právny poriadok
stredovekého Uhorska. U� v období stredoveku sa vyskytli snahy o oslabenie
postavenia právnej obyčaje ako rozhodujúceho prameňa práva ústiace do ko-
difikačného úsilia uplatňujúceho sa na rôznych úrovniach partikulárneho
právneho poriadku. Právna obyčaj si v�ak svoje postavenie a mimoriadny
význam udr�ala a� do roku 1848, na území Slovenska v odvetví občianskeho
práva hmotného a� do roku 195066.

LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Consuetudo regni (Custom) as the Dominant
Source of Private Law in the Territory of Slovakia to 1848. HISTORIA ET
THEORIA IURIS, Vol. 1, 2009, No. 1, p. 29 � 44.

The Hungarian ancient Constitution was generated by custom. Custom (anti-
qua consuetudo regni) was the dominant source of private (civil) law in the ter-
ritory of Slovakia from earliest times to 1950. My paper analyzes the period of
the Middle Ages and partly the Modern Era (to 1848) with regard to the legal So-
urce � Custom (consuetudo regni). The paper reviews references from the area of
the History of Law and the Theory of Law regarding the place and significance of
Custom (consuetudo regni) or Customary Law in the Hungarian legal system; in
consideration of the relationship between Written Law (decreta, statuta, consti-
tutiones) and Customary Law and in consideration of the relationship between
Custom (consuetudo regni) and Court Practice (usus fori). The basis of the
author's historical-law view is Werböczy's work � Opus Tripartitum (�The Cus-
tomary Law of the renowned Kingdom of Hungary in three parts�), which was
the Code of Hungarian Customary Law from 1514. (Opus Tripartitum was pub-
lished in Vienna in 1517).

                                                            
66 Na území Maďarska sa právna obyčaj uplatňovala ako rozhodujúci prameň občian-

skeho práva hmotného a� do roku 1959.
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NÁČRT VÝVOJA UHORSKÉHO PRACOVNÉHO
ZÁKONODARSTVA V ROKOCH 1867 � 1918
JUDR. VLADIMÍR KA�UBA
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN

Abstrakt

Cieľom príspevku je informatívne a prehľadne podať, a tak sprostredkovať
čitateľovi základné piliere kreovania pracovnoprávnej úpravy s poukazom na po-
stupné, praxou vy�adované zásahy in�titútov verejného práva do pôvodnej rýdzo
civilnoprávnej úpravy ekonomického vyu�itia ľudskej práce ako právnej kategó-
rie.

KA�UBA, Vladimír: Náčrt vývoja uhorského pracovného zákonodarstva
v rokoch 1867 � 1918. HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 45
� 51.

Úvod

V Rakúsko-Uhorsku po vyrovnaní v roku 1867, v súvislosti s nabiehajú-
cou priemyselnou výrobou, sa začal rýchly rozvoj pracovnoprávnej úpravy
(patriacej do súkromného obligačného práva; pričom jej kvalitatívny a kvan-
titatívny rozvoj bol in�pirovaný vplyvom najmä nemeckého práva1). V uhor-
skom pracovnom zákonodarstve mo�no rozlí�iť dve etapy jeho vývoja, pri-
čom ich rozhraním je prijatie �ivnostenského zákona v roku 1884 a druhá
etapa sa končí rozpadom monarchie v roku 1918.

Vývoj do roku 1884

V prvej etape bol základnou právnou normou danej problematiky �iv-
nostenský zákon z roku 1872 (zák. čl. 8/1872), ktorý bol vybudovaný na zá-
klade slobody �ivnostenského podnikania. Okrem tejto zákonnej normy je
potrebné pova�ovať za prameň práva úpravy nájmu ľudskej práce aj Ob-
chodný zákon (zák. čl. 38/1875), ktorý upravoval niektoré druhy slu�obných
zmlúv (spolu s úpravou slu�obníctva v domácnostiach v zák. čl. 13/1876).
V ďal�ích zákonoch boli upravené niektoré parciálne otázky bezprostredne
súvisiace s postavením pracovníkov (napr. ochrana mzdy v prípade konkurzu

                                                            
1 SIVÁK, F.: Dejiny �tátu a práva na území Slovenska do roku 1918. Bratislava :

VO PF UK, 1998, s. 165.
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zamestnávateľa v Konkurznom zákone zák. čl. 17/1881, obmedzenie exekú-
cie na mzdu � zák. čl. 31/1876 a Exekučný poriadok zák. čl. 40/1881 atď.).

Pri úprave zmluvy, predmetom ktorej bolo odplatné poskytovanie ľudskej
práce, sa v tomto období uplatňovali tri zásady. Prvou bola zásada zmluvnej
voľnosti vyjadrená najmä v �ivnostenskom a Obchodnom zákone. Pri úprave
slu�obnej zmluvy sa uplatňovali zásady rímskej locatio conductio operarum
a administratívno-policajnej ochrany slu�obnej zmluvy. Poslednou zásadou
bola zásada výrazného paternalizmu. Zásada zmluvnej voľnosti bola najvý-
raznej�ie uplatňovaná pri dĺ�ke pracovného času. Uhorský právny poriadok
nepoznal do vydania �ivnostenského zákona v roku 1884 kogentné ustano-
venia obmedzujúce dĺ�ku pracovného času. Jedinou hranicou boli de facto
len fyzické mo�nosti pracujúcich.

Zásada administratívno-policajnej ochrany slu�obného pomeru sa preja-
vovala v tom, �e poru�enie slu�obnej zmluvy zo strany pracovníka bolo trest-
né a existovala mo�nosť prinútiť ho brachiálnou mocou plniť zmluvu a vrátiť
ho do práce2 (rozsiahle trestné sankcie, napr. peňa�ný trest, trest odňatia slo-
body a i.). Rozhodovanie sporov o civilno-pracovných nárokoch vyplývajú-
cich zo zmluvného vzťahu pri poskytovaní pracovnej sily patrilo do výlučnej
právomoci administratívnych úradov.

Zásada paternalizmu sa výrazne prejavovala v úprave učňovského pomeru
v �ivnostenskom zákone a v úprave pomeru slu�obníctva v domácnosti. Mi-
nimálne prípustný vek učňov bol 12 rokov. Slu�obníctvo okrem povinnosti
výkonu rôznych prác malo za povinnosť preukazovať úctu a poslu�nosť za-
mestnávateľovi. Zamestnávateľ � domáci pán mohol pou�iť proti slu�obní-
kom také výrazy, ktoré tvorili u iných osôb u� skutkovú podstatu urá�ky na
cti. Zamestnávateľ dozeral aj na vychádzky a náv�tevy slu�obníka. Slu�obník
podliehal aj trestnej právomoci zamestnávateľa, a to do takej miery, �e a� zá-
kon musel výslovne nariadiť, �e nemravné úkony nemo�no na slu�obníkovi
vymáhať, aj keď boli dohodnuté. Druhá strana paternalistického prístupu
v�ak zaväzovala zamestnávateľa starať sa o zamestnanca, najmä v prípade
choroby (pri neexistencii verejnoprávneho poistenia v podstate významná
povinnosť).

Vzhľadom na neexistenciu sociálnych istôt, robotníci hľadali východisko
v svojpomocných organizáciách. Prvou takou väč�ou organizáciou bol V�e-
obecný robotnícky spolok (zalo�ený v roku 18683). V roku 1880 vznikla aj
prvá robotnícka politická strana � V�eobecná robotnícka strana Uhorska.
Tieto organizácie boli celouhorské, ale významnou mierou sa na nich po-

                                                            
2 BIANCHI, L. a kol.: Dejiny �tátu a práva na území Československa v období ka-

pitalizmu, I. diel, 1848 � 1918. Bratislava : SAV, 1971, s. 288.
3 KOVÁČ, D.: Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 144.
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dieľali aj slovenskí robotníci. Neskôr, priamo pod vplyvom encykliky pápe�a
Leva XIII. Rerum novarum (1891), bol zalo�ený v Budape�ti slovenskými
robotníkmi a remeselníkmi Slovenský kresťanský robotnícky spolok. Predse-
dom tohto spolku bol aj katolícky kňaz Andrej Hlinka. Spolok sa sna�il naj-
mä o presadenie skrátenia pracovnej doby a o presadenie zákazu detskej prá-
ce.

Určité kategórie zamestnancov boli oproti ostatným výrazne podporované
zo strany autority �tátu, samozrejme v�dy to boli �tátni zamestnanci a za-
mestnanci v tzv. vy��ích slu�bách. Medzi výhody týchto kategórií zamest-
nancov patril napr. nárok na plat v období 6 tý�dňov v prípade nezavinenej
choroby a dlhé, a� 3-mesačné výpovedné lehoty.

Ani v prípade mzdy (a práva na jej vyplatenie) zamestnanci nepo�ívali
takmer nijakú ochranu. Slu�obníctvu a nádenníkom spolu so zamestnancami
na vodných dielach a na cestných a �elezničných stavbách mal zamestnávateľ
z titulu náhrady �kody alebo trestnej právomoci takmer neobmedzené právo
zrá�ať zo mzdy. V prípade, �e takto zrazená mzda nepostačovala na úhradu
�kody, mohol zamestnávateľ siahnuť dokonca aj na ostatný majetok zamest-
nanca. Mzda týchto kategórií zamestnancov (na vodných dielach a na ces-
tných a �elezničných stavbách) bola v�ak oslobodená od exekúcie, u ostat-
ných zamestnancov v prípade konkurzu zamestnávateľa boli nevyplatené
mzdy za posledný rok prednostne uspokojované (§ 60 zák. čl. 17/1881).

Vývoj v rokoch 1884 a� 1918

V druhej etape uhorského pracovného zákonodarstva najvýznamnej�iu
zmenu zaviedol �ivnostenský zákon v roku 1884. Po prvýkrát v Uhorsku do-
chádza aspoň k čiastočnému vymedzeniu pracovného času, a síce jeho nega-
tívnym vymedzením, �e práca v továrňach nesmie začať pred 5. hodinou ráno
a nesmie trvať dlh�ie ako do 21. hodiny (s výnimkou nepretr�itej prevádzky).
Do tohto 16-hodinového pracovného času sa započítavali prestávky v dĺ�ke
1/2 hodiny pred a po obede, a 1 hodina na obed. Zmeny k lep�iemu prichá-
dzali len veľmi postupne. Pre dospelých robotníkov bez rozdielu pohlavia
bola prípustná práca v noci. Pravidelný tý�denný odpočinok bol zaručený a�
zákonom o nedeľnom pokoji (zák. čl. 13/1891), ktorý nahradil zák. čl.
19/1868, ktorý v�ak nemal charakter pracovného, ale nábo�enského právneho
predpisu. Aj tu v�ak mala vláda oprávnenie určiť výnimky vo verejnom zá-
ujme (nakoniec tak urobila a� pre 63 rôznych kategórií remesiel a prevá-
dzok).

Jedinou kategóriou zamestnancov, ktorí po�ívali vy��iu ochranu oproti
ostatným, boli deti a mladiství zamestnanci. Maximálna denná pracovná doba
�ivnostenských učňov do 14 rokov bola 10 hodín, nad 14 rokov 12 hodín
a pri práci detí v továrňach bola vo veku od 12 do 14 rokov 8 hodín, do 16
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rokov 10 hodín. �ivnostenský zákon zaviedol učňovské �koly, v ktorých učni
trávili 4 hodiny denne po 8 hodinách práce. Aj v nedeľu mali v týchto �ko-
lách učni vyučovanie 4 hodiny. Neupravená bola dĺ�ka pracovného času detí
od 10 do 12 rokov, ktorých prácu v továrňach mohol �ivnostenský úrad po-
voliť. Nočná práca (definovaná ako práca medzi 21. hodinou večer a 5. hodi-
nou ráno) bola pre učňov, deti a mladistvých zamestnancov do 16 rokov v to-
várňach zakázaná. Ale ak to potreby prevádzky vy�adovali, mohla sa povoliť
nočná práca mladistvých od 14 do 16 rokov, a to bez rozdielu pohlavia.
Čo sa týka ochrany bezpečnosti práce, povinnosti zamestnávateľov boli

komplexne upravené a� Zákonom o ochrane robotníkov pred úrazmi a o prie-
myselnej in�pekcii (zák. čl. 28/1893). Podľa tejto úpravy (jednej z najvý-
znamnej�ích, ktorá mala vplyv na postavenie zamestnancov) bol zamestná-
vateľ povinný na vlastné náklady zriadiť a udr�iavať ochranné zariadenia na
ochranu �ivota, osobnej bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak boli potreb-
né vzhľadom na druh prevádzky a závodu, a na potreby zamestnancov. Za-
mestnancom bola ulo�ená povinnosť dodr�iavať bezpečnostné predpisy.
Obaja, tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, mohli byť sankcionovaní po-
kutami a zodpovedali v zmysle občianskoprávnej a trestnoprávnej úpravy.
Zamestnanci aj učni boli oprávnení rozviazať predčasne pracovný alebo
učebný pomer, ak by pokračovaním v práci bol ohrozený ich �ivot alebo
zdravie. K tomuto zákonu bol neskôr vydaný celý rad ministerských nariade-
ní, ktorými sa zvý�ila technická a zdravotná ochrana bezpečnosti pri práci
(napr. zákaz pou�ívania bieleho a �ltého fosforu pri výrobe zápaliek, opatre-
nia proti roz�irovaniu TBC a i.). Osobitnú ochranu bezpečnosti �ien pri práci
uhorský právny poriadok v tomto období neobsahoval. Zákaz určitých dru-
hov práce pre �eny neexistoval. �eny mohli byť, bez ohľadu na zdravotný
stav, vek, tehotenstvo alebo na pôrod, zaradené na ka�dý druh práce (s jedi-
nou výnimkou � práce pod zemou v baníctve), a to aj v noci a v maximálnej
dĺ�ke denného pracovného času a� 16 hodín. Jediná ochrana, ktorú mali �eny
ako kategória zamestnancov v tomto období, bola podľa �ivnostenského zá-
kona z roku 1884 neplatená dovolenka po pôrode v rozsahu 4 tý�dňov (rea-
gujúca na fyziologické, a nie spoločensko-rodinné potreby, i�lo o fyzickú
nemo�nosť vykonávať prácu).

Rozsiahlej�iu ochranu pri bezpečnosti práce po�ívali deti a mladiství za-
mestnanci. Platil absolútny zákaz zamestnávať v továrňach deti mlad�ie ako
10 rokov(!). Učni a v továrňach deti a mladiství zamestnanci sa nemali za-
mestnávať prácami, ktoré nezodpovedali ich silám, alebo priamo �kodili ich
zdraviu a telesnému vývinu. Pre učňov v �ivnostiach platila dolná hranica 12
rokov. Kým nebolo pou�ívanie bieleho a �ltého fosforu pri výrobe zápaliek
absolútne zakázané, existovalo len obmedzenie, ktoré zakazovalo výrobu
týchto zápaliek mladistvými mlad�ími ako 16 rokov.
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Tieto chatrné obmedzenia kontrolovali priemyselní in�pektori. Začiatok
výkonu ich funkcií je mo�né datovať k účinnosti �ivnostenského zákona e�te
z roku 1872, kde sa v�ak označujú ako zmocnenci. Ne�lo v�ak o skutočnú
samostatne organizovanú priemyselnú in�pekciu. A� �ivnostenský zákon
v roku 1884 zaviedol dva kontrolné orgány. Prvým boli zmocnenci �ivnos-
tenského úradu (ktorí boli volení �ivnostníkmi určitého obvodu a sami boli
�ivnostníkmi, pričom ich funkcia bola čestná), ktorí kontrolovali učňovské
�koly a učňov v �ivnostiach. Druhým orgánom bola vlastná priemyselná in-
�pekcia. I�lo o orgán zriadený ministerstvom obchodu pre Budape�ť a pre
oblasti s väč�ím počtom tovární. Tento orgán tvorili u� úradníci platení zo
�tátneho rozpočtu. Definitívnu podobu dostala priemyselná in�pekcia záko-
nom z roku 1893 (zák. čl. 28/1893). Vykonávali kontrolu v�etkých tovární,
v ktorých sa pou�ívali silostroje, a tých, v ktorých bolo zamestnaných viac
ako 20 zamestnancov (v takomto prípade vykonávali kontrolu u� bez ohľadu
na to, či v továrňach boli, alebo neboli pou�ívané silostroje). Vykonávali aj
kontrolu v rizikových pracoviskách, ktoré �pecifikovali právne predpisy.

�ivnostenský zákon z roku 1884 ustanovil aj definitívnu podobu pracov-
ného súdnictva. Pracovné spory týkajúce sa továrenských robotníkov rozho-
doval ako kompetentný orgán výlučne �ivnostenský úrad I. stolice. Proti jeho
rozhodnutiu bolo mo�né podať odvolanie na riadny súd bez odkladného
účinku. Pracovné spory tovari�ov a učňov v �ivnostenských podnikoch roz-
hodovali výlučne paritné rozhodcovské súdy, ktoré sa mali zriadiť pri ka�-
dom �ivnostenskom spoločenstve. Takýto súd sa mal v�dy najprv pokúsiť
o pokonávku (zmier) medzi stranami sporu. Proti jeho rozhodnutiu bolo
mo�né podať odvolanie k riadnemu súdu.

Pracovný čas sa po roku 1900 podarilo v jednotlivých výrobných odvet-
viach zni�ovať najmä pomocou �trajkov, ktoré zmohutneli najmä po roku
1905 (a to aj pod vplyvom prvej ruskej revolúcie a počas nej vznesených po-
�iadaviek na 8-hodinový pracovný čas a pod.). Denný pracovný čas sa zní�il
v niektorých odvetviach dokonca na 8 hodín, v priemere v�ak na 10 � 12 ho-
dín. Legislatívne v�ak stále platil v�eobecný 16-hodinový denný pracovný
čas. V roku 1912 sa pracovný čas v nepretr�itých prevádzkach upravil tak, �e
sa pripú�ťalo ka�dých 14 dní 14-hodinovú pracovnú zmenu a 24-hodinový
odpočinok (napr. vo valcovniach, sklárňach a �eleziarňach). Zák. čl. 36/1903
v�ak ustanovoval v�eobecnú povinnosť zabezpečiť v ka�dom prípade 10-
hodinový nepretr�itý denný odpočinok. Najvýznamnej�ou normou ochrany
určitej kategórie zamestnancov pred vypuknutím prvej svetovej vojny bol
zák. čl. 19/1911 o zákaze nočnej práce �ien. Tento zákon bol v�ak prijatý a�
po inartikulovaní bernskej dohody z roku 1905 (zák. čl. 53/1908).

V oblasti ochrany bezpečnosti práce sa prejavoval boj proti nebezpečnej
a roz�írenej chorobe z povolania � nekrotickej fosforóze. Táto choroba sa �í-
rila ako dôsledok manipulácie s bielym a �ltým fosforom pri výrobe zápaliek.
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V predchádzajúcich obdobiach bola pri výrobe zápaliek veľmi častá práca
detí. Postupne v�ak bol ustanovený zákaz práce detí, neskôr aj mladistvých
pod 16 rokov (ministerské nariadenie z roku 1908). Toto nariadenie predpí-
salo zriadiť jedálne a umyvárne, poskytovať pracovný odev, vykonávať po-
vinnú lekársku prehliadku pred prijatím do práce. Definitívne víťazstvo nad
fosforózou v�ak znamenal a� absolútny zákaz pou�ívania bieleho a �ltého
fosforu pri výrobe zápaliek a neskôr aj na iné druhy výroby (ministerské na-
riadenie z roku 1911).

Ministerstvu vnútra ostalo právo zákrokov proti robotníckym spolkom
(napr. nariadenie č. 101 213/1908). V stanovách robotníckych spolkov mu-
sela byť dolo�ka o tom, �e vrchnosť mô�e kedykoľvek prísť do ich miestnos-
tí, zúčastniť sa na schôdzach a prezrieť si zápisnice.4 Preto v tomto období
nemô�eme v �iadnom prípade hovoriť o slobodnom zdru�ovacom (koalič-
nom) práve. Vzhľadom na neexistenciu sociálnych istôt, robotníci hľadali
východisko v svojpomocných organizáciách.

Poslednou zmenou pred prvou svetovou vojnou bolo vydanie Občianske-
ho sporového poriadku v roku 1911 (zák. čl. 1/1911). Podľa tohto zákona sa
okresné súdy bez ohľadu na hodnotu sporu stali kompetentnými rozhodovať
spory z pracovného pomeru. Tu sa definitívne odstránilo administratívno-
policajné chápanie pracovného pomeru. Prvá svetová vojna znamenala ťa�ký
zásah do vydobytých práv v pracovnej oblasti. Do�lo k zru�eniu koaličného
práva zavedením ťa�kých trestov za organizovanie �trajkov. Celá �tátna ma-
�inéria sa orientovala na zabezpečenie vojnových potrieb a exploatovala
svoje obyvateľstvo nad znesiteľnú úroveň, čo v podstatnej miere prispelo
k zrúteniu starej monarchie.

Záver

Sociálne otázky v modernom ponímaní sa začali posúvať do popredia po-
čas tzv. priemyselnej revolúcie v 18., a najmä 19. storočí. Táto revolúcia pri-
niesla so sebou rozsiahle zmeny nielen vo vedecko-technickej, ale najmä
v sociálnej oblasti. Zavedenie strojov vo výrobnej sfére, a s tým spojený
prudký nárast kvantitatívneho faktora výroby, prinieslo do výrobných vzťa-
hov zvrat zásadného významu. Dovtedy nenahraditeľná ľudská práca mohla
byť zrazu nahradená efektívnej�ím �pracovníkom� � strojom. Vo v�eobec-
nosti to znamenalo rozsiahlu degradáciu sociálnej (nepeňa�nej) hodnoty ľud-
skej práce. Na v�etky tieto zmeny najcitlivej�ie reagovalo pracovné zákono-
darstvo, ktorého vývoj, v porovnaní s minulosťou, by mal stále vo väč�ej
miere posilňovať sociálny rozmer a dôstojnosť ľudskej práce.

                                                            
4 BIANCHI, L. a kol.: Dejiny �tátu a práva na území Československa v období ka-

pitalizmu, I. diel, 1848 � 1918. Bratislava : SAV, Bratislava, 1971, s. 350.



HTI č. 1/2009

51

Vývoj prejednávanej problematiky smeroval k podstatným zásahom do
dispozičnej autonómie zmluvných strán nájmu ľudskej práce, a to prostred-
níctvom in�titútov verejného práva. Tieto zásahy boli zrejme odôvodnené
snahou o zachovanie reprodukcie pracovnej sily. Vzhľadom na úroveň vý-
voja spoločensko-ekonomickej formácie v danom čase a priestore je samo-
zrejmé, �e tieto zásahy nemohli vyvá�iť nerovné postavenie zmluvných strán,
a to nielen v ekonomickej oblasti, ale ani vo sfére ich ochranných funkcií.

KA�UBA, Vladimír: Outline of the evolution of Hungarian labour legis-
lation in the years 1867 � 1918. HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 1, 2009,
No. 1, p. 45 � 51.

The evolution of the discussed issue led to essential invasions to the disposi-
tion autonomy of the contracting parties leasing the human work, by using the
public law institutions. These invasions were obviously reasoned by the effort to
maintain the reproduction of labour power. Considering the standard of the prog-
ress in socioeconomic area is obvious, that this invasions could have not balanced
the unequal status of contracting parties, not only in economic area, neither in the
sphere of their protection functions.
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ZÁKON O PRÁVNOSTI KONANÍ SÚVISIACICH S BOJOM
O ZNOVUNADOBUDNUTIE SLOBODY ČECHOV
A SLOVÁKOV

JUDR. DANA PERÚNOVÁ
PRÁVNICKÁ FAKULTA UPJ� V KO�ICIACH
KATEDRA DEJÍN �TÁTU A PRÁVA

Abstrakt

8. mája 1946 Dočasné Národné zhroma�denie republiky Československej
schválilo zákon č. 115/1946 Zb. o právnosti konaní súvisiacich s bojom o znovu-
nadobudnutie slobody Čechov a Slovákov. Cieľom príspevku je predstaviť zá-
kladné východiská zákona a hlavnú úlohu zákona spočívajúcu vo vylúčení trest-
nosti, resp. proklamovaní právnosti inak trestných činov, ku ktorým do�lo v ob-
dobí od 30. septembra 1938 a� do 28. októbra 1945, t. j. do úplného oslobodenia
Československej republiky, a ktorých účelom bolo prispieť k boju o znovunado-
budnutie slobody Čechov a Slovákov, alebo ktoré smerovali k spravodlivej od-
plate.

PERÚNOVÁ, Dana: Zákon o právnosti konaní súvisiacich s bojom
o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov. HISTORIA ET THEORIA
IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 52 � 62.

Úvod

Významnou súčasťou národnooslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov
v obnovenej Československej republike (ďalej ČSR) po II. svetovej vojne
bolo prijatie zákona č. 115/1946 Zb. o právnosti konaní súvisiacich s bojom
o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov. Zákon vylučoval tres-
tnosť, resp. proklamoval právnosť inak trestných činov, ktoré boli zamerané
proti okupantom a ich pomáhačom v dobe od 30. septembra 1938 a� do úpl-
ného oslobodenia, t. j. v období, v ktorom by zotrvanie na existujúcom plat-
nom právnom poriadku fakticky spochybňovalo prirodzené právo na odpor
proti silnej�iemu agresorovi, a tým aj legitimitu odbojových akcií v zemi
zbavenej cudzou mocou vlastnej suverenity. Po vojne sa toti� vychádzalo
z predpokladu, �e osoby v období neslobody vedúce boj proti nacistom a ich
prisluhovačom, ktorý by za iných podmienok mal podľa československého
práva povahu trestného konania, nesmú byť za takéto konanie nijak postiho-
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vané.1 Zákon akceptoval aj právo jednotlivcov na spravodlivú odplatu a práve
touto svojou stránkou sa zaradil medzi pomerne kontroverzné predpisy.

Genéza zákona č. 115/1946 Zb.

Genézu zákona podrobne opísal vtedaj�í minister spravodlivosti P. Drti-
na.2 Otázka beztrestnosti mala byť pôvodne rie�ená cestou amnestie. Napo-
kon sa v�ak vláda v decembri 1945 uzniesla na tom, �e túto otázku vyrie�i
priamo zákonom a u� 4. januára 1946 predsedníctvo vlády vzalo na vedomie
informáciu o vypracovaní osnovy �peciálnej zákonnej normy, ktorej cieľom
bolo zakotviť beztrestnosť určitých typov konaní. Vypracovanú osnovu
predlo�ili ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo národnej obrany e�te
v januári 1946. Aj napriek viacerým kritickým pripomienkam k osnove vlád-
na debata 5. februára 1946 k týmto námietkam neprihliadla a schválila pred-
lo�enú osnovu.

Vládny návrh zákona3 niesol pôvodne názov �o beztrestnosti konaní súvi-
siacich s bojom o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov�. Potreba
prijatia takejto �peciálnej právnej normy sa odôvodňovala tým, �e v období
neslobody a v revolučnom období do�lo, a to hlavne u tých, ktorým my�lien-
ka slobody českého a slovenského národa a ČSR nebola cudzia, ku konaniam
proti nepriateľom národa a �tátu, ktoré by pri strohom výklade zákona zakla-
dali skutkovú podstatu trestného činu. Očakávané potrestanie takýchto osôb
plne v súlade s československým právnym poriadkom by sa v�ak priečilo
v�eobecnému právnemu cíteniu.

Rozhodujúcou skutočnosťou pre beztrestnosť takýchto konaní nebola ani
osoba páchateľa, ani určité konkrétne skutkové podstaty súdne trestných či-
nov, ale motív, podnet týchto konaní. Podľa navrhovaného § 1 konanie, ktoré
by podľa platných československých predpisov zakladalo súdne trestný čin,
nie je trestné, ak takéto konanie spĺňa podmienku, �e k nemu do�lo v dobe od
30. septembra 1938 do 28. októbra 1945. Druhou podmienkou netrestnosti
bolo, �e k takémuto konaniu do�lo z dôvodu boja o znovunadobudnutie slo-
body Čechov a Slovákov, alebo toto konanie bolo prejavom tú�by po spra-
vodlivej odplate. Pokiaľ ide o samotné konanie, nebolo podľa dôvodovej
správy k vládnemu návrhu rozhodujúce, či k nemu do�lo počas vojenských

                                                            
1 STANĚK, T.: Poválečné �excesy� v českých zemích v roce 1945 a jejich vy�etřo-

vání. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 91.
2 Bli��ie pozri prejav Dr. P. Drtinu v Ústavodarnom NZ RČ dňa 2. júla 1947, 63.

schôdza. Dostupné na:
[http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/063schuz/s063001.htm]

3 Vládny návrh zákona o beztrestnosti konaní súvisiacich s bojom o znovunadobud-
nutie slobody Čechov a Slovákov. Tlač 158. Dostupné na:
[http://www.psp.cz/eknih/1945pns/tisky/t0158_00.htm]
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operácií, alebo toto konanie le�í mimo vlastného boja, t. j. napr. konanie jed-
notlivcov ako sabotá�nikov, revolučné súdy, rekvizície partizánov realizova-
né bez právneho podkladu.4

Vychádzajúc z v�eobecných zásad o časovej pôsobnosti zákonov, vrátane
trestných zákonov, takéto dodatočné vyhlásenie súdne trestných činov za
beztrestné by sa nevzťahovalo na prípady u� právoplatne rozhodnuté a na
prípady, v ktorých sa trestné konanie u� začalo. Tieto otázky mal rie�iť navr-
hovaný § 2 majúci hlavne procesný charakter.

Samotná dôvodová správa pripomínala, �e pokiaľ ide o niektoré konania
z obdobia neslobody, mo�no vystačiť u� s ustanovením čl. 10 ústavného dek-
rétu prezidenta republiky č. 11/1944 Úr. vest. čsl. o obnovení právneho po-
riadku, ktorý v�ak platil len pre zem Českú a Moravskosliezsku5. Podľa člena
Právnej rady zahraničného �tátneho zriadenia E. Schwelba má tento čl. 10
povahu amnestie danej samotným zákonodarcom, čo ma za následok to, �e
odsúdený v prípade spáchania tzv. trestného činu z vlastenectva má právny
nárok na zru�enie odsudzujúceho rozsudku. Na Slovensku mali byť činy
�spáchané do oslobodenia v záujme odboja, alebo zamedzenia, prípadne
zmiernenia krívd páchaných nepriateľmi slovenského národa, ČSR alebo
demokratického právneho poriadku� kryté jednomyseľne prijatým nariade-
ním SNR č. 53/1945 Zb. n. SNR o úprave niektorých trestnoprávnych otázok
súvisiacich s obnovením československého právneho poriadku a o novelizo-
vaní niektorých ustanovení trestného práva procesného.6 Následne prijatý zá-
kon č. 115/1946 Zb. teda nebol prvou právnou normou, ktorá mala rie�iť roz-
por platného práva a v�eobecného právneho cítenia, pokiaľ ide o činy proti
okupantom, zradcom a ich pomáhačom.

Vládny návrh zákona o beztrestnosti konaní súvisiacich s bojom o znovu-
nadobudnutie slobody Čechov a Slovákov bol 12. februára 1946 prikázaný
výboru ústavno-právnemu. O vyjadrenie právneho názoru k návrhu zákona

                                                            
4 Zákon v�ak nemal na mysli konania vojenských jednotiek v rámci oficiálnych vo-

jenských operácií, tie boli i tak beztrestné, lebo boli vykonávané v rámci povinnej
vojenskej slu�by. I�lo najmä o činy dobrovoľníkov, účastníkov odboja, a hlavne
partizánov konajúcich bez právneho podkladu.

5 Čl. 10 ústavného dekrétu prezidenta republiky č. 11/1944 Úr. vest. čsl.: �Keď bol
niekto v období neslobody odsúdený trestným súdom alebo správnym úradom pre
skutok, trestný podľa československého práva, nech je odsudzujúci rozsudok (ná-
lez) k návrhu zru�ený, ak bol čin spáchaný s úmyslom, aby páchateľ prispel
k oslobodeniu ČSR.�

6 Pozri bli��ie: Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 6. júna 1945 o úprave
niektorých trestnoprávnych otázok súvisiacich s obnovením československého
právneho poriadku a o novelizovaní niektorých ustanovení trestného práva proces-
ného. Sbierka nariadení Slovenskej národnej rady. Ročník 1945. Čiastka 11, vyda-
ná 18. júna 1945, s. 73 � 79.
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bol po�iadaný aj medzinárodne uznávaný odborník z oblasti trestného práva
V. Solnař. V svojom vyjadrení7 priznal navrhovanému zákonnému ustanove-
niu jednak deklaratórny charakter, jednak kon�titutívny charakter. Deklara-
tórny, potvrdzujúci charakter sa týkal právnosti, t. j. v podstate beztrestnosti
tých konaní, ktoré boli prostriedkom boja o znovunadobudnutie slobody Če-
chov a Slovákov, alebo smerovali k spravodlivej odplate za činy okupantov
a boli spáchané v dobe neslobody. V tejto dobe toti� podľa neho nahradzovali
priamo úkony verejnej moci v boji proti zločinnej vláde a boli kryté existujú-
cim platným československým právnym poriadkom.8 Návrh má význam kon-
�titutívny, pokiaľ ide o beztrestnosť konaní smerujúcich k spravodlivej od-
plate spáchaných v tzv. revolučnej dobe.

Ako doba neslobody bola vo v�eobecnosti akceptovaná doba, ktorá sa za-
čala podľa ústavného dekrétu prezidenta republiky č. 11/1944 Úr. vest. čsl.
30. septembra 1938 a trvala do 4. mája 1945, t. j. do dňa určeného vládnym
nariadením č. 31/1945 Zb. Nasledujúca revolučná doba, ako doba aktívneho
pokračovania boja proti okupantom, zradcom a ich pomáhačom vykonávané-
ho e�te revolučnými silami, bola obmedzená obdobím od 4. mája 1945 do 28.
októbra 1945, kedy začalo činnosť Dočasné Národné zhroma�denie republiky
Československej (ďalej NZ RČS). Dátum 28. októbra 1945 bol zvolený pre-
to, �e k tomuto dátumu bolo vraj u� dosiahnuté oslobodenie celej ČSR, tie�
�e potrestanie vojnových zločincov, zradcov a kolaborantov mohli u� po
tomto dátume bez preká�ok realizovať orgány verejnej moci, a tento dátum
predstavoval návrat ČSR k parlamentnému poriadku.9 Výnimočné prípady
konaní, v duchu spravodlivej odplaty či slobody národa, po tomto dátume by

                                                            
7 Posudok k vládnemu návrhu č. t. 158 o beztrestnosti konaní súvisiacich s bojom

o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov. Zdroj: BENE�, Z. et al. Rozu-
mět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na na�em území v letech 1848-1948.
Pardubice : Gallery, s. r. o., pro Ministerstvo kultury České republiky, 2002, s. 243
� 244.

8 V. Solnař tu odkazuje pre územie Slovenska na analógiu § 77 a nasl. zák. čl.
V/1878 (Trestný zákonník o zločinoch a prečinoch). Ide o dôvody vylučujúce pri-
čítateľnosť činu, napr. neodolateľné donútenie, oprávnená obrana, krajná núdza.

9 J. Hon a J. �itler vysvetľujú, �e dátum 8. máj 1945, t. j. deň nemeckej vojenskej
kapitulácie, ktorý by sa nám z dne�ného pohľadu mohol zdať vhodný ako konečný
dátum v rámci zák. č. 115/1946 Zb., nie je taký jasný. V dobe prerokúvania zákona
toti� e�te v podstate trval vojnový stav ČSR s Nemeckom, oficiálne ukončený
3. februára 1955. Spojenci neskôr pova�ovali za ukončenie vojnového stavu de
facto a� berlínsku deklaráciu zo 6. júna 1945, v �iadnom prípade nie 8. máj 1945.
HON, J. � �ITLER, J.: Trestněprávní důsledky události v období německé nacis-
tické okupace Československa a v době těsně po jejím skončení a jejich ře�ení. In:
KURAL, V. et al.: Studie o sudetoněmecké otázce. Praha : Ústav mezinárodních
vztahů, 1996, s. 168.
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bolo mo�né podľa V. Solnařa kryť z hľadiska platného trestného práva dô-
vodmi vylučujúcimi protiprávnosť činov.

Pokiaľ ide o celkový charakter zákona, a túto my�lienku prebral aj ústav-
no-právny výbor do novej koncepcie návrhu zákona, nestačí podľa V. Solna-
řa povedať, �e vymedzené konania nie sú trestné, ale je potrebné výslovne
vyjadriť, �e sú právne (správne), aby sa tým zdôraznilo ich pozitívne hodno-
tenie. Obdoba amnestie by nevystihovala podstatu veci. Tomu sa prispôsobil
aj nový názov zákona.

Zákon č. 115/1946 Zb. sa v tejto súvislosti nesprávne označuje ako am-
nestijný zákon. Týmto zákonom toti� neboli amnestované, či u� vo forme
abolície, agraciácie, alebo rehabilitácie, �iadne trestné činy, ale naopak vylu-
čovalo sa vôbec, aby bolo mo�né vymedzené konania kvalifikovať ako trest-
né činy.

Paragraf 1 návrhu zákona podľa správy ústavno-právneho výboru10 znel:
�Konanie, ku ktorému do�lo v dobe od 30. septembra 1938 do 28. októbra
1945, a ktorého účelom bolo prispieť k boju o znovunadobudnutie slobody
Čechov a Slovákov alebo ktoré smerovalo ku spravodlivej odplate za činy
okupantov alebo ich pomáhačov, nie je bezprávne ani vtedy, ak by bolo inak
podľa platných predpisov trestné.� Pokiaľ u� bol niekto pre takýto trestný čin
odsúdený, malo sa postupovať podľa predpisov o obnove trestného konania
(§ 2 ods. 1). Návrh zákona v tejto podobe schválilo pri nízkej účasti poslan-
cov Dočasné NZ RČS 8. mája 1946 ako zákon č. 115/1946 Zb. o právnosti
konaní súvisiacich s bojom o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slová-
kov. Spolu so zákonom bola schválená aj rezolúcia obsahujúca výzvu, aby
ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo národnej obrany zariadili, aby sa
a� do ďal�ieho rozhodnutia prepustili na slobodu v�etci tí, ktorí si odpykávali
tresty odňatia slobody alebo boli vo vy�etrovacej väzbe pre skutky spadajúce
pod ustanovenie § 1 zákona č. 115/1946 Zb. Prijatie zákona nevyvolávalo
�iadny búrlivý ohlas a ani dobová tlač, vzhľadom na blí�iace sa voľby, mu
nevenovala výraznej�iu pozornosť. Akýkoľvek odmietavý postoj k tejto nor-
me by mal v bezprostrednom povojnovom období charakter popierania legi-
timity a vysokej mravnej hodnoty skutočného boja a odboja proti okupantom
a domácim zradcom.

Stručný výklad zákona

Konanie, ktoré by inak podľa platných československých noriem bolo
trestné, zákon č. 115/1946 Zb. vyhlasoval za právne, ak bolo vedené aspoň

                                                            
10 Správa výboru ústavno-právneho o vládnom návrhu zákona o beztrestnosti konaní

súvisiacich s bojom o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov. Tlač 419.
Dostupné na [http://www.psp.cz/eknih/1945pns/tisky/t0419_00.htm]
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jednou z dvoch taxatívne vymedzených �u�ľachtilých� pohnútok: boj o zno-
vunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov a/alebo spravodlivá odplata.
Ustanovenie § 1 podľa rozhodnutia Najvy��ieho súdu č. 47 z roku 1949 záro-
veň predpokladá, �e �páchateľ sledoval prospech a záujem celku v zmysle
tam uvedenom. Ide teda o konanie bezprávne v zmysle tohto ustanovenia,
keď páchatelia kráde�í boli pri svojom počínaní vedení iba hľadiskom vlast-
ného prospechu a snahou bezdôvodne sa obohatiť.�11 Teda napr. aj kráde�e,
ak boli realizované v záujme a v prospech celku, napr. podpora partizánov,
politických väzňov, utečencov, a ktorých rozsah zodpovedal rozsahu podpo-
ry, mohli mať charakter právnych konaní.

U� v procese prípravy zákona sa ozývali hlasy, aby pripravovaná norma
zabránila aj trestnému stíhaniu osôb uskutočňujúcich národnú očistu ako ďal-
�ej mo�nej pohnútky konaní, t. j. stíhaniu osôb, ktoré sa dopú�ťali násilností
na úrovni trestných činov voči tzv. �tátne nespoľahlivým osobám. Takúto po-
�iadavku, aby �vláda a parlament učinili bezodkladné opatrenia, aby pre re-
volučné činy a národnú očistu nemohol byť nikto, a to z akýchkoľvek dôvo-
dov, stíhaný�, prednieslo na celo�tátnej konferencii 11. � 12. januára 1946
Revolučné odbojové hnutie.12 Práve táto mo�nosť beztrestného vykonávania
�národnej očisty� mimo zákonných rámcov by bola veľmi silným a nebez-
pečným nástrojom v rukách ľudí.

Z dôvodovej správy i z parlamentných rozpráv k tomuto zákonu vyplýva,
�e hlavným cieľom zákona bolo zaistiť právnosť konaní osôb činných v od-
boji, ktoré nemali �tatút príslu�níka ozbrojených síl podľa medzinárodného
práva vojenského13, tu je potrebné zaradiť najmä partizánov, ako aj legalizo-
vať niektoré konania osôb, ktorým boli zverené právomoci do oficiálneho

                                                            
11 Rozhodnutie Najvy��ieho súdu z 4. mája 1949, Zm II 542/48. Sbírka soudních

rozhodnutí a stanovisek. Rok 1949, roč. 1.
12 MACEK, J.: Odpovědnost v demokracii: osobní i společná. In: Na�e doba, 1947,

roč. 53, č. 7, s. 289 � 294.
13 Pozri prejav Dr. P. Drtinu v Ústavodarnom NZ RČ dňa 2. júla 1947, 63. schôdza:

�Nemo�no prehliadať, �e pri strohom výklade predvojnového právneho priadku by
konanie partizánov a ostatných bojovníkov, ktoré bolo zamerané k oslobodzova-
ciemu boju, by nebolo mo�né pova�ovať za beztrestné. Aby partizánom bolo mo�-
né priznať charakter vojenských jednotiek a podľa medzinárodného práva bez-
trestnosť, bolo by potrebné, aby boli podrobení veleniu osoby zodpovednej za
podriadených, aby mali z diaľky viditeľné odznaky, aby nosili otvorené zbrane,
a aby ich spôsob vedenia boja zodpovedal zákonom a obyčajom vojny. Z povahy
veci je prirodzené, �e tieto predpoklady nemohli byť splnené, tak�e by partizáni
boli plne trestne zodpovední za usmrtenie nepriateľa v boji, za náhle súdy, za rek-
vizície, a to podľa v�eobecných ustanovení trestných zákonov. To by ale bolo du-
chu a citom ná�ho spoločného boja protizmyselné a bolo by to i proti statočným
a odvá�nym vlastencom nespravodlivé.�
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obnovenia správnych in�titúcií ČSR. K tomuto účinku zákona, vyjadrujúceho
spravodlivú po�iadavku vyňať z akéhokoľvek mo�ného postihu konanie sme-
rujúce k prispeniu k boju za slobodu Čechov a Slovákov, nemá ani v súčas-
nosti takmer nikto �iadne námietky.

Pomerne kontroverzne je v�ak vnímaný druhý exkulpačný dôvod, t. j.
spravodlivá odplata či odveta.14 Ním zákon priznal právo rozhodovať o treste
iným subjektom ne� súdom. Spravodlivou odplatou sa rozumel aj trest vyko-
návaný revolučnými orgánmi.15 Z dne�ného pohľadu je ťa�ko vysvetliteľné
a pochopiteľné hlavne konanie smerujúce k spravodlivej odplate a nadobú-
dajúce a� silu trestného činu, ktoré bolo spáchané u� v čase obnovovania su-
verenity ČSR. Zákon č. 115/1946 Zb. musí byť vnímaný v konkrétnom histo-
rickom kontexte.

Tú�bu po spravodlivej odplate, ktorá v (po)vojnovej atmosfére ovládla
mnohých ľudí, niektorí16 vysvetľujú tým, �e sa akoby obnovil pôvodný stav
ľudstva, keď je človek človeku vlkom. Trestné právo sa vracia k svojej pr-
votnej funkcii vychádzajúcej z princípu �oko za oko, zub za zub�, a neodde-
liteľnou súčasťou spravodlivosti je odplata. Akty individuálnej odplaty za či-
ny okupantov, zradcov a ich pomáhačov zodpovedali a boli akceptované
v�eobecným právnym cítením občanov ČSR, a preto táto ich akceptácia mu-
sela mať odraz aj v právnom poriadku ČSR vo forme legalizácie tejto spra-
vodlivej odplaty.

Z morálneho hľadiska by �spravodlivá� odplata mala spĺňať tri vlastnosti:
musí byť v�dy odpoveďou na nespravodlivú agresiu, rie�enie silou by malo
do úvahy pripadať a� vtedy, keď sa vyčerpajú v�etky iné dostupné mo�nosti,
a odplata musí byť proporcionálna vzhľadom na agresiu.17

V�eobecne k ustanoveniu § 1 zákona č. 115/1946 mo�no e�te pripome-
núť, �e i tu platili v�eobecné ustanovenia trestného zákona, teda najmä usta-
novenia o omyle, a tak nebolo mo�né potrestať ani toho, kto sa dopustil ko-
nania inak trestného smerujúceho k spravodlivej odplate proti osobe, ktorú
omylom pova�oval za pomocníka Nemcov.
                                                            
14 �Akokoľvek to mô�e byť ospravedlniteľné a primerané, ak boli také činy vykona-

né v boji za oslobodenie z okupácie, nemyslím si, �e to mô�e byť ospravedlniteľné
alebo primerané, ak i�lo o činy odplaty. Slovo �spravodlivé� sa mi v tejto súvis-
losti zdá byť svojvoľné a odporujúce zásadám právnej istoty.� FROWEIN, Jochen
A. � BERNITZ, Ulf � KINGSLAND, Q. C.: Právne posúdenie Bene�ových dek-
rétov a vstupu Českej republiky do Európskej únie. Pracovný dokument. Luxem-
burg : Európsky parlament, 2002, s. 64. Dostupné na:
[http://www.blisty.cz/files/2008/05/27/2002_studie-ep_benesovy_dekrety.pdf]

15 PAVLÍČEK, V.: O amnestiích, zákonu č. 115/1946 Sb. a aktech odporu proti Ně-
mecku. In: KURAL et al., ref. 8., s. 162.

16 BEŇA, J.: Slovensko a Bene�ove dekréty. Bratislava : Belimex, 2002, s. 54 � 55.
17 Spravodlivosť � téma dňa. In: Blumental, 2004, roč. XV, č. 8.
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Zákon č. 115/1946 Zb. v judikatúre súdov

Spresniť ustanovenia zákona a zabrániť jeho zneu�itiu sa pokú�ala i judi-
katúra súdov. Za spravodlivú odplatu za činy okupantov a ich pomáhačov
v zmysle § 1 zák. č. 115/1946 Zb. nemo�no podľa rozhodnutia Najvy��ieho
súdu č. 200 z roku 1947 �uznať činy, ktoré sú sami osobe pomáhaním oku-
pantom a teda � posudzované z onoho hľadiska, odôvodňujúceho in�titút
spravodlivej odplaty � sú rovnako zavrhnutiahodné.�18 Rovnako nemo�no
podľa rozhodnutia Najvy��ieho súdu č. 317 z roku 1948 hovoriť o spravodli-
vej odplate tam, �kde páchateľ na inú osobu, hoci v presvedčení, �e bol práve
touto osobou za okupácie sám udaný, učiní po oslobodení udanie pre iný čin,
o ktorom dobre vie, �e sa ho nedopustila.�19 Za spravodlivú odplatu podľa
rozhodnutia Najvy��ieho súdu č. 395 z roku 1948 mo�no označiť iba kona-
nie, �ktoré sa konalo na mieste a v intenciách orgánu verejnej moci, nahra-
dzujúce v dobe neslobody podľa svojej povahy úkony verejnej moci proti
okupantom, a také konania v dobe revolučnej, keď pokračoval boj proti oku-
pantom, ktorý v tomto období musel byť a bol prevádzaný silami revolučný-
mi.�20

Aby sa predi�lo mo�nému zneu�itiu zákona, ústavno-právny výbor kon-
�tatoval, �e vôbec nezamý�ľal vyhlásiť za právne, a teda beztrestné, tie trest-
né činy, ktoré boli spáchané z dôvodov nízkych a nečestných. �e �činu, kto-
rého pohnútky boli nízke a nečestné (sprenevera zo zi�tnosti) nemo�no
priznať právnosť ani z hľadiska predpisu § 1, druhý prípad, zák. č. 115/1946
Zb.� potvrdil i Najvy��í súd vo svojom rozhodnutí č. 186 z roku 194721.

Zákon neumo�ňoval pau�álnu legalizáciu činov, ktoré by inak boli trest-
né, a vy�adoval preukázanie objektívnych i subjektívnych vyviňujúcich okol-
ností v ka�dom jednotlivom prípade. Pritom podľa rozhodnutia Najvy��ieho
súdu č. 218 z roku 1947 �súd, ktorý rie�i otázku viny, je povinný posúdiť vec
i z hľadiska ustanovenia § 1 zák. č. 115/1946 Zb., a to keď vyjdú najavo
okolnosti naznačujúce, �e ide o konanie takéhoto druhu, aké má citovaný

                                                            
18 Rozhodnutie z dňa 9. mája 1947, Zm II 109/47. Sbírka rozhodnutí nejvy��ích stolic

soudních republiky Československé. Rozhodnutí Nejvy��ího soudu ve věcech
trestních. Ročník 28, 1947.

19 Rozhodnutie z dňa 21. januára 1948, Zm I 779/47. Sbírka rozhodnutí nejvy��ích
stolic soudních republiky Československé. Rozhodnutí Nejvy��ího soudu ve vě-
cech trestních. Ročník 29, 1948.

20 Rozhodnutie z dňa 10. júna 1948, Zm I 850/47. Sbírka rozhodnutí nejvy��ích stolic
soudních republiky Československé. Rozhodnutí Nejvy��ího soudu ve věcech
trestních. Ročník 29, 1948.

21 Rozhodnutie zo dňa 1. apríla 1947, Zm I 33/47. Sbírka rozhodnutí nejvy��ích stolic
soudních republiky Československé. Rozhodnutí Nejvy��ího soudu ve věcech
trestních. Ročník 28, 1947.
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predpis na mysli. Nekonal tak a opomenul v dôsledku toho urobiť potrebné
zistenia, zaťa�il rozsudok zmätkom podľa § 281, č. 9, písm. a) tr. p.�22

Aplikácia zákona

Zákon č. 115/1946 Zb. o právnosti konaní súvisiacich s bojom o znovu-
nadobudnutie slobody Čechov a Slovákov bol v povojnovom období pova�o-
vaný za potrebný, nutný, ba priam za samozrejmý. Samotné uplatňovanie zá-
kona, pokynov obsiahnutých v rezolúcii a v in�trukciách ministerstva
spravodlivosti z 28. júna 1946, ktoré okrem iného uvádzali, �e pri pochyb-
nostiach o aplikácii § 1 zák. č. 115/1946 Zb. v tom-ktorom prípade sa majú
verejní �alobcovia obrátiť priamo na ministerstvo, nepripútavalo výraznej�iu
pozornosť. Väč�ina prípadov, v ktorých by bolo mo�né aplikovať zák. č.
115/1946 Zb., nebola vôbec ohlásených, a aj v tých, ktoré boli, sa k ustano-
veniam zákona prihliadalo u� vo fáze prípravného vy�etrovania uskutočňo-
vaného políciou, justičnými orgánmi a niekedy tie� �tátnou bezpečnosťou.
Prípadov, kde o zohľadnení zákona rozhodoval priamo súd, bolo málo.23

Zákon č. 115/1946 Zb. má dodnes právne účinky. Vylučuje mo�né trestné
vy�etrovania, �aloby a rozsudky proti osobám, ktoré v období od 30. septem-
bra 1938 do 28. októbra 1945 konali spôsobom vymedzeným v zákone. V sú-
vislosti so stíhaním, resp. nestíhaním povojnových násilnosti spáchaných
v tomto období a ponechaných bokom i s ohľadom na zákon č. 115/1946 Zb.,
viacerí24 pripomínajú, �e ani dnes zákon by nemal byť preká�kou dodatočné-
ho stíhania tých, ktorí sa previnili skutočnými zločinmi proti ľudskosti, po-
prípade vojnovými zločinmi, a pri ktorých bol zákon č. 115/1946 Zb. apliko-
vaný zrejme neoprávnene i s ohľadom na jeho historické súvislosti.25

Česká26 a nemecká literatúra spájajú zákon č. 115/1946 Zb. hlavne so zlo-
činmi spáchanými v priebehu odsunu Nemcov z ČSR. Na území Slovenska
                                                            
22 Rozhodnutie zo dňa 6. júna 1947, Zm II 153/46. Sbírka rozhodnutí nejvy��ích sto-

lic soudních republiky Československé. Rozhodnutí Nejvy��ího soudu ve věcech
trestních. Ročník 28, 1947.

23 STANĚK, ref. 1, s. 98.
24 HON � SITLER, ref. 8, s. 175 � 176.
25 Pozri napr. zák. č. 94/1974 Zb., list československého ministra zahraničných vecí

z 11. decembra 1973: �Podľa platného československého práva mô�u byť z trest-
ných činov spáchaných v rokoch 1938 a� 1945 v súčasnosti stíhané len tie, ktoré sú
trestné podľa československého Trestného zákona, za ktoré zákon predvída trest
smrti a ktoré majú súčasne znaky vojnových zločinov alebo zločinov proti ľud-
skosti v zmysle článku 6 písmena b) a c) �tatútu Medzinárodného vojenského súdu
v Norimbergu. Trestné stíhanie pre také trestné činy sa nepremlčiava. Vo v�etkých
iných prípadoch je trestné stíhanie najneskôr v roku 1965 premlčané.�

26 Pozri napr.: STANĚK, Tomá�: Odsun Nemců z Československa 1945 � 1947.
Praha: Academia � Na�e vojsko, 1991. BRANDES, D. � IVANIČKOVÁ, E. �
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sa zákon spomína aj v súvislosti s názorom odmietajúcim Slovenské národné
povstanie �pre tú perverznú skutočnosť, �e bolo namierené proti existencii
vlastného �tátu�27. �Povstanie v očiach svojich pôvodcov a vodcov bolo
akousi formou svätej vojny, kde ka�dý zločin bol odpustený ... Vylo�ené zlo-
činy, ako masové hroby, strieľanie zajatcov, brutálne zásahy proti nevinnému
civilnému obyvateľstvu, uplatňovanie princípu kolektívnej viny ... toto v�etko
sa dodatočne pardonovalo notorickým zákonom č. 115/1946 Zb. ...�28 Jed-
ným z najvýznamnej�ích prípadov nezmyselných masakrov29, ktorého vinníci
neboli potrestaní, boli brutálne vra�dy civilného obyvateľstva v obci Divina
partizánskym oddielom Za vlasť.30

Záver

Zákon č. 115/1946 Zb. o právnosti konaní súvisiacich s bojom o znovu-
nadobudnutie slobody Čechov a Slovákov bol výnimočným opatrením rea-
gujúcim na �pecifické konanie vyvolané mimoriadnymi pomermi spôsobe-
nými vojnou a povojnovým stavom. Zákon dodatočne vyhlasoval inak trestné
konanie vymedzené v zákone, ktorého účelom bolo prispieť k boju za znovu-
nadobudnutie slobody Čechov a Slovákov, alebo ktoré smerovalo k spravod-
livej odplate za činy okupantov, alebo ich pomáhačov, za právne, spravodlivé
a plne v súlade s československým právnym poriadkom. Akékoľvek prekro-
čenie podmienok právnosti konania v�ak nevyvolávalo vymedzené účinky,
a tomu sa sna�ila zabrániť i uvedená judikatúra súdov.

PERÚNOVÁ, Dana. Law concerning the legality of actions connected to
the struggle to recover the liberty of the Czechs and Slovaks. HISTORIA ET
THEORIA IURIS, Vol. 1, 2009, No. 1, p. 52 � 62

On 8 May 1946 the provisional National Assembly passed legislation �con-
cerning the legality of actions connected to the struggle to recover the liberty of
the Czechs and Slovaks� (Law No. 115). This legislation still has legal effects. It
precludes possible criminal investigations, charges, and convictions of people
who have acted during the defined period in the way circumscribed by the rule.
                                                                                                                                  

PE�EK, J. ed.: Vynútený rozchod. Bratislava : Veda, 1999. STANÉK, T.: Perzeku-
ce 1945. Praha: Institut pro středoevropskou kultúru a politiku, 1996.

27 VNUK, F.: Kritický a odpatetizovaný pohľad na SNP, Povstanie problém morálky.
In: BIELIK, P. � KUNC, B � MULÍK, P.: Dies Ater. Ne�ťastný deň. Zborník zo
seminára Dies Ater uskutočneného 26. 8. 1993 v Bratislave. Bratislava : Erbo,
1994, s. 13, 205.

28 VNUK, F.: Povstanie � problém morálky. In: BIELIK � KUNC � MULÍK, ref. 27,
s. 205.

29 Bli��ie k výčinom partizánov pozri: BIELIK � KUNC � MULÍK, ref. 27.
30 Ladislav Ťa�ký o partizánskych zločinoch počas SNP. Dostupné na:

[http://www.youtube.com/watch?v=_24PKLv1D18]
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While it seems easy to understand that actions directed at aiding the struggle for
liberty of the Czechs and Slovaks was being exempted from any possible sanction
this is less easy to understand for the second category. This second category of
actions refers to just reprisals for actions of the occupation forces and their ac-
complices. Act No. 115/1946 Coll. is one of the most controversial laws enacted
in conjunction with the Bene� decrees. It should not be forgotten that this legisla-
tion was adopted after a long period of harsh occupation during which many ci-
vilians had been brutally murdered or injured.
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ROZVRSTVENIE AZTÉCKEJ SPOLOČNOSTI A JEHO
PRÁVNE DIMENZIE

JUDR. PETER VY�NÝ
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DEJÍN PRÁVA

Abstrakt

Autor v príspevku pojednáva o postavení aztéckej vládnucej vrstvy � pipiltin
a pospolitého ľudu � macehualtin v sfére aztéckeho verejného i súkromného prá-
va. Macehualtin boli v prospech �tátu, resp. pipiltinov zaťa�ení daňovou povin-
nosťou, pracovnou povinnosťou a povinnosťou zúčastňovať sa na vojenských ťa-
�eniach, tak�e ich postavenie bolo submisívne. Na druhej strane ho v�ak
v určitom rozsahu kompenzovali reálne obmedzenia inak privilegovaného posta-
venia pipiltinov. Tie vyplývali najmä z málopočetnosti pipiltinov, zo skutočnosti,
�e uzurpácia pôdy macehualtinov pipiltinmi nebola mo�ná, z uplatňovania remu-
neratívneho princípu nadobúdania funkcií a práv a z toho, �e v sfére trestného
práva sa na pipiltinov vzťahovali prísnej�ie sankcie ako na macehualtinov.

VY�NÝ, Peter: Rozvrstvenie aztéckej spoločnosti a jeho právne dimen-
zie. HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č.1, s. 63 � 79.

Úvod

Pod označením �Aztékovia� sa zvyčajne rozumejú obyvatelia metropoly
aztéckej rí�e � mestského �tátu (azt. altepetl) Tenochtitlan, situovaného
v Mexickom údolí (�pan. Valle de México; azt. Anahauc), ktorí sa sami na-
zývali Mexicovia (azt. mexitin) alebo Tenochcovia.

Prelomovým obdobím aztéckej histórie bol záver 20. rokov 15. st., kedy
sa Tenochtitlan vymanil spod nadvlády Tepanecov a mohol tak začať s reali-
záciou nezávislej politiky. Tenochtitlan uzavrel spojenectvo s mestskými
�tátmi Tezcoco a Tlacopan a s ich pomocou potom začal uskutočňovať roz-
siahle výboje. Koalícia troch mestských �tátov, v literatúre označovaná ako
�trojaliancia� (�pan. Triple Alianza), ovládla do konca 15. st. pribli�ne stred-
né a ju�né Mexiko. Jej panstvo nad týmto priestorom ukončila invázia �pa-
nielskych dobyvateľov (�pan. conquistadores), ktorí si aztécku rí�u v rokoch
1519 � 1521 podmanili (tzv. conquista).

Cieľom tohto príspevku je prehľadne pojednať o spoločenskom a práv-
nom postavení príslu�níkov dvoch hlavných vrstiev obyvateľstva Tenochtit-
lanu. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa bude rozbor relevantných prameňov
poznania aztéckeho práva (ide o historické pramene k dejinám a reáliám az-
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téckej civilizácie z obdobia po conquiste), ako aj práca so sekundárnou lite-
ratúrou zväč�a interdisciplinárneho zamerania.

V�eobecne o rozvrstvenosti aztéckej spoločnosti

Pod pojmom �spoločenská rozvrstvenosť/sociálna stratifikácia� sa rozu-
mie �vertikálne hierarchické členenie makrosociálnych útvarov (celkov) do
horizontálnych sociálnych vrstiev�.1 U Aztékov pri�lo k vytvoreniu stratifi-
kovaného usporiadania spoločnosti pribli�ne v polovici 15. st., v čase, keď sa
v altepetli Tenochtitlan konsolidovala �tátna organizácia.2 Počnúc týmto ob-
dobím u� mô�eme kon�tatovať, �e v aztéckej spoločnosti existovala nielen
prirodzená nerovnosť, ale aj umelo vytvorená nerovnoprávnosť jej členov.

Mo�no rozlí�iť dve hlavné, navzájom značne nerovnoprávne sociálne
vrstvy: 1. pipiltin (sg. pilli) a 2. macehualtin (sg. macehualli).

Pipiltin predstavovali aztécku vládnucu vrstvu. V zásade sa (hierarchicky)
rozdeľovali na: a) tlazopipiltinov, t. j. blízkych príbuzných vládcov Tenoch-
titlanu, označovaných výrazom tlatoani, či�e �hovorca� (pl. tlatoque), b) pi-
piltinov ni��ieho rangu, ktorí boli s predchádzajúcimi spríbuznení v rôznych
stupňoch, resp. rôznymi spôsobmi, a c) quauhpipiltinov, ktorých ascendenti
pôvodne patrili k prostému ľudu (t. j. k macehualtinom), av�ak na základe
svojich, najmä vojenských zásluh postúpili na aztéckom spoločenskom reb-
ríčku smerom nahor.3

Macehualtin tvorili heterogénnu vrstvu obyvateľstva, ktorá v �ir�om po-
nímaní zahŕňala v�etkých obyvateľov aztéckeho �tátu, ktorí nepatrili k vrstve
pipiltinov, t. j. niekoľko sociálnych, resp. profesijných skupín, z ktorých ka�-
dá mala v aztéckej spoločnosti iné postavenie. Týmito skupinami boli:
a) osobne slobodní roľníci (delili sa na tri podskupiny: calpuleque, teccale-

que a nájomcovia pôdy),
b) neslobodní roľníci-nevoľníci (azt. mayeque),
c) osoby prechodne sa nachádzajúce v otrockom postavení (azt. tlatlacoh-

tin),
d) remeselníci (azt. tolteca),
e) obchodníci (azt. pochteca) a sčasti aj
f) vojenskí hodnostári (ich označenia v prameňoch variujú) a
g) kňazi (azt. v�eobecne: teopixque).

                                                            
1 GEIST, B.: Sociologický slovník. Praha : Victoria Publishing a.s. 1992, s. 456.
2 K problému vzniku �tátu u Aztékov pozri: BRUMFIEL, E. M.: Aztec State Ma-

king: Ecology, Structure, and the Origin of the State. In: American Anthropologist
85 � 2, 1983, s. 261 � 284.

3 LEON PORTILLA, M.: Toltecáyotl. Aspectos de la cultura náhuatl. México :
Fondo de Cultura Económica 2003, s. 262.
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V aztéckej spoločnosti sa mnohé hodnosti (tituly), zaručujúce ich nosite-
ľom prestí� a autoritu, ako aj verejné (�tátne) funkcie a tie� niektoré dôle�ité
práva nadobúdali podľa tzv. remuneratívneho (zásluhového) princípu, t. j.
ako odmena za vykonanie činov prospe�ných pre celú aztécku pospolitosť,
predov�etkým za aktívne zúčastňovanie sa bojov v častých vojnách vedených
aztéckym �tátom.

Zdá sa, �e mo�nosť určitého vzostupu v aztéckej spoločenskej hierarchii
na báze remuneratívneho princípu bola daná nielen pipiltinom, pri ktorých je
v�ak obťa�né rozlí�iť práva, ktoré im patrili bez ďal�ieho, a práva, ktoré
mohli nadobudnúť, len ak mali zásluhy,4 ale aj macehualtinom. Macehualtin
sa na základe svojich (bojových) zásluh stávali členmi istých bojovníckych
zdru�ení, vojenskými hodnostármi (veliteľmi), kňazmi alebo úradníkmi,
mohli dr�ať určitú pôdu v re�ime súkromného vlastníctva, mohli byť oslobo-
dení od povinnosti odvádzať tribút (na druhej strane, príjemcami tribútu byť
nemohli) a mohli tie� po�ívať viaceré �pecifické oprávnenia (nosiť odevy
z luxusných bavlnených látok vyhradené pipiltinom, stolovať v tlatoaniho
paláci, �iť s toľkými �enami, koľké dokázali u�iviť a pod.),5 ba dokonca pre-
niknúť a� do radov vládnucej vrstvy, aj keď, pravda, len do jej najni��ej ka-
tegórie (medzi quauhpipiltinov). Treba v�ak zdôrazniť, �e macehualtin, kto-
rým sa podarilo �vy�vihnúť� na aztéckom spoločenskom rebríčku, nikdy
nedosiahli postavenie, ktoré by bolo v plnom rozsahu zodpovedalo postave-
niu pipiltinov.6

V ďal�om texte si priblí�ime postavenie aztéckej elity (pipiltin), ku ktorej
patrila len asi 1/10 aztéckeho obyvateľstva,7 a postavenie osobne (relatívne)
slobodných roľníkov (macehualtin v u��om zmysle), ktorí tvorili početne
najväč�iu aztécku sociálnu vrstvu.

Postavenie pipiltinov a macehualtinov v sfére aztéckeho verejného práva

Vonkaj�ím výrazom nadradeného spoločenského postavenia pipiltinov
bol luxusný spôsob �ivota, na ktorý macehualtin v zmysle aztéckych zákonov
obmedzujúcich súkromný prepych nemali právo. Podobne ako to bolo
v iných predmoderných spoločnostiach, aj u Aztékov sa toti� sociálna hierar-
chia (faktická, ako aj právna nerovnosť ľudí) upevňovala prostredníctvom
právnych noriem typu leges sumptuariae, ktoré osobám určitých kategórií
(zjednodu�ene povedané, v�etkým tým, ktorí nepatrili k elite danej spoloč-
nosti) zakazovali povedzme nadobúdať a u�ívať veci, ktoré sa vyznačovali
                                                            
4 LOPEZ AUSTIN, A.: La Constitución Real de México Tenochtitlan. México :

UNAM 1961, s. 57.
5 Tam�e, s. 56.
6 Tam�e.
7 SMITH, M. E.: The Aztecs. Cambridge : Blackwell Publishers Inc., 1996, s. 143.
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vy��ou ekonomickou hodnotou (vzácnosťou), a súčasne boli v kolektívnom
vedomí príslu�níkov danej spoločnosti zafixované ako fyzické symboly vy-
sokého sociálneho postavenia ka�dého, kto takéto veci, v literatúre označo-
vané termínom �prestí�ne predmety� (angl. prestige goods), (legitímne)
vlastnil.

Aztécke leges sumptuariae neboli v �iadnom prípade neefektívnymi leges
imperfectae: ich poru�enie bolo trestané, a to smrťou! Napr. tlatoani Mote-
cuhzoma I. (vládol v rr. 1440 � 14698) vo svojom zákonníku, ktorý sa stal
právnym základom supremácie vládnucej vrstvy nad ostatnou časťou aztéc-
kej populácie,9 zakotvil predchádzajúcim vývojom vzniknuté, privilegované
postavenie pipiltinov v spoločnosti, a zároveň ho prostredníctvom ustanovení
obmedzujúcich prepych svojrázne upevnil, keď macehualtinom pod hrozbou
ulo�enia trestu smrti zakázal:10
1. Nosiť odev siahajúci pod kolená, ktorý nosili pipiltin. Dlh�í ako po kolená

siahajúci odev smeli macehualtin nosiť iba vtedy, ak si ním zakrývali sto-
py po zraneniach, ktoré utŕ�ili v bojoch.

2. Nosiť odev z bavlny, predov�etkým bavlnené plá�te pomaľované či vy�í-
vané určitými vzormi, ktoré boli vyhradené pipiltinom.

3. Nosiť presne vymedzené druhy �perkov a telesných ozdôb z presne vy-
medzených vzácnych materiálov (zlato, drahé kamene, perá papagájov,
mu�le a i.), ktoré boli vyhradené pipiltinom.

4. Nosiť (akúkoľvek) obuv pri chodení po meste, nakoľko obutí mohli po
Tenochtitlane chodiť len pipiltin (po vstupe do tlatoaniho paláca sa v�ak
museli vyzuť).

5. Stavať si také príbytky, v akých bývali pipiltin, napr. poschodové domy.

Na druhej strane, v zákonníku Motecuhzomu I. sa uplatnil aj vy��ie spo-
menutý remuneratívny princíp nadobúdania titulov, funkcií či práv, v dôsled-
ku čoho zákonník síce pipiltinom umo�nil vlastniť v jeho ustanoveniach a�
s minucióznou presnosťou vymedzené prestí�ne predmety ako odevy, �perky
a i. (a ukazovať sa s nimi na verejnosti), av�ak len za podmienky, �e sa pipil-
tin (mo�no okrem tých, ktorých zákonník nazýva �veľkí páni� a udáva, �e ich

                                                            
8 Napr. KA�PAR, O. (za spoluprace E. Mánkové): Dějiny Mexika. Praha : Nakla-

datelství Lidové noviny, 2000, s. 321.
 9 Zmienky o ustanoveniach tohto zákonníka mo�no nájsť vo viacerých prameňoch.

Najucelenej�ie je jeho obsah zachytený v kronikách: DURAN, D.: Historia de las
Indias de Nueva Espaňa e Islas de Tierra Firme, I. México : Consejo Nacional pa-
ra la Cultura y las Artes, 2002, s. 264 � 267. DURAN, D.: Historia de las Indias de
Nueva Espaňa e Islas de Tierra Firme, II. México : Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, 2002, s. 118 � 124. Pozri tie� napr.: ALVARADO TEZOZOMOC,
H.: Crónica Mexicana. (Selección.). México : UNAM 1994, s. 20 � 25.

10 DURAN, D.: c. d., I, s. 264 � 267.



HTI č. 1/2009

67

bolo asi 12; touto elitnou skupinou boli najskôr tlazopipiltin) mohli preuká-
zať osobnými bojovými zásluhami; pritom tí, ktorých zásluhy boli výz-
namnej�ie, mohli zastávať v rámci vnútornej hierarchie aztéckej vládnucej
vrstvy určité vy��ie pozície, čoho vonkaj�ím výrazom bola skutočnosť, �e
smeli vlastniť vzácnej�ie či hodnotnej�ie prestí�ne predmety ako tí, ktorých
zásluhy boli menej významné a ktorí sa preto nachádzali na ni��ích pozíciách
tejto hierarchie. Zostáva dodať, �e v zákonníku vymedzené, menej hodnotné
prestí�ne predmety mohli získať aj macehualtin, ak sa vyznamenali v bo-
joch.11
Ďal�ím dôle�itým problémom spojeným s verejnoprávnym postavením

pipiltinov a macehualtinov je ich mo�nosť zúčastňovať sa na politickom �i-
vote (na správe vecí verejných).

Ohľadne tohto problému mo�no najskôr uviesť, �e macehualtin boli
z účasti na politickom �ivote preva�ne vylúčení, hoci sa zdá, �e na základe
remuneratívneho princípu mohli (aspoň teoreticky) zastávať niektoré vojen-
ské, kňazské, správne, ako i súdne funkcie. Zákonník Motecuhzomu I. mace-
hualtinom pod hrozbou kapitálnej sankcie zakázal vstupovať do priestorov
tlatoaniho paláca � sídla orgánov aztéckej ústrednej �tátnej správy a vy��ích
súdnych orgánov,12 v ktorých sa zdr�iavali pipiltin rozhodujúci o zále�itos-
tiach civilnej a vojenskej správy aztéckeho �tátu (rí�e) alebo vykonávajúci
súdnictvo,13 čím bolo macehualtinom znemo�nené podieľať sa na vrcholnom
vykonávaní �tátnej moci. Na miestnej úrovni si síce macehualtin v celom
priebehu aztéckych dejín v určitom rozsahu zachovali svoju územnú samo-
správu, v zásade v�ak ka�dá z pôvodne autonómnych calpultin (sg. calpul-
li),14 t. j. akýchsi občín, v ktorých macehualtin �ili, bola za vlády Motecuh-
zomu I. podriadená správnej a súdnej právomoci predstaviteľa �tátnej moci
(resp. tlatoaniho).15

                                                            
11 Porovnaj DURAN, D.: c. d., I, s. 264 � 267.
12 Bli��ie pozri najmä: SAHAGUN, B. de: Historia general de las cosas de la Nueva

Espaňa, II. Madrid : Dastin, 2001, Libro VIII. SAHAGUN, B. de: Florentine Co-
dex. General History of the Things of New Spain. Part IX. Book 8 � Kings and
Lords. Santa Fe: The School of American Research and The University of Utah
1979.

13 Pozri tam�e. Podrobný výklad o organizácii a činnosti aztéckeho �tátneho aparátu
pozri aj v práci: LOPEZ AUSTIN, A.: c. d., s. 79 � 132.

14 Nazeranie mexikanistov na aztécke calpultin nie je úplne jednotné. Ucelený pre-
hľad vývinu vedeckých názorov na tieto sociálne útvary podal BAEZ JORGE, F.
v osobitnom úvode (Presentación) k druhému vydaniu diela: MONZON ESTRA-
DA, A.: El calpulli en la organización social de los tenochca. México: Instituto
Nacional Indigenista 1983, s. 9 � 23.

15 BRUMFIEL, E. M.: c. d., s. 274. TORQUEMADA, J. de: Monarquía Indiana.
Tomo segundo. México : Editorial Porrúa, 1969, s. 544 � 545.
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V prípade práva pipiltinov zastávať verejné funkcie i�lo o právo poskyto-
vané za osobné bojové zásluhy a súčasne len po splnení istých �tátom predpí-
saných kritérií, aj keď nemo�no celkom vylúčiť, �e pravidlo, podľa ktorého
predmetom dedičskej sukcesie medzi pipiltinmi neboli úradné hodnosti, ale
�iba� titul pilliho a majetok,16 sa nie v�dy dodr�iavalo.

Funkcia tlatoaniho, ako aj funkcie ostatných najvy��ích hodnostárov az-
téckeho �tátu17 boli vyhradené pre tlazopipiltinov. Na ďal�ích úrovniach az-
téckeho �tátneho aparátu pôsobili tzv. tetecuhtin (sg. tecuhtli). Ide o generic-
ké označenie, v daktorých ohľadoch porovnateľné s rímskym termínom
magistratus, vzťahujúce sa na osoby, ktoré boli vojenskými hodnostármi
a zároveň zastávali, či u� v Tenochtitlane, alebo v niektorých �provinciách�
aztéckej rí�e, určité civilné, t. j. správne a (alebo) súdne funkcie.18

Tetecuhtinmi sa stávali osoby, ktoré sa mohli preukázať bojovými záslu-
hami určitého väč�ieho rozsahu, a to nielen pipiltin, ale v obmedzenom roz-
sahu aj macehualtin.19 Ak sa tecuhtliho syn nevyznamenal v bojoch tak, ako
kedysi jeho otec (čo v�ak bolo dozaista veľmi zriedkavé), nemohol zdediť je-
ho hodnosť tecuhtliho, a ani majetok, ktorý sa na ňu viazal, zostal mu v�ak
titul pilliho, ako aj v�etky prerogatíva s ním spojené.20

Ako je zrejmé z viacerých pramenných textov, veľkosť bojových zásluh
�sa merala� hlavne počtom nepriateľov, ktorých bojovník zajal počas vojen-
ských ťa�ení (na začiatku svojej �vojenskej kariéry� e�te s prípadnou pomo-
cou spolubojovníkov, neskôr u� spravidla svojpomocne) a po ich skončení
dopravil do Tenochtitlanu na rituálnu popravu, t. j. obetovanie bohom.21 Az-
técky �tát, ako o tom informuje napr. B. de Sahagún,22 zaviedol hierarchiu
vojenských hodností, ktorých postupné dosiahnutie predstavovalo condicio
                                                            
16 Napr. MENDIETA Y NÚŇEZ, L.: El derecho precolonial. México : Editorial Por-

rúa, 1992, s. 90.
17 I�lo najmä o hodnostára s titulom �cihuacoatl� a �tyroch hodnostárov súhrnne

označovaných ako �tecutlatoque�.
18 Napr. LEON � PORTILLA, M.: c. d., 2003, s. 277 � 278.
19 Napr. LOPEZ AUSTIN, A.: c. d., s. 61.
20 ZORITA, A. de: Breve y Sumaria Relación de los Seňores de la Nueva Espaňa.

México : UNAM 1963, s. 29.
21 S istou dávkou zjednodu�enia mo�no povedať, �e účelom obetovania ľudí bohom

bolo �uvoľniť� z ich telesných schránok isté nadprirodzené sily a tie následne �dať
k dispozícii� bohom ako �energiu� potrebnú na periodické vykonávanie ich �akti-
vít�, predov�etkým tých, o ktorých Aztékovia verili, �e bohovia nimi udr�ujú
existenciu a chod vesmíru i pozemského sveta. Podrobné výklady o aztéckom ná-
bo�enstve a osobitne fenoméne ľudských obetí pozri v prácach: CARRASCO, D.:
Nábo�enství Mezoameriky. Kosmovize a obradní centra. Praha: Prostor 1998, s. 68
� 122. KOVÁČ, M.: Slnko jaguára. Nábo�enský svet Olmékov, Mayov a Aztékov.
Bratislava : Chronos 2002, s. 225 � 294.

22 SAHAGUN, B. de: c. d., 2001, s. 684 � 687.
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sine qua non neskor�ieho zastávania postov vysokých, resp. najvy��ích vo-
jenských veliteľov, ako aj správnych a súdnych funkcií v �tátnom aparáte.
Pritom na dosiahnutie jednotlivých vojenských hodností sa vy�adovalo, aby
bojovník zajal nepriateľov v počtoch pre ka�dú z týchto hodností presne sta-
novených, prípadne nepriateľov z území s osobitným významom pre Azté-
kov. Dosiahnutie určitých hodností zároveň dávalo bojovníkovi mo�nosť stať
sa členom niektorého z prestí�nych bojovníckych zdru�ení.23

Aj keď vo v�eobecnosti malo zastávanie �tátnych úradov povahu odmeny
za aktívne správanie v boji, zároveň bolo zvyčajne podmienené splnením e�te
ďal�ích �pecifických kritérií, na ktoré mo�no usudzovať napr. z po�iadaviek,
ktoré u Aztékov musel spĺňať ka�dý adept na funkciu �tátneho sudcu. Nimi
boli príslu�nosť k pipiltinom, majetnosť, vojenské skúsenosti, nadobudnutie
vy��ieho vzdelania v kňazmi vedenej �kole calmecac, ale aj pozitívne osob-
nostné kvality ako čestnosť, neúplatnosť, schopnosť súdiť bez zaujatosti či
abstinencia.24 Podmienka určitej zámo�nosti kandidátov na �tátne funkcie,
obmedzujúca mo�nosť ich zastávania macehualtinmi, bola osobitne zvýraz-
nená v povinnosti osoby práve ustanovenej do hodnosti tecuhtliho usporiadať
pre iných tetecuhtinov bohatú hostinu a zároveň ich obdarovať hodnotnými
darmi,25 čo v istom zmysle pripomína jav v archeológii a antropológii ozna-
čovaný pojmom �okázalá spotreba� (angl. conspicuous consumption).26

                                                            
23 K aztéckym bojovníckym zdru�eniam pozri napr.: DURAN, D.: c. d., II, s. 113 �
123. KATZ, F.: Die sozialökonomischen Verhältnisse bei den Azteken im 15. und
16. Jahrhundert. In: Ethnographisch-Archäologische Forschungen 3 � 2, 1956, s.
146 � 147.

24 SAHAGUN, B. de: c. d., 2001, s. 672.
25 KATZ, F.: c. d., s. 121.
26 Popredný britský archeológ sir C. Renfrew vymedzil pojem �okázalá spotreba� na-

sledovne: �V niektorých spoločnostiach cti�iadostiví vodcovia, ktorí si e�te neza-
bezpečili vysoké postavenie, pokú�ajú sa o to tak, �e rozdávajú dary a usporadú-
vajú hostiny, na ktoré pozývajú čoraz viac ľudí zo svojho okolia. Mô�eme to
označiť ako �okázalú spotrebu�, kde spoločensky aktívny a usilovný vodca mani-
festuje svoje bohatstvo a bezkonkurenčnú �tedrosť tým, �e usporadúva hostiny pre
svoje spoločenstvo, kde si takto zvy�uje svoje postavenie a renomé. Takéto príle-
�itosti sú často súťa�ou, v ktorej sa hostiteľ usiluje prekonať iných cti�iadostivých
vodcov rozsahom a kvalitou toho, čo ponúka.� (RENFREW, C.: Prehistória. For-
movanie ľudskej mysle. Bratislava : Slovart 2009, s. 175.) Dodajme e�te, �e zná-
mym príkladom �okázalej spotreby� je ceremónia potlach u Indiánov zo severozá-
padného pobre�ia Severnej Ameriky (k tomu pozri napr. MURPHY, R. F.: Úvod
do kulturní a sociální antropologie. Praha : Sociologické nakladatelství 2006, s.
145 � 146).
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Podmienkou zastávania �tátnych úradov, pre macehualtinov obťa�ne spl-
niteľnou, bolo tie� nadobudnutie vzdelania porovnateľného so vzdelaním pi-
piltinov.27

Zastávanie vojenských hodností a civilných funkcií bolo �pecificky pre-
pojené so systémom odmeňovania osôb so zásluhami prestí�nymi predmetmi
�tátom, t. j. tlatoanim. Keď�e prestí�ne predmety boli cennými nielen v eko-
nomickom zmysle (neboli len luxusnými predmetmi), ale aj v metaekono-
mickej rovine, keď�e fyzicky symbolizovali vy��í sociálny status a veľkú
osobnú prestí� ich dr�iteľov, a z nábo�enského hľadiska navy�e predstavovali
veci sakrálneho charakteru, ktoré podľa presvedčenia Aztékov potvrdzovali,
�e v osobách, ktoré ich získali, sídli (vďaka dr�be týchto vecí) väč�ia či sil-
nej�ia tonalli,28 t. j. jedna z nadprirodzených síl sídliacich v telesných schrán-
kach ľudí,29 mo�no dôvodne predpokladať, �e u Aztékov existoval po pre-
stí�nych predmetoch veľký dopyt. Tento dopyt pritom mohli uspokojovať
výlučne tlatoque, jednak preto, �e poskytovanie prestí�nych predmetov bolo
ich exkluzívnou právomocou,30 jednak preto, �e prestí�ne predmety boli res
extra commercium, v dôsledku čoho sa dali získať výlučne darom od aztéc-
kych panovníkov. Zásadný význam týchto skutočností pre aztécky politický
�ivot a osobitne pre uskutočňovanie správy aztéckeho �tátu tlatoanim výbor-
ne vystihol nemecký bádateľ S. Breuer. Pí�e, �e aztécki tlatoque nemali
k dispozícii natoľko rozvinutý byrokratický aparát, �e by ním boli mohli
uskutočňovať �tátnu správu komplexne, resp. taký byrokratický aparát, ktorý
by efektívne plnil ich (= �tátnu) vôľu, a preto boli pri presadzovaní svojich
(= �tátnych) záujmov odkázaní na vládu pomocou ��ľachty�, t. j. pipiltinov.
Keď�e v�ak záujmy ��ľachty� neboli bez zvy�ku toto�né so záujmami �tátu
(tlatoque), bolo potrebné, aby si tlatoque ��ľachticov� takpovediac získali. Na
dosiahnutie tohto cieľa vyu�ívali dopyt ��ľachticov� po prestí�nych predme-
toch, bez získania ktorých tí nemohli zaujať určitú pozíciu v rámci aztéckej
spoločensko-mocenskej hierarchie, resp. nemohli zvý�iť svoju pozíciu v rám-
ci tejto hierarchie. Nakoľko väč�ina prestí�nych predmetov sa v očiach Azté-
kov vyznačovala vysokou hodnotou a ich obstaranie bolo mo�né iba pros-
tredníctvom �tátu (�tát organizoval vojenské ťa�enia spojené s odná�aním
                                                            
27 K vyspelému systému �tátneho �kolstva u Aztékov pozri napr.: HINZ, E.: Das

Aztekenreich: Soziale Gliederung und institutioneller Aufbau. In: KÖHLER, U.
(Hg.): Altamerikanistik. Eine Einführung in die Hochkulturen Mittel- und
Südamerikas. Berlin : Dietrich Reimer Verlag 1990, s. 191 � 192. LOPEZ
AUSTIN, A.: c. d., s. 117 � 123.

28 BRUMFIEL, E. M.: The politics of high culture: issues of worth and rank. In:
RICHARDS, J. � VAN BUREN, M. (eds.): Order, Legitimacy and Wealth in An-
cient States. Cambridge: Cambridge University Press 2000, s. 134 � 137.

29 K pojmu �tonalli� pozri bli��ie: CARRASCO, D.: c. d., s. 78, 97, 98 a 121.
30 Porovnaj SAHAGUN, B. de: c. d., 2001, s. 682 � 687.
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koristi z dobytých území či miest a kontroloval ako systém vyberania tribútu,
tak aj diaľkový obchod), mali jeho vládcovia v rukách účinný nástroj na za-
bezpečenie si lojality metropolitnej i provinčnej ��ľachty�. Značná vzdiale-
nosť medzi centrom aztéckej rí�e a miestami pôvodu mnohých prestí�nych
predmetov navy�e vyvolávala zaujímavý vedľaj�í efekt: aztécki tlatoque sa
uspokojili so svojím monopolom na prístupové cesty k prestí�nym predme-
tom a neorganizovali ich produkciu. Táto okolnosť vysvetľuje nízku úroveň
správnej organizácie aztéckej rí�e a súčasne nasvedčuje na správnosť tézy, �e
kontrolovanie výmeny statkov mô�e byť rovnako efektívnym prostriedkom
vládnutia ako kontrola výroby.31

Významnou výsadou pipiltinov bolo ich úplné oslobodenie od odvádzania
tribútu (t. j. naturálnej dane) �tátu, resp. tlatoanimu.32 Pre úplnosť sa v�ak
�iada dodať, �e od pipiltinov sa očakávalo, �e budú tlatoaniho pri určitých
príle�itostiach obdarovávať hodnotnými darmi,33 čo F. Katz chápe tak, �e aj
aztécka ��ľachta� de facto musela poskytovať určitý tribút. Oficiálne v�ak
bola od neho oslobodená, lebo, ako v�eobecne kon�tatuje, �kým poskytova-
nie tribútu znamená istú podriadenosť (resp. by v aztéckom prípade zname-
nalo stavanie pipiltinov na roveň macehualtinov; pozn. P.V.), dávanie darov
je aktom priateľstva�.34

Na rozdiel od pipiltinov boli macehualtin povinní tlatoanimu a (alebo)
konkrétnym subjektom �tátnej organizácie, resp. individuálnym príslu�níkom
vládnucej vrstvy, periodicky poskytovať určitý tribút. Hospodárstvo aztécke-
ho �tátu (rí�e) toti� spočívalo predov�etkým na �tátnou mocou organizova-
nom systéme vyberania tribútu od viacerých kategórií obyvateľstva tak vlast-
ného územia mestských �tátov tvoriacich trojalianciu, ako aj podmanených
oblastí. Aztécka ekonomika poznala niekoľké výmenné ekvivalenty (kakaové
bôby, kusy bavlnených látok nazývané patolcuachtli, zlato v podobe nugetov
alebo prachu, medené hrivny v tvare písmena T a tie� kúsky cínu35), nie v�ak
univerzálny platobný prostriedok relutárneho charakteru, t. j. peniaze vo
vlastnom zmysle (bola teda tzv. predmonetárnou ekonomikou), v dôsledku
čoho odvádzanie tribútu nemalo charakter platby. Tribút (azt. tequitl) sa pos-
kytoval odovzdávaním rozmanitých naturálií (surovín, poľnohospodárskych
plodín, ú�itkových aj umeleckých remeselných výrobkov a pod.), pričom
k povinnosti poskytovať tribút nezriedka pristupovala aj povinnosť zúčastňo-
                                                            
31 BREUER, S.: Imperien der Neuen Welt ? Zur Klassifikation des Inka- und Azte-

kenstaates. In: Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 39 � 1, 1988, s. 58 �
59.

32 ZORITA, A. de: c. d. , s. 36, 115.
33 Tam�e, s. 119.
34 KATZ, F.: c. d., s. 93.
35 CLAVIJERO, F. J.: Historia Antigua de México. México : Editorial Porrúa 2003,

s. 332 � 333.
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vať sa �tátom organizovaných verejných prác (najmä práca na stavbách), ako
aj poskytovať príjemcovi tribútu osobitné slu�by, napr. zásobovať jeho do-
mácnosť palivovým drevom, pitnou vodou a potravinami.

Vychádzajúc z podrobných, nie v�ak dostatočne presných pramenných
údajov,36 mô�eme systém poskytovania tribútov a vykonávania verejných
a iných osobitných prác v prospech príjemcov tribútu, zavedený na území
Tenochtitlanu, vymedziť zhruba takto:
1. Skupiny obyvateľstva povinné poskytovať tribút:

a) Teccaleque. Boli to roľníci �ijúci v calpultin, ktorí poskytovali tribút
tetecuhtinom, t. j. predstaviteľom �tátnej moci (tlatoaniho) v jednotli-
vých calpultin; tlatoanimu tribút neposkytovali.

b) Calpuleque. I�lo tie� o roľníkov �ijúcich v calpultin, ktorí sa od tec-
caleque odli�ovali najmä tým, �e tribút poskytovali tlatoanimu.

c) Obchodníci a remeselníci. Jedni aj druhí boli povinní poskytovať tri-
bút tlatoanimu.

Teccaleque a calpuleque boli povinní odovzdávať tribút a zároveň aj vy-
konávať v prospech jeho príjemcov určité práce. Obchodníci a remeselníci
boli naproti tomu od účasti na vykonávaní verejných a ďal�ích osobitných
prác oslobodení (okrem prípadov prechodného nedostatku iných pracovných
síl).
2. Skupiny obyvateľstva oslobodené od povinnosti poskytovať tribút:

a) kňazi, pipiltin a tetecuhtin,
b) deti podliehajúce rodičovskej moci (t. j. deti, ktoré e�te neboli dospelé

v právnom zmysle), siroty, vdovy a osoby objektívne nespôsobilé pra-
covať (napr. telesne postihnutí).

Daňová ani pracovná povinnosť nebývali ukladané per capita,37 ale ko-
lektívnym subjektom zlo�eným z určitého počtu povinných osôb (napr. cal-
pulli ako celku), ktoré tieto povinnosti plnili vzájomnou spoluprácou. Na
druhej strane, zodpovednosť za neodovzdanie tribútu bola individualizovaná
� povinná osoba, ktorá neodovzdala tribút (resp. na ňu pripadajúcu pomernú
časť tribútu vy�adovaného od spoločenstva, ktorého bola príslu�níkom), bola
po uplynutí lehoty, ktorá sa jej poskytla na dodatočné splnenie tejto povin-
nosti, predaná do otroctva, prípadne obetovaná bohom (odklad splnenia po-
vinnosti odovzdať tribút sa poskytoval najmä osobám dočasne nespôsobilým
pracovať pre chorobu, a tým, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi).38

Poskytované tribúty mali, pochopiteľne, rôznu ekonomickú hodnotu.
Hodnota tribútu, ktorý odovzdávali roľníci (poľnohospodárske plodiny), bola
ni��ia ako hodnota tribútu odovzdávaného obchodníkmi alebo remeselníkmi

                                                            
36 ZORITA, A. de : c. d., s. 110 � 116 et passim.
37 ZORITA, A. de: c. d., s. 118, 126.
38 TORQUEMADA, J. de: c. d., s. 547.
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(tovar, remeselné výrobky).39 Mno�stvá, v ktorých sa odovzdával tribút, v�ak
podľa Zoritu vďaka značnému počtu tribútom povinných osôb bývali vo v�e-
obecnosti pomerne malé.40

Časové intervaly, v ktorých si povinné subjekty plnili svoju daňovú a pra-
covnú povinnosť, boli stanovené odli�ne pre jednotlivé kategórie povinných
subjektov. Pritom tribút neodovzdávali a osobitné práce nevykonávali v�etky
povinné subjekty súčasne, ale jednotlivé povinné subjekty tej istej kategórie
(napr. pracovné čaty zlo�ené z mu�ov jednotlivých calpultin) sa v poskytova-
ní vecných plnení a vykonávaní osobitných prác v priebehu roka postupne
vystriedali.41

Za akúsi právnohistorickú kuriozitu mô�eme pova�ovať postavenie pipil-
tinov vo sfére trestného práva, keď�e vyvodzovanie trestnoprávnej zodpo-
vednosti sa u Aztékov do značnej miery spravovalo zásadou asperácie (!)
trestných sankcií v prípadoch, keď boli páchateľmi trestných činov osoby
patriace k pipiltinom. Ak toti� pilli spáchal určitý trestný čin, trest, ktorý mu
bol za to ulo�ený, bol zvyčajne prísnej�í ako trest, ktorý by bol ulo�ený ma-
cehuallimu za spáchanie trestného činu s tou istou skutkovou podstatou. Túto
skutočnosť dokladá napr. aztécky zákon stíhajúci alkoholizmus, podľa ktoré-
ho macehualli pristihnutý v stave opitosti prvýkrát, mal byť potrestaný difa-
mujúcimi trestami (ostrihaním dohola na verejnom mieste, ale aj zrúcaním
domu, lebo, ako sa uvádza v zákone, �kto sa zbaví úsudku, nie je hodný bý-
vať v dome�, t. j. v civilizovanom prostredí, �ale by mal �iť v otvorenej kra-
jine ako zviera�), macehualli pristihnutý v tomto stave druhýkrát, mal byť
popravený. Naproti tomu pilli musel byť popravený aj vtedy, ak bol v stave
opitosti prichytený len prvýkrát.42

Systém ukladania sprísnených trestov delikventom patriacim k pipiltinom
mo�no pova�ovať za snahu aztéckeho zákonodarcu primäť pipiltinov k tomu,
aby sa riadili podľa hesla noblesse oblige, teda aby svojím bezchybným sprá-
vaním �li prostému ľudu príkladom. Tento systém v�ak mal aj zaujímavé ná-
bo�enské pozadie: podľa dobovej doktríny boli pipiltin v podstatne väč�om
rozsahu ako macehualtin obdarení istými spirituálnymi silami, ktoré im dá-
                                                            
39 ZORITA, A. de: c. d., s. 118.
40 Tam�e, s. 119.
41 Porovnaj tam�e, s. 122 � 125.
42 Znenie tohto svojrázneho zákona zachytil F. de Alva Ixtlilxochitl: �... al borracho,

si era plebeyo le trasquilaban la cabeza, la primera vez que caía en este delito,
públicamente en la plaza y mercado, y su casa era saqueada y echada por el suelo,
porque dice la ley, que el que se priva de juicio que no sea digno de tener casa, si-
no que viva en el campo como bestia; y la segunda vez era castigado con pena de
muerte; y al noble desde la primera vez que era cogido en este delito, era castigado
luego con pena de muerte.� (ALVA IXTLILXOCHITL, F. de: Obras Históricas.
Tomo II. México : UNAM 1997, s. 102.)
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vali akési �prirodzené právo� vládnuť nad macehualtinmi, ale aj schopnosť
správať sa v súlade s náročnými pravidlami správania a zároveň prekonávať
poku�enie páchať zlé skutky, a preto ak sa pilli dopustil nejakého prehre�ku,
bolo to chápané ako zbytočné mrhanie týmito vzácnymi silami, zasluhujúce
si čo najprísnej�ie potrestanie.43

Aztécke trestné právo hmotné okrem zakotvenia sprísnených trestov pre
pipiltinov poznalo aj trest straty príslu�nosti k vrstve pipiltinov,44 na ktorého
ulo�enie bol príslu�ný (vy��í) súdny orgán nazývaný tlacxitlan.45

Určité odli�nosti v právnom postavení pipiltinov a macehualtinov mo�no
odhaliť aj v oblasti procesného práva: Kým pipiltin obvinení zo spáchania
nejakého trestného činu čakali na svoj súdny proces v domácom väzení (t. j.
boli zadr�iavaní v ich vlastných domoch), obvinení macehualtin bývali
umiestňovaní do väzby v osobitnej (�tátnej) budove na to určenej.46 Kým sú-
diť pipiltinov (v občianskoprávnych i trestných veciach) boli vo v�etkých
stupňoch príslu�né len judiciálne orgány zlo�ené z im spoločensky rovných
osôb, t. j. z iných pipiltinov, macehualtinov súdili v prvom stupni tetecuhtin,
na ostatných stupňoch pipiltin, t. j. osoby spoločensky nadradené macehualti-
nom.47 Zreteľa hodnou je aj skutočnosť, �e kým trest smrti ulo�ený pillimu sa
vykonával neverejne, macehualtin bývali popravovaní verejne.48

Záverom tejto state bude e�te vhodné zdôrazniť, �e nazerať na vrstvu ma-
cehualtinov ako na bezprávnu masu ovládanú a vykorisťovanú �parazitujú-
cimi� pipiltinmi, by bolo krajne nesprávne. Ak A. López Austin kategoricky
odmieta49 Kohlerovo tvrdenie, �e u Aztékov nejestvovali �iadne garancie
práv ľudu,50 treba s ním rozhodne súhlasiť. Aztécky �tát, resp. jeho vládnuca
vrstva pre svoje zámery (nákladné vysluhovanie kultu spojené s potrebou
�obstarávať� stále nových a nových vojnových zajatcov určených na obeto-
vanie bohom, podnikanie veľkých vojenských ťa�ení, riadenie hospodárske-
ho rozvoja �tátu a i.) potreboval aktívnu podporu celého obyvateľstva, ktorú
                                                            
43 TRIGGER, B. G.: Understanding Early Civilizations. A Comparative Study. Cam-

bridge : Cambridge University Press 2003, s. 235.
44 Napr. ALBA, C. H.: Estudio comparado entre el derecho azteca y el derecho po-

sitivo mexicano. México : Instituto Indigenista Interamericano 1949, s. 10.
45 SAHAGUN, B. de: c. d., 2001, s. 663.
46 KOHLER, J.: El derecho de los aztecas. Vydané v jednom zväzku s dielom:

CERVANTES Y ANAYA, J. de: Introducción a la Historia del Pensamiento Jurí-
dico en México. México : Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2002,
s. 155 � 156.

47 Súdnu organizáciu aztéckeho �tátu podrobne charakterizoval LOPEZ AUSTIN, A.:
c. d., s. 97 � 105.

48 CASTILLO F., V. M.: Estructura económica de la sociedad méxica según las fu-
entes documentales. México : UNAM 1996, s. 102 � 103.

49 LOPEZ AUSTIN, A.: c. d., s. 55.
50 KOHLER, J.: c. d., s. 45.
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mohol dosiahnuť len tak, �e mu priznal určité práva či výhody. Pipiltin tak
v zásade re�pektovali osobnú slobodu macehualtinov, nedotknuteľnosť ich
pôdnej dr�by,51 ich právo pokúsiť sa vyznamenať v boji a zvý�iť tak svoju
sociálnu pozíciu, a tým aj zväč�iť rozsah svojich práv a pod.

Postavenie pipiltinov a macehualtinov v sfére aztéckeho súkromného
práva

Výklad o postavení pipiltinov a macehaultinov v sfére aztéckeho súkrom-
ného práva začneme v rodinnoprávnej oblasti.52

Uzavretie man�elstva a následné plodenie a vychovávanie detí bolo pova-
�ované za zásadnú povinnosť ka�dého člena aztéckej spoločnosti. Jedinú vý-
nimku v tomto smere predstavovali kňazi a kňa�ky povinne �ijúci v celibá-
te.53

Zdá sa, �e kým man�elstvá mu�ov a �ien patriacich k macehualtinom mali
preva�ne monogamnú podobu, v prostredí pipiltinov boli frekventované
man�elstvá polygýnne.

V polygýnnom man�elstve existovala medzi man�elkami (ako aj ich
deťmi), istá hierarchia: �ena, s ktorou mu� uzavrel man�elstvo formálne (t. j.
uskutočnením istých obradov), mala postavenie hlavnej man�elky, a to aj vo
vzťahu k �ene, s ktorou jej man�el uzavrel man�elstvo taktie� formálne, av-
�ak neskôr. Naproti tomu �eny, s ktorými mu� man�elstvo neuzavrel formál-
ne, ale určitým jednoduch�ím spôsobom, sa nachádzali v postavení akýchsi
vedľaj�ích man�eliek, pričom �ena, s ktorou mu� jednoduch�ím spôsobom u-
zavrel man�elstvo skôr, mala lep�ie postavenie ako �ena, s ktorou takto mu�
uzavrel man�elstvo neskôr.54

Hoci deti hlavnej i vedľaj�ích man�eliek boli pova�ované za legitímne,55

zo zákona mohli po svojom otcovi dediť výlučne deti hlavnej man�elky.56

Treba zdôrazniť, �e mu� mal rovnakú vy�ivovaciu povinnosť voči v�et-
kým svojim man�elkám (a ich deťom),57 čo, pochopiteľne, macehualtinom
v zásade znemo�ňovalo uzatvárať polygýnne man�elstvá. Z ekonomických
dôvodov mohli teda v polygýnii �iť len pipiltin, zaslú�ili bojovníci a zámo�ní
obchodníci. Tí si vedľaj�ie man�elky mohli �obstarať� buď dohodou s ich
                                                            
51 Pozemkovoprávny re�im dr�by a po�ívania pôdy macehualtinmi som charakteri-

zoval v článku: VY�NÝ, P.: Náčrt pozemkového práva Aztékov. In: Právny obzor,
91 � 4, 2008, s. 337 � 339.

52 K aztéckemu rodinnému právu pozri napr.: MENDIETA Y NUŇEZ, L.: c. d., s. 91
� 101.

53 Napr. ALBA, C. H.: c. d., s. 37.
54 Tam�e, s. 36.
55 Tam�e.
56 Tam�e, s. 36, 38.
57 Tam�e, s. 38.
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rodičmi, alebo únosom z oblastí, do ktorých sa dostali počas vojenských ťa-
�ení.58

Isté rozdiely medzi právnymi úpravami vzťahujúcimi sa na rodiny (resp.
man�elstvá) pipiltinov a právnymi úpravami vzťahujúcimi sa na rodiny (resp.
man�elstvá) macehualtinov mali za následok skutočnosť, �e zákonné dedenie
v prostredí pipiltinov sa do určitej miery odli�ovalo od zákonného dedenia
v prostredí macehualtinov.59

Je mo�né, �e dedič prijímal dedičstvo a� po uplynutí jedného roku od
smrti poručiteľa, počas ktorého bol povinný zdr�iavať sa v uzavretej miest-
nosti, modliť sa a postiť, prípadne aj uskutočňovať sebatrýznenie, v záujme
úplného �očistenia sa�.60 Podľa ná�ho názoru sa v�ak táto povinnosť mohla
vzťahovať iba na dedičov z okruhu pipiltinov, nakoľko macehualtin si z eko-
nomického hľadiska sotva mohli dovoliť celý rok nepracovať. (Tak či onak,
ide o úpravu, ktorá nasvedčuje na skutočnosť, �e zákonné dedenie u Aztékov
nespočívalo na delačnom princípe, t. j. dedič nenadobúdal dedičstvo okami-
hom smrti poručiteľa, ale a� neskôr.)

Poručiteľ mohol svojho syna vydediť o.i. vtedy, ak bol márnotratný.61

Márnotratnosť predstavovala prinajmen�om v prostredí pipiltinov okolnosť,
na základe ktorej mohlo dôjsť k vrchnostenskému odňatiu u� prijatého dedič-
stva: dedičovi pilliho, ktorý začal �rozhadzovať� zdedený majetok, mohol
tlatoani tento majetok za trest (dočasne) odňať a zveriť ho do správy ním
ustanoveného správcu.62

V oblasti vecnoprávnych pomerov sa nerovnoprávnosť pipiltinov a mace-
hualtinov prejavovala vo viacerých rovinách.

Macehualtin na rozdiel od pipiltinov nemali právo dr�ať pôdu v re�ime
súkromného vlastníctva (výnimku v tomto smere predstavovali macehualtin
s väč�ími bojovými zásluhami), ale iba v re�ime pripomínajúcom rímske in-
�titúcie usus fructus a emphyteusis.63 Na druhej strane, pipiltin ako osoby ne-
�ijúce v calpultin nemali mo�nosť získať pôdu týchto komunít.64

                                                            
58 KOHLER, J.: c. d., s. 88.
59 Porovnaj napr.: LOPEZ DE GOMARA, F.: Historia de la conquista de México.

México: Editorial Porrúa 1997, s. 293 � 294.
60 KOHLER, J.: c. d., s. 100.
61 Zákon tlatoaniho Tezcoca Nezahualcóyotla cit. In: KOHLER, J.: c. d., s. 172.

ALBA, C. H.: c. d., s. 45.
62 ALBA, C. H.: c. d., s. 45.
63 K tomu pozri napr.: VY�NÝ, P.: c. d., passim. Podrobný rozbor aztéckych pozem-

kovoprávnych re�imov pozri v dôle�itej �túdii: DYCKERHOFF, U. � PREM, H.
J.: Der vorspanische Landbesitz in Zentralmexiko. In: Zeitschrift für Ethnologie
103, 1978, s. 186 � 238.

64 A. de Zorita v tejto súvislosti udáva, �e � ... nunca jamás se daban ... las tierras
a quien no sea natural del calpulli ...� (ZORITA, A. de: c. d., s. 30).
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Z objektívneho práva vyplývali viaceré obmedzenia nadobúdania vlast-
níckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam. Osoby bez zásluh ne-
mohli nadobudnúť prestí�ne predmety (o zásadnom význame vlastnenia
týchto predmetov sme u� hovorili), macehualtin so zásluhami mohli síce na-
dobúdať prestí�ne predmety, av�ak len také, ktorých hodnota bola men�ia
ako hodnota prestí�nych predmetov vlastnených pipiltinmi, macehualtin ne-
smeli nadobúdať vlastnícke právo k honosnej�ím domom či k osobitným po-
zemkom (azt. pillalli), ktoré mali pipiltin v súkromnom vlastníctve65 a pod.

Z objektívneho práva vyplývali aj isté obmedzenia čiastkových vlastníc-
kych oprávnení macehualtinov. Napr. v čase potravinovej krízy �iaden mace-
hualli nebol oprávnený samostatne disponovať úrodou zo svojho pozemku,
ale musel re�pektovať rozhodnutie �tátu, resp. pipiltinov o jej pou�ití.66

Zdá sa, �e majetok pipiltinov podliehal silnej�ej trestnoprávnej ochrane
ako majetok macehualtinov. Na túto skutočnosť mo�no usúdiť povedzme
z právnej úpravy, podľa ktorej sa kráde� menej ako 20 klasov kukurice tres-
tala iba pokutou, vyjmúc prípad, �e i�lo o kukuricu odcudzenú z poľa patria-
ceho pillimu (alebo chrámu), kedy bol zlodejovi ulo�ený prísnej�í trest �
uvrhnutie do otroctva.67

V oblasti záväzkového práva bolo postavenie macehualtinov, no (aspoň
teoreticky) aj pipiltinov, znevýhodnené legálnosťou dojednaní o osobnom ru-
čení za splnenie záväzku dl�níkom (mohlo ísť o dojednanie, �e rodinný prí-
slu�ník dl�níka, alebo dl�ník sám, zotrvá a� do splnenia dlhu v postavení
otroka svojho veriteľa, alebo prísľub dl�níka, �e v prípade nesplnenia dlhu sa
stane otrokom veriteľa, prípadne �e mu poskytne svojho rodinného príslu�ní-
ka ako otroka68), ktoré boli a� do r. 1505 v zásade zdediteľné.69

Za výrazný �tátnomocenský zásah do dispozičnej autonómie predávajú-
cich a kupujúcich, tak pipiltinov, ako aj macehualtinov, mo�no pova�ovať:
1. Pôsobenie �tátom ustanovených trhových dozorcov (azt. tianquizpan

tlayacanque), ktorí autoritatívne stanovovali, prípadne podstatne ovplyvňo-
vali vý�ku cien.70

2. Zákaz predávať akýkoľvek tovar mimo vymedzených priestorov trho-
vísk.71

                                                            
65 TORQUEMADA, J. de: c. d., s. 546.
66 LOPEZ AUSTIN, A.: c. d., s. 139.
67 Pozri zákony zo zbierky aztéckych zákonov Libro de Oro č. 13 a č. 64 cit. in:

KOHLER, J.: c. d., s. 185, 195.
68 ALBA, C. H.: c. d., s. 65.
69 Bli��ie KOHLER, J.: c. d., s. 70 � 71.
70 SAHAGUN, B. de: c. d., 2001, s. 680.
71 Napr. DURAN, D.: c. d., II, s. 184.
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3. V�eobecne záväzné určenie miesta predaja ka�dému druhu tovaru.
V �ir�ej centrálnej zóne aztéckej rí�e (Mexické údolie) existovali trhoviská
�pecializované na predaj výlučne určitých druhov tovaru.72 Niektoré trhovis-
ká zas boli rozdelené do sektorov, z ktorých ka�dý bol miestom predaja pre
iný druh tovaru.73

4. V�eobecne záväzné určenie času predaja tovarov, a to vymedzením dní,
kedy sa mohli konať trhy, resp. vôbec uskutočňovať obchody.74

Záver

Napriek výrazným rozdielom medzi pipiltinmi a macehualtinmi čo do
majetku a verejných i súkromných subjektívnych práv a povinností sa ich
vzájomné vzťahy nevyznačovali otvoreným antagonizmom, ale asymetrickou
reciprocitou a kooperatívnosťou. Macehualtin boli v prospech �tátu (tlatoani-
ho) i pipiltinov zaťa�ení daňovou povinnosťou, pracovnou povinnosťou, ako
aj povinnosťou zúčastňovať sa vojenských ťa�ení, tak�e ich postavenie bolo
v globále submisívne. Na druhej strane ho v�ak v určitom rozsahu kompen-
zovali reálne obmedzenia svojvôle príslu�níkov vládnucej vrstvy. Tie vyplý-
vali z málopočetnosti osôb patriacich k pipiltinom a z ich materiálnej závis-
losti od masy macehualtinov, zo skutočnosti, �e uzurpácia pôdy mace-
hualtinov pipiltinmi nebola mo�ná, z uplatňovania remuneratívneho princípu
nadobúdania hodností, funkcií a práv, a napokon aj z toho, �e v sfére trestné-
ho práva sa na pipiltinov vzťahovali prísnej�ie sankcie ako na macehualtinov.

Nadradenosť pipiltinov nad macehualtinmi vyplývala predov�etkým
z týchto skutočností:
1. o pipiltinoch sa verilo, �e sú obdarení spirituálnymi silami, ktoré im dá-

vajú �prirodzené právo� vládnuť nad macehualtinmi,
2. pipiltin boli príjemcami tribútu poskytovaného macehualtinmi a zároveň

profitovali na výsledkoch osobitných prác, ktoré uskutočňovali macehu-
altin,

3. pipiltin na rozdiel od macehualtinov mohli nadobúdať pôdu do súkrom-
ného vlastníctva,

4. vlastnícke právo, resp. majetok pipiltinov po�ívali silnej�iu trestnoprávnu
ochranu ako vlastnícke právo, resp. majetok macehualtinov,

5. pipiltin so zásluhami zastávali vy��ie (významnej�ie) vojenské hodnosti
a civilné funkcie ako macehualtin so zásluhami,

                                                            
72 Napr. LOPEZ AUSTIN, A.: c. d., s. 144.
73 Porovnaj napr.: SAHAGUN, B. de: c. d., 2001, s. 680 � 681. Segunda Carta-

Relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. In: CORTES, H.: Cartas de
Relación. México: Editorial Porrúa 1976, s. 62 � 64.

74 Napr. DURAN, D.: c. d., II, s. 183.
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6. kým súdiť pipiltinov boli príslu�né len judiciálne orgány zlo�ené z iných
pipiltinov, macehualtinov súdili tetecuhtin, resp. pipiltin, t. j. osoby, ktoré
im boli spoločensky nadradené,

7. potomkovia pipiltinov nadobúdali kvalitnej�ie, resp. rozsiahlej�ie vzdela-
nie ako potomkovia macehualtinov,

8. macehualtinom bolo pod hrozbou hrdelného trestu zakázané viesť luxus-
ný spôsob �ivota (vyhradený pre pipiltinov) a v súvislosti s tým aj vlastniť
väč�inu druhov prestí�nych predmetov.

VY�NÝ, Peter: Stratification of Aztec Society and its Legal Dimensions.
HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 1, 2009, No. 1, p. 63 � 79.

The article deals with inequal position of two main strata of the Aztec society
� of the elite (pipiltin) and of the common people (macehualtin) � in the spheres
of Aztec public and private law.

Although the social and legal position of the common people as compared to
the privileged social and legal position of the elite can be seen as a submissive
one (macehualtin were obliged to pay taxes periodically as well as to attend pub-
lic works and to render special services to the pipiltin, they had to take part in
great military campaigns frequently undertaken by the Aztec state, i.e. by its ru-
ling class � the pipiltin, etc.), there existed several serious legal constraints of the
pipiltin´s status (e.g. if a member of the elite committed a crime, he was punished
more strictly than a common man who would have committed the same crime).

The supremacy of pipiltin over macehualtin resulted mainly from these cir-
cumstances: (1) the elite was believed to be endowed with certain spiritual forces
that provided a �natural right� to govern over the macehualtin, (2) pipiltin were
acceptors of tribute paid by macehualtin, (3) in contrast to macehualtin, pipiltin
could own the land in regime of private property, (4) the pipiltin´s fortune was
protected by criminal law more intensively than the macehualtin´s fortune, (5) pi-
piltin with (military) deserts could hold higher military functions and civil offices
than macehualtin with comparable deserts, (6) only tribunals composed of other
elite´s members were competent to judge (and to sentence) a member of the pi-
piltin class, while the macehualtin weren´t judged (and sentenced) by tribunals
composed of persons belonging to the macehaultin class, (7) the descendants of
pipiltin obtained a much more complex education than the descendants of mace-
hualtin did, and (8) the sumptuos way of life performed by the pipiltin was prohi-
bited to all macehualtin under the capital punishment.
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ÚSTREDNÉ ORGÁNY SPRÁVY �PANIELSKYCH
ZÁMORSKÝCH KOLÓNIÍ V 16. A� 19. STOROČÍ

JUDR. JÁN PUCHOVSKÝ, PHD.
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE

Abstrakt

Témou článku sú ústredné orgány správy �panielskych zámorských kolónií
v 16. a� 19. storočí. Po úvode do problematiky �panielskeho koloniálneho impé-
ria v zámorí a jeho administratívneho aparátu článok charakterizuje historický
vývoj, postavenie, právomoci a činnosť ústredných orgánov správy �panielskej
koloniálnej rí�e, ktorými boli kráľ, Rada pre Indie a Kontraktačný dom pre Indie.
V prípade posledných dvoch in�titúcií je venovaná zodpovedajúca pozornosť aj
ich vnútornej organizačnej �truktúre.

PUCHOVSKÝ, Ján: Ústredné orgány správy �panielskych zámorských
kolónií v 16. a� 19. storočí. HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1,
s. 80 � 92.

Úvod

�panielske koloniálne impérium v zámorí predstavovalo v čase svojho vr-
cholného rozkvetu najrozsiahlej�iu z koloniálnych rí� európskych �tátov. Po-
čiatky jeho pomerne rýchleho sformovania siahajú do roku 1492, keď janov-
ský moreplavec Kri�tof Kolumbus v slu�bách �panielskych monarchov Isabel
Kastílskej a Fernanda Aragónskeho objavil Ameriku1. Koloniálna expanzia
�panielska kulminovala v 16. storočí, keď si táto európska mocnosť podma-
nila Strednú Ameriku, veľkú časť Ju�nej Ameriky, niektoré teritóriá na juhu
a juhozápade dne�ných Spojených �tátov amerických, Filipíny a viaceré ti-
chomorské ostrovy. Správu tohto rozsiahleho impéria, ktoré �panieli v kolo-
niálnom období označovali ako Indie (Indias), zabezpečovala sústava kolo-
niálnych orgánov a in�titúcií.

Spočiatku spravovali �panielske zámorské kolónie conquistadori, ktorí
ich dobyli. Ale pomerne skoro ich v tejto úlohe nahradili koloniálni úradníci
vysielaní z metropoly. Stalo sa tak po vytvorení miestokráľovstiev Nové
�panielsko (1535) a Peru (1542).

                                                            
1 Zhodou okolností v tom istom roku �panieli dobytím Granady zakončili storočia

trvajúcu reconquistu, v ktorej bola moslimská moc vytlačená z Iberského polostro-
va.
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�truktúru �panielskej koloniálnej správy od polovice 16. storočia do za-
čiatku 19. storočia tvorili orgány ústrednej správy sídliace v �panielsku a or-
gány miestnej správy sídliace v kolóniách. Za vlády Habsburgovcov sa ustá-
lila koncepcia, podľa ktorej Indie patria korune Kastílie, a nie Aragónsku,
lebo boli objavené a preskúmané vďaka podpore kastílskej kráľovnej Isabel.
V dôsledku toho sa zákony a in�titúcie �panielskych Indií vytvárali podľa
kastílskeho vzoru, i keď s určitými modifikáciami, pokiaľ ide o ich formu
a fungovanie, aby sa zohľadnili miestne pomery. Indie sa pova�ovali za
priame a absolútne vlastníctvo kastílskeho kráľa2. Mexiko a Peru boli pova-
�ované za kráľovstvá spojené s kráľovstvami �panielska3 len cez osobu spo-
ločného panovníka4. Z právnej úpravy obsiahnutej v najvýznamnej�ej zbierke
�panielskych koloniálnych zákonov � Recopilación de las Leyes de los Rei-
nos de Indias z roku 16805 � vyplýva, �e toto spojenie Indií s Kastíliou sa
pova�ovalo za večné a Indie boli nescudziteľnými dŕ�avami kastílskeho pa-
novníka: �Na základe donácie zo strany Svätej Apo�tolskej Stolice6 a iných
spravodlivých a legitímnych titulov sme pánom Západných Indií, ostrovov
a pevniny mora Oceánu7, objavených i tých, čo budú objavené, ktoré sú vte-
lené do na�ej kráľovskej koruny Kastílie. A preto�e je na�ou vôľou a sme to
sľúbili a prisahali, nech v�dy ostanú zjednotené pre jej väč�iu trvácnosť
a pevnosť, zakazujme ich scudzenie. A prikazujeme, aby nikdy nemohli byť
oddelené od na�ej kráľovskej koruny Kastílie, oddelené ani rozdelené ako
celok alebo ako časť, ani ich mestá, mestečká, ani obce, v �iadnom prípade,
                                                            
2 Od nástupu Carlosa I. na �panielsky trón v roku 1516 boli kastílski králi panov-

níkmi celého �panielska.
3 monarchiami tvoriacimi �panielsko ako Kastília, Aragónsko a i.
4 HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires : Ed. So-

lar/Hachette, 1966, s. 114.
5 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias (Rekopilácia zákonov kráľov-

stiev Indií) z roku 1680 predstavuje najvýznamnej�iu zbierku �panielskych kolo-
niálnych zákonov. Je to monumentálne dielo pozostávajúce zo 6 377 zákonov po-
chádzajúcich z rôznych období dejín �panielskych Indií. Recopilación sa delí na
deväť kníh. Knihy sa ďalej delia na tituly obsahujúce zákony. Celkový počet titu-
lov je 218.
Citáty z Recopilación uvedené v tomto článku pochádzajú z kompletného textu
tejto zbierky zákonov uverejneného na webovej stránke peruánskeho parlamentu
(http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm).

6 Pod �donáciou zo strany Svätej Apo�tolskej Stolice� sa tu myslia tzv. Alexandrov-
ské buly (Las Bulas Alejandrinas) � súbor piatich búl pápe�a Alexandra VI. z roku
1493, ktorými pridelil jednu časť Indií kastílskym kráľom, a druhú časť panovní-
kom Portugalska.

7 Ide o označenie �panielskych zámorských dŕ�av, s ktorým sa mo�no stretnúť
v �panielskych koloniálnych zákonoch obsiahnutých v Recopilación de las Leyes
de los Reinos de Indias z roku 1680.
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ani v prospech �iadnej osoby. A vá�iac si vernosť na�ich vazalov a práce,
ktoré objavitelia a osadníci vykonali, aby mali väč�iu istotu a dôveru, �e v�dy
budú a zotrvajú zjednotení s na�ou kráľovskou korunou, sľubujeme, potvr-
dzujeme a dávame na�e kráľovské slovo za nás i za kráľov � na�ich nástup-
cov, �e nikdy nebudú scudzené ani oddelené ako celok alebo ako časť, ani ich
mestá, ani obce zo �iadnej príčiny alebo dôvodu, ani v prospech nijakej oso-
by, a ak by sme my alebo na�i nástupcovia urobili akúkoľvek donáciu alebo
scudzenie napriek tu povedanému, nech je nulitná a za takú ju vyhlasujeme8.�

Najvy��ím orgánom koloniálnej správy bol de iure panovník. V hierarchii
in�titúcií správy �panielskeho impéria po ňom nasledoval ďal�í ústredný or-
gán koloniálnej administratívy � Kráľovská a najvy��ia rada pre Indie (El
Consejo real y supremo de las Indias), skrátene nazývaná Rada pre Indie
(Consejo de Indias). Ďal�ou významnou in�titúciou koloniálnej správy so
sídlom v �panielsku bol Kontraktačný dom pre Indie (Casa de Contratación
de las Indias) ako vrcholný orgán pre obchodné zále�itosti týkajúce sa koló-
nií.

Pod úrovňou ústredných administratívnych orgánov fungoval rozsiahly
aparát miestnej koloniálnej správy. Najvy��ou územnou jednotkou v rámci
�panielskej koloniálnej rí�e bolo miestokráľovstvo na čele s miestokráľom.
V roku 1535 vzniklo miestokráľovstvo Nové �panielsko (Nueva España) so
sídlom v Mexiku, ktoré zaberalo územie dne�ného Mexika i ostatné pevnin-
ské časti Strednej Ameriky s výnimkou Panamy, časť juhu Spojených �tátov
amerických, karibské ostrovy, Venezuelu, Filipíny a niekoľko tichomorských
ostrovov (napr. Guam). Miestokráľovstvo Peru s hlavným mestom Lima
vzniklo v roku 1542. Patrila k nemu Panama a v�etky �panielske dŕ�avy
v Ju�nej Amerike s výnimkou Venezuely � teda územie dne�nej Kolumbie,
Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile, Argentíny, Uruguaja a Paraguaja s výnimkou
niektorých nekolonizovaných teritórií (napr. Patagónia, časť Amazónie
a pod.), ako aj niekoľko men�ích okrajových častí dne�nej Brazílie. V roku
1717 pribudlo tretie miestokráľovstvo � Nová Granada (Nueva Granada),
ktoré vzniklo odčlenením časti území od miestokráľovstiev Peru a Nové �pa-
nielsko. Zahŕňalo územie dne�ných republík Kolumbia, Ekvádor a Venezue-
la. Po �iestich rokoch existencie bolo síce zru�ené, ale obnovili ho u� v roku
1739. Patrili k nemu tie isté územia ako v roku 1717 a okrem nich aj dne�ná
Panama. V tejto podobe sa zachovalo a� do konca koloniálnej éry. Jeho hlav-
ným mestom bola Bogota. V roku 1776 vzniklo odčlenením od Peru �tvrté
a posledné miestokráľovstvo - Río de la Plata s hlavným mestom Buenos Ai-

                                                            
8 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 3., Tit. 1., Ley I.

Vyskytli sa aj prípady, keď �panielsko poru�ilo citované ustanovenie o nescudzi-
teľnosti teritória Indií tým, �e postúpilo niektoré územia v zámorí iným európskym
koloniálnym mocnostiam.
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res. Zaberalo územie dne�nej Argentíny (s výnimkou jej ju�nej nekolonizo-
vanej časti), Uruguaja, Paraguaja a Bolívie, ako aj malú časť dne�ného Chile.
Na území miestokráľovstiev pôsobil rozvetvený aparát orgánov miestnej ko-
loniálnej správy, ktorému sa v tomto článku nebudeme venovať9.

Okrem toho fungovala v �panielskej koloniálnej rí�i aj sústava orgánov
finančnej správy. Samostatnú správnu organizáciu a súdnictvo mala aj kato-
lícka cirkev.

1. Kráľ ako najvy��í orgán koloniálnej správy

Hlavou �panielskej koloniálnej rí�e bol kastílsky kráľ. V priebehu dejín
pre�lo jeho mocenské postavenie viacerými premenami. Pôvodne boli jeho
právomoci obmedzené, vo vzťahu k �ľachticom sa dalo jeho postavenie cha-
rakterizovať ako �primus inter pares�. Kráľ sa delil o moc so stavmi kráľov-
stva, z ktorých najmocnej�ím bola �ľachta. Od 14. storočia sa upevnila auto-
rita kráľa a vznikol moderný národný �tát, ktorého najvýraznej�ou črtou bol
kráľovský absolutizmus. Ten sa odvíjal od tradičnej koncepcie �panielskeho
práva, podľa ktorej mala kráľovská moc bo�ský pôvod a kráľ bol povinný
skladať účty zo svojich činov len Bohu. V tomto období u� koncentroval vo
svojich rukách v�etku moc: politickú, administratívnu, zákonodarnú, súdnu,
vojenskú, daňovú a dokonca � v dôsledku systému kráľovského patronátu10 �
aj nábo�enskú11. Kráľ mal právo vydávať zákony, vyhlasovať vojnu, patrili
mu výkonné a súdne právomoci, právo raziť mince a riadiť ekonomiku �tá-
tu12.

Kráľ ako hlava celého �panielskeho impéria riadil priamo alebo nepriamo
v�etkých koloniálnych úradníkov a bol najvy��ím rozhodcom v akýchkoľvek
kompetenčných sporoch. V rámci svojej legislatívnej činnosti vydával pre
kolónie popri zákonoch aj nariadenia, opatrenia, kráľovské výnosy, pragma-
tické sankcie a iné právne predpisy13. Zástupcami kráľa v jeho zámorských

                                                            
9 K tejto problematike pozri napr. článok: PUCHOVSKÝ, Ján: Miestokráľ a audien-

cie v koloniálnom Peru (postavenie a činnosť dvoch vrcholných orgánov �paniel-
skej správy v Amerike 16. � 19. storočia na príklade stavu v miestokráľovstve Pe-
ru). In.: Právny obzor 92, 2009, č. 1, s. 57 � 68.

10 I�lo o systém podriadenia katolíckej cirkvi v �panielskom impériu kráľovi.
11 TAMAYO HERRERA, José: Nuevo compendio de Historia del Perú. Lima : s.n.,
1985, s. 104.

12 PORRAS BARRENECHEA, Raúl � VARGAS UGARTE, Rubén et al.: Historia
General de los Peruanos 2. Lima : s.n., 1977, s. 143.

13 Porovnaj: TAMAYO HERRERA, José: Nuevo compendio de Historia del Perú.
Lima : s.n., 1985, s. 104; ASSEN GUERRA, Percy: Derecho Indiano.
In: http://www.telser.com.pe/assen/indio.htm (30-6-2006).
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dŕ�avách boli miestokráli. Najbli��ím poradným, zákonodarným, výkonným
aj súdnym orgánom kráľa pre zále�itosti kolónií bola Rada pre Indie.

2. Rada pre Indie (Consejo de Indias)

Najvy��ím orgánom správy �panielskej koloniálnej rí�e po kráľovi bola
Najvy��ia kráľovská rada pre Indie (Consejo Real y Supremo de las Indias),
skrátene nazývaná Rada pre Indie (Consejo de Indias). Oficiálne vznikla na
základe kráľovského dekrétu Carlosa I.14 z 1. augusta 152415.

Proces vzniku tohto vrcholného orgánu správy �panielskych Indií bol
v�ak dlhodobej�í. Uznávaný americký znalec �panielskej koloniálnej správy
Clarence Henry Haring kladie začiatky jeho formovania do obdobia bezpros-
tredne po objavení Ameriky, keď v máji 1493 kráľovná Isabel Kastílska po-
verila člena Rady pre Kastíliu16 Juana Rodrígueza de Fonseca, arcidekana se-
villskej katedrály a svojho osobného kaplána, aby dozeral na v�etky zále-
�itosti týkajúce sa novoobjavených území a spojené s prípravou Kolumbovej
druhej cesty do Ameriky. Fonseca potom riadil nesformalizovanú kráľovskú
správu �panielskych kolónií (s výnimkou rokov 1516 � 1517 v dobe vlády
regenta kardinála Gonzala Jiméneza de Cisneros) a� do obdobia vlády Carlo-
sa I. Haring ďalej uvádza, �e sa po nástupe Carlosa I. na �panielsky trón v ro-
ku 1517 vytvoril výbor pre koloniálne zále�itosti zlo�ený z niektorých členov
Rady pre Kastíliu pod vedením � teraz u� biskupa � Fonsecu. Výbor sa po-
merne rýchlo začal nazývať Radou pre Indie. Krátko pred Fonsecovou smr-
ťou, v polovici roku 1524, dal panovník Rade definitívnu organizáciu s plnou
správnou a súdnou právomocou17.

Rada pre Indie sídlila na kráľovskom dvore a jej porady boli tajné, pričom
mohla pracovať aj v komisiách. Pôsobila v súlade so �tatútom promulgova-
ným v roku 1542 a zreformovaným v roku 157118.

Zlo�enie Rady pre Indie sa v priebehu viac ako troch storočí jej existencie
menilo. Rada sa v prvej etape svojho fungovania skladala z prezidenta, �ty-
roch alebo piatich radcov (consejeros) � zvyčajne členov duchovenstva
a právnikov, tajomníka (secretario), prokurátora koruny (fiscal o procurador
de la Corona), referenta (relator), účtovníka (contador) a súdneho sluhu (al-
guacil). V roku 1528 k nim pribudol veľký kancelár (gran canciller), ktorého

                                                            
14 Carlos I. bol �panielskym kráľom v rokoch 1516 � 1556.
15 TAMAYO HERRERA, José: Nuevo compendio de Historia del Perú. Lima : s.n.,
1985, s. 105.

16 významný �tátny orgán kráľovstva Kastílie
17 HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires: Ed. So-

lar/Hachette, 1966, s. 111 �112.
18 TAMAYO HERRERA, José: Nuevo compendio de Historia del Perú. Lima : s.n.,
1985, s. 105.
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úlohy vykonával jeho delegát. Funkcia veľkého kancelára bola zru�ená v ro-
ku 1575, ale obnovili ju v roku 1623 ako čestný titul. Do konca 16. storočia
pribudli ďal�í úradníci: pokladník, traja účtovníci, dvaja prokurátori pridelení
k prokuratúre (fiscalía), jeden advokát a jeden prokurátor chudobných, dvaja
referenti, jeden kaplán, niekoľko notárov a alguacilov a hlavný alguacil (al-
guacil mayor). V roku 1571 sa vytvoril post kozmografa (cosmógrafo)
a hlavného kronikára (cronista mayor), ktorého funkcie boli o dvadsať rokov
neskôr rozdelené medzi dve osoby19. Prvým kozmografom a kronikárom bol
Juan López de Velasco, autor V�eobecného opisu Indií (Descripción univer-
sal de las Indias)20. V roku 1595 k personálu Rady pribudol jeden profesor
matematiky. V roku 1604 počet tajomníkov vzrástol na dvoch � jedného pre
miestokráľovstvo Nové �panielsko, a druhého pre miestokráľovstvo Peru.
Počet radcov tie� vzrástol na �esť a neskôr na deväť alebo desať21.

Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias z roku 1680 o zlo�ení
Rady pre Indie hovorí: �Ustanovujeme a nariaďujeme, aby v�dy na na�om
dvore blízko nás sídlila na�a Rada pre Indie a v nej jej prezident, veľký kan-
celár Indií, ktorý má byť tie� radcom, a vzdelaní radcovia... ktorých počet
v súčasnosti je osem, jeden prokurátor, dvaja tajomníci, jeden zástupca veľ-
kého kancelára.... traja referenti, jeden pisár justičnej komory... �tyria účtov-
níci, v�eobecný pokladník, prokurátori-�alobcovia, hlavný kronikár a kozmo-
graf, profesor matematiky, súdny znalec, advokát a prokurátor chudobných,
kaplán, ktorý slú�i om�u pre Radu... �tyria vrátnici a alguacil... �22.
Čo sa týka počtu radcov v poslednom období existencie Rady, José Ta-

mayo Herrera uvádza, �e ich bolo desať a� devätnásť23.
Rada pre Indie bola �najvy��ou kráľovskou radou�, nezávislou od ostat-

ných rád. Mala rovnakú jurisdikciu nad �panielskymi kolóniami v Amerike
a na Filipínach, aká patrila Rade pre Kastíliu vo vzťahu k �panielsku24. Prá-
vomoci Rady mo�no s vyu�itím dne�nej terminológie25 rozdeliť na legislatív-
ne, exekutívne a súdne.

                                                            
19 HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires: Ed. So-

lar/Hachette, 1966, s. 112.
20 POLI�ENSKÝ, Josef et al.: Dějiny Latinské Ameriky. Praha : Svoboda, 1979, s.

91.
21 HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires : Ed. So-

lar/Hachette, 1966, s. 112 � 113.
22 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 2., Tit. 2., Ley I.
23 TAMAYO HERRERA, José: Nuevo compendio de Historia del Perú. Lima : s.n.,
1985, s. 105.

24 Porovnaj HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Ai-
res : Ed. Solar/Hachette, 1966, s. 114.

25 vychádzajúc z trojdelenia moci v klasickej teórii deľby moci, ktorá sa v �panielskej
koloniálnej správe pochopiteľne neuplatňovala
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V tvorbe koloniálneho práva hrala Rada kľúčovú úlohu. V�etky zákony
týkajúce sa správy, daní a verejného poriadku v kolóniách sa pripravovali
v Rade, ktorá ich rozosielala s kráľovým schválením a v kráľovom mene26.
Rada pripravovala aj opatrenia (provisiones), ktoré mali rovnakú právnu silu
ako zákon. V be�ných zále�itostiach so súhlasom kráľa schvaľovala kráľov-
ské výnosy, príkazy a listiny. Knihy, v ktorých sa registrovala táto legislatíva,
sa nazývali Cedularios del Consejo de Indias27. Väč�ina z nich sa v súčas-
nosti nachádza v Archivo de Indias v Seville28.

Pri tvorbe legislatívy pre kolónie sa Rada mala in�pirovať kastílskym prá-
vom. Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias z roku 1680 vyjad-
ruje toto pravidlo nasledovne: �Preto�e kráľovstvá Kastílie aj Indie spadajú
pod tú istú Korunu, zákony a re�im vlády jedných aj druhých majú byť čo
najpodobnej�ie a najsúladnej�ie ako je mo�né29.� Rada v�ak musela pri tejto
činnosti re�pektovať miestne odli�né pomery: �Nech sa na�a Rada v záko-
noch a ustanoveniach pre tieto �táty sna�í premeniť formu a spôsob vlády
na... poriadok, ktorým sú spravované a ovládané kráľovstvá Kastílie a Leónu,
pokiaľ to je mo�né a dovoľuje to rôznorodosť a odli�nosť krajín a náro-
dov30.� O tejto zásade sa zmieňuje aj Francisco José del Solar, keď uvádza,
�e Rada disponovala v prípade reálnej potreby dostatočnými mo�nosťami
kastílske právo pre kolónie upraviť31.

V rámci svojich exekutívnych právomocí určovala Rada v súčinnosti
s korunou územné rozdelenie �panielskeho impéria, navrhovala kandidátov
na posty miestokráľov, sudcov v audienciách32 a ostatných koloniálnych
úradníkov, ktorých menoval kráľ. K jej administratívnej agende tie� patrilo
povoľovanie emigrácie do kolónií (táto právomoc spočiatku patrila Kontrak-
tačnému domu pre Indie). Rada disponovala aj významnými právomocami

                                                            
26 HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires : Ed. So-

lar/Hachette, 1966, s. 115.
27 Termín Cedularios del Consejo de Indias mo�no voľne prelo�iť ako �Zbierky

právnych predpisov Rady pre Indie�.
28 SOLAR, Francisco José del: Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 74.
29 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 2., Tit. 2., Ley XIII.
30 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 2., Tit. 2., Ley XIII.
31 SOLAR, Francisco José del: Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 74.
32 Termín audiencia označoval významný kolegiátny orgán �panielskej koloniálnej

správy v Indiách. I�lo o kráľovské odvolacie tribunály predstavujúce najvy��iu
súdnu in�tanciu v �panielskych koloniálnych miestokráľovstvách. V niektorých
zále�itostiach pôsobili aj ako súd prvej in�tancie. Boli tie� dôle�itým administra-
tívnym orgánom. Na ich čele stál prezident audiencie.
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v oblasti finančnej a vojenskej správy v kolóniách a do jej kompetencie spa-
dali aj obchodné zále�itosti.

V dôsledku systému kráľovského patronátu nad katolíckou cirkvou, ktorý
zabezpečil �panielskemu kráľovi rozhodujúci vplyv na menovanie katolíc-
kych biskupov v jeho rí�i, patrilo medzi právomoci Rady aj navrhovanie osôb
na obsadzovanie miest cirkevných hodnostárov v kolóniách. Súčasťou jej
agendy bolo aj vysielanie misionárov. Obrátenie Indiánov na kresťanstvo sa
dokonca pova�ovalo za základnú úlohu Rady. Svedčí o tom titul jedného zo
zákonov obsiahnutých v Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias
z roku 1680: Zákon VIII. Aby základnou starosťou Rady bolo obrátenie In-
diánov a aby poverila touto úlohou vhodných slu�obníkov�33.

Zabezpečenie ochrany domorodého obyvateľstva v kolóniách tie� patrilo
medzi úlohy Rady. Tejto jej povinnosti sa venuje jeden zo zákonov upravujú-
cich postavenie Rady pre Indie, ktoré nájdeme v Recopilación de las Leyes de
los Reinos de Indias z roku 1680: Zákon IX. Aby Rada zabezpečila to, čo je
prospe�né pre dobré zaobchádzanie s Indiánmi�34.

Rada plnila aj kontrolné funkcie a rie�ila problémy zneu�ívania moci
úradníkmi v kolóniách. Udr�iavala kore�pondenciu so svetskými aj cirkev-
nými hodnostármi v Novom svete a vykonávala kontrolu ich činnosti35. Do
koloniálnych dŕ�av vysielala obávaných vizitátorov (visitadores), ktorí kon-
trolovali dodr�iavanie predpisov vydaných Radou36. Menovala tie� sudcov
poverených vykonaním juicios de residencia37 v prípade koloniálnych úrad-
níkov vymenovaných kráľom. Rade tie� prislúchalo právo zaujať stanovisko
k juicios de residencia, ktoré sa konali voči miestokráľom38. Okrem toho vy-
konávala kontrolu nad dodr�iavaním kráľovského patronátu nad cirkvou
a cenzúru kníh39.

Vo sfére súdnictva predstavovala Rada pre Indie súd poslednej in�tancie
v dôle�itých občianskoprávnych prípadoch, o ktorých rozhodli koloniálne
audiencie, a v občianskoprávnych aj trestnoprávnych prípadoch, o ktorých

                                                            
33 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 2., Tit. 2., Ley VIII.
34 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 2., Tit. 2., Ley IX.
35 HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires : Ed. So-

lar/Hachette, 1966, s. 115.
36 PORRAS BARRENECHEA, Raúl � VARGAS UGARTE, Rubén et al: Historia

General de los Peruanos 2. Lima : s.n., 1977, s. 144.
37 Termínom juicio de residencia (plur. juicios de residencia) sa označovalo súdne

preskúmanie činnosti úradníkov �panielskej koloniálnej správy uskutočňované po
skončení ich funkčného obdobia.

38 TAMAYO HERRERA, José: Nuevo compendio de Historia del Perú. Lima : s.n.,
1985, s. 105.

39 Porovnaj POLI�ENSKÝ, Josef et al.: Dějiny Latinské Ameriky. Praha : Svoboda,
1979, s. 90.
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rozhodla súdna komora Kontraktačného domu pre Indie. Ako súd prvej in-
�tancie rozhodovala o v�etkých prípadoch, ktoré vznikli v �panielsku a týkali
sa Indií, a do roku 1609 aj o v�etkých zále�itostiach týkajúcich sa enco-
miend40.

Rada pre Indie fungovala viac ako tristo rokov. Prvýkrát ju zru�il �paniel-
sky parlament dekrétom zo 17. apríla 1812. Kráľ Fernando VII. v�ak Radu
obnovil u� v roku 1814. V dôsledku straty väč�iny území �panielskeho impé-
ria v Amerike bola definitívne zru�ená zákonom z 24. marca 183441.

3. Kontraktačný dom pre Indie (Casa de Contratación de las Indias)

Tento �pecializovaný ústredný orgán koloniálnej správy vznikol v roku
1503 na základe rozhodnutia Katolíckych kráľov42 Isabel Kastílskej a Fer-
nanda Aragónskeho. Pôvodne to bola obchodná in�titúcia, ktorá mala organi-
zovať a kontrolovať celú osobnú a nákladnú dopravu medzi Starým a Novým
svetom a zabezpečovať riadne platenie dávok patriacich korune. Neskôr jej
pripadla aj súdna právomoc v obchodných zále�itostiach43.

Casa de Contratación sídlila od svojho zalo�enia a� do roku 1717 v Se-
ville. V Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias z roku 1680 je to
normatívne vyjadrené takto: �Katolícki králi Don Fernando a Doña Isabel,
na�i slávni predkovia, zalo�ili Kontraktačný dom pre Indie v meste Sevilla
pre ustanovenie a udr�iavanie obchodu týchto s tamtými kráľovstvami44, čo
prinieslo veľmi dobré výsledky. Je na�ou vôľou, nariaďujeme a prikazujeme,

                                                            
40 HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires : Ed. So-

lar/Hachette, 1966, s. 115 � 116.
Termín encomienda označoval spôsob vykorisťovania Indiánov, ktorý zaviedli
�panielski kolonizátori vo svojich amerických dŕ�avách v 16. storočí. Princípom
encomiendy bolo, �e sa encomenderom (dr�iteľom encomiendy) zverovali Indiáni
na určenom území pod ochranu s povinnosťou zabezpečiť ich evanjelizáciu. Za
odmenu mali právo na tribút od Indiánov. Ten mohol mať formu drahých kovov,
poľnohospodárskych a iných výrobkov i práce. V praxi sa v�ak encomenderi vo
vzťahu k Indiánom zvykli starať preva�ne alebo výlučne o svoje práva, a nie aj
o povinnosti, pričom domorodcov kruto vykorisťovali.
V roku 1609 pre�lo prvoin�tančné rozhodovanie v súdnych konaniach týkajúcich
sa encomiend z Rady pre Indie na audiencie v Indiách.

41 HARING, Clarence H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires : Ed. So-
lar/Hachette, 1966, s. 126.

42 Termín Katolícki králi (Reyes Católicos) je zau�ívaným označením kráľovského
páru Isabel Kastílskej a Fernanda Aragónskeho v �panielskojazyčnej, hispanistic-
kej a iberoamerikanistickej literatúre.

43 SOLAR, Francisco José del: Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-
ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 75.

44 či�e �panielska s jeho kolóniami
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aby tento Dom bol a sídlil, tak ako teraz sídli, v spomínanom meste45, v sta-
rom Alcaçare46 ... s budovou primeranou kvalite výkonu (úradnej činnosti �
pozn. autora) a konania ...�47. V roku 1717 sa sídlom Casy stalo mesto Cádiz.

Podobnú in�titúciu ako Casa de Contratación poznala aj portugalská ko-
loniálna správa. Bola to lisabonská Casa da India48. Medzi týmito dvoma in-
�titúciami v�ak bol � ako uvádza Josef Poli�enský � podstatný rozdiel: lisa-
bonská in�titúcia riadila indický obchod koruny, ktorá ho vyhlásila za svoj
monopol a podnikala vo vlastnej ré�ii. Na rozdiel od toho sevillská Casa pre-
nechala väč�inu obchodu súkromným podnikateľom a bola riadiacou, a nie
obchodujúcou in�titúciou49.

Úlohou Casa de Contratación v prvom období jej existencie bolo doze-
rať, aby kráľovi plynuli v stanovenej vý�ke v�etky dávky z kolónií, na ktoré
mal nárok. I�lo o polovicu zlata alebo striebra z vojnovej koristi a tie� o tzv.
quinto � pätinu z drahých kovov získaných v zámorí ťa�bou. Medzi tieto krá-
ľovské príjmy patrilo aj clo z tovaru vyvá�aného zo Sevilly do Ameriky. Ca-
sa tie� viedla prehľad v�etkých cestujúcich do zámoria, dozerala na vybave-
nie lodí, ktoré mali do kolónií vyplávať. K právomociam Casy patrilo aj
vydávanie osvedčení pre navigátorov lodí (pilotos). Od roku 1508 sa o tieto
zále�itosti staral piloto mayor. Prvým z nich bol Amerigo Vespucci. Pod ve-
dením týchto pilotos mayores vznikla v Seville �kola pre navigátorov, ktorá
dokumentovala v�etky správy o zámorských objavoch a dopĺňala úradnú ma-
pu Nového sveta (padrón real). Casa sa rýchlo stala dôle�itou in�titúciou50.

Rozvoj obchodu s Amerikou v priebehu 16. storočia zvý�il agendu Casy,
ktorá nadobudla komplikovanej�iu �truktúru. Počet personálu značne vzrás-
tol. Zatiaľ čo v roku 1503 pôsobili v tejto in�titúcii len traja úradníci (poklad-
ník, účtovník a faktor), koncom 17. storočia ich u� bolo vy�e sto. V Recopi-
lación de las Leyes de los Reinos de Indias z roku 1680 sa o jej zlo�ení
mo�no dočítať: �Prikazujeme, aby v Kontraktačnom dome v Seville boli
a sídlili prezident, traja na�i oficiálni sudcovia, ktorými majú byť pokladník,
účtovník a faktor, ktorí sú povinní bývať a sídliť v tomto Dome ... a takisto
aby tam boli ďal�í traja sudcovia vzdelaní v počtoch a jeden prokurátor
a ďal�í slu�obníci a úradníci ...�51. Pokladník, faktor a účtovník boli u�
v tomto období vedúcimi celých oddelení. K novým významnej�ím úradom
                                                            
45 teda v Seville
46 Palácový komplex v Seville
47 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 9., Tit. 1., Ley I.
48 Casa da India v doslovnom preklade znamená Dom Indie. Výsti�nej�í je v�ak voľ-

ný preklad Dom pre indické zále�itosti, resp. Dom pre zále�itosti kolónií.
49 POLI�ENSKÝ, Josef et al.: Dějiny Latinské Ameriky. Praha : Svoboda, 1979, s. 68

� 69.
50 POLI�ENSKÝ, Josef et al.: Dějiny Latinské Ameriky. Praha : Svoboda, 1979, s. 69.
51 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 9., Tit. 1., Ley II.
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patril napríklad post v�eobecného zásobovateľa loďstva (proveedor general
de armadas y flotas) zriadený v roku 1588, a osobitný orgán pre registráciu
plnenia havarijnej dane nazývanej avería.

Casa mala významné právomoci v oblasti súdnictva. O jej súdnej činnosti
svedčí u� citovaný text z Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias
z roku 1680, kde sú významní úradníci tejto in�titúcie (pokladník, účtovník
a faktor) označení ako sudcovia. Súdna právomoc Casy sa týkala obchodných
sporov a vecí, ktoré vyplývali z poru�ovania predpisov upravujúcich obchod
medzi �panielskom a jeho kolóniami. V roku 1583 sa v rámci tohto orgánu
vytvoril súd s dvoma sudcami (oidormi), ku ktorým v roku 1596 pribudol
tretí. Právomoc tohto súdu pri rie�ení sporov týkajúcich sa obchodu sa vzťa-
hovala na �panielsko aj Indie. Proti jeho rozhodnutiam bolo mo�né odvolať
sa na Radu pre Indie. Rozhodoval v�ak s konečnou platnosťou v sporoch,
ktorých predmet mal ni��iu hodnotu ako 600 000 maravedís52. Súdny dvor
a administratívna časť Casy sa stali oddelenými celkami spojenými osobou
jej prezidenta53.

Napriek tomu, �e si Casa udr�ala svoje rozsiahle právomoci, strácala po-
stupne svoj niekdaj�í význam aktívneho organizátora a podporovateľa roz-
voja obchodu a moreplavby. Ako príklad jej �flegmatickosti� uvádzajú Josef
Poli�enský a Bohumil Baďura osud slávnej sevillskej námornej �koly, ktorá
pre vzornú starostlivosť o zvy�ovanie kvalifikácie námorníkov vzbudzovala
v 16. storočí obdiv aj v zahraničí. V polovici 17. storočia stačilo, podľa slov
Francisca Ruestu, na získanie hodnosti lodivoda, �e námorník dokázal prečí-
tať plavebný poriadok a čitateľne sa podpísať54.

Casa de Contratación de las Indias fungovala takmer celé 18. storočie.
Zru�ili ju v roku 1790. Ako skon�tatoval Francisco José del Solar: �Jej osu-
dom bolo objaviť sa skôr ako Rada pre Indie, ale takisto skôr aj zanikla�55.

Záver

Kráľ, Rada pre Indie a Kontraktačný dom pre Indie predstavovali vrchol
rozsiahleho administratívneho aparátu, ktorý spravoval �panielske koloniálne
impérium v zámorí.

�panielske kolónie, označované ako Indie, boli pova�ované za vlastníctvo
kastílskeho kráľa, ktorý bol od 16. storočia zároveň panovníkom celého �pa-
nielska. Je preto logické, �e �panielsky kráľ stál ako vlastník Indií na vrchole
hierarchie in�titúcií, ktoré tieto kolónie spravovali. Koloniálne miestokráľov-
                                                            
52 Maravedí bola medená �panielska minca ni��ej hodnoty.
53 POLI�ENSKÝ, Josef et al.: Dějiny Latinské Ameriky. Praha : Svoboda, 1979, s. 89.
54 POLI�ENSKÝ, Josef et al.: Dějiny Latinské Ameriky. Praha : Svoboda, 1979, s. 90.
55 SOLAR, Francisco José del: Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 75.
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stvá, na ktoré sa Indie členili, neboli v právnoteoretickej rovine pova�ované
za súčasť �panielska, ale za kráľovstvá spojené s materskou krajinou len cez
osobu spoločného panovníka. Preto ich správu vykonávala samostatná sústa-
va administratívnych orgánov, nezávislá od orgánov správy �panielska. Ab-
solutistický panovník �panielska bol pre Indie v 16. a� 19. storočí najvy��ím
zákonodarným, exekutívnym aj súdnym orgánom.

Na čele in�titúcií, pomocou ktorých tieto svoje právomoci vo vzťahu ku
kolóniám realizoval, bola Rada pre Indie. Táto in�titúcia predstavovala cen-
trum správy �panielskeho impéria a kráľov najbli��í poradný, zákonodarný,
výkonný aj súdny orgán pre zále�itosti kolónií. Vo vzťahu k nim jej patrila
rovnaká jurisdikcia, akú mala Rada pre Kastíliu vo vzťahu k �panielsku. Ra-
da pre Indie hrala kľúčovú úlohu v tvorbe koloniálneho práva. Pri vytváraní
legislatívy pre kolónie sa Rada mala in�pirovať kastílskym právom. Ak to
v�ak bolo potrebné, musela pri tejto činnosti zohľadniť odli�né pomery v In-
diách. Rada mala rozsiahle exekutívne i kontrolné právomoci. Okrem iného
sa na jej pôde rozhodovalo o najdôle�itej�ích personálnych otázkach týkajú-
cich sa Indií a bola aj centrom obávanej kontroly koloniálnych úradníkov.
V dôsledku systému kráľovského patronátu nad katolíckou cirkvou patrili
Rade aj právomoci v oblasti cirkevnej správy. Medzi jej ďal�ie úlohy patrila
ochrana domorodého obyvateľstva v Indiách. Rada bola napokon aj vrchol-
nou súdnou in�titúciou, pričom rozhodovala ako odvolací orgán, ale v nie-
ktorých veciach aj v prvej in�tancii.

Kontraktačný dom pre Indie bol �pecializovaným ústredným orgánom
koloniálnej správy, zameraným najmä na úlohy v oblasti riadenia a kontroly
obchodu a dopravy medzi �panielskom a jeho kolóniami. Medzi jeho úlohy
patril aj dozor nad tým, či kráľovi plynú v stanovenej vý�ke v�etky dávky
z kolónií, na ktoré mal nárok. Neskôr mu pripadla aj súdna právomoc v ob-
chodných zále�itostiach.

Ústredné orgány správy �panielskych zámorských kolónií boli na na�om
kontinente sídliacimi in�titúciami európskeho �tátu, ktoré spravovali roz-
siahle územia v Latinskej Amerike. Predstavujú tak akýsi symbolický most
medzi právnymi dejinami Európy a Latinskej Ameriky.

PUCHOVSKÝ, Ján: Central institutions of adminsitration of Spanish
overseas colonies in 16th � 19th century. HISTORIA ET THEORIA IURIS,
Vol. 1, 2009, No. 1, p. 80 � 92.

The central institutions of adminsitration of Spanish overseas colonies were
Spanish king, Council of the Indies and Casa de Contratación de las Indias.

Spanish monarch was legal considered as the owner of the Indies � Spanish
colonies in America, Philipines and Pacific. There belonged to him the highest
legislative, executive and judicial power in Indies.
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The institution of the administration of Spanish colonies closest to the king
was Council of the Indies. It was the centre of the administration of the Indies �
the most important administrative organ of the Spanish Empire in the Americas,
Asia and Oceania, combining legislative, executive and judicial functions.

Casa de Contratación de las Indias (The House of Trade of the Indies) was
specialized central institution of Spanish colonial adminsitration with aim to ma-
nage and control the trade and transport between Spain and Indies. It later execu-
ted also judicial authority in trade cases.



HTI č. 1/2009

93

REFLEXIA SLOBODY MYSLENIA, SVEDOMIA,
NÁBO�ENSKÉHO VYZNANIA A VIERY V DOKUMENTOCH
MEDZINÁRODNOPRÁVNEJ POVAHY

JUDR. JOZEF HORŇÁČEK
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE

Abstrakt

Článok uvádza najdôle�itej�ie medzinárodnoprávne dokumenty (zoradené
podľa medzinárodnoprávnej relevancie, nie chronologicky), ktoré zakotvujú slo-
bodu myslenia, svedomia a nábo�enstva ako jedno zo základných práv a slobôd.
Cieľom článku je poukázať na medzinárodnoprávnu reflexiu tejto slobody a na
aplikačné problémy spojené s jej re�pektovaním vo vnútro�tátnom právnom po-
riadku platnom na na�om území v kontexte vývoja chápania pomeru medzinárod-
ného a vnútro�tátneho práva u nás.

HORŇÁČEK, Jozef: Reflexia slobody myslenia, svedomia, nábo�enského
vyznania a viery v dokumentoch medzinárodnoprávnej povahy. HISTORIA
ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 93 � 106.

Úvod

Slobodu myslenia, svedomia, nábo�enského vyznania a viery obsahujú
a podrobnej�ie upravujú v�etky medzinárodnoprávne dokumenty o ochrane
základných ľudských práv a slobôd. Obdobným spôsobom túto slobodu ako
základné ľudské právo prvej generácie zakotvujú a garantujú. V príspevku sa
zameriavame na najdôle�itej�ie medzinárodnoprávne dokumenty, ktoré vý-
slovne zakotvujú slobodu myslenia, svedomia a nábo�enstva ako jedno zo
základných práv a slobôd človeka. Jestvuje v�ak aj pomerne veľké mno�stvo
medzinárodnoprávnych ľudskoprávnych dokumentov, ktoré slobodu mysle-
nia, svedomia a nábo�enského vyznania nevyjadrujú expressis verbis, resp. ju
ani nezakotvujú. Av�ak túto základnú slobodu imanentne uznávajú, odkazujú
na ňu v kontexte zákazu diskriminácie � ako jedného z mo�ných, medziná-
rodným právom potláčaných, dôvodov diskriminácie.1

                                                            
1 Napríklad Medzinárodný dohovor o odstránení v�etkých foriem rasovej diskrimi-

nácie (publikovaný pod č. 95/1974 Zb.)
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V�eobecná deklarácia ľudských práv

Boj za ľudské práva získal in�titucionalizovanú podobu predov�etkým na
pôde Organizácie Spojených národov (OSN). 10. decembra 1948 Valné
zhroma�denie OSN prijalo rezolúciu, ktorou bola vyhlásená V�eobecná de-
klarácia ľudských práv (VDĽP). Táto deklarácia mala v�ak viac-menej iba
programový charakter.2 VDĽP vytvára medzinárodnoprávny základ in�titútu
ľudských práv a slobôd a predstavuje ich minimálny �tandard.3 Koncepciu,
na ktorej je VDĽP postavená, určuje článok 1, ktorý stanovuje, �e �ľudia sa
rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Sú obdarení rozumom
a svedomím a majú spolu jednať v duchu bratstva.� Od tohto základu sú od-
vodené ďal�ie práva, ktoré uvádza a ktoré sú neodmysliteľné pre plnohodnot-
ný �ivot ľudského jedinca. Slobodu myslenia, svedomia a nábo�enstva upra-
vuje VDĽP v článku 18, v ktorom uvádza: �ka�dý má právo na slobodu
myslenia, svedomia a nábo�enstva, toto právo zahŕňa aj slobodu zmeniť svoje
nábo�enstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje nábo�enstvo alebo
vieru sám alebo spoločne s inými, a to verejne alebo súkromne, vyučovaním,
vykonávaním nábo�enských úkonov bohoslu�bou alebo výkonom obradu.�
O právach v�ak mo�no hovoriť len za podmienok, �e (i) je jasný ich adresát,
(ii) majú svoj právny obsah, (iii) existuje sankcia za ich poru�enie a (iv) ak
existuje organizovaná sila, ktorá je schopná sankciu vynútiť.4 Ako sme u�
uviedli vy��ie, VDĽP nebola právne záväzná pre členské �táty OSN, keď�e
ne�lo o medzinárodnú zmluvu, s ktorou by bol spojený následný proces jej
ratifikácie zmluvnými stranami. Úprava ľudských práv toti� v tom čase pat-
rila do výlučnej pôsobnosti členských �tátov OSN a opačný postoj bol pova-
�ovaný za neoprávnený zásah do �tátnej suverenity. To viedlo k tomu, �e do-
dr�iavanie práv uvedených vo VDĽP nebolo vynútiteľné voči členským
�tátom OSN. Za poru�ovanie práv v nej uvedených neboli stanovené sankcie
a nebol ustanovený ani príslu�ný orgán, ktorý by bol oprávnený prípadné
sankcie vykonávať.

                                                            
2 ČSR patrila medzi 8 �tátov, ktoré sa zdr�ali hlasovania o rezolúcii, ktorou bola

VDĽP vyhlásená (čím sa stratil psychologický prvok spočívajúci v morálnom zá-
väzku hlasujúceho �tátu). Pozri bli��ie: STRÁ�NICKÁ, V. � �EBESTA, �.: Človek
a jeho práva. Bratislava : Juga, 1994, s. 27.

3 POSLUCH, M. � CIBULKA, Ľ.: �tátne právo Slovenskej republiky. �amorín :
Heuréka, 2006, s. 215.

4 KRSKOVÁ, A.: Idea vy��ieho práva a jej historický vývoj. In: KRESÁK, P. a kol.:
Občan a demokracia. Bratislava : Minority Rights Group � Slovakia, 1997, s. 49.
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Deklarácia o odstránení v�etkých foriem nezná�anlivosti a diskriminácie,
zakladajúcich sa na nábo�enstve a na viere5

Ďal�ím pre členské �táty OSN právne nezáväzným dokumentom dotýka-
júcim sa ochrany slobody vyznania na medzinárodnej úrovni bola citovaná
deklarácia. Deklarácia zopakovala vymedzenie slobody myslenia, svedomia
a nábo�enstva z ustanovení predo�lých dokumentov prijatých na pôde OSN.
Pre obsah deklarácie je určujúci čl. 2, ktorý uvádza, �e �nikto nesmie byť na
základe nábo�enstva alebo inej viery podrobovaný diskriminácii akýmkoľvek
�tátom, in�titúciou, alebo osobou�. Pričom pre účely deklarácie sa tu definič-
ne vymedzujú pojmy: �nezná�anlivosť a diskriminácia, zakladajúce sa na
nábo�enstve a viere�, a to ako: �akákoľvek odli�nosť, výnimka, obmedzenie,
alebo uprednostnenie zalo�ené na nábo�enstve alebo viere, ktorého cieľom,
resp. dôsledkom je popretie, alebo naru�enie uznávania, u�ívania, alebo vý-
konu ľudských práv a základných slobôd na základe rovnosti.� Uvedenú
formuláciu pova�ujeme za normatívne nejasnú aj z pohľadu absencie ob-
jektívneho prvku, ktorý napríklad obsahuje v definícii diskriminácie zákon č.
365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákon v znení neskor�ích predpisov, keď
diskrimináciu zakladá na objektívnom zaobchádzaní s inou osobou v porov-
nateľnej situácii.6 Čl. 3 označil nábo�enskú diskrimináciu za preká�ku pria-
teľských a mierových vzťahov medzi národmi. Československá ústava č.
100/1960 Zb. v�ak, v snahe o vytvorenie spoločnosti bez nábo�enstva, viery
a cirkvi, naďalej zakladala úsilie �tátu a spoločenských organizácií vymedze-
né v článku 16 ods. 3 ústavy7 a pova�ovala nábo�enstvo za pre�itok vykoris-
ťovateľskej spoločnosti vo vedomí ľudí.8 V ČSSR sa tak dostala ideológia,
ktorej súčasťou je ateizmus, do pozície, akú v klasických nábo�enských �tá-
toch malo nábo�enstvo, a táto ideológia neuznávala rovnosť a rovnoprávnosť
                                                            
5 Táto deklarácia bola vyhlásená Rezolúciou Valného zhroma�denia OSN 36/55

z 25. 11. 1981 o slobode nábo�enského vyznania.
6 Ustanovenie § 2 citovaného zákona.
7 Čl. 16 stanovil: �(1) Celá kultúrna politika v Československu, rozvoj vzdelania, vý-

chova a vyučovanie sa vedú v duchu vedeckého svetového názoru, marxizmu-
leninizmu, a v úzkom spojení so �ivotom a prácou ľudu. (2) �tát spolu so spoločen-
skými organizáciami v�emo�ne podporuje tvorivú činnosť vo vede a umení, usiluje
sa o stále �ir�iu a hlb�iu vzdelanosť pracujúcich a o ich aktívnu účasť na vedeckej
a umeleckej tvorbe a dbá o to, aby výsledky tejto činnosti slú�ili v�etkému ľudu. (3)
�tát a spoločenské organizácie sa sústavne usilujú o odstránenie pre�itkov vykoris-
ťovateľskej spoločnosti vo vedomí ľudí.�

8 V ústavnom texte sa nevyskytoval výslovný odkaz na nábo�enstvo, no napríklad aj
autori vysoko�kolských učebníc poukazovali, pou�itím extenzívneho výkladu, na
prepojenie medzi pre�itkami vykorisťovateľskej spoločnosti vo vedomí ľudí a ná-
bo�enstvom. Bli��ie pozri: MATOU�EK, S. � ZDOBINSKÝ, S. a kol.: �tátne prá-
vo ČSSR. Obzor : Bratislava, 1987, s. 179.
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iných nábo�enstiev a ich vyznávačov. Uvedené bolo v rozpore s čl. 4 dekla-
rácie, ktorý zaväzoval členské �táty na vyvinutie maximálneho mo�ného úsi-
lia na uzákonenie alebo zru�enie príslu�ných zákonov kedykoľvek je to ne-
vyhnutné k zamedzeniu takejto diskriminácie. Ďalej deklarácia upravila
právo rodičov rozhodovať o nábo�enskej výchove detí s tým, �e fyzickému
alebo du�evnému zdraviu dieťaťa, jeho plnohodnotnému rozvoju nesmie
�kodiť výchova v nábo�enstve alebo vo viere. Niektorí autori v tejto súvis-
losti usudzujú, �e uplatňovanie právnych princípov ochrany zdravia na úkor
nábo�enstva a viery je v skutočnosti presadzovanie učenia biologického ma-
terializmu.9 Skutočnosť, �e právo rodičov rozhodovať o nábo�enskej výchove
detí nie je neobmedzené, potvrdzuje aj Dohovor o právach dieťaťa (publiko-
vaný pod č. 104/1991 Zb.), ktorý v článku 14 uznáva právo dieťaťa na slobo-
du myslenia, svedomia a nábo�enstva, a právo rodičov usmerňovať dieťa pri
výkone jeho práva spôsobom, ktorý zodpovedá jeho rozvíjajúcim sa schop-
nostiam (čo mo�no pova�ovať za lex specialis k úprave v Medzinárodnom
pakte o občianskych a politických právach). Vyvá�ená úprava práva rodičov
rozhodovať o nábo�enskej výchove detí existovala aj v československom zá-
konodarstve (rozhodovanie a� do 16. roku dieťaťa), konkrétne v zákone č.
96/1925 Zb. z. a n., ktorý bol zru�ený generálnou derogačnou klauzulou zá-
kona č. 218/1949 Zb. Dnes otázku práva rodičov rozhodovať o nábo�enskej
výchove detí rie�i zákon č. 308/1991 Zb. o slobode nábo�enskej viery a pos-
tavení cirkví a nábo�enských spoločností, keď vymedzuje hranicu 15. roku
dieťaťa. Článok 6 upravoval otázky výkonu nábo�enských úkonov a zabez-
pečoval ich predpoklady, keď vymedzil, inter alia, slobodu (i) zhroma�ďo-
vania (na bohoslu�bách alebo iných úkonoch), (ii) zriaďovať charitatívne
a humanitárne in�titúcie, (iii) �iadať a prijímať dobrovoľné finančné príspev-
ky od jednotlivcov a in�titúcií, (iv) voliť alebo menovať príslu�ných vodcov
(obsadiť vakantné biskupské stolce), (v) zachovávať sviatky a obrady. Z uve-
deného ustanovenia vychádza aj dôvodová správa k zákonu č. 308/1991 Zb.,
ktorá odkazuje na článok 6, písm. h) tejto Deklarácie VZ OSN. Faktická ne-
mo�nosť vyu�itia týchto práv viedla k petícii za ľudské práva, ktorú skonci-
poval Augustin Navrátil.10

Na druhej strane Valné zhroma�denie OSN uznalo nevyhnutnosť zaruče-
nia, aby výkon nábo�enstva alebo viery, ktorého ciele sú nezlučiteľné
                                                            
 9 LAMPARTER, M.: Svoboda nábo�enského vyznání v České republice. In: Církev

a stát (Sborník příspěvku z 4. ročníku konference). Brno : Masarykova univerzita,
1999, s. 61; CHALUPA, V.: Abeceda postmoderní politiky, diel 1. � 8. Praha : 1998.

10 Petice 31 bodů (tzv. �Moravská výzva� z rokov 1987/1988). Túto petíciu podpísalo
po vyjadrení jej podpory zo strany Franti�ka kardinála Tomá�ka pribli�ne 600 000
signatárov. Pre porovnanie petíciu �Několik vět� podpísalo 40 000 signatárov.
In: http://www.lidovky.cz/petice-neslo-jen-o-nekolik-vet-dk2-/ln_bezpravi.asp?c=
A081119_145000_ln_bezpravi_hel (19. 11. 2008)
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s Chartou OSN a s ostatnými príslu�nými dokumentmi OSN, rovnako ako aj
s cieľmi a princípmi tejto deklarácie, bol neprípustný.11 V závere deklarácie
nachádzame negatívne vymedzenie vzťahu ustanovení deklarácie k V�eobec-
nej deklarácii ľudských práv a k medzinárodným paktom o ľudských právach
z roku 1966, ktoré, na rozdiel od deklarácie a za predpokladu ich ratifikácie
príslu�ným �tátom, disponovali v takom �táte právnou záväznosťou.

Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
(ZAKBSE)

ČSSR v bode VII Deklarácie zásad riadiacich vzťahy medzi účastníckymi
�tátmi Helsinského Záverečného aktu, prijatej 1. augusta 1975, uznala závä-
zok re�pektovať ľudské práva a základné slobody vrátane slobody myslenia,
svedomia, nábo�enstva a presvedčenia. Do deklarácie bola k tomuto bodu za-
radená interpretačná klauzula, v ktorej sa účastnícke �táty zaväzujú nielen
re�pektovať, ale aj �podporovať a napomáhať uplatňovanie ľudských práv�,
pričom uznávajú spojitosť medzi re�pektovaním ľudských práv a ďal�ími
procesmi v medzinárodných vzťahoch ako zabezpečenie mieru, spravodli-
vosti a blahobytu. Ďalej sa zaväzujú plniť záväzky z medzinárodných dohôd
a deklarácií, vrátane záväzkov z medzinárodných paktov o ľudských právach,
ak sú ich účastníkmi.12 Na závery z Helsínk postupne nadviazali aj následné
schôdzky KBSE. V záverečnom dokumente viedenskej následnej schôdzky
sa, inter alia, v bodoch 11 a� 13 Princípov kon�tatuje, �e účastnícke �táty
vyjadrujú svoje odhodlanie zaručiť efektívne vykonávanie ľudských práv
a základných slobôd, ktoré vyplývajú v�dy z dôstojnosti vlastnej ľudskej
osobnosti a sú podstatné pre jej slobodný a plný rozvoj. V tejto súvislosti bu-
dú zdokonaľovať svoje zákony, správne predpisy a politiku v oblasti občian-
skych, politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a ďal�ích ľud-
ských práv a základných slobôd a uskutočňovať ich v praxi tak, aby bolo
zaručené efektívne vykonávanie týchto práv a slobôd.13 Záväzky ZAKBSE
prevzali a proces vyhodnocovania ich plnenia signatárskymi �tátmi na tzv.
následných schôdzkach KBSE akceptovali aj tie �táty, ktoré do začatia hel-
sinského procesu zaraďovali úpravu základných ľudských práv a slobôd do
svojej výlučnej pôsobnosti. Z uvedeného mo�no odvodiť zmenu dovtedaj�ie-
ho vnímania obsahu pojmu suverenita �tátu � ten u� nezahŕňal úpravu zá-
kladných ľudských práv a slobôd.
                                                            
11 LAMPARTER, M.: Svoboda nábo�enského vyznání v České republice. In: Církev

a stát (Sborník příspěvku z 4. ročníku konference). Brno : Masarykova univerzita,
1999, s. 58.

12 STRÁ�NICKÁ, V. � �EBESTA, �.: Človek a jeho práva. Medzinárodná úprava
ochrany ľudských práv. Bratislava : Juga, 1994, s. 157.

13 JIČÍNSKY, Z.: Charta 77 a právní stát. Brno : Doplněk, 1995, s. 90.
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Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach14

Dokumentom prijatým na pôde OSN a právne záväzným pre signatárske
�táty sa stal a� Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
(MPOPP). MPOPP ako prezidentská zmluva bol publikovaný vyhlá�kou mi-
nistra zahraničných vecí dňa 10. mája 1976 pod č. 120/1976 Zb. po vyslovení
súhlasu Federálnym zhroma�dením Československej socialistickej republiky
a jeho ratifikácii prezidentom republiky. A� ČSFR pristúpila i k Opčnému
protokolu k MPOPP.15 Pristúpenie k protokolu znamená, �e Výbor pre ľud-
ské práva sa mô�e zaoberať individuálnymi sťa�nosťami jednotlivcov na po-
ru�enie práv.16 Pôsobnosť Výboru pre ľudské práva sa tak roz�írila aj o posu-
dzovanie individuálnych sťa�ností jednotlivcov a znenie MPOPP získalo
priamu relevanciu aj pre jednotlivcov v signatárskych �tátoch pri ochrane
svojich práv na medzinárodnej úrovni.

K vymedzeniu slobody myslenia, svedomia a nábo�enstva uvedenému vo
VDĽP, ktoré bolo pozitívnym chápaním tejto slobody, pripája MPOPP aj ne-
gatívne chápanie tejto slobody vo forme zákazu donucovania, ktoré by naru-
�ovalo slobodu osoby vyznávať alebo prijať nábo�enstvo alebo vieru podľa
svojej vlastnej voľby (čl. 18 ods. 2). Zdôrazňuje tak absolútny charakter
týchto slobôd a nemo�nosť nútiť niekoho k zmene myslenia. Zároveň v�ak
pripú�ťa obmedzenia, ale to iba vo vzťahu k prejavom myslenia alebo nábo-
�enského vyznania, pričom takéto obmedzenia, ktoré sa interpretujú re�trik-
tívne, musia byť kvalifikované nasledovne: (i) stanovené zákonom a (ii) ne-
vyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti, poriadku, zdravia alebo morálky
alebo základných práv a slobôd iných (čl. 18 ods. 3). �tvrtý odsek upravuje
záväzok signatárskych �tátov re�pektovať slobodu rodičov v rozhodovaní
o nábo�enskej a morálnej výchove svojich detí podľa svojho presvedčenia.
Vo v�eobecnosti MPOPP pova�uje slobodu myslenia, svedomia a nábo�en-
                                                            
14 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach sa dotkol

problematiky slobody vyznania iba okrajovo, keď v čl. 2 stanovil záväzok �tátov
realizovať práva uvedené v pakte bez akéhokoľvek rozli�ovania, inter alia, aj podľa
nábo�enstva.

15 Oznámenie č. 169/1991 Zb. SR do týchto dokumentov sukcesovala svojou nótou zo
dňa 18. mája 1993. Nóta Ministerstva zahraničných vecí SR č. 9675/93 � MPO.
Druhý Opčný protokol k MPOPP bol publikovaný v zbierke zákonov pod č.
327/1999 Z. z.

16 Výsledkom posúdenia oznámenia jednotlivcov je vyslovenie upozornenia Výboru
pre ľudské práva, či namietaným konaním �alovaného �tátu boli poru�ené ustano-
venia MPOPP. Toto upozornenie nie je pre �tát právne záväzné, Výbor pre ľudské
práva v�ak mô�e takýto �tát po�iadať, aby prijal opatrenia, ktoré zabránia v budúc-
nosti poru�eniu MPOPP a aby prípadne nahradil �kodu, ktorá vznikla sťa�ovateľovi
poru�ením jeho práva. Bli��ie pozri: POSLUCH, M. � CIBULKA, Ľ.: �tátne právo
Slovenskej republiky. �amorín : Heuréka, 2006, s. 216.
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stva za mimoriadne podstatnú pre slobodný rozvoj ľudskej bytosti, čoho dô-
kazom je aj osobitným spôsobom sprísnená jej ochrana vo forme ustanovenia
čl. 4 MPOPP, ktorý neumo�ňuje �tátom odchýliť sa od čl. 18 MPOPP ani
v prípade mimoriadnej situácie, ktorá je úradne vyhlásená a v ktorej je ohro-
zený �ivot národa.

Uvedené práva v�ak nemo�no pova�ovať za práva kolektívne, ale výlučne
za práva individuálne a neupravujúce právne postavenie nábo�enských orga-
nizácií. Ako uvádza Přibyl, �záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva sa
mô�u roz�íriť z oblasti záruk práv jednotlivca do oblasti korporatívnych práv
spojených s vyznávaním nábo�enskej viery iba v jedinom prípade � uzavretím
zmluvy so Svätou stolicou, ktorá je ako jediný predstaviteľ určitého nábo�en-
ského vyznania subjektom medzinárodného práva.�17 Veľmi jemný zásah do
uvedeného, v praxi zau�ívaného, stanoviska znamenalo ustanovenie čl. 51
návrhu Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu, v ktorom �Únia uznáva sta-
tus cirkví, nábo�enských spoločností, filozofických a nekonfesných organizá-
cii�. Aj tento dokument v�ak následne plne re�pektuje také ich postavenie,
aké im priznáva vnútro�tátny právny poriadok.

V súvislosti s aplikáciou MPOPP v ČSSR bolo problematické jeho posta-
venie v československom právnom poriadku. Otázku jeho transformácie do
československého právneho poriadku rie�i, v medzinárodnom práve neob-
vykle, výslovným spôsobom čl. 2 MPOPP, ktorý predpisuje �tátom záväzné
postupy18 vo vzťahu k plneniu záväzkov v ňom obsiahnutých.19 Úprava práv
a slobôd v MPOPP vychádza z prirodzenoprávnej koncepcie ľudských práv
a základných slobôd, podľa ktorej ich nositeľom je ka�dý jednotlivec; táto
úprava sa obracia priamo na jednotlivcov a obsahuje tzv. samovykonateľné
práva (striktne a jednoznačne formulované)20 z čoho vyplýva, �e zmluvné
strany sú v rámci svojej jurisdikcie povinné zabezpečiť ka�dému reálny vý-

                                                            
17 PŘIBYL, S.: Konfesněprávní studie. Brno : L. Marek, 2007, s. 45.
18 K otázke postavenia medzinárodných zmlúv k právnemu poriadku určitého �tátu

pozri bli��ie webovú stránku:
http://www.yalelawjournal.org/pdf/113-8/vladeck.pdf, s. 9 (self-executing and non-
self-executing treaties).

19 Signatári MPOPP sa zaväzujú: (i) zabezpečiť ktorejkoľvek osobe, ktorej práva ale-
bo slobody uznané týmto paktom boli poru�ené, účinnú ochranu bez ohľadu na to,
či sa poru�enia jej práva alebo slobody dopustili osoby konajúce v úradnej funkcii,
(ii) zabezpečiť, aby ka�dá osoba, ktorá sa domáha takej ochrany, mala na ňu právo
ustanovené príslu�nými právnymi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi alebo
akýmkoľvek iným orgánom ustanoveným právnym systémom �tátu a aby mala
mo�nosť právnej ochrany, (iii) zabezpečiť, aby príslu�né orgány túto ochranu pre-
sadzovali, len čo sa poskytne.

20 ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň : Vydavateľ-
stvo Ale� Čeněk, 2004, s. 159.
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kon ľudských práv a základných slobôd takto garantovaných. Dôsledkom
splnenia tohto záväzku zmluvnými stranami je, �e ka�dý sa mô�e domáhať
ochrany svojho práva alebo slobody v prípade poru�enia pred vnútro�tátnymi
súdnymi orgánmi.21 Právna veda aj aplikačná prax v ČSSR v roku podpisu
MPOPP22 v�ak vychádzali zo stanoviska, ktoré v tom istom roku uviedol aj
Boguszak: �normy medzinárodných zmlúv mô�u vo vnútro�tátnych vzťahoch
zaväzovať len za predpokladu transformácie prostredníctvom niektorého
normatívneho aktu, ktorý patrí k formám československého práva. V tomto
prípade sa tieto normy stávajú súčasťou príslu�ného odvetvia práva a v tejto
relácii nie sú normami medzinárodného práva. Chápanie, podľa ktorého by
sa medzinárodné právo stávalo priamo bez transformácie súčasťou vnútro-
�tátneho práva zodpovedá koncepcii, podľa ktorej by subjekty medzinárodné-
ho práva neboli len �táty, ale aj ich organizácie, občania... táto koncepcia je
v�ak v rozpore s na�ím chápaním �tátnej suverenity. Mohla by vo svojich dô-
sledkoch zodpovedať tendenciám zasahovania imperialistov do vnútorných
zále�itostí �tátu. Spornou zostáva otázka, či takto vymedzenou transformá-
ciou je vyhlá�ka ministerstva v zbierke zákonov ČSSR o dojednaní medziná-
rodnej zmluvy alebo o jej ratifikácii a pod. podľa § 2, písm. e) zákonného
opatrenia č. 4/1962 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov.
Podľa ná�ho názoru by tomu tak bolo, len ak by takáto vyhlá�ka bola zároveň
v�eobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe zmocnenia zá-
konom alebo vládnym nariadením a k ich prevedeniu v zmysle čl. 72 ústavy
a § 4 cit. zákonného opatrenia. Inak mô�e vyhlá�ka mať význam internej in-
�trukcie, záväznej len pre podriadené orgány, či pracovníkov príslu�ného re-
zortu.�23 Na druhej strane Jičínsky uvádzal (publikované v roku 1995), �e
publikáciou v zbierke zákonov sa MPOPP, ako medzinárodná zmluva ratifi-
kovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, stal integrálnou súčas-
ťou platného československého práva24 a prax súdov vo vtedaj�om období sa
sústreďovala na aplikáciu celého právneho poriadku zahŕňajúceho nielen zá-
konné, ale aj podzákonné právne normy25 (tu v�ak nesmieme opomínať fakt,
�e MPOPP nemohol mať prednosť pred vnútro�tátnymi právnymi normami
vy��ej právnej sily ako vyhlá�ka). Na MPOPP ako súčasť právneho poriadku

                                                            
21 KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné. V�eobecná a osobitná časť. Bratisla-

va : Iura edition, 2008, s. 84.
22 MPOPP bol podpísaný ČSSR v New Yorku 7. októbra 1968.
23 BOGUSZAK, J.: Teorie státu a práva I. B. Právo. Praha : SPN, 1968, s. 470.
24 JIČÍNSKY, Z.: Charta 77 a právní stát. Brno : Doplněk, 1995, s. 16.
25 Podľa čl. 144 ods. 1 Ústavy SR sú dnes sudcovia pri rozhodovaní viazaní iba záko-

nom.
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sa odvolávali občianski aktivisti26 a k záväzkom z neho vyplývajúcim sa po
Helsinskej schôdzke KBSE hlásili aj samotní komunisti.27

Uvedené pochybnosti vyplývali z dualistického chápania pomeru medzi-
národného a vnútro�tátneho práva, ktoré malo svoj základ v právnom systéme
prvej ČSR, kedy Najvy��í správny súd judikoval, �e �z medzinárodnej zmlu-
vy plynie �tátu voči kontrahentom iba záväzok vydať určitú právnu normu,
zodpovedajúcu obsahu zmluvy, vo forme predpísanej ústavou. A� týmto sa ta-
káto norma stane súčasťou vnútro�tátneho právneho poriadku a nadobudne
platnosť tie� v pomere medzi �tátom a jeho občanmi, pričom len z takejto
normy vnútro�tátneho práva mô�u občania odvodzovať subjektívne práva.�28

Táto adaptačná kazuistická metóda umo�nila pofebruárovým zákonodarcom
uskutočňovať selekciu záväzkov �tátu z medzinárodných zmlúv na základe
kritéria účelnosti. �iadna z pofebruárových ústav nezakotvila recepčnú nor-
mu, ktorá by vymedzila pomer československého práva k medzinárodnému
právu. ČSSR odmietala podrobenie sa kontrole medzinárodných orgánov pre
medzinárodnú ochranu ľudských práv a neakceptovala ich fakultatívnu prá-
vomoc prejednávať sťa�nosti �tátov a jednotlivcov vo veciach poru�enia ľud-
ských práv, ku ktorých zabezpečeniu sa zaviazalo medzinárodnou zmluvou.29

Na odôvodnenie tohto prístupu sa pou�ívali jednak argumenty o takej úrovni
ochrany základných práv a slobôd v ČSR, ktorá presahuje rámec MPOPP,
a teda nevzniká potreba jeho transformácie, a jednak argumenty, �e medziná-
rodné orgány pre medzinárodnú ochranu ľudských práv neboli pova�ované
vtedaj�ou mocou za nezaujaté. Sústavná prax opomínania medzinárodného
práva potvrdzovala, �e sa u nás uplatňoval model primátu vnútro�tátneho
práva zalo�ený na argumentoch dualizmu. Túto situáciu zmenila a� recepčná
klauzula v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb.,30 ktorá bola recepčnou normou
ústavnej povahy, zaviedla inkorporáciu medzinárodných zmlúv o ľudských
právach a poskytla týmto medzinárodným zmluvám právnu silu na úrovni
ústavného zákona.31

Ratifikáciou MPOPP a podpisom ZAKBSE sa ČSSR právne aj politicky
zaviazala re�pektovať práva a slobody tam uvedené a uskutočniť legislatívne
                                                            
26 Predov�etkým signatári Charty 77. Bli��ie pozri: Tam�e, s. 15 et seq.
27 Vyhlásenie na konferencii európskych komunistických strán v Berlíne z 30. 6. 1976

vyzvalo k dodr�ovaniu medzinárodných zmlúv o ľudských právach spracovaných
OSN, ako aj Záverečného dokumentu KBSE. Pozri bli��ie: Tam�e.

28 MALENOVSKÝ, J.: Mezinárodní právo veřejné � jeho obecná část � a poměr k ji-
ným právním systémům, zvlá�tě k právu českému. Brno : Doplněk, 1993, s. 463.

29 Tam�e.
30 Ustanovenie § 2 uvádza: �Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných

slobodách, ratifikované a vyhlásené Českou a Slovenskou Federatívnou Republi-
kou, sú na jej území v�eobecne záväzné a majú prednosť pred zákonom.�

31 Tam�e.
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aj iné opatrenia na ich dôslednú realizáciu. Ako poukázali aj signatári Charty
77, ČSSR tento svoj záväzok, aj napriek vzniku oficiálneho Výboru česko-
slovenskej verejnosti pre ľudské práva,32 neplnila. Uplatňovanie slobody
myslenia, svedomia a nábo�enstva nará�alo na tie isté interpretačné úskalia,
na aké nará�ala táto sloboda v jej ústavnom vymedzení v Ústave ČSSR.33

Problémom taktie� zostávala extenzívne zakotvená zákonná limitácia tejto
slobody v jej ústavnom texte. Na rozdiel od MPOPP, ústava limitovala výkon
tejto slobody súladom so zákonom. Zdôvodnenie zákonného zásahu do uve-
denej slobody ochranou verejnej bezpečnosti, poriadku, zdravia alebo morál-
ky alebo základných práv iných sa v ústavnom texte nepo�adovalo. Uvedené,
tak ako aj znenie čl. 16 ods. 3 ústavy, bolo v rozpore s medzinárodnopráv-
nym záväzkom �tátu v zmysle ustanovenia čl. 2 MPOPP.

Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách (EDĽP)

Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách a jeho
protokoly sa stali vzorom regionálnej ochrany základných práv a slobôd a pi-
lierom ochrany týchto práv a slobôd v Európe. Tento dohovor sa stal prielo-
movým najmä mechanizmom vykonateľnosti jeho ustanovení, ktorá v čase
po jeho uzavretí (dohovor bol podpísaný 4. novembra 1950 v Ríme a platnosť
nadobudol 3. septembra 1953) nemala v medzinárodnom práve obdobu.
ČSFR podpísala EDĽP v znení 3., 5. a 8. protokolu 21. februára 1991.34 Po
prijatí Slovenskej republiky za člena Rady Európy sa uplatňuje dohovor
v Slovenskej republike vrátane uznania právomoci Európskeho súdu pre ľud-
ské práva so sídlom v �trasburgu na prijímanie sťa�ností (pred 1. novembrom
1998 právomoc Európskej komisie pre ľudské práva) a na výklad a pou�itie
dohovoru. Rozhodnutie tohto súdu je pre zmluvné strany záväzné.35 Znenie
dohovoru pôsobí subsidiárne k vnútro�tátnym účinným právnym prostried-
kom ochrany základných práv a slobôd. A� v prípade vyčerpania takýchto
účinných právnych prostriedkov vzniká jednotlivcovi, skupine osôb či ne-

                                                            
32 JIČÍNSKY, Z.: Charta 77 a právní stát. Brno : Doplněk, 1995, s. 115.
33 Sloboda vyznania, obdobne ako aj iné ústavné práva a slobody, mala byť vykladaná

predov�etkým v súlade s čl. 19 ústavy, ktorý bol ústavnou reflexiou princípu jed-
noty záujmov jednotlivca a spoločnosti, s čl. 34 ústavy, ktorý reflektoval princíp
socialistickej zákonnosti, a v neposlednom rade s čl. 16. ods. 3 ústavy, keď�e nábo-
�enstvo bolo vnímané ako pre�itok, ktorý bol v rozpore s vedeckým svetonázorom.

34 Bol publikovaný Oznámením Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č.
209/1992 Zb.

35 POSLUCH, M. � CIBULKA, Ľ.: �tátne právo Slovenskej republiky. �amorín : Heu-
réka, 2006, s. 217.
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vládnym organizáciám právo obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva.36

Dohovor upravuje slobodu myslenia, svedomia a nábo�enstva v čl. 9. Táto
úprava je principiálne obsahovo zhodná s úpravou v MPOPP (okrem stipulá-
cie súvisiacich práv rodičov) a s úpravou v Ústave SR. Aj systematika jej za-
členenia je obdobná ako vo VDĽP či MPOPP, kde na slobodu myslenia, sve-
domia a �prejavu� nábo�enského úkonu logicky nadväzuje sloboda prejavu
ako taká (inak povedané, bez slobody myslenia stráca sloboda prejavu svoj
význam).

Príkladom rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorého ná-
sledne pri svojej rozhodovacej činnosti vychádzajú aj ústavné (obdobne prí-
slu�né) súdy zmluvných strán dohovoru, je rozhodnutie v spore Katolícky
kostol v Chaniá verzus Grécko z roku 1997,37 kde odmietnutím gréckych sú-
dov priznať katolíckemu kostolu Panny Márie v Chaniá postavenie právnic-
kej osoby do�lo k poru�eniu práva na prístup k súdu, práva na re�pektovanie
slobody nábo�enského vyznania a práva na pokojné u�ívanie majetku. Eu-
rópsky súd v tomto spore prijal záver, �e nie je mo�né, aby bolo subjektu, ho-
ci aj nie priamo vybavenému právnou subjektivitou (v tomto prípade katolíc-
kemu kostolu), znemo�nené chrániť svoje práva.38 In�pirovaný týmto
rozhodnutím napr. český ústavný súd následne judikoval, �e nie je mo�né,
aby sme dnes upierali právnu subjektivitu tzv. historickým právnickým oso-
bám,39 ktorých právna subjektivita nebola spochybňovaná ani v �pofebruáro-
vom� období, a odkázal na svoj predo�lý nález Pl. ÚS 6/02, v ktorom uvie-
dol, �e princíp suverenity �tátu nie je mo�né chápať natoľko extenzívnym
spôsobom, �e mu bude nutne odporovať u� len samotná právna existencia
akýchkoľvek právnych subjektov odvodených z inej právnej skutočnosti,40

ne� je výslovná akceptácia �tátnej moci.41

                                                            
36 POSLUCH, M. � CIBULKA, Ľ.: �tátne právo Slovenskej republiky. �amorín :

Heuréka, 2006, s. 217.
37 Napr. v ČR to bol nález Ústavného súdu zo dňa 26. novembra 2007, sp. zn. IV. ÚS

34/06.
38 http://spcp.prf.cuni.cz
39 V ČR sa pod historickými právnickými osobami mali na mysli právnické osoby,

ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzovali od cirkví a nábo�enských spoločností.
Dokonca MK ČR vydalo zoznam takýchto osôb. Tento zoznam tzv. historických
právnických osôb bol zru�ený príkazom ministra kultúry č. 32/2001 zo dňa 21. 12.
2001 (MK ČR nebolo kompetentné ho vydávať).

40 V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/1991 Zb. základný doku-
ment cirkvi alebo nábo�enskej spoločnosti prilo�ený k registrácii má obsahovať út-
vary, ktoré majú právnu subjektivitu (odvodenú z vnútorných predpisov príslu�nej
cirkvi). Citovaný zákon v § 22 upravoval tzv. recipovanú registráciu, pri ktorej sa
údaje podľa § 13 cit. zákona registrujúcemu orgánu iba oznamovali.

41 Pl. ÚS 6/02 (Sb.n.u., zv. 28, s. 295 a nasl.)
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Aplikácia medzinárodných zmlúv upravujúcich slobodu myslenia,
svedomia a nábo�enstva v práve Slovenskej republiky

Slovenská republika sa zaviazala dodr�iavať medzinárodné zmluvy
v článku 1 ods. 2 ústavy, a to za predpokladu, �e je nimi viazaná. Medziná-
rodné normy zásadne zaväzujú �táty ako subjekty medzinárodného práva,
ktoré ich vytvárajú. Je vecou právneho poriadku konkrétneho �tátu, akým
spôsobom prenesie normy medzinárodných zmlúv do vnútro�tátneho právne-
ho poriadku a ktorým medzinárodným zmluvám prizná vnútro�tátne právne
účinky. Pôvodne túto otázku rie�ilo ustanovenie čl. 11 Ústavy SR, ktoré bolo
zru�ené a s účinnosťou od 1. júla 2001 bol jeho obsah precizovaný a roz�íre-
ný v čl. 7 ústavy. V dôsledku roz�írenia obsahu uvedeného článku sa právna
veda čoraz viac prikláňa k názoru, �e slovenská právna úprava smeruje vo
vzťahu k tam vymedzeným zmluvám k monistickej úprave vzťahu medziná-
rodného a vnútro�tátneho práva,42 aj keď niektorí autori zastávajú pozíciu
dualizmu.43 Čo sa týka nami sledovaných medzinárodných zmlúv upravujú-
cich ľudské práva a základné slobody, ústava u� naďalej nepo�aduje ako
predpoklad ich prednosti pred zákonom zabezpečovanie väč�ieho rozsahu
základných práv a slobôd.44 Podmienka ratifikácie a vyhlásenia zmluvy spô-
sobom ustanoveným zákonom zostala zachovaná.

Z obsahu čl. 7 ústavy45 vyplýva, �e medzinárodné zmluvy o ľudských
právach a základných slobodách, ktoré SR ratifikovala a vyhlásila spôsobom
ustanoveným zákonom, majú na na�om území v�eobecnú záväznosť a pred-
nosť pred zákonmi. Z prednosti medzinárodnej zmluvy ako tzv. aplikačnej
prednosti46 vyplýva povinnosť príslu�ného orgánu pou�iť priamo ex constitu-
tione relevantné ustanovenia medzinárodnej zmluvy, teda orgán aplikácie
práva je povinný priznať medzinárodnej zmluve prednosť pred zákonom, čo
sa označuje ako inkorporácia medzinárodných noriem do vnútro�tátneho
právneho poriadku. Súhlasíme s Přibylom, �e praktickým dôsledkom toho je,

                                                            
42 Porovnaj KĽUČKA, J.: Miesto a úprava noriem medzinárodného práva v Ústave

Slovenskej republiky. In.: Justičná revue, 54, 2002, č. 4, s. 382.
43 ČORBA, J.: Prednosť medzinárodných zmlúv pred zákonom. In.: Justičná revue,

54, 2002, č. 6 � 7, s. 704.
44 Postavenie uvedených zmlúv pred účinnosťou ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.

upravuje ustanovenie článku 154c Ústavy SR.
45 Podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR: �Medzinárodné zmluvy o ľudských právach

a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je pot-
rebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povin-
nosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.�

46 Porovnaj DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky � Komentár. 1. vydanie. �a-
morín : Heuréka, 2004, s. 88
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�e vnútro�tátna úprava ľudských práv a základných slobôd musí byť v súlade
s danými medzinárodnými zmluvami.47

Záver

Tento článok uvádza tak záväzné, ako aj nezáväzné medzinárodnoprávne
dokumenty reflektujúce slobodu myslenia, svedomia, nábo�enského vyznania
a viery a ich aplikáciu v právnom poriadku na na�om území. Zo systematiky
začlenenia tejto slobody v Ústave SR (čl. 24) a taktie� v medzinárodnopráv-
nych dokumentoch, ktoré sa Slovenská republika zaviazala re�pektovať, je
zrejmé historické i logické spájanie otázky svedomia a vyznania, a tie� snaha
o materializáciu danej slobody, ktorá sa prejavuje obmedzením slobody pre-
javu nábo�enstva.48 V tejto súvislosti je nutné poznamenať, �e tak Ústava SR,
ako aj príslu�né medzinárodnoprávne dokumenty vykladajú podmienky pre
zásah do tejto slobody re�triktívne, pričom zásahy do tejto slobody, na rozdiel
od zásahov do iných práv a základných slobôd aprobovaných na�ou ústavou,
nie je mo�né odôvodniť ani nevyhnutnosťou takého zásahu pre zabezpečenie
bezpečnosti �tátu. Obmedzenie musí mať podobu zákona, čo vyplýva jednak
z článku 24 ods. 4 Ústavy SR, a jednak z ustanovenia čl. 13 Ústavy SR, kto-
ré, ako ius generali k čl. 24 Ústavy SR, zu�uje prípadné obmedzenie základ-
ných práv a slobôd len na stanovený cieľ a s ohľadom na ich podstatu a zmy-
sel,49 a odkazuje na podmienky stanovené ústavou (čl. 24 ods. 4 ako ius
speciali). Tento princíp sebaobmedzovania �tátu pri zásahoch do slobody vy-
znania je v�eobecne re�pektovaný v �tátoch Európskej únie.50

HORŇÁČEK, Jozef: Reflexion of freedom of thought, conscience and
religion within international law documents. HISTORIA ET THEORIA IU-
RIS, Vol. 1, 2009, No. 1, p. 93 � 106.

This article presents binding and guiding international law resolutions and
treaties reflecting freedom of thought and religion and their application within o-
ur legal order. Bearing in mind position of such freedom within structure of wor-
ding of Slovak Constitution or international law treaties binding on Slovak Re-
public, the historic and logic connection between conscience and religion
                                                            
47 PŘIBYL, S.: Konfesněprávní studie. Brno : L. Marek, 2007, s. 215.
48 LAMPARTER, M.: Svoboda nábo�enského vyznání v České republice. In: Církev

a stát (Sborník příspěvku z 5. ročníku konference). Brno : Masarykova univerzita,
2000, s. 86.

49 Čl. 13, ods. 4 ústavy: �Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na
ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa mô�u pou�iť len na ustanovený cieľ.�

50 Tzv. self-restraint principle � pozri napr. Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 27. 11.
2002 vo veci návrhu na zru�enie zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě nábo�enského
vyznání a postavení církví a nábo�enských společností a o změně některých záko-
nů.
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becomes obvious together with an attempt to materialize such freedom via its li-
mitation. Having said that one has to note that Slovak Constitution together with
international law treaties require any restriction upon such freedom to be constru-
ed narrowly. Such restrictions of the freedom of religion, unlike restrictions of
other freedoms, shall not be reasoned even by state�s state of emergency. Under
Art. 24 (4) of our constitution, being lex speciali, any restriction shall be enacted
and under Art. 13 thereof, being lex generali, such restriction shall be confined to
a particular goal and a regard shall be had upon its essence and sense. This self-
restraint principle with respect to restrictions of freedom of religion is well res-
pected in the EU states.
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PSEUDO-APO�TOLSKÉ ZBIERKY A ICH VPLYV NA VÝVOJ
KÁNONICKÉHO PRÁVA1

MGR. VOJTECH VLADÁR, PHD.
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA RÍMSKEHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

Abstrakt

Pod pojmom pseudo-apo�tolské zbierky máme na mysli kompilácie didaktic-
ko-právneho charakteru, ktoré zohrali svoju úlohu predov�etkým pri formovaní
spoločenského �ivota prvotnej cirkvi. Aj keď ich autora nepoznáme, ich normy sa
opierajú priamo o autoritu samotných apo�tolov Je�i�a Krista, ktorých ústne prí-
kazy mali tieto diela v písomnej forme zachovať pre ďal�ie generácie. Priame pô-
sobenie týchto zbierok sa v�ak neskončilo u� v prvých storočiach vývoja kresťan-
stva. Vývoj kánonického práva výrazne ovplyvňovali tie� počas celého
stredoveku a bez vplyvu nezostali ani na platné kánonické právo. Hlavným cie-
ľom tohto článku je predov�etkým poukázať na charakter týchto zbierok, najskôr
vo v�eobecnosti, potom osobitne, a stručne tie� poukázať na ich úlohu pri formo-
vaní kánonického práva od najstar�ích právnych predpisov a� po platné právo.

VLADÁR, Vojtech: Pseudo-apo�tolské zbierky a ich vplyv na vývoj ká-
nonického práva. HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 107 �
119.

Úvod

Z pohľadu dejinného vývoja prameňov kánonického práva zaraďujeme
pseudo-apo�tolské zbierky do obdobia ius antiquum, a teda do predklasické-
ho obdobia. Do tejto etapy zahŕňame obdobie starobylého cirkevného práva
a jeho prameňov od vzniku cirkvi, a� po Graciánov dekrét, ktorý bol zostave-
ný okolo r. 1140 po Kr.2 Vznik pseudo-apo�tolských zbierok je teda blízko

                                                            
1 Tento príspevok je výstupom z vedeckého projektu VEGA s názvom �Významné

pramene stredovekého práva a ich prínos pre súčasnosť�, registrovaného pod čís-
lom 1/0576/08.

2 Pred obdobie ius antiquum v�ak musíme nevyhnutne zaradiť e�te tzv. �biblický
základ�, a teda oddávna trvajúce právne dedičstvo, ktoré sa nachádza v knihách
Starého a Nového zákona, z ktorého ako zo svojho prvotného prameňa vyviera
celá právna a zákonodarná tradícia cirkvi. Porovnaj znenie apo�tolskej kon�titúcie
Sacrae Disciplinae Leges pápe�a Jána Pavla II. z 25. januára 1983. O dôle�itosti
Biblie pre kánonické právo hovorí tie� ďal�í výrok pápe�a Jána Pavla II. (1978 �
2005), ktorý sa o platnom Kódexe kánonického práva z roku 1983 vyjadril v tomto
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spojený so vznikom kresťanstva ako nábo�enstva a tie� so vznikajúcim práv-
nym systémom katolíckej cirkvi, z ktorého sa postupne vyvinulo kánonické
právo. Počas apo�tolskej doby, t. j. za �ivota apo�tolov a ich bezprostredných
�iakov (teda pribli�ne v posledných dvoch tretinách 1. storočia po Kr.), ne-
mô�eme e�te hovoriť o nejakom cirkevnom či kánonickom práve stricto sen-
su. �ivot kresťanov v oblasti práva bol toti� riadený preva�ne právnou oby-
čajou.3 Prvé stabilné organizačné �truktúry sa v prvotnej cirkvi začínajú
postupne formovať a� od druhej polovice 1. storočia po Kr. Súviselo to pre-
dov�etkým s rastom počtu členov cirkvi, čo viedlo tie� k potrebe nahradiť
�pneumatickú demokraciu�, v ktorej cirkev dovtedy existovala. Takto sa naj-
neskôr v 2. storočí po Kr. presadil monarchický episkopát, z ktorého sa po-
stupne vyvíjal aj primát rímskeho biskupa � Petrovho nástupcu vo vedení cir-
kevnej obce.4

V priebehu prvých troch storočí od vzniku cirkvi ťa�isko normotvorby
spočívalo predov�etkým v miestnych cirkvách. Takéto ustanovenia partiku-
lárneho práva v�ak v tejto dobe nadobúdali neraz univerzálny charakter a po-
stupom času sa �írili ďalej, a to najmä prostredníctvom ústneho podania
a spisov cirkevných Otcov. Predpisy partikulárneho práva tvorili spočiatku
najmä biskupi svojimi výnosmi (capitula episcoporum),5 neskôr sa k týmto
prameňom pridali tie� uznesenia partikulárnych snemov, tzv. �synodálne ná-
lezy� (najskôr na Východe a od 4. storočia po Kr. i na Západe).6 V partiku-
                                                                                                                                  

prirovnaní: �Sväté písmo je vý�kovým bodom trojuholníka, ktorého dva body zá-
kladne tvoria � na jednej strane dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, a na
druhej strane nový cirkevný zákonník � Kódex.� Porovnaj KRAJČI, J.: Historické
pramene a v�eobecné normy cirkevného práva. Banská Bystrica : UMB PF, 1997,
s. 16.

3 To, prirodzene, neznamená, �e by u� vtedy neexistovali určité pravidlá správania
(normy) pre príslu�níkov cirkvi, ktorých zachovávanie bolo sankcionované auto-
ritou apo�tola, ako o tom svedčí okrem iného aj Druhý list apo�tola Pavla korint-
skej cirkevnej obci: �... sme pripravení potrestať ka�dú neposlu�nosť, kým nebude
va�a poslu�nosť úplná� (2Kor 10, 6). Porovnaj HRDINA, A.: Kanonické právo.
Praha : Eurolex Bohemia, 2002, s. 25.

4 Počas prvých storočí v�ak mô�eme �truktúru prvotnej cirkvi vo v�eobecnosti opí-
sať ako vystavanú skôr na princípe kolegiátnom, ne� hierarchickom. Porovnaj
BRUNDAGE, J. A.: Medieval Canon Law. London : Longman, 1995, s. 8.

5 Predpisy jednotlivých biskupov boli určené najmä pre duchovenstvo ich diecézy.
Mnohé z nich boli presnej�ie formulované na provinciálnych snemoch, čím sa stá-
vali záväznými pre �ir�ie územné celky. Porovnaj MICHAL, J.: Dějiny pramenů
poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského. Praha : Ús-
třední církevní nakladatelství, 1967, s. 33.

6 Hoci takéto predpisy nemali váhu v�eobecných koncilov, predsa mali v prvých sto-
ročiach kresťanstva veľkú dôle�itosť, a to z dôvodu, �e mnohé ustanovenia parti-
kulárnych snemov poskytovali materiál v�eobecným koncilom, na ktorých potom
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lárnych cirkvách tejto doby, a teda v jednotlivých raných kresťanských ob-
ciach nachádzame aj pôvod pseudo-apo�tolských zbierok. Tie začínajú byť
zostavované na kresťanskom Východe, a to predov�etkým z praktických po-
trieb. Ak by sme ich mali stručne charakterizovať, mohli by sme povedať, �e
v ich prípade i�lo o ob�írne zbierky disciplinárnych, liturgických, morálnych
i vieroučných ustanovení, ktoré sa dovolávali bona fide autority apo�tolov.
Autorstvo noriem týchto zbierok bolo teda ich zostavovateľmi pripisované
priamo apo�tolom, poprípade niektorým ďal�ím významným predstaviteľom
prvotnej cirkevnej hierarchie. Aj o pseudo-apo�tolských zbierkach mô�eme
vo v�eobecnosti povedať, �e predstavovali pramene partikulárneho cirkevné-
ho práva, ktoré postupne nadobudli v�eobecný normatívny charakter v celej
prvotnej cirkvi. Spolu so starokresťanskými patristickými spismi ich z po-
hľadu chronologicko-systematického zaradenia v systéme historických pra-
meňov kánonického práva umiestňujeme medzi pramene práva doby apo�tol-
ských Otcov.

Pseudo-apo�tolské zbierky

1. V�eobecná charakteristika

Pseudo-apo�tolské zbierky vznikali od konca 1. storočia po Kr. v podstate
a� do 5. storočia na kresťanskom Východe, a ako sme u� spomenuli, ich
autori sa dovolávali bona fide autority apo�tolov. Robili tak predov�etkým
z dôvodu zvý�enia prestí�e noriem v týchto zbierkach obsiahnutých. V prípa-
de týchto predpisov v�ak v skutočnosti nemáme nijakú istotu ohľadom ich
pôvodnosti a aj z tohto dôvodu ich dnes zaraďujeme medzi apokryfy, poprí-
pade priamo k falzifikátom.7 Napriek tomu v�ak v ich prípade nejde o falzifi-
káty v pravom zmysle slova, a teda o diela s úmyslom klamať čitateľa, ako je
tomu napríklad pri známych Pseudo-izidoriánskych dekretáliách.8 Ich autori
toti� dobromyseľne vychádzali pri ich spracovávaní zo skutočnosti, �e nor-
my, ktoré usporadúvajú, pochádzajú naozaj od apo�tolov, a �e v podstate tak
len v písomnej forme zaznamenávajú ústnu apo�tolskú tradíciu pre ďal�ie
generácie. Je navy�e vysoko pravdepodobné, �e tieto zbierky skutočne obsa-
hujú viaceré morálne či právne normy pochádzajúce priamo od apo�tolov ako
predstavených prvotnej cirkevnej hierarchie, a mo�no snáď i príkazy samot-
                                                                                                                                  

dochádzalo k zov�eobecňovaniu partikulárneho práva. Porovnaj MICHAL, J.: Dě-
jiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římské-
ho. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 12.

7 Aj preto sú napokon tieto zbierky označované ako �pseudo-apo�tolské� a nie ako
zbierky �apo�tolské�.

8 Porovnaj HRDINA, A.: Prameny ke studiu kanonického práva. Plzeň: Ale� Čeněk,
2007, s. 14.
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ného Je�i�a Krista, ktoré apo�toli sprostredkovali ústne ďalej a ktoré neboli
priamo zachytené v evanjeliových spisoch.

Spomenuli sme u�, �e pseudo-apo�tolské zbierky boli ich autormi zosta-
vované predov�etkým z praktických potrieb. Bolo to tak najmä z dôvodu ne-
dostatočnej právnej úpravy spoločenských vzťahov kresťanov v ranom obdo-
bí cirkvi.9 Právo kresťanskej cirkvi počas prvých troch storočí bolo toti�
ovplyvňované predov�etkým právnymi obyčajami jednotlivých partikulár-
nych cirkví a charakteristické bolo navy�e značným právnym partikulariz-
mom, teda nejednotnosťou úpravy rôznych spoločenských vzťahov súvisia-
cich najmä s nábo�enským �ivotom v jednotlivých kresťanských obciach.
Mô�eme sa preto domnievať, �e autorov týchto zbierok viedla k ich zostave-
niu tie� snaha o určitú unifikáciu základných morálnych či právnych noriem
v celej prvotnej cirkvi. Aj z týchto dôvodov je pre v�etky pseudo-apo�tolské
zbierky charakteristické predov�etkým mie�anie noriem právnych s normami
morálnymi, čerpanie materiálu z jednej do druhej a existencia obvykle v rôz-
nych verziách. Pozrime sa teda bli��ie na najdôle�itej�ie z týchto zbierok,
ktoré najvýraznej�ím spôsobom ovplyvnili vývoj západného či východného
kánonického práva.10

2. Pseudo-apo�tolské zbierky osobitne

Ako prvú si spomenieme najznámej�iu a zároveň i najdôle�itej�iu z týchto
zbierok � anonymný spis Doktrína dvanástich apo�tolov, známy hlavne pod
gréckym názvom Didaché Tón Dódeka Apostolón (Doctrina Duodecim
Apostolorum, Učenie Pána prostredníctvom dvanástich apo�tolov pohanom).
Tento spis pochádza z doby okolo roku 100 po Kr. a jeho vznik nachádzame
v Sýrii alebo v Palestíne. Predstavuje v podstate kresťanské spracovanie sta-
ro�idovských in�trukcií pre tzv. �prozelytov� � t. j. pohanov, ktorí prestúpili
k �idovstvu, u�ívali právo pohostinstva a boli chránení zákonom. Spis má tri
časti11 a �estnásť kapitol a býva označovaný aj ako katechizmus dvoch ciest �

                                                            
9 MRKÝVKA, P. � VESELÁ, R.: Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno:

Masarykova univerzita, 1992, s. 26.
10 V čase vzniku týchto zbierok bola e�te katolícka cirkev zjednotená, a teda kresťan-

ský Východ bol spojený v komúniu (communio) s kresťanským Západom. Vo v�e-
obecnosti mô�eme povedať, �e a� po zbierku Jána Scholastika (! 577) boli vý-
chodné pramene práva zásadne uznávané aj na Západe. Prakticky a� od tohto času
sa na Východe stále viac začali objavovať predpisy, ktoré si západná cirkev nielen-
�e neosvojila, ale ktoré mnohokrát i výslovne zavrhla. Na túto skutočnosť bli��ie
pouká�eme aj pri niektorých pseudo-apo�tolských zbierkach. Porovnaj RITTNER,
E.: Církevní právo katolické. Praha : Právnická jednota, 1887, s. 24 � 25.

11 V prvej časti sú zahrnuté mravné predpisy. V predobraze dvoch ciest, cesty �ivota
a cesty smrti, tu autor podáva krátky prehľad mravouky. Druhá časť obsahuje li-
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�ivota a smrti.12 Po Novom zákone ide o jednu z najstar�ích zachovaných
kresťanských pamiatok. Ú�asnú cenu má tento spis hlavne pre dejiny cirkev-
ného práva a liturgie.13 Stal sa základom i pre v�etky ostatné pseudo-
apo�tolské zbierky.

Druhou pseudo-apo�tolskou kompiláciou, na ktorú sa pozrieme bli��ie, je
zbierka Didascalia Apostolorum (Katolícke didaskálie dvanástich apo�tolov
Vykupiteľa), ktorá vznikla koncom 3. storočia po Kr. pravdepodobne v Sýrii
alebo v Palestíne. Spísaná bola zrejme v gréčtine a určená bola najmä pre
kresťanov, ktorí pre�li ku kresťanstvu z pohanstva. Jej autora nepoznáme,
spracoval ju v�ak zrejme nejaký �id, ktorý bol zároveň biskupom i lekárom.
Pôvodne obsahovala �esť kníh, neskôr bola roz�írená o ďal�ie dve. Obsahuje
rôzne disciplinárne predpisy a je dosť závislá od Didaché. Normy v nej ob-
siahnuté sa týkajú najmä postavenia biskupov, správy majetku cirkevných
obcí, man�elského práva, krstu a pokánia.14 Ostro sa stavia proti kresťanom,
ktorí zachovávajú �idovský ceremoniál Starého zákona.15 Pôvodný grécky
text sa nezachoval,16 zachovali sa v�ak neskor�ie sýrske a latinské preklady,
ktoré sa objavili veľmi skoro po zostavení tejto zbierky.17 Mala skutočne roz-
siahly vplyv najmä na východné kánonické právo.18

                                                                                                                                  
turgické pokyny pre prijatie sviatosti krstu, ďalej ustanovenia o pôste (pôst v stredu
a v piatok), svätení nedele (ide o prvú známu správu o prenesení sobotného odpo-
činku na nedeľu), modlitbe a Eucharistii. V tretej časti sú uvedené cirkevno-právne
predpisy o povinnostiach duchovných, o vnútornom zriadení cirkvi, o apo�toloch,
prorokoch - učiteľoch, biskupoch a diakonoch. Práca obsahuje i Epilóg, v ktorom
autor vyzýva kresťanov, aby vytrvali vo viere a pripomína im, �e majú odmietať
poku�iteľa vo svete a majú sa pripraviť na príchod Je�i�a Krista, ktorý príde v slá-
ve. Porovnaj MORDEL, �.: Patrológia. Spi�ské Podhradie : Nadácia Kňazského
seminára biskupa Jána Vojta��áka, 2004, s. 47.

12 Porovnaj ŘÍČAN, R. � MOLNÁR, A.: 12 století církevních dějin. Praha : Kalich,
1990, s. 67.

13 KRAJČI, J.: Historické pramene a v�eobecné normy cirkevného práva. Banská
Bystrica : UMB PF, 1997, s. 7.

14 Obsahuje v�ak tie� zaujímavé informácie o starostlivosti kresťanskej komunity
o vdovy a siroty, úpravu �idovsko-kresťanských vzťahov a rovnako i liturgické
predpisy. Porovnaj BRUNDAGE, J. A.: Medieval Canon Law. London : Longman,
1995, s. 6.

15 Porovnaj MORDEL, �.: Patrológia. Spi�ské Podhradie : Nadácia Kňazského se-
minára biskupa Jána Vojta��áka, 2004, s. 48.

16 Porovnaj BU�EK, V.: Učebnice dějin práva církevního I. Praha : V�ehrd, 1946, s. 50.
17 Porovnaj MICHAL, J.: Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím

k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 9.
18 FILO, V.: Kánonické právo (Úvod a prvá kniha). Bratislava : Rímskokatolícka bo-

hoslovecká fakulta UK, 1997, s. 20.
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Ďal�ou kompiláciou, o ktorej pojednáme, je zbierka Canones Ecclesiasti-
ci (Canones Ecclesiastici Sanctorum Apostolorum, Canones Apostolici
Aegyptiaci, Apo�tolské cirkevné zriadenie), ktorá vznikla koncom 3. storočia
po Kr. v Egypte alebo v Sýrii. Vychádza z Didaché19 a pozostáva z tridsiatich
kánonov rôznych apo�tolov, ktorí ustanovujú mravné a disciplinárne pokyny.
Zbierka bola v neskor�om vydaní roz�írená o ďal�ích päťdesiat apo�tolských
kánonov a niektoré jej časti pre�li i do zbierky Canones Apostolorum v 5. či
6. storočí po Kr.20 Pou�ívaná bola na Východe i Západe a� do 6. storočia po
Kr. Prelo�ená bola aj do sýrčiny, koptčiny a etiópčiny.21 Práve táto zbierka je
jedným z najstar�ích dokladov o pou�ívaní slova �kánon� pre cirkevné pred-
pisy.22

�tvrtou kompiláciou, na ktorú sa pozrieme, je zbierka známa pod názvom
Constitutiones Apostolorum (Diatagai, Diataxeis Tón Hagión Apostolón,
Canones Ecclesiastici Apostolorum, Apo�tolské kon�titúcie). Autorstvo tejto
zbierky bolo dlho pripisované rímskemu biskupovi svätému Klementovi I.
Rímskemu (92 � okolo r. 101), av�ak tomu nenasvedčuje predov�etkým jej
silne arianizovaný text.23 Vznikla v 4. storočí po Kr., pravdepodobne v Sýrii,
prepracovaním prvých �iestich kníh Didascalie a pridaním dvoch ďal�ích.24

                                                            
19 Najmä v prvej časti, ktorá sa javí ako prepracovanie �dvoch ciest� � �ivota a smrti.

Ako sme videli, obdobné pojednanie sa nachádza aj v Didaché. Jej druhá časť ob-
sahuje predpisy disciplinárne.

20 Porovnaj MICHAL, J.: Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím
k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 9 � 10.

21 KASAN, J.: Prameny církevního práva (Dějinný vývoj). Praha : Katedra historic-
ko-právní na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě, 1952, s. 9.

22 Porovnaj KOLEKTIV AUTORŮ PRÁVNICKÉ FAKULTY UK: Dějiny evrop-
ského kontinentálního práva. Praha : Linde, 2003, s. 105.

23 Toto sa stáva zrejmým najmä porovnaním tohto textu s vtedaj�ou byzantskou litur-
giou. Porovnaj MORDEL, �.: Patrológia. Spi�ské Podhradie : Nadácia Kňazského
seminára biskupa Jána Vojta��áka, 2004, s. 123.

24 Tieto dve knihy vznikli konkrétne úpravou Didaché � siedma kniha (cirkevnými
Otcami nazývaná tie� ako Iudicium Petri alebo Duae viae � vitae et mortis) a star-
�ích východných spisov Traditio Apostolica Sancti Hippolyti (okolo r. 218), Con-
stitutio Apostolica Aegyptiaca (okolo r. 308) a Canones Hippolyti (okolo r. 218) �
ôsma kniha, z ktorej vychádzajú tie� Canones Apostolorum. Porovnaj HRDINA,
A.: Kanonické právo. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2002, s. 30. Podľa iných
názorov, naopak, Apo�tolské kon�titúcie boli vzorom pre tieto zbierky, ktorých
dátum je potom udávaný do doby mlad�ej Constitutio Apostolica Aegyptiaca
(okolo r. 450), Canones Hippolyti (okolo r. 500) a Constitutiones per Hippolytum
(okolo r. 425). Porovnaj BU�EK, V.: Učebnice dějin práva církevního I. Praha :
V�ehrd, 1946, s. 51. Za najcennej�iu časť tohto spisu je autormi pova�ovaná ôsma
kniha, pre ktorú ako hlavný prameň slú�il Hipolytov Cirkevný poriadok. Porovnaj
MORDEL, �.: Patrológia. Spi�ské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára bis-
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Prvých �esť kníh je spísaných vo forme apo�tolských listov25 a kánonistami
sú označované ako Didascalia Tón Apostolón.26 Zbierka čerpala zo �irokého
súboru prameňov ako Sväté písmo, apokryfná literatúra, vyznania, koncilové
kánony i cirkevné dejiny.27 Úplne zakazuje čítanie pohanských spisov, odpo-
rúča krst detí, za neúčinný označuje krst heretikov a bezbo�ných a vy�aduje
�tyridsaťdňový pôst pred Veľkou nocou.28 Na Východe bola pou�ívaná a� do
koncilu v Trullo, ktorý ju v roku 692 zavrhol.29 Na Západe nebola nikdy
uznaná a pápe� Geláz I. (492 � 496) v roku 495 i Milánska synoda v roku 672
ju zavrhli ako apokryf.

Poslednou významnou pseudo-apo�tolskou zbierkou je kompilácia s ná-
zvom Canones Apostolorum. V jej prípade ide o evidentný apokryf30, po-

                                                                                                                                  
kupa Jána Vojta��áka, 2004, s. 123. Podľa viacerých autorov spomínaná ôsma kni-
ha zaoberajúca sa liturgiou existovala u� pred Prvým nicejským snemom (r. 325)
pod titulom Constitutiones Apostolorum de Mystico Ministerio, či Diataxeis Tón
Hagión Apostolón Dia Hippolytu. Porovnaj MICHAL, J.: Dějiny pramenů poznání
kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského. Praha : Ústřední cír-
kevní nakladatelství, 1967, s. 10.

25 Porovnaj RITTNER, E.: Církevní právo katolické. Praha : Právnická jednota, 1887,
s. 18.

26 MICHAL, J.: Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k ději-
nám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 10.

27 Porovnaj BRUNDAGE, J. A.: Medieval Canon Law. London : Longman, 1995, s. 10.
28 Didascalia pozná v�ak len pôst vo Veľkom tý�dni pred Veľkou nocou. Porovnaj

MORDEL, �.: Patrológia. Spi�ské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára bis-
kupa Jána Vojta��áka, 2004, s. 122. Zbierka v�ak obsahuje tie� viaceré zjavné blu-
dy, ako napríklad dovolenie telesného styku kresťanských slu�obných s pohan-
ským pánom a mnohé ďal�ie. Porovnaj MICHAL, J.: Dějiny pramenů poznání
kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského. Praha : Ústřední cír-
kevní nakladatelství, 1967, s. 10.

29 KRAJČI, J.: Historické pramene a v�eobecné normy cirkevného práva. Banská
Bystrica : UMB PF, 1997, s. 7. Podľa niektorých autorov táto zbierka na Východe
naďalej platila aj napriek jej zavrhnutiu spomínaným koncilom v Trullo (r. 692).
Porovnaj BU�EK, V.: Učebnice dějin práva církevního I. Praha : V�ehrd, 1946, s. 51.

30 O tom, �e ide o jasný falzifikát, svedčí viacero faktov. Napríklad vôbec sa o nich
nezmieňuje cirkevný Otec svätý Klement Alexandrijský (! okolo r. 216), historik
Eusébius (! 339), ani učený mních Hieronym (" 420), hoci tí veľmi ostra�ito strá-
�ili staré cirkevné predpisy. Tie� v spore o slávenie Veľkej noci pápe� Viktor I.
(189 � 199) nepou�íva citácie z tejto zbierky a rovnako i svätý Cyprián (! okolo r.
268) v spore o platnosť krstu udeleného heretikmi nedovoláva sa týchto kánonov.
Najviac v�ak zbierku z jej falo�nosti usvedčuje uvádzanie cirkevného zriadenia,
ktoré v dobe apo�tolskej e�te neexistovalo (napr. nutnosť konania ročných provin-
ciálnych snemov, či rozdelenie biskupstiev na farnosti). Porovnaj MICHAL, J.:
Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva řím-
ského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 10.
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chádzajúci pravdepodobne zo Sýrie z obdobia 4. a� 5. storočia po Kr., ktorý
podobne ako predchádzajúca zbierka, predstiera autorstvo svätého Klementa I.
Rímskeho (92 � okolo r. 101). Pôvodne obsahovala päťdesiat kánonov, ne-
skôr sa ich počet v nej roz�íril na osemdesiatpäť. Obsahuje i niektoré ustano-
venia zbierky Constitutiones Apostolorum (konkrétne vychádza z jej posled-
nej � ôsmej knihy) a niektoré uznesenia východných koncilov zo 4. storočia
po Kr.31

Na záver tohto pojednania sa pozrieme e�te na dve pseudo-apo�tolské
zbierky skôr men�ieho významu. Ako prvú spomenieme zbierku Canones
Nonae Synodi Antiochenae Apostolorum asi zo 4. storočia po Kr., ktorá ob-
sahuje takmer výlučne matériu predchádzajúcich zbierok, a ako druhú zbier-
ku Canones Poenitentiales Apostolorum (Horos Kanónikos Tón Hagión
Apostolón), ktorá sa zaoberá praxou pokánia 4. storočia po Kr., a to najmä
podľa svätého Bazila (! 379).

3. Vplyv pseudo-apo�tolských zbierok na vývoj kánonického práva

Najdôle�itej�ím prameňom kánonického práva, ktorý počas histórie kato-
líckej cirkvi najvýraznej�ím spôsobom ovplyvňoval jeho vývoj, sa jedno-
značne stali právne zbierky. Práve do týchto právnických diel boli v priebehu
histórie vo veľkom rozsahu preberané s veľkou vá�nosťou normy prvotnej
cirkvi32, a to či u� ustanovenia prvých v�eobecných (ekumenických) konci-
lov, niektorých významných provinciálnych snemov, či ďal�ích univerzál-
nych a partikulárnych prameňov práva. V rámci chronologických či systema-
tických usporiadaní týchto zbierok boli obvykle na výnimočnom mieste
umiestňované tie� normy čerpané priamo zo pseudo-apo�tolských zbierok.
Keď�e zostavovatelia nových zbierok nikdy nepochybovali o pôvodnosti
                                                            
31 Na Východe bola táto zbierka pova�ovaná za pravú a jej autenticitu potvrdil aj

snem v Trullo v roku 692. Na Západe v�ak bola spolu s Apo�tolskými kon�titúci-
ami zavrhnutá pápe�om Gelázom I. (492 � 496) v jeho Indexe zakázaných spisov,
ktorý bol súčasťou Decretum Gelasianum z roku 495. Táto zbierka v�ak napriek
tomu významne ovplyvnila kánonické právo na Západe, na čo pouká�eme neskôr.
Porovnaj PEJ�KA, J.: Cirkevní právo I. (Ústavní právo cirkevní). Semily : Nákla-
dem vlastním, 1932, s. 19.

32 Táto skutočnosť sa stáva celkom zrejmou najmä skúmaním falzifikátov, ktoré sa
začali objavovať v kánonickom práve vo veľkom mno�stve najmä od polovice 9.
storočia po Kr. Tieto falo�né zbierky sa často za účelom presadenia svojich cieľov
dovolávali priamo ustanovení rímskych biskupov prvých piatich storočí, poprípade
ďal�ích právnych noriem prvotnej cirkvi. Raná kresťanská cirkev tak bola v prie-
behu histórie skutočne vnímaná ako najvýraznej�í vzor a ideál, ku ktorému sa mala
cirkev v�dy navracať a odvracať sa tak od svojich pokleskov. Takéto tendencie
boli citeľné predov�etkým počas gregoriánskej reformy, av�ak rovnako výrazné
boli aj počas obdobia reformácie či protireformácie.
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týchto noriem, dávali im obyčajne pri kolízii s inými normami prednosť, a to
z dôvodu im priznávanej vysokej apo�tolskej autority. Predov�etkým prost-
redníctvom zostavovania nových zbierok tak dochádzalo k rozsiahlemu �íre-
niu noriem pochádzajúcich zo pseudo-apo�tolských zbierok, ktoré tak mali
mo�nosť vplývať ako na kánonicko-právnu prax, tak i na vedu kánonického
práva.

Bli��ie sa teraz pozrieme na dve významné kánonicko-právne zbierky, na
ktorých príklade si bli��ie pouká�eme na vplyv pseudo-apo�tolských zbierok
na vývoj kánonického práva. Najskôr sa zameriame na zbierku Collectio
Dionysiana (Dionýziana), a potom na dielo najznámej�ie pod názvom Dec-
retum Gratiani (Graciánov dekrét). Autor prvej z týchto zbierok � Dionýz
Exiguus (" 544)33 zaradil do svojej kompilácie priamo päťdesiat pseudo-
apo�tolských kánonov, pochádzajúcich zo zbierky Canones Apostolorum.
Dionýz tieto kánony s veľkou dôslednosťou prelo�il z gréčtiny do latinčiny
a cez jeho zbierku boli preberané aj do ďal�ích západných zbierok.34 Dioný-
ziana sa ihneď po svojom zostavení na začiatku 5. storočia po Kr. rýchlo roz-
�írila po celom západnom teritóriu a zaznamenala enormný vplyv na cirkev-
no-právny vývoj na kresťanskom Západe. Bez vplyvu v�ak nezostala ani na
kresťanský Východ.35 Dionýziova zbierka bola vo v�eobecnosti pova�ovaná
za vzor pre zostavovateľov nových zbierok kánonického práva, keď�e vyni-
kala veľkou prehľadnosťou napriek tomu, �e normy v nej boli zoradené
v chronologickom usporiadaní.36 Táto kompilácia tvorila základ tie� pre tzv.
                                                            
33 Zdá sa, �e prímenie �exiguus� (nepatrný, krátky, malý, pominuteľný, bezvýznam-

ný) si dal z pokory, na základe klá�tornej skromnosti, samotný Dionýz. Porovnaj
PEJ�KA, J.: Cirkevní právo I. (Ústavní právo cirkevní). Semily : Nákladem vlast-
ním, 1932, s. 21. Dionýz Exiguus na �iadosť pápe�a Bonifáca II. (530 � 532) zos-
tavil tie� kresťanský kalendár, ktorým bol uvedený do platnosti teraj�í kresťanský
letopočet od narodenia Je�i�a Krista. Podľa záverov neskor�ej historickej vedy sa
Dionýz pomýlil pri prepočte roku Kristovho narodenia. Za základ bral toti� rok
754 po zalo�ení Ríma (Ab Urbe condita � a. U. c.). Je�i� Kristus sa v�ak narodil
v rozmedzí rokov 748 � 749 po zalo�ení mesta Rím (a. U. c.), t. j. o 5 � 6 rokov
pred kresťanským letopočtom. Porovnaj KRAJČI, J.: Historické pramene a v�e-
obecné normy cirkevného práva. Banská Bystrica : UMB PF, 1997, s. 8.

34 Porovnaj SOMERVILLE, R. � BRASINGTON, B. C.: Prefaces to Canon Law
Books in Latin Christianity. London : Yale University Press, 1998, s. 10 � 11.

35 Porovnaj MICHAL, J.: Stručný přehled vývoje kanonického práva do r. 1917. In:
Teologické studie, Litera slovem o�ivená, Sborník semináře v Hradci Králové r.
1984. Praha : Česká katolická Charita, 1985, s. 21.

36 Dionýz sa od ostatných autorov cirkevno-právnych zbierok tej doby lí�il najmä
presnosťou prekladu, kvalitou pou�ívaného jazyka a samotnou organizáciou káno-
nov, ktorá umo�ňovala čitateľovi s ľahkosťou nájsť, čo potreboval v rámci jeho
chronologickej schémy. Autor Dionýziany tak akoby vytvoril nový �tandard
v zostavovaní zbierok cirkevného práva a úspech jeho práce bol preto celkom po-
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Codex Dionysii, ktorý pápe� Hadrián I. (722 � 795) v roku 774 listom Divina
Fulgens Doctrina daroval franskému panovníkovi Karolovi Veľkému (768 �
814).37 Ten ho v roku 802 promulgoval na sneme v Aachene za rí�sky zákon
(tzv. �Dionysio-Hadriana�)38. Z pohľadu ďal�ieho vplyvu na vývoj kánonic-
kého práva je vplyv Dionýziany celkom zrejmý najmä pri vynikajúcich
a vplyvných zbierkach ako Collectio Hispana (�panielska zbierka), Dache-
riana, Concordia Canonum, Capitularia Regnum Francorum (Kapitulárie
franských kráľov) či Collectio Pseudo-isidoriana (Pseudo-izidoriánske dek-
retálie).

Za najdôle�itej�í medzník cirkevno-právneho dejinného vývoja je vo v�e-
obecnosti pova�ované zostavenie diela Decretum Gratiani (Graciánov dek-
rét). Tých istých päťdesiat pseudo-apo�tolských kánonov pochádzajúcich zo
zbierky Canones Apostolorum v latinskom preklade Dionýza Exiguua pou�í-
val pri podopieraní svojich argumentov v tomto diele jeho autor � kamaldul-
ský mních Gracián (Gratianus). Graciánov dekrét vývoj kánonického práva
ovplyvňoval u� od svojho spísania najskôr ako samotný, neskôr ako súčasť
zbierky kánonov Corpus Iuris Canonici39, ktorá platila spolu s neskôr vyda-
nými pápe�skými predpismi a� do roku 1917. Nezabudlo sa v�ak naň ani
v prvom Kódexe kánonického práva. Kardinál Pietro Gasparri (" 1934) vo
svojom Predhovore k tomuto zákonníku o Dekréte pí�e, keď ho porovnáva
s dovtedaj�ími zbierkami, �e �... ich Graciánov dekrét v�etky takmer odsunul
do zabudnutia�.40 Graciánov dekrét nezostal bez vplyvu ani na Kódex káno-
nického práva z roku 1917 a jeho vplyv mo�no vidieť aj v Kódexe kánonic-
                                                                                                                                  

chopiteľný. Samotný Dionýz sa zostavením tejto zbierky zaradil medzi najdôle�i-
tej�ie osobnosti dejín kánonického práva. Porovnaj SOMERVILLE, R. � BRA-
SINGTON, B. C.: Prefaces to Canon Law Books in Latin Christianity. London :
Yale University Press, 1998, s. 24, 27.

37 Predhovor ku Kódexu kánonického práva z roku 1917 od Pietra Gasparriho.
38 Na Veľkej Morave platila v čase príchodu vierozvestcov Kon�tantína a Metoda

(r. 863) upravená Dionysio-Hadriana. Keď�e Dionýzova zbierka bola prelo�ená aj
do gréčtiny, moravskí vierozvestcovia ju v dobe ich príchodu na Veľkú Moravu
poznali, a tak nemali nijaké problémy s osvojovaním si jej noriem. Porovnaj
PEJ�KA, J.: Cirkevní právo I. (Ústavní právo cirkevní). Semily : Nákladem vlast-
ním, 1932, s. 21.

39 V star�ích vydaniach Korpusu kánonického práva bolo dokonca spomínaných päť-
desiat pseudo-apo�tolských kánonov tlačených spravidla priamo za Graciánovým
dekrétom. Porovnaj HRDINA, A.: Prameny ke studiu kanonického práva. Plzeň :
Ale� Čeněk, 2007, s. 18.

40 Porovnaj Predhovor ku Kódexu kánonického práva z roku 1917 od Pietra Gaspar-
riho. Gracián v�ak autorov predchádzajúcich zbierok jednoznačne prekonal najmä
rozsahom svojej zbierky, jej systematickosťou, ale tie� svojou múdrosťou a prak-
tickým úsudkom. Porovnaj KA�NÝ, J.: Metoda v kanonickém právu. In: Revue
církevního práva 1/07, Praha : Společnost pro církevní právo, 2007, s. 8.
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kého práva z roku 1983. Takmer ka�dý kánon platného Kódexu je napokon
nutné chápať vo svetle takmer dvojtisícročného právneho vývoja, čo sa aj
dnes prejavuje predov�etkým pri interpretácii ius vigens.41

Vo väč�ej miere ako právo latinskej cirkvi, bolo pseudo-apo�tolskými
zbierkami ovplyvnené právo východných katolíckych cirkví sui iuris, av�ak
najvýraznej�ie právo východných nezjednotených (pravoslávnych) cirkví.
Ako sme videli v predchádzajúcom výklade, viaceré pseudo-apo�tolské
zbierky po ich odmietnutí kresťanským Západom naďalej platili na kresťan-
skom Východe. Ich kánony tak boli (rovnako ako k tomu dochádzalo napriek
zákazu i na kresťanskom Západe) ďalej preberané aj do novo zostavovaných
východných kánonicko-právnych zbierok. Z pohľadu pravoslávneho káno-
nického práva sú aj dnes zásadne stále v platnosti najmä normy pochádzajú-
ce zo starých zbierok, ktoré vznikli e�te počas prvých desiatich storočí cir-
kevno-právneho vývoja.42 Okrem toho viaceré pravoslávne cirkvi43 pova�ujú
dodnes niektoré pseudo-apo�tolské zbierky za autentické a ich normy vní-
majú ako súčasť tradície, ktorá v prípade kresťanského Východu patrila
k najdôle�itej�ím činiteľom cirkevného vývoja. Za zbierky s najväč�ím vply-
vom na kresťanský Východ by sme mohli označiť predov�etkým Didascalia
Apostolorum a Canones Apostolorum.

Záver

Ako teda v niektorých novozákonných apokryfoch mô�eme s istotou
nájsť viaceré autentické právne, av�ak predov�etkým morálne predpisy, po-
dobne mô�eme aj v pseudo-apo�tolských zbierkach nájsť normy pochádzajú-
ce či u� od apo�tolov, av�ak mo�no i od samotného Je�i�a Krista. Ak by bolo
mo�né tieto normy priamo odlí�iť od noriem predstaviteľov prvotnej cirkvi,
poprípade od noriem vymyslených, Je�i�ove prikázania a autentické apo�tol-
ské normy in�pirované Duchom svätým by sme mohli priamo zaradiť k pozi-
                                                            
41 Porovnaj kán. 6 § 2 CIC a kán. 2 CCEO.
42 Bli��ie k tejto problematike pozri: BOUMIS, P. I.: Kánonické právo pravoslávnej

cirkvi. Pre�ov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1997.
43 V prípade východných kresťanských cirkví nie je vôbec namieste hovoriť o vý-

chodných cirkvách v jednotnom čísle, a teda ako o �východnej cirkvi�. Na rozdiel
od rímskeho biskupa, kon�tantínopolský patriarcha, ktorý stál na čele pravoslávnej
cirkvi v bývalom hlavnom meste Byzantskej rí�e, toti� nikdy nemal nijakú moc
nad inými pravoslávnymi cirkvami, aj keď mal titul v�eobecného patriarchu. Podľa
tradície bol toti� iba prvým medzi rovnými (primus inter pares). Pravoslávie nikdy
nemalo (a napokon ani dnes nemá) nejaké svetové jednotiace centrum. Dnes exis-
tuje viacero samostatných pravoslávnych cirkví � najväč�ia je Ruská pravoslávna
cirkev, ďalej sú to napr. Albánska, Alexandrijská, Americká, Bulharská, Grécka,
Jeruzalemská, Kon�tantínopolská pravoslávna cirkev a mnohé ďal�ie. Porovnaj
VRANA, V.: Dejiny cirkevného práva. Ko�ice : Univerzita P. J. �afárika, 1992, s. 39.
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tívnemu Bo�iemu právu.44 U� pri náhodnom prelistovaní ktorejkoľvek zo
pseudo-apo�tolských zbierok je zrejmé, �e obsahujú najdôle�itej�ie normy,
ktoré boli zostavené za účelom priameho usmerňovania vývoja prvotnej cir-
kvi, ktoré v�ak mali rovnako pevne a nemenne zostať zachovávané aj počas
ďal�ieho kresťanského vývoja. Z pohľadu platného kánonického práva mô-
�eme skon�tatovať, �e tieto normy sú dodnes zásadne v cirkvi stále dodr�ia-
van,é a �e skutočne pre�ili, ovplyvňujúc �ivot kresťanského spoločenstva vo
viacerých jeho aspektoch, a� do dne�ných čias.

Pseudo-apo�tolské zbierky obsahujú predpisy o svätení diakonov, kňazov
a biskupov, dôle�ité disciplinárne predpisy pre klerikov i laikov (vrátane
trestov za ich poru�enie), predpisy o pravidelnom konaní biskupských synod,
o krste, pôste, pokání, Eucharistii, dôle�ité procesné normy, a paradoxne tie�
normy zakazujúce �írenie apokryfov či falzifikátov45. Na druhej strane v�ak
obsahujú tie� viaceré zjavné výmysly, bludy či protirečenia, ktoré spochyb-
ňovali ich dôveryhodnosť a aj z tohto dôvodu boli viacerými pápe�mi či
dôle�itými univerzálnymi a partikulárnymi snemami priamo zavrhované.
Ako príklad by sme mohli spomenúť pápe�a Leva I. (440 � 461), ktorý v ro-
ku 447 vo svojom liste písal proti pseudo-apo�tolským zbierkam, �... ktoré
obsahujú zárodok mnohých omylov... a ktoré by nielen�e mali byť zakázané,
ale mali by byť úplne potlačené a spálené.� (Epist. XV, 15).46 Podobný postoj
voči týmto zbierkam zaujal aj pápe� Geláz I. (492 � 496), ktorý vo svojom
Decretum Gelasianum (Decretum de Recipiendis et Non Recipiendis Libris)47

z roku 495 zavrhol viaceré zo pseudo-apo�tolských zbierok.
                                                            
44 Dôle�itosť pozitívneho Bo�ieho práva pre kánonické právo spočíva v princípe, �e

rýdzo cirkevné (ľudské) kánonické právo nemô�e odporovať ani prirodzenému
Bo�iemu právu, ani Bo�iemu právu pozitívnemu. Celé kánonické právo tak mô�e-
me označiť za právny systém vystavaný na evanjeliu a ustanoveniach apo�tolov
i cirkevných Otcov. Do kánonického práva sa v�ak premietol aj celkový právny
a zákonodarný vývoj katolíckej cirkvi, a to vo forme tradície v �ir�om zmysle slo-
va, ktorú Kódex kánonického práva označuje pojmom �kánonická tradícia�. Pod
týmto pojmom treba rozumieť právne a zákonodarné dedičstvo cirkvi ako celku.
Tradícia i�la od začiatku ruka v ruke s vývojom cirkvi, a práve do nej sa postupom
času premietal celkový duch tohto vývoja, ktorý ovplyvňuje podobu kánonického
práva vo v�etkých jeho aspektoch dodnes. Podľa znenia apo�tolskej kon�titúcie Já-
na Pavla II. Sacrae Disciplinae Leges z 25. januára 1983, ktorou bol vyhlásený
v súčasnosti platný Kódex kánonického práva, je teda zrejmé, �e pod týmto poj-
mom dnes rozumieme v�etko staré i nové vychádzajúce od apo�tolov cez Otcov
z evanjeliovej zvesti v�estranne neporu�ene uvedené do nových �ivotných okol-
ností.

45 Porovnaj napr. kán. 59 zbierky Canones Apostolorum.
46 Porovnaj http://www.newadvent.org/cathen/01601a.htm.
47 Toto dielo mô�eme prakticky označiť za prvý index zakázaných kníh, ktorý sa

v cirkvi objavil. Výslovne zavrhoval tridsaťdeväť spisov. Éra indexov zakázaných
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Spomínaní pápe�i i ďal�ie autority si určite veľmi dobre uvedomovali, �e
pseudo-apo�tolské zbierky obsahujú s určitosťou viaceré normy pochádzajú-
ce priamo od apo�tolov, a �e v nich tak mohla byť skutočne zachytená v pí-
somnej forme ústna apo�tolská tradícia. K ich zavrhnutiu v�ak do�lo predo-
v�etkým v záujme eliminovania účinnosti noriem, ktoré boli zjavne pochyb-
né, zlé a �kodlivé. Tie toti� priamo ohrozovali vierouku rozvíjajúcej sa cirkvi
a mohli tie� dať podnet k vzniku rôznych nových foriem heréz. Prednosť tak
v tomto prípade dostala čistota viery pred ťa�ko si predstaviteľným úzkostli-
vým hľadaním a rozli�ovaním medzi normami autentickými a falo�nými. Na-
priek týmto a ďal�ím podobným zákazom v�ak normy pseudo-apo�tolských
zbierok vstúpili prostredníctvom ďal�ích kompilácií nepriamo do hlavného
prúdu kánonického práva a počas celého dejinného vývoja tohto právneho
systému po�ívali veľkú autoritu a vá�nosť. Aj keď v prípade týchto zbierok
i�lo v skutočnosti o �dobromyseľné� apokryfy či falzifikáty, musíme skon-
�tatovať, �e v histórii katolíckej cirkvi a jej práva mali svoje nezastupiteľné
miesto.

VLADÁR, Vojtech: The Pseudo-apostolic Collections and its Influence
on the Development of Canon Law. HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 1,
2009, No. 1, p. 107 � 119.

Under the conception of �pseudo-apostolic collections� we understand the
compilations of didactic-legal character, which played its role especially in for-
mation of social life of the early Church. Although we do not know its author, its
rules are based on the authority of apostles of Jesus Christ and its task was to pre-
serve his verbal prescriptions for next generations. The direct effect of these col-
lections did not end in the first centuries of the development of Christianity. They
had their influence especially also during the middle ages and its influence is evi-
dent also in valid Canon Law. The main goal of this article is to show especially
the character of these collections, first generally, then separately, and also to
show briefly their function in formation of Canon Law from the oldest legal rules
to the valid law.

                                                                                                                                  
kníh napokon skončila v katolíckej cirkvi a� v roku 1966. Porovnaj CAMPEN-
HAUSEN, A. Frhr. von � HALLERMANN, H. von.: Lexikon für Kirchen � und
Staatskirchenrecht. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh, 2000, s. 281.


