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ÚROVEŇ DOKTORANDSKÉHO �TÚDIA V OPTIKE PRAXE

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

V tomto čísle začínajú tvorcovia časopisu HIS-
TORIA ET THEORIA IURIS pripravovať sériu
redakčných článkov s poprednými pedagógmi
a predstaviteľmi právnických fakúlt na Slovensku
o problematike doktorandského �túdia a o procese
tvorby záverečných prác jednotlivých foriem vyso-
ko�kolského �túdia.

Ako prvú oslovili prof. JUDr. Helenu Baran-
covú, DrSc. � dekanku Právnickej fakulty Trnav-
skej univerzity v Trnave.

Ste praxou preverená skúsená pedagogička a doktorka vied v oblasti
pracovného práva. Za roky činnosti pre�lo � obrazne povedané � va�imi
rukami mno�stvo �tudentov a doktorandov. Aké sú va�e osobné skúse-
nosti s realizáciou bakalárskeho, magisterského a doktorandského �tu-
dijného programu, videné najmä cez optiku finálneho produktu absol-
ventov � ich záverečných prác?

Som presvedčená, �e kvalita bakalárskeho, magisterského a doktorand-
ského �tudijného programu je podstatne závislá od úrovne vedeckého profilu
celej fakulty a od osobnostného profilu pedagógov fakulty a ich pedagogic-
kého majstrovstva. Úprimne poviem, �e sa zo v�etkých síl usilujeme, aby na
celej fakulte vládla �ičlivá, ale súčasne vysoko náročná tvorivá atmosféra,
aby hlavne garanti a �kolitelia boli vo vedeckej práci morálnym a vedeckým
príkladom pre svojich doktorandov. Chvalabohu, rok čo rok sa stále zlep�uje
a zvy�uje rozsah vedeckej produkcie celej fakulty. V roku 2009 výsledky ve-
deckej práce pedagógov fakulty boli najlep�ie za posledných desať rokov.
Svedčí o tom aj citačný ohlas na publikačné výstupy, ktorý v roku 2009 do-
siahol viac ako 1000 citácií. Pova�ujeme za úspech, �e na jedného pedagóga
fakulty, včítane doktorandov, pripadlo v r. 2009 cca 20 citácií, čo je súčasne
aj dôle�itou spätnou väzbou vedeckej práce, ktorú si v�íma �iroká zahraničná
aj domáca vedecká komunita. Citačný ohlas na publikované vedecké diela má
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súčasne relatívne vysokú vypovedaciu spôsobilosť aj o kvalite vedeckej práce
na fakulte. Domnievam sa, �e tento tvorivý vedecký fundament fakulty je
optimálnou bázou aj pre stále zvy�ovanie úrovne najmä doktorandského �tú-
dia.

V poslednom období pre�la alebo prechádza väč�ina univerzít a vy-
sokých �kôl na Slovensku procesom hodnotenia kvality, ktorú posudzuje
Akreditačná komisia (AK) vymenovaná ministrom �kolstva SR. Jednot-
livé kritériá akreditácie �tudijných programov vysoko�kolského vzdelá-
vania sú náročné. Pri posudzovaní vysokej �koly a jej pracovísk je ne-
odmysliteľnou súčasťou hodnotenia úroveň doktorandského �tudijného
programu. Aká je v tomto smere situácia na Právnickej fakulte TU
v Trnave?

Právnická fakulta TU v Trnave dlhodobo aktívne investuje do zvý�enia
úrovne doktorandského �túdia. Prijala ambiciózny �tudijný program, kladie
vysoké nároky na výber záujemcov o doktorandské �túdium, ako aj na výber
�koliteľov, uvedomujúc si, �e �koliteľ, ktorý nemá vedecké výsledky, nemô�e
vychovať kvalitných absolventov. So zámerom zvý�enia úrovne vedeckej
práce doktorandov sme pred �tyrmi rokmi zalo�ili tradíciu konania vedec-
kých konferencií doktorandov, garantov a �koliteľov. Fakulta financuje vy-
danie zborníka z ka�doročne konanej konferencie, v ktorom doktorand mô�e
uverejniť svoj príspevok a� po úspe�nom recenznom posudku svojho �kolite-
ľa. Tí najlep�í z doktorandov najmä denného �túdia majú mo�nosť predstaviť
vedeckej verejnosti svoje príspevky aj vo fakultnej ročenke. Úroveň dokto-
randského �túdia na Právnickej fakulte TU v Trnave charakterizuje hlavne
vysoký záujem doktorandov o aktívnu účasť na domácich, ako aj zahranič-
ných konferenciách, ktorá sa rok čo rok zvy�uje a fakulta ich v tomto úsilí
morálne aj finančne podporuje. Doktorandi vyu�ívajú aj mo�nosti aktívne sa
zúčastňovať na čulom vedeckom �ivote fakulty, ktorá v roku 2008 usporiada-
la 13 vedeckých konferencií, z dvoch tretín s medzinárodnou účasťou, a v ro-
ku 2009 18 vedeckých podujatí vy��ie uvedeného druhu. V období posled-
ných rokov, najmä od roku 2007, sa stále zvy�uje ročný priemer absolventov
doktorandského �túdia na obsadené miesto funkčného profesora, ktorý v roku
2009 dosiahol priemer 1,67, čo je v porovnaní s najni��ou po�adovanou
úrovňou AK viac ne� 5-krát vy��í priemer. Za predchádzajúcich päť rokov
priemerný podiel absolventov doktorandského �túdia v kritériu KZU-3 bol
0,88.

V oblasti práva a medzinárodných vzťahov dôle�itou súčasťou hod-
notenia AK a váhy jednotlivých atribútov v celkovom profile kvality vý-
skumnej činnosti fakulty je � popri publikovaní článkov v niektorom ča-
sopise, ktorý je evidovaný v medzinárodnej profesijnej databáze alebo
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v renomovanom časopise na národnej úrovni � hodnotená aj prezentácia
vo vedeckom časopise mimo uvedenej kategórie A alebo B. Ako sa darí
na va�ej fakulte plniť toto kritérium?

Te�í nás, �e sa vedeniu fakulty podarilo presmerovať vedeckú prácu
doktorandov od zborníkov smerom na recenzované vedecké časopisy. �koli-
telia celkom zámerne a vytrvalo usmerňovali doktorandov na uverejňovanie
výsledkov vedeckej práce v recenzovaných časopisoch najvy��ej vedeckej
úrovne v Slovenskej republike (Právny obzor), v Českej republike (Právnik),
ako aj v zahraničí. Fakulta pripravila stimulačný program pre doktorandov
a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov, zameraný na zvý�enie pub-
likovania vedeckých článkov v Právnom obzore. V kritériu KZU-4 dosiahli
vedecké výstupy doktorandov Právnickej fakulty TU v Trnave v rokoch
2005-2009 hodnotu A -. Úprimne nás te�í skutočnosť, �e v slovenských re-
cenzovaných časopisoch je významné zastúpenie vedeckých �túdií a článkov
pedagógov na�ej fakulty, vrátane doktorandov. Mo�no by bol zaujímavý jeho
percentuálny podiel v oblasti právnych vied na Slovensku. Popri kategórii
A a B doktorandi fakulty, a najmä mladí asistenti fakulty publikujú aj v od-
borných časopisoch ni��ej úrovne, zaiste aj z dôvodu, �e honorármi z týchto
článkov, ktoré sú podstatne vy��ie, ako honoráre za vedecké články, si kom-
penzujú deficit svojho finančného zabezpečenia. Je to smutné, ale z veľkej
časti pravdivé kon�tatovanie.

Je tu aj ďal�í problém � fakulty majú spravidla záujem o čo najväč�í
počet doktorandov, lebo sú s tým spojené finančné prostriedky. Otázna
je v�ak efektívnosť takto vynalo�ených prostriedkov, preto�e ani �koly,
ani ministerstvo �kolstva prakticky nevyhodnocujú, či doktorandi do-
tiahli svoje �túdium do úspe�ného záveru.

To je do istej miery pravda. Ukazuje sa toti�, �e časť �tudentov dokto-
randského �túdia sa naň prihlásila s pragmatickým cieľom získať pau�álny
príjem, prilep�enie k svojej komerčnej činnosti. Prispieva k tomu aj momen-
tálna situácia na trhu práce, kde sa ťa��ie uplatňujú dokonca aj absolventi
práva. Za posledných desať rokov sme mali zopár takých prípadov, keď
doktorand vyu�il výhody �tipendia a bez toho, aby urobil záverečnú prácu,
sa, obrazne povedané, vyparil ktoviekam. Z toho dôvodu sme museli sprísniť
výber doktorandov a posilniť tlak na dôslednej�iu kontrolu výsledkov ich
práce najmä zo strany �koliteľského pracoviska. Ide tu predsa o pomerne
veľké investície a skôr či neskôr sa doktorandi, ktorí zneu�ívajú tento systém,
budú musieť postihovať a riadiace orgány v �kolstve budú musieť vytvoriť
mechanizmus, ako ich donútiť, aby v prípade, keď nesplnia svoje záväzky,
vrátili dotáciu vo forme �tipendia. Mala by sa uzatvárať zmluva medzi dokto-
random a �koliacim pracoviskom vrátane sankcií za jej neplnenie. Zatiaľ v�ak
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pre to chýba právny základ, nemá to oporu v legislatíve a fakulty nemô�u
v tomto zmysle konať.

Časopis HTI od svojho druhého čísla publikuje osobitné príspevky
odborníkov, ktoré sa venujú metodike vedeckej práce, príprave závereč-
ných prác a prezentovaniu v odborných časopisoch. Je to tie� na interne-
te, a nebolo by problémom odporúčať prípadným záujemcom, aby si in-
formácie tohto druhu prečítali. Pedagógovia aj na va�ej fakulte by im to
mohli odporúčať.

Je to dobrý nápad. Okrem toho mám aj tip na takto zameraný článok,
najmä pokiaľ ide o pohľad z odboru práva du�evného vlastníctva na to, ako
písať. Niekedy sa uká�e, �e doktorand v závere svojho �túdia napríklad nevie,
ako urobiť korektúru svojej práce, alebo ako citovať, a musí sa vyrovnávať
z mno�stvom technických problémov. Pokiaľ ide o autorstvo, je to aj o etike.
Najmä ak autor záverečnej práce nemá elementárne informácie, ako dodr�ia-
vať autorské právo. Dnes v dobe internetu zvyknú tie� frekventanti bakalár-
skeho, a niekedy i magisterského �túdia pri písaní záverečných prác bez cito-
vania preberať podstatné časti cudzích zdrojov � a ak je to napríklad z če�ti-
ny, nekvalitný preklad dosť často usvedčí neúspe�ného plagiátora.

Výučba metodiky, ako vedecky pracovať a písať záverečné práce ba-
kalárskeho a magisterského �túdia, má teda svoj význam. Aké skúsenosti
s ňou máte na va�ej fakulte?

Tento druh prípravy �tudentov a doktorandov na písanie záverečných prác
má na na�ej fakulte v kompetencii prof. Prusák. V súvislosti s tým vedie u�
okolo desať rokov �peciálny seminár a v rámci neho učí základom vedeckej
práce a metodiky s tým spojenej. Robí to veľmi poctivo a zodpovedne, ale
prísne vzaté celkom to nestačí. V tomto procese sa toti� vynárajú na povrch
problémy, na ktoré pri písaní svojich prác �tudenti nará�ajú. Na úrovni baka-
lárskeho a magisterského �túdia je to o niečo vypuklej�ie ako v prípade dok-
torandov, kde sa účasť na výučbe metodiky týka v�etkých. Navy�e máme
dosť �ťastnú ruku na výber doktorandov, ktorí majú ambíciu prezentovať vý-
stupy svojej vedeckej práce. Problémom je, �e v prípade bakalárskeho a ma-
gisterského �túdia to nie je povinný predmet a metodické usmernenia sa tak
dostanú len tým, čo sa naň prihlásia. Tieto semináre otvárame aj pri ni��om
počte prihlásených �tudentov, preto�e sú potrebné. Vidno to na záverečných
kvalifikačných prácach a potvrdzuje sa nám, �e sa s týmto stavom nemo�no
uspokojiť. Ich kvalita je rôznorodá, a niekedy nezodpovedá príslu�nému kva-
lifikačnému stupňu. V snahe zmeniť to u� tretí raz v novembri organizujeme
na fakulte vedeckú konferenciu pre bakalárske a magisterské �túdium. Traja
najlep�í �tudenti v jednotlivých sekciách dostávajú prednosť pri výbere témy
diplomovej práce.
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Ako sa doktorandi zapájajú do výučby?
Je to limitované na maximálne �tyri hodiny tý�denne, aby sa mohli veno-

vať svojej hlavnej činnosti a nebolo to na úkor ich vedeckej práce. Niekedy
sa to rie�i participáciou na pedagogickom procese ad hoc s tým, �e sa pripra-
via na konkrétnu vybranú tému. Doktorand si mô�e overiť svoju dispozíciu
pre pedagogické pôsobenie, a fakulta zasa vyu�iť tento nástroj na výber bu-
dúceho kvalifikovaného asistenta.

To, �e vám vedenie projektu KEGA � HTI ponúklo mo�nosť prezen-
tácie na stránkach časopisu HISTORIA ET THEORIA IURIS ako prvej
zástupkyni právnických fakúlt na Slovensku � nie je náhoda. Stáli ste to-
ti� osobne pri formovaní takto orientovaného projektu. Prečo aj vás os-
lovilo, �e pri výchove doktorandov mô�e byť u�itočná ich účasť na tvor-
be modelového vedeckého časopisu?

Vá�im si, �e časopis HISTORIA ET THEORIA IURIS je popri doteraj-
�ích mo�nostiach ďal�ou vedeckou platformou pre publikovanie vedeckých
�túdií a článkov �tudentov doktorandského �túdia v odbore právo, reklamu
ktorému robíme aj medzi vlastnými doktorandmi. Bolo by potrebné urobiť
v�etko, čo sa dá, aby takýto časopis bolo mo�né udr�ať aj po prípadnom
ukončení financovania zo strany agentúry KEGA. �elám vedúcemu tohto je-
dinečného projektu a v�etkým jeho tvorcom veľa tvorivých nápadov pri udr-
�aní vysokej vedeckej úrovne časopisu.
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PROBLEMATIKA CITOVANIA A ODKAZOVANIA NA KLA-
SICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZDROJE PODĽA ISO 690 A ISO
690-2: ZÁSADY, NAJČASTEJ�IE PROBLÉMY A PRÍKLADY

PHDR. ANNA KUCIANOVÁ
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNI�NICA V MARTINE
NÁRODNÝ BIBLIOGRAFICKÝ ÚSTAV

Abstrakt
Súčasťou etiky a kultúry písania odborných, vedeckých, záverečných a kvalifi-

kačných prác sú odkazy na preberané my�lienky a pou�ité publikácie, ako aj ďal�ie
súčasti u� publikovaných textov alebo iných pou�itých materiálov či v papierovej,
alebo elektronickej podobe.
Cieľom odkazov, t. j. citovania je � presná identifikácia zdroja, ktorý bol pou�itý,

� poradie údajov v citácii je záväzné,
� najdôle�itej�ou zásadou je pou�itie jedinej

a rovnakej techniky citovania v celom texte.
Cieľom príspevku je pomôcť tým, ktorí majú záujem správne citovať, a poradiť

im pri rie�ení niektorých problémov, ktoré sa mô�u vyskytnúť.

Úvod

Citovať musia predov�etkým odborní a vedeckí pracovníci pri písaní ve-
deckých, odborných, záverečných a kvalifikačných prác. Popri odborných
a vedeckých pracovníkoch, ktorí mô�u písať rôzne typy monografických
prác, ale aj článkov a ďal�ích materiálov, sú to predov�etkým �tudenti pri pí-
saní seminárnych, ročníkových, ale aj bakalárskych a diplomových prác, kto-
rí musia dôsledne a presne citovať, aby ich tvrdenia boli overiteľné. Rovnako
by problematiku citovania mali ovládať aj jednotliví vydavatelia publikácií
monografického i seriálového typu, aby poskytli svojim pou�ívateľom správ-
ne údaje a v správnej forme.

International Standard Organization (ISO)

Hoci tu existujú príslu�né medzinárodné normy, vidíme v mnohých prí-
padoch ich rôznu interpretáciu a mnohé vysoké �koly a univerzity si spraco-
vávajú a pou�ívajú svoje aplikácie a úpravy, čo je na �kodu veci a proti pra-
vidlám pou�ívania medzinárodných noriem.

Hlavným garantom spracovávania noriem v�etkých vedných odborov
ľudského poznania je ISO = International Standard Organization = Medziná-
rodná organizácia pre normalizáciu, ktorá je celosvetovou federáciou národ-
ných normalizačných organizácií. Na medzinárodných normách zvyčajne



HTI č. 3/2010

11

pracujú technické komisie ISO. Ka�dý člen ISO, ktorý sa zaujíma o predmet,
pre ktorý sa vytvorila technická komisia, má právo byť zastúpený v tejto
technickej komisii. Na práci sa zúčastňujú medzinárodné organizácie, vládne
aj mimovládne, s ktorými ISO nadviazala pracovný styk. ISO úzko spolupra-
cuje s Medzinárodnou elektrotechnickou organizáciou (IEC) vo v�etkých zá-
le�itostiach týkajúcich sa normalizácie v elektrotechnike.

Slovenská republika je členom medzinárodnej organizácie ISO, ktorá je
garantom spracovania medzinárodných noriem v�etkých oblastí, a tým, �e
sme jednotlivé normy podpísali, mali by sme ich aj dodr�iavať.

Vyskytuje sa problém v rozdieloch medzi normou STN ISO 690 a STN
ISO 690-2. Tu by bolo potrebné zjednotiť ich podľa medzinárodných noriem
ISO 690 a ISO 690-2. V norme STN ISO 690 boli dodané dva doplnky v ná-
rodnej interpretácii � dvojbodka za autorom a dvojbodka za In, ktoré v�ak
v medzinárodnej norme nie sú a nie sú ani v norme STN ISO 690-2, či�e bolo
by potrebné inovovať a upraviť STN ISO 690 podľa medzinárodnej normy
bez dvojbodiek, ktoré tam nepatria, lebo v origináloch nie sú.

Rovnako sa vyskytuje mno�stvo problémov a chýb v Príručke slovenské-
ho pravopisu pre �koly a pre prax, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve
Agentúra Cesty v roku 2005 a má kapitolu Formálna úprava a spracúvanie
písomností, v ktorej časť je venovaná problematike citovania a bibliografic-
kých údajov. Vôbec tu v�ak nie je spomenuté, �e základné metódy citovania
sú tri, a ktorá z týchto metód je vlastne pou�itá v publikácii nie je jasné,
a tým vlastne vznikajú ďal�ie chyby, lebo jednotlivé metódy majú drobné
odli�nosti. Tu musí byť pre citovanie jednoznačne pou�itá norma ISO 690
a ISO 690-2 a nemô�u sa zavádzať do pravidiel citovania pravidlá slovenské-
ho jazyka. Slovenské normy sú knihovnícko-bibliografické normy vychá-
dzajúce z medzinárodných noriem, a nie je mo�né do nich zavádzať pravidlá
slovenského jazyka. Nemô�u to robiť ani ostatné �táty sveta, ktoré tieto nor-
my prijali a nezavádzajú do nich pravidlá svojho jazyka, veď ide o odborné
normy z príslu�ného spomínaného vedného odboru, kde platia �pecifické
pravidlá odboru. To znamená, �e dvojbodka uvádzaná vo vydavateľských
údajoch podľa �tandardov ISBD a príslu�ných noriem má pred sebou a za se-
bou medzeru, ako aj rok vydania má pred sebou oddeľovač čiarku a medzeru,
a musia sa dodr�iavať aj ďal�ie pravidlá podľa uvedených noriem, ktoré e�te
budú spomenuté v ďal�om texte.

Metódy citovania

Sú tri:
1. Metóda číselných odkazov
2. Metóda priebe�ných poznámok
3. Metóda prvého údaja a dátumu
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Lí�ia sa v citovaní v texte, v citovaní pod čiarou a v tvorbe Zoznamu bib-
liografických odkazov. V ďal�om texte budú uvedené konkrétne príklady na
v�etky tri metódy, pri ka�dej jednej sú uvedené spôsoby citovania v texte,
citovanie pod čiarou a ako sa tvorí Zoznam bibliografických odkazov. Cito-
vanie v texte je veľmi stručné, pod čiarou je trochu �ir�ie a v Zozname bib-
liografických odkazov je potrebné uviesť kompletnú a presnú citáciu pou�i-
tého zdroja. Je to dôle�ité predov�etkým pri elektronických zdrojoch, kde
musí byť uvedené, �e ide o zdroj online, t. j. nosič dokumentu, ďalej kedy bol
citovaný a na akej presnej adrese sa nachádza, nie v�eobecnú �irokú adresu
webovej stránky in�titúcie, na ktorej je nemysliteľné vyhľadať, pod čím mô�e
byť pou�itý citovaný zdroj.

V nasledujúcom texte budú spomenuté najčastej�ie sa vyskytujúce chyby,
problémy a otázky, ktoré vznikajú pri citovaní.

Priezvisko autora sa zásadne uvádza verzálami, t. j. veľkými písmenami,
ale iba priezvisko, krstné meno je len veľkým začiatočným písmenom. Jed-
notlivé mená sa uvádzajú v inverznom tvare.

Krstné mená sa uvádzajú celým menom alebo skratkou, t. j. iniciálou
krstného mena.

Ak sa vyskytujú traja autori diela, tak sa oddeľujú:
� prípade uvedenia celých krstných mien sa jednotlivé mená oddeľujú me-

dzerou, pomlčkou a medzerou
� v prípade uvedenia krstných mien len iniciálou sa jednotlivé mená odde-
ľujú čiarkou a medzerou.

Za krstným menom alebo posledným menom nasleduje bodka a medzera.
Názov zdrojového dokumentu sa uvádza kurzívou. Ak je citovaná publikácia
monografického typu, tak bude kurzívou jej názov. Ak je citovaný článok
z monografického diela, zo zborníka, z periodika atď., tak bude kurzívou
zdrojový dokument, t. j. názov monografického diela, názov zborníka alebo
názov periodika. Ak má zdrojový dokument aj podnázov, tak bude uvedený
za medzerou, dvojbodkou a medzerou a tie� bude kurzívou.

Miesto vydania je od vydavateľstva oddelené medzerou, dvojbodkou
a medzerou. Ak sú vydavateľstvá dve, tak sa uvedie prvé miesto a vydavateľ-
stvo s u� uvedenými oddeľovačmi, za ním bude uvedená medzera, bodko-
čiarka a medzera, a uvedie sa druhé miesto vydania a vydavateľstvo, medzi
miestom a vydavateľstvom bude medzera, dvojbodka a medzera, za nimi bu-
de čiarka a medzera, a uvedie sa rok vydania. Za týmito údajmi by mali e�te
nasledovať počet strán so skratkou s. na konci a číslo ISBN aj so skratkou
ISBN v prípade publikácií monografického typu, príp. aj v zborníkoch.

Ak sa nevyskytuje v zázname vydavateľ, ale miesto vydania a rok vyda-
nia áno, tak sa uvedie miesto vydania, za ním čiarka a medzera, a rok vyda-
nia.
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Pri citovaní dokumentov seriálového typu sú niektoré odli�nosti v uvá-
dzaní a poradí niektorých typov údajov.

Rozdielne sa uvádzajú údaje pri citovaní článkov z periodík podľa toho,
či je uvedené číslo ISSN, alebo nie. Ak sa neuvádza číslo ISSN, tak za ná-
zvom zdrojového dokumentu, ktorý je kurzívou, bude čiarka a medzera, a bu-
de uvedený rok vydania, čiarka a medzera, za ním poradie ročníka so skrat-
kou roč. vo väč�ine prípadov, príp. bez ročníka, ak sa nevyskytuje na doku-
mente, ďalej číslo periodika so skratkou č. a za ním čiarka a medzera, a roz-
pätie strán, na ktorých je citovaný článok, a za ním bodka. V prípade, �e je
uvedené číslo ISSN, bude poradie a oddeľovače trochu odli�né. Za názvom
zdrojového dokumentu, ktorý je kurzívou, bude bodka a medzera. Nasleduje
skratka ISSN a číslo ISSN, za údajom bude uvedená čiarka a medzera, a bude
uvedený rok vydania, čiarka a medzera, za ním poradie ročníka so skratkou
roč. vo väč�ine prípadov, príp. bez ročníka, ak sa nevyskytuje na dokumente,
ďalej číslo periodika so skratkou č. a za ním čiarka a medzera, a rozpätie
strán, na ktorých je citovaný článok, a za ním bodka.

Rozdielne sú citované aj články zo zborníka podľa toho, či je uvedené
číslo ISBN, alebo nie.

Ak je citovaný zborník, ktorý nemá číslo ISBN, tak za názvom zdrojové-
ho dokumentu, ktorý je kurzívou, nasleduje bodka a medzera. Ďalej je uve-
dené miesto vydania, za ním medzera, dvojbodka a medzera, a vydavateľ-
stvo, za ním čiarka a medzera, a nasleduje rok vydania, za ktorým je tie�
čiarka a medzera, a nasleduje rozpätie strán so skratkou s. na začiatku, za
rozpätím bude bodka.

Ak citovaný zborník má číslo ISBN, tak za názvom zdrojového doku-
mentu, ktorý je kurzívou, nasleduje bodka a medzera. Ďalej je uvedené
miesto vydania, za ním medzera, dvojbodka a medzera, a vydavateľstvo, za
ním čiarka a medzera, a nasleduje rok vydania, za ktorým je oproti predo�lé-
mu prípadu bodka a medzera. Za rokom nasleduje skratka ISBN a číslo
ISBN, za údajom je čiarka a nasleduje rozpätie strán so skratkou s. na začiat-
ku, za rozpätím bude bodka.

Veľký pozor je potrebné dávať na citovane elektronických zdrojov doku-
mentov. Sú tam tri dôle�ité údaje, ktoré musia byť súčasťou takejto citácie.
Za názvom dokumentu, ak je to monografický typ dokumentu alebo celý
zborník, tak je kurzívou, ak má aj podnázvy, tak aj tie sú kurzívou, aj v prí-
pade, �e sú viaceré, nasleduje v hranatých zátvorkách uvedený údaj o druhu
nosiča napr. [online], za ním bude bodka a medzera. Nasleduje miesto vyda-
nia, za ním medzera, dvojbodka a medzera a vydavateľstvo, za ním rok vy-
dania a za rokom vydania je údaj o dátume citovania v hranatých zátvorkách
v tvare [cit. 2008-01-27], za údajom bude bodka a medzera. Pri dátumoch za-
písaných v čisto číselnej forme musí byť zápis v súlade s ISO 8601, t. j. pres-
ne tak, ako je uvedené v predo�lej hranatej zátvorke. Nasleduje počet strán so
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skratkou s., ak je uvedený, za údajom je bodka, ďalej číslo ISBN so skratkou
ISBN a bodkou na záver. Posledný je údaj Dostupné na internete:
<http://.....>, kde je uvedená celá presná adresa, z ktorej bol pou�itý citovaný
materiál s bodkou na záver.

Dôsledne treba spracovávať citácie elektronických dokumentov aj v tretej
metóde, t. j. metóde prvého údaja a dátumu, pozor si treba dať predov�etkým
v prípadoch, keď dielo nemá autora, vtedy sa za názov, ako prvý údaj, vsúva
údaj o dátume, t. j. rok vydania, za ním nasleduje údaj o druhu nosiča a ďal-
�ie vydavateľské údaje. Práve pri elektronických dokumentoch sa vyskytuje
na internete mno�stvo takýchto materiálov, ktoré nemajú priameho autora
a sú popísané len pod názvom ako prvým údajom.
Odli�nosť sa vyskytuje e�te pri uvádzaní citovaných článkov z elektronických
periodík, číslo ISSN sa uvádza a� za adresou citovaného zdroja s bodkou na
záver.

Drobné odli�nosti sa vyskytujú e�te pri jednotlivých metódach. V metóde
číselných odkazov je Zoznam bibliografických odkazov radený podľa jed-
notlivých čísel odkazov. V metóde priebe�ných poznámok a metóde prvého
údaja a dátumu sú radené Zoznamy bibliografických odkazov abecedne pod-
ľa autora alebo názvu. V metóde prvého údaja a dátumu je za prvým údajom,
čo mô�e byť autor alebo názov, uvedená bodka a medzera, za ňou nasleduje
vysadený rok vydania a za ním nasleduje bodka. Potom nasledujú ďal�ie
údaje podľa potreby a druhu citovaného diela, ale rok vydania je znova uve-
dený na príslu�nom mieste, kde patrí podľa typu citovaného dokumentu.

Na záver sú uvedené e�te niektoré poznámky k jednotlivým metódam ci-
tovania a príklady pre v�etky vy��ie uvedené poznámky a problémy vo v�et-
kých troch metódach citovania.

Najdôležitejšia zásada je, že v jednom dokumente sa používa len jedna
technika citovania a k nej prislúchajúci spôsob tvorby bibliografických od-
kazov.

1. Metóda číselných odkazov

Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom,
ktoré je umiestnené ako horný index alebo v zátvorke. Poradie odkazov zod-
povedá prvému výskytu ich citovania. Ak za sebou nasleduje viac citácií toho
istého dokumentu, majú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú osobitné
časti dokumentu, mô�u sa za poradovým číslom citácie po čiarke uviesť čísla
strán aj s označením s.

Odkazy sa v číslovanom zozname bibliografických odkazov usporia-
dajú podľa ich poradových čísel. Poradové čísla sú umiestnené vľavo
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a záznamy odkazov sú odsadené. Zoznam je umiestnený na konci kapi-
toly alebo textu.

Text a citácie:
... diplomových prác podľa Katu�čáka (1) ... Dizertačné práce sú ďal�ím ty-
pom �peciálnych dokumentov (7, s. 256) ... a ďal�ie typy (15, s. 39)

  1. KATU�ČÁK, D. Ako správne písať diplomové práce. 1998.
  7. Bibliografický zborník 1992-93. 2000.
15. KUCIANOVÁ, A. Koordinácia bibliografickej činnosti. 2005.

Zoznam bibliografických odkazov:
  1. KATU�ČÁK, Du�an. Ako správne písať diplomové práce. Bratislava :

Stimul, 1998. 152 s.
  2. KOVAČKA, Milo�. Ľ.V. Rizner. Martin : Matica slovenská, 1994. 254 s.
  3. KUCIANOVÁ, Anna. Peter Liba : personálna bibliografia : pripravená

pri príle�itosti významného �ivotného jubilea. 1. vyd. Nitra : Univerzita
Kon�tantína Filozofa, 2001. 112 s.

  4. INFOS 2001 : zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia,
ktoré sa  konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava :
Spolok slovenských knihovníkov, 2001. 358, 12 s.

  5. POTOCKÝ, R., LAMO�, F. Pravdepodobnosť a matematická �tatistika.
Bratislava : Alfa, 1989. 344 s. ISBN 80-7184-767-4.

  6. GAJDO�, V�evlad J. Skalické inkunábuly. Skalica, 1972.
  7. Bibliografický zborník 1992-93. Martin : Matica slovenská, 2000. 426 s.

ISBN 80-7090-507-7.
  8. KUCIANOVÁ, Anna. Medzinárodné desatinné triedenie na Slovensku.

In INFOS 2001 : zborník z 31. medzinárodného sympózia, ktoré sa ko-
nalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava : Spolok slo-
venských knihovníkov, 2001, s. 293-297.

  9. KUCIANOVÁ, Anna. Významná personálna bibliografia. In Kni�nica,
2001, roč. 2, č. 11-12, s. 662.

10. KOVAČKA, Milo� - KUCIANOVÁ, Anna. 35. výročie �VK v Banskej
Bystrici. In Banská Bystrica. Banská Bystrica : �VK, 1998, s. 14-16.

11. TKAČÍKOVÁ, D. Kdy� se řekne digitální knihovna... In Ikaros [online].
1999, roč. 8, č. 3 [cit. 2000-06-10]. Dostupné na internete:
<http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/usti_tkacikova.htm>.
ISSN 1212-5075.

12. STEINEROVÁ, Jela. Základy filozofie človeka v kni�ničnej a informač-
nej vede. In Kimlička, �tefan et al. Kni�ničná a infomačná veda na prahu
informačnej spoločnosti. Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-88982-29-4,
s. 9-56.
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13. ANDREJČÍKOVÁ, Nade�da. Komunikácia a kooperácia IS pre kni�ni-
ce : úvod do komunikačného protokolu Z39.50. In Bulletin Centra vedec-
ko-technických informácií SR, 1999, roč. 3, č. 2, s. 54-59.

14. KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbe�nej Slovenskej ná-
rodnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin :
Slovenská národná kni�nica, 2005 [cit. 2006-01-24], s. 136-139. Dostup-
né na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>.

15. KUCIANOVÁ, Anna. Koordinácia bibliografickej činnosti. In Kni�nica.
ISSN 1335-7026, 2005, roč. 6, č. 4, s. 38-40.

16. KOMOROVÁ, Klára. Najstar�ie trnavské tlače v Slovenskej národnej kni�nici
v Martine. In Kniha 2005 : zborník o problémoch a dejinách kni�nej kultú-
ry. Martin : Slovenská národná kni�nica, 2005. ISBN 80-89023-55-X, s.
341-345.

17. ROHOŇOVÁ, Ľudmila - GA�PAROVÁ, Mária. Metodika popisu člán-
kov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR : príručka po-
u�ívateľa : verzia V 2.1. [online]. Martin : Slovenská národná kni�nica,
2006 [cit. 2006-01-24]. 219 s. ISBN 80-89023-69-X. Dostupné na inter-
nete:
<http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.pdf>
<http://www.kis3g.sk/dokumenty/metodika.pdf>.

18. ISO 690: 1987, Documentation � Bibliographic references � Content,
form and structure.

19. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [onli-
ne]. 2009 [cit.2009-01-12]. Dostupné na internete:
<www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=154>.

20. UNESCO [online]. 2009 [cit.2008-12-04]. Dostupné na internete:
<www.sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO>.

21. BERTALANFFY, Ludwig von. General Systems Theory. New York :
Braziller, 1969. 259 s.
Zdroj:
KIMLIČKA, �tefan. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava : Univer-
zita Komenského, 2004. 40 s. [cit. 2005-03-15]. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/kkvi>.

22. Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 48. Zodp.
red. Marta Pastieriková. Roč. CI. Martin : Slovenské národné múzeum,
2007. 140 s. ISBN 80-8060-144-5.

23. Société des Produits Nestlé S.A., A Swiss Body Corporate, Vevey, CH.
Bifidobaktérie a ich pou�itie. Pôvodca vynálezu Dominique Brassart et
al. SK 280680 B6. Int.Cl7 : C 12N 1/20. 2000-06-12.

24. KUCIANOVÁ, Anna. Súčasný stav MDT v roku 2010 [online]. Správa
pre: Kamila Prextová. 18. november 2009 [cit. 2010-01-17]. Osobná ko-
munikácia.



HTI č. 3/2010

17

2. Metóda priebe�ných poznámok

Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom,
ktoré je umiestnené ako horný index alebo v zátvorke. Tieto čísla odkazujú
na poznámky, v ktorých mô�u byť odkazy na citácie. Pre ka�dý výrok alebo
skupinu výrokov sa pou�íva jedno číslo poznámky. Príslu�ná poznámka mô-
�e citovať viac ako jeden dokument.

Prvá citácia musí obsahovať dostatočné údaje na identifikáciu dokumen-
tu, aby zabezpečila presné spojenie medzi citáciou a dokumentom. Druhá
a ďal�ia citácia sa mô�e skrátiť tak, �e sa uvedie len priezvisko a meno autora
a skrátený názov, za ktorým sa napí�u čísla citovaných strán.

Ak sa nejaký dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú od-
li�né čísla. V poznámke, ktorá sa odvoláva na dokument citovaný v predchá-
dzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná citácia (odkaz), alebo sa uvedie
číslo predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod.

V zozname bibliografických odkazov sú záznamy usporiadané abe-
cedne podľa prvého údaja (meno autora, resp. názov, ak je dielo ano-
nymné). Poradové čísla citácií a poznámok sa uvádzajú len v poznám-
kach pod čiarou. Keď sa robí osobitný zoznam bibliografických odkazov
na konci kapitoly alebo knihy, v tomto zozname sa záznamy nečíslujú,
zoznam je zoradený abecedne a mô�e sa odsadiť druhý a ďal�ie riadky.

Text a citácie:
... diplomových prác podľa Katu�čáka (14)....... Dizertačné práce sú ďal�ím
typom �peciálnych dokumentov (15) ... a ďal�ie typy (16)

14. KATU�ČÁK, D. Ako správne písať diplomové práce.
15. Bibliografický zborník 1992-93, s. 256.
16. KUCIANOVÁ, A. Koordinácia bibliografickej činnosti, s. 39.

Zoznam bibliografických odkazov:
ANDREJČÍKOVÁ, Nade�da. Komunikácia a kooperácia IS pre kni�nice :

úvod do komunikačného protokolu Z39.50. In Bulletin Centra vedecko-
technických  informácií SR, 1999, roč. 3, č. 2, s. 54-59.

Bibliografický zborník 1992-93. Martin : Matica slovenská, 2000. 426 s.
ISBN 80-7090-507-7.

BERTALANFFY, Ludwig von. General Systems Theory. New York : Bra-
ziller, 1969. 259 s.
Zdroj:
KIMLIČKA, �tefan. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava : Univer-
zita Komenského, 2004. 40 s. [cit. 2005-03-15]. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/kkvi>.



HTI č. 3/2010

18

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [online].
2009 [cit.2009-01-12]. Dostupné na internete:
<www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=154>.

GAJDO�, V�evlad J. Skalické inkunábuly. Skalica, 1972.
INFOS 2001 : zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré

sa konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava : Spolok
slovenských knihovníkov, 2001. 358, 12 s.

ISO 690: 1987, Documentation � Bibliographic references � Content, form
and structure.

KATU�ČÁK, Du�an. Ako správne písať diplomové práce. Bratislava : Sti-
mul, 1998. 152 s.

KOMOROVÁ, Klára. Najstar�ie trnavské tlače v Slovenskej národnej kni�nici
v Martine. In Kniha 2005 : zborník o problémoch a dejinách kni�nej kultú-
ry. Martin : Slovenská národná kni�nica, 2005. ISBN 80-89023-55-X, s.
341-345.

KOVAČKA, Milo�. Ľ.V. Rizner. Martin : Matica slovenská, 1994. 254 s.
KOVAČKA, Milo� � KUCIANOVÁ, Anna. 35. výročie �VK v Banskej

Bystrici. In Banská Bystrica. Banská Bystrica : �VK, 1998, s. 14-16.
KUCIANOVÁ, Anna. Koordinácia bibliografickej činnosti. In Kni�nica.

ISSN 1335-7026, 2005, roč. 6, č. 4, s. 38-40.
KUCIANOVÁ, Anna. Medzinárodné desatinné triedenie na Slovensku. In

INFOS 2001 : zborník z 31. medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo
v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava : Spolok slovenských
knihovníkov, 2001, s. 293-297.

KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbe�nej Slovenskej národ-
nej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin :
Slovenská národná kni�nica, 2005 [cit. 2006-01-24], s. 136-139. Dostup-
né na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>.

KUCIANOVÁ, Anna. Súčasný stav MDT v roku 2010 [online]. Správa pre:
Kamila Prextová. 18. november 2009 [cit. 2010-01-17]. Osobná komuni-
kácia.

KUCIANOVÁ, Anna. Významná personálna bibliografia. In Kni�nica, 2001,
roč. 2, č. 11-12, s. 662.

POTOCKÝ, R., LAMO�, F. Pravdepodobnosť a matematická �tatistika.
Bratislava : Alfa, 1989. 344 s. ISBN 80-7184-767-4.

ROHOŇOVÁ, Ľudmila � GA�PAROVÁ, Mária. Metodika popisu článkov
vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR : príručka pou�í-
vateľa : verzia V 2.1. [online]. Martin : Slovenská národná kni�nica, 2006
[cit. 2006-01-24]. 219 s. ISBN 80-89023-69-X. Dostupné na internete:
<http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.pdf>
<http://www.kis3g.sk/dokumenty/metodika.pdf>.



HTI č. 3/2010

19

Société des Produits Nestlé S.A., A Swiss Body Corporate, Vevey, CH. Bifi-
dobaktérie a ich pou�itie. Pôvodca vynálezu Dominique Brassart et al. SK
280680 B6. Int.Cl7 : C 12N 1/20. 2000-06-12.

STEINEROVÁ, Jela. Základy filozofie človeka v kni�ničnej a informačnej
vede. In Kimlička, �tefan et al. Kni�ničná a infomačná veda na prahu
informačnej spoločnosti. Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-88982-29-4,
s. 9-56.

TKAČÍKOVÁ, D. Kdy� se řekne digitální knihovna... In Ikaros [online].
1999, roč. 8, č. 3 [cit. 2000-06-10]. Dostupné na internete:
<http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/usti_tkacikova.htm>. ISSN
1212-5075.

UNESCO [online]. 2009 [cit.2008-12-04]. Dostupné na internete:
<www.sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO>.

Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 48. Zodp. red.
Marta Pastieriková. Roč. CI. Martin : Slovenské národné múzeum, 2007.
140 s. ISBN 80-8060-144-5.

3. Metóda prvého údaja a dátumu

V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora alebo prvé
slovo z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj u� na-
chádza v rámci textu, v zátvorkách za ním sa uvedie len rok. V prípade pot-
reby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva
alebo niekoľko dokumentov ten istý údaj a rovnaký rok, odlí�ia sa malými
písmenami a, b, c a p. za rokom vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozna-
me bibliografických odkazov.

Jednotlivé polo�ky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú
v abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého údaja, za ktorým na-
sleduje za bodkou rok vydania dokumentu, za ním podľa potreby nasle-
dujú malé písmená, ktorými sa odli�ujú odkazy s rovnakým prvým úda-
jom a rokom vydania.

Text a citácie:
... diplomových prác podľa Katu�čáka (1998) ... Dizertačné práce sú ďal�ím
typom �peciálnych dokumentov (Kucianová, 2000) ... a ďal�ie typy (Kucia-
nová, 2005)

Bibliografický zborník 1992-93. 2000.
KATU�ČÁK, D. Ako správne písať diplomové práce. 1998.
KUCIANOVÁ, A. Koordinácia bibliografickej činnosti. 2005.



HTI č. 3/2010

20

Zoznam bibliografických odkazov:
ANDREJČÍKOVÁ, Nade�da. 1999. Komunikácia a kooperácia IS pre kni�-

nice : úvod do komunikačného protokolu Z39.50. In Bulletin Centra ve-
decko-technických informácií SR, 1999, roč. 3, č. 2, s. 54-59.

BERTALANFFY, Ludwig von. 1969. General Systems Theory. New York :
Braziller, 1969. 259 s.
Zdroj:
KIMLIČKA, �tefan. 2004a. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2004. 40 s. [cit. 2005-03-15]. Dostupné na in-
ternete: <http://www.fphil.uniba.sk/kkvi>.

Bibliografický zborník 1992-93. 2000. Martin : Matica slovenská, 2000. 426
s. ISBN 80-7090-507-7.

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 2009 [on-
line]. 2009 [cit.2009-01-12]. Dostupné na internete:
<www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=154>.

GAJDO�, V�evlad J. 1972. Skalické inkunábuly. Skalica, 1972.
INFOS 2001 : zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré

sa konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. 2001. Bratislava :
Spolok slovenských knihovníkov, 2001. 358, 12 s.

ISO 690: 1987, Documentation � Bibliographic references � Content, form
and  structure.

KATU�ČÁK, Du�an. 1998. Ako správne písať diplomové práce. Bratislava :
Stimul, 1998. 152 s.

KOMOROVÁ, Klára. 2005. Najstar�ie trnavské tlače v Slovenskej národnej kni�ni-
ci v Martine. In Kniha 2005 : zborník o problémoch a dejinách kni�nej
kultúry. Martin : Slovenská národná kni�nica, 2005. ISBN 80-89023-55-
X, s. 341-345.

KOVAČKA, Milo�. 1994. Ľ.V. Rizner. Martin : Matica slovenská, 1994. 254
s.

KOVAČKA, Milo� - KUCIANOVÁ, Anna. 1998. 35. výročie �VK v Ban-
skej Bystrici. In Banská Bystrica. Banská Bystrica : �VK, 1998, s. 14-16.

KUCIANOVÁ, Anna. 2001a. Medzinárodné desatinné triedenie na Sloven-
sku. In INFOS 2001 : zborník z 31. medzinárodného sympózia, ktoré sa
konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava : Spolok slo-
venských knihovníkov, 2001, s. 293-297.

KUCIANOVÁ, Anna. 2001b. Významná personálna bibliografia. In Kni�ni-
ca, 2001, roč. 2, č. 11-12, s. 662.

KUCIANOVÁ, Anna. 2005a. Koordinácia bibliografickej činnosti. In Kni�-
nica. ISSN 1335-7026, 2005, roč. 6, č. 4, s. 38-40.

KUCIANOVÁ, Anna. 2005b. Personálie v elektronickej súbe�nej Slovenskej
národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Mar-



HTI č. 3/2010

21

tin : Slovenská národná kni�nica, 2005 [cit. 2006-01-24], s. 136-139. Do-
stupné na internete:
<http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>.

KUCIANOVÁ, Anna. 2010. Súčasný stav MDT v roku 2010 [online]. Správa
pre: Kamila Prextová. 18. november 2009 [cit. 2010-01-17]. Osobná ko-
munikácia.

POTOCKÝ, R., LAMO�, F. 1989. Pravdepodobnosť a matematická �tatisti-
ka. Bratislava : Alfa, 1989. 344 s. ISBN 80-7184-767-4.

ROHOŇOVÁ, Ľudmila � GA�PAROVÁ, Mária. 2006. Metodika popisu
článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR : príručka
pou�ívateľa : verzia V 2.1. [online]. Martin : Slovenská národná kni�nica,
2006 [cit. 2006-01-24]. 219 s. ISBN 80-89023-69-X. Dostupné na inter-
nete:
<http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.pdf>
<http://www.kis3g.sk/dokumenty/metodika.pdf>.

Société des Produits Nestlé S.A., A Swiss Body Corporate, Vevey, CH. Bifi-
dobaktérie a ich pou�itie. Pôvodca vynálezu Dominique Brassart et al. SK
280680 B6. Int.Cl7 : C 12N 1/20. 2000-06-12.

STEINEROVÁ, Jela. 2000. Základy filozofie človeka v kni�ničnej a infor-
mačnej vede. In Kimlička, �tefan et al. Kni�ničná a infomačná veda na
prahu informačnej spoločnosti. Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-
88982-29-4, s. 9-56.

TKAČÍKOVÁ, D. 1999. Kdy� se řekne digitální knihovna... In Ikaros [onli-
ne]. 1999, roč. 8, č. 3 [cit. 2000-06-10]. Dostupné na internete:
<http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/usti_tkacikova.htm>
ISSN 1212- 5075.

UNESCO. 2009 [online]. 2009 [cit.2008-12-04]. Dostupné na internete:
<www.sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO>.

Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 48. 2007.
Zodp. red. Marta Pastieriková. Roč. CI. Martin : Slovenské národné mú-
zeum, 2007. 140 s. ISBN 80-8060-144-5.

Zoznam bibliografických odkazov:

KIMLIČKA, �tefan. 2002. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických
odkazov podľa noriem ISO 690 pre klasické aj elektronické zdroje. Brati-
slava : Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.

ISO 690: 1987, Documentation � Bibliographic references � Content, form
and structure.

STN ISO 690-2: 2001, Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie.
Časť 2: Elektronické dokumenty a ich časti.



HTI č. 3/2010

22

K VYMEDZENIU MEDZIER V PRÁVE A K ICH DRUHOM
Z HĽADISKA SUDCOVSKEJ TVORBY PRÁVA

MGR. MAREK PIPA
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA �AFÁRIKA V KO�ICIACH
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA TEÓRIE �TÁTU A PRÁVA

Abstrakt

Ako názov príspevku napovedá, autor sa v ňom sna�í priblí�iť k pojmu práv-
nej medzery a k ich (hlavným) druhom. Prv ne� k tomu dôjde, zasadzuje pred-
metnú problematiku do �ir�ieho rámca teoreticko- a filozofickoprávnych problé-
mov a na ne nadväzujúcich úvah. Poukazuje pri tom aj na kolízie názorov
navzájom protichodných teórií a koncepčných prístupov. I keď je priestor limito-
vaný, sna�í sa dospieť k podstatnému záveru (tvoriacemu ďal�ie východisko),
ktorým je skutočnosť, �e v niektorých prípadoch sú (najčastej�ím) predpokladom
tzv. sudcovskej tvorby práva, najmä pokiaľ ide o tzv. normatívne medzery, ktoré
v�ak zároveň samy osebe mo�no členiť na niekoľko druhov.

PIPA, Marek: K vymedzeniu medzier v práve a k ich druhom z hľadiska
sudcovskej tvorby práva. HISTORIA ET THEHORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 3,
s. 22 - 33.

Úvod

Problematika medzier v práve (v zákonoch)1 sa v súčasnej dobe dostáva
do popredia predov�etkým v súvislosti s pertraktovaním otázok súvisiacich
s dotváraním práva sudcom (súdom), či priamo s tzv. sudcovskou tvorbou
práva, kde medzery v zákone vystupujú ako predpoklad pre túto tvorbu práva
sudcom (súdom). Táto problematika je sama osebe otázkou nielen teoreticky,
ale taktie� aj prakticky zlo�itou. Ba mo�no kon�tatovať, �e i zlo�itej�ou ako
samotná problematika medzier v práve, nakoľko okrem tejto problematiky
súvisí s mno�stvom ďal�ích, je teda komplexnej�ou.

Nemo�no poprieť, �e medzery v práve v�dy súviseli s uvedenou proble-
matikou, nakoľko nastoľovali otázku, ako postupovať v procese aplikácie
práva súdom, ak určitá oblasť spoločenských vzťahov nebola dostatočne,
resp. vôbec upravená zákonodarcom v rámci legislatívneho procesu.

                                                            
 1 Je vhodné rozli�ovať medzery v práve a medzery v zákone, i keď z hľadiska

�truktúry právneho systému je nepochybné, �e medzery v zákone/zákonoch sú sú-
časne medzerami v práve, av�ak medzery v zákonoch úplne nevyčerpávajú mno�i-
nu v�etkých medzier tvoriacich tzv. medzery v práve.
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V tzv. európsko-kontinentálnom type právnej kultúry sa uplatňuje zásada
zákazu denegatio (abnegatio) iustitiae, podľa ktorej je sudca povinný rozhod-
núť o veci, na rozhodovanie ktorej je príslu�ný. Uvedená zásada, ktorá bola
prvýkrát normatívne zakotvená v čl. 4 francúzskeho Code civil z r.1804, ne-
dovoľuje sudcovi, aby odmietol rozhodnutie z dôvodu �mlčania, nejasnosti,
či nedostatočnosti zákona�, preto�e v dôsledku poru�enia tohto článku by
mohol byť braný na zodpovednosť za �déni de justice�.2

Neúplnosť práva (napokon, ako ka�dého iného ľudského výtvoru), vyplý-
vajúca z �nedokonalosti� ľudí (ako tvorcov práva), sa v praxi ako záva�ný
problém prejavuje pri rozhodovaní konkrétneho prípadu. Sudca, ak nechce
konať v rozpore so zákazom zásady denegationis iustitiae (v kontinentálnom
právnom myslení dlhodobo akceptovanou a v mysliach sudcov pevne zako-
renenou), musí daný prípad rozhodnúť, aj keď mu zákonodarca k tomu ne-
vytvoril vhodné �in�trumentárium�. V podmienkach Slovenskej republiky
taktie� ústavný poriadok, v čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky zakotvuje
ka�dému �právo na súdnu a inú právnu ochranu�. V spojení s čl. 144 ods. 1
Ústavy Slovenskej republiky je táto povinnosť sudcu nespochybniteľná.
V �ir�om kontexte sem mo�no zaradiť aj čl. 1 ods. 1 Ústavy.

K vymedzeniu medzier v práve z hľadiska príčin ich vzniku

Medzery v práve spomína u� Aristoteles v piatej knihe Etiky Nikomacho-
vej, kde pojednáva o tom, čo je slu�né, a o vzťahu slu�nosti k spravodlivosti
(ktorej je v podstate celá piata kniha venovaná) a slu�ného k právu.

Kedykoľvek teda zákon hovorí v�eobecne, ale sa prihodí čosi nie v�eobec-
né, je vhodné opraviť a doplniť medzeru, ktorú zákonodarca zanechal, pre-
to�e hovoril v�eobecne a dopustil sa chyby, ako by povedal aj sám zákono-
darca, keby bol tu a ako by bol ustanovil, keby o tom vedel ... A je to
podstata slu�nosti, �e je opravou zákona tam, kde má zákon pre svoje v�e-
obecné znenie medzery. To je aj príčinou, �e v�etko nie je podľa zákona, le-
bo na mnohé prípady nemo�no stanoviť zákon, a preto je tu potrebné osobit-
né uznesenie. Lebo o neurčitej veci je aj neurčité pravidlo tak, ako sa v les-
bickom stavebníctve pou�íva olovená krokvica ...3

                                                            
 2 Pôvodne latinský výraz �denegatio iustitiae� znamená v doslovnom preklade od-

mietnutie spravodlivosti. Zásadu zákazu denegatio iustitiae je v�ak nevyhnutné
vnímať v �ir�om kontexte. Vyjadruje taký stav, keď súd nevykonáva súdnictvo
z dôvodov, keď �tát nezabezpečí súdnu ochranu a� po nečinnosť sudcu (súdu)
v konkrétnom prípade. Bli��ie pozri: SVÁK, J.: Vybrané zásady výkonu súdnictva.
Bratislava : Concordia trading, 1996, s. 59 a n.

 3 ARISTOTELES: Ethica Nicomachea. Cit. podľa slovenského prekladu J. �paňára :
Etika Nikomachova. Bratislava : Pravda, 1979, s. 137 - 138.
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Aristoteles tu teda ako �korektora� medzier, ktoré zákonodarca �zane-
chal�, uvádza slu�nosť (ktorá je �určitou formou spravodlivosti a nie stavom
od nej odli�ným�).

Aristoteles v�ak vystihol podstatu zákonnej medzery (nestanovenie záko-
na pre v�etky prípady napriek jeho v�eobecnosti, resp. nemo�nosť stanoviť
zákon pre ka�dý prípad), ale aj základnú príčinu vzniku týchto medzier (chy-
ba zákonodarcu, keď neustanovil pravidlo správania).

Právne normy, ktorých dispozícia ako ich nevyhnutný �trukturálny prvok
obsahuje príkaz, zákaz, či dovolenie, sú v�dy formulované v�eobecne, aby sa
nevzťahovali len na konkrétny, jedinečný prípad, ale aby regulovali v�dy ne-
určitý počet prípadov daného druhu, resp. (v �ir�om kontexte) daného druhu
spoločenských vzťahov. Nemo�no v�ak vylúčiť, �e pri aplikácii právnej nor-
my na individuálnu, konkrétnu skutočnosť nastane situácia, keď nebude
mo�né danú skutkovú podstatu subsumovať pod �iadnu právnu normu, a teda
�e sa vyskytnú medzery v zákone. Nie v�dy v�ak musí ísť o tzv. zlo�ité prí-
pady (hard cases).

Ako kon�tatoval V. Knapp4, jednou z teoreticky sporných otázok je otáz-
ka, či právo je úplný systém právnych noriem, alebo či to úplný systém (a te-
da �úplné právo�) nie je. Konkretizujúc uvedený problém, kladie otázku, či
v spoločnosti existuje tzv. �prostor práva prostý�, prípadne či existujú medze-
ry v práve, a ak áno, ako ich vyplniť. Zároveň uvádza, �e tieto otázky mô�u
byť polo�ené rôzne.

Ak sa pýtame, či ka�dé ľudské správanie je upravené právom, t. j. práv-
nou normou, uvádza, �e je to nekorektne polo�ená otázka a jej zodpovedanie
vedie často k zbytočným problémom, nakoľko jej kladné zodpovedanie vedie
často k zbytočným problémom, preto�e smeruje �k celkom pesimistickému
záveru o v�eobsiahlosti práva�. Pokiaľ je odpoveď na ňu záporná, znamená
to, �e existuje spomínaný �priestor právom neregulovaný� (v Knappovom
vyjadrení �prostor práva prostý�), to znamená, �e existuje ľudské správanie,
ktoré je pre právo indiferentné (�nezaujímavé�) a ktoré nie je teda ani dovo-
lené, ani nedovolené, resp. �e existujú medzery v práve. Existuje teda ľudské
správanie, ktoré právom upravené nie je, ale malo by ním byť upravené (re-
gulované). Najskôr je teda potrebné otázku polo�iť tak, či ktorékoľvek ľud-
ské správanie je buď len dovolené, alebo len nedovolené, a nie je tretia mo�-
nosť (tertium non datur).

Domnievam sa, �e �otázka číslo jeden� (či je právo úplným systémom no-
riem) nie je celkom bezpredmetná, nakoľko ak si ju kladieme spolu s ďal�ími
otázkami, ktoré sa týkajú legislatívneho procesu, resp. aj procesu, ktorý mu
predchádza, ale najmä ak hodnotíme výsledný stav spočívajúci v existencii
                                                            
 4 KNAPP, V.: Teorie práva. Praha : C. H. BECK, 1995, s. 65.
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medzier v zákonoch (a teda aj medzier v práve), dospievame k príčinám, kto-
ré spôsobujú vznik týchto medzier.

O následkoch �zákonodarného optimizmu� prejavujúceho sa tzv. inflá-
ciou právnych predpisov, keď zákonodarca sa sna�í upravovať (regulovať) čo
najviac spoločenských vzťahov prostredníctvom právnej úpravy, sa dozve-
dáme v ka�dodennej realite čoraz častej�ie. To, �e v dôsledku dynamického
vývoja spoločenských vzťahov, technológií, ale aj v dôsledku globalizácie je
nevyhnutné upravovať spoločenské vzťahy (či u� novovznikajúce, alebo
existujúce) aj prostredníctvom právnych nástrojov, resp. metódami právnej
regulácie, je nepochybné. Av�ak keď aj médiá neustále upozorňujú na ne-
dostatky (nedokonalosti) týchto úprav, spočívajúce predov�etkým v opome-
nutí aspektov danej právnej úpravy, núti nás to stále viac uva�ovať nad di-
menziami a odtieňmi tejto otázky. Tieto nedostatky prejavujúce sa v medze-
rách toti� v konečnom dôsledku nevedú len k hodnoteniu legislatívneho pro-
cesu ako nekvalitného a neefektívneho, ale aj k narú�aniu takého dôle�itého
právneho princípu, akým je princíp právnej istoty.

Na otázku, ktorú je podľa V. Knappa v súvislosti so skúmaním medzier
v práve potrebné polo�iť, aby sme ju mohli bli��ie skúmať, uvádza, �e odpo-
veďou na ňu je logicky i sociologicky dokázateľné pravidlo, podľa ktorého
v právnom �táte: pre ka�dého v�etko, čo nie je (právom) zakázané, je (prá-
vom) dovolené. Aplikáciou tohto pravidla je ďal�ie pravidlo, �e v prípade, �e
zákon výslovne dovoľuje len určité správanie, je týmto samým zakázané
akékoľvek iné správanie. (To je dôle�ité predov�etkým pri vymedzení prá-
vomoci �tátnych orgánov, ktorým je podľa tohto pravidla zakázané konať
mimo rámca ich právomoci.) Z hľadiska týchto pravidiel je právo úplné
v tom zmysle, �e ka�dé ľudské správanie mô�e byť z hľadiska práva kvalifi-
kované buď ako dovolené, alebo ako nedovolené, tak�e neexistuje správanie
právne irelevantné (ľahostajné).5

Kon�tatujúc, �e problém vágnosti býva niekedy spájaný s otázkou tzv.
normatívnych medzier, teda s absenciou normatívnej úpravy nejakého spôso-
bu správania, nachádza T. Sobek rie�enie taktie� v tzv. zásade legálnej licen-
cie. Uvádza, �e úlohou čl. 2 ods. 4 Ústavy Českej republiky6 je interpretovať
zákonom neupravené správanie ako právom dovolené. Tým sa právny poria-
dok Českej republiky logicky uzatvára v tom zmysle, �e ka�dé správanie je
nakoniec právom nejakým spôsobom upravené.7

                                                            
 5 KNAPP, V.: c.d., s. 65.
 6 �Ka�dý občan mů�e činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen či-

nit, co zákon neukládá.�
 7 SOBEK, T.: Argumenty teorie práva. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2008, s. 83.



HTI č. 3/2010

26

Argument v podobe zásady legálnej licencie nemo�no popierať v tom
zmysle, �e na základe jeho aplikácie dochádza k odlí�eniu správania dovole-
ného od správania nedovoleného (zakázaného), av�ak jeho pou�itím nemusí
dôjsť v konkrétnom prípade k celkovému rie�eniu. Pri rozhodovaní nejakého
prípadu nie je toti� dostatočné len kon�tatovanie, či dané správanie je dovo-
lené. V prípade absencie hypotézy a/alebo dispozície danej právnej normy, či
ich konkrétnej�ieho (určitej�ieho) vyjadrenia, sa sudca musí vyrovnať aj
s inými otázkami, a preto v tejto súvislosti nemo�no pova�ovať argument zá-
sadou legálnej licencie za dostatočný, resp. rie�iaci otázku v jej úplnosti. Ko-
nanie sudcu (smerom k �vypĺňaniu medzier�) je v�ak prípustné len v rámci
odvetví súkromného práva. Na druhej strane, v rámci odvetví verejného prá-
va je takéto počínanie sudcu zakázané. V rámci trestného práva hmotného sú
mantinely prípadnej takejto jeho činnosti ohraničené uplatnením zásady nul-
lum crimen sine lege a nulla poena sine lege. Taktie� nie je mo�né o tom
uva�ovať v rámci prípadnej snahy o roz�irovanie právomoci či kompetencie
�tátneho orgánu, resp. v �ir�om poňatí orgánu verejnej moci.

Spor o § 7 ABGB z pohľadu problematiky medzier v zákone

V rámci právnej teórie na európskom kontinente diskusiu o medzerách
v zákone významným spôsobom ovplyvnilo ustanovenie § 7 V�eobecného
občianskeho zákonníka8 (ABGB), podľa ktorého: �Nelze-li právní případ
rozhodnouti ani podle slov ani z přirozeného smyslu zákona, jest hleděti
k podobným v zákoně zřejmě rozhodnutým případům a k důvodům jiných pří-
buzných zákonů. Zůstane-li právní případ pochybný i nadále, slu�í jej ze zře-
telem k okolnostem pečlivě shrnutým a zrale uvá�eným rozhodnouti podle
přirozených zásad právních.�9

P. Holländer kon�tatuje, �e prehľadávajúc reflexie právneho, resp. v�e-
obecného kultúrneho pôsobenia ABGB, ťa�ko by sme na�li v priebehu 19.
a 20. storočia významného civilistu alebo právneho teoretika, ktorý by vo
svojich prácach opomenul dopady ustanovenia § 7 ABGB na súdnu prax,
a nekládol si otázky vymedzenia pojmu medzier v práve a s tým spätého prie-
storu pre sudcovskú tvorbu práva v systéme práva písaného.10

                                                            
 8 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der

Österreichischen Monarchie (v skratke ABGB), vyhlásený patentom cisára Fran-
ti�ka I. dňa 1. júna 1811.

 9 NOVÁK, K. � �VEHLA, A. et al. : Obecný zákoník občanský platný v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku se zákony doplňujícími. 3., oprav. vyd., Praha : Spolek čsl.
právníků V�ehrd, 1930, s. 6.

10 HOLLÄNDER, P.: Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústav-
ního soudu. Praha : LINDE, 2003, s. 91.
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Predstavitelia tzv. rýdzej právnej náuky (predov�etkým H. Kelsen) odmietali
právny pojem medzier v práve, resp. pojem nepravých medzier v práve11. Za-
stávali toti� tézu �v�eobecnej negatívnej vety�, podľa ktorej oprávnenia (ná-
roky) a povinnosti neexistujú, pokiaľ nie sú odôvodnené pozitívnym právom.
V takýchto prípadoch je sudca teda povinný nárok, ktorý nie je pozitívnym
právom zalo�ený, zamietnuť.12

Podľa F. Bydlinskeho za týchto okolností vyplývajú pre rýdzu právnu ná-
uku pojmové problémy, pokiaľ je existencia medzier v práve pozitívnoprávne
uznaná zákonodarcom, ako je to v prípade § 7 ABGB, či v niektorých iných
občianskych zákonníkoch, resp. uvádzacích zákonoch k nim.13 Tieto ustano-
venia majú podľa Kelsena fiktívnu povahu, ktorá spočíva v tom, �e nedosta-
tok určitej právnej normy, zalo�ený na subjektívnom morálno-politickom
hodnotovom úsudku, je vo vnútri právneho poriadku ponímaný ako logická
nemo�nosť. Predmetný paragraf teda len finguje existenciu medzier v práve,
nakoľko zákonodarca by nemohol vylúčiť, �e jeho regulácia by mohla prí-
padne viesť k neuspokojivým dôsledkom, na strane druhej sa v�ak musí obá-
vať, �e otvoreným uznaním svojej omylnosti by sudcov povzbudil k príli�
aktívnemu nachádzaniu práva. Taktie� neexistuje vedecká metóda určujúca
kritériá výberu jedinej správnej z mnohých mo�ných interpretácií. V prípade
konfliktu medzi dikciou zákona a úmyslom zákonodarcu preto obom prinále-
�í rovnaká váha. Inými slovami, vedecky nie je rie�iteľné, či je právom to, čo
zákonodarca vyslovil, alebo to, čo chcel (zamý�ľal). Kelsen zároveň orgánom
aplikujúcim právo neotvára neobmedzený priestor, pokiaľ prisudzuje dikcii
a úmyslu rovnakú váhu. Na to reaguje Bydlinski tak, �e tento záver rýdzej
právnej náuky musí platiť aj pre interpretáciu § 7 ABGB, z čoho vyvodzuje
dôsledok, �e sudca smie rozhodnúť ka�dý právny prípad buď podľa svojich
subjektívnych, morálno-politických názorov, alebo podľa zákona, pričom
voľba je na ňom samom.14

Na tzv. Bydlinskeho paradox odpovedá K. Ringhofer obranou rýdzej
právnej náuky, keď uvádza, �e predstavitelia tohto smeru nikdy a nikde vý-
                                                            
11 Nepravá medzera spočíva v neúplnosti písaného práva (jeho absencie) v porovnaní

s explicitnou úpravou obdobných prípadov, t. j. z pohľadu princípu rovnosti (podľa
ktorého sa má s rovnakým zaobchádzať rovnako) alebo z pohľadu v�eobecných
právnych princípov. Na druhej strane pravou (technickou medzerou) sa rozumie
neúplnosť písaného práva pre určitý komponent posudzovaného prípadu, t. j. situá-
cia, v ktorej niektoré komponenty prípadu sú upravené písaným právom explicitne,
niektoré nie, pričom bez ich právneho posúdenia nemo�no rozhodnúť prípad ako
celok.

12 HOLLÄNDER, P.: c. d., s. 91.
13 § 1 �vajčiarskeho občianskeho zákonníka, § 12 uvádzacieho zákona k talianskemu

občianskemu zákonníku, či § 1 a 4 �panielskeho občianskeho zákonníka.
14 HOLLÄNDER, P.: c. d., s. 91 - 92.
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slovne alebo implicite nehlásali to, �e by k dotváraniu práva, k prijímaniu
(individuálnych) právnych noriem povolaným sudcom bolo na jeho voľbe
rozhodnúť nejaký alebo snáď ka�dý právny prípad buď podľa zákona, alebo
podľa jeho suverénnej ľubovôle, a to ani v súvislosti s § 7, ani �iadnym iným.
Je to práve naopak, sudca musí za základ svojho rozhodnutia vziať zákon, je
povinný prijať rozhodnutie podľa zákona. V situácii, v ktorej pozitívne právo
ponúka viac mo�ných interpretácií, o ktorých nemo�no �vedecky� rozhod-
núť, ktorá z nich je alternatívou �správnou� a prijatím faktu, podľa ktorého
individuálna, konkrétna norma nie je �poznaná�, ale �stanovená�, dospieva
k záveru, �e výsledné rozhodnutie o výbere z niekoľkých interpretačných
mo�ností spadá do kompetencie sudcu, a nie vedy.15

Bydlinsky v�ak na seba nenechá čakať a vo svojej replike Ringhoferove
argumenty odmieta. Pokiaľ je toti� prehliadnutie fiktívnej povahy zmocnenia
k sudcovskému dotváraniu práva vedeckým poznatkom, je dosť prekvapivý
noetický subjektivizmus Ringhofera úplne trápny, určujúci nie je u� nájdený
správny vedecký náhľad, ale to, čo si sudca o tom myslí. Jeho výčitky sa tý-
kajú toho, �e nejde o to, ako sudca postupovať mô�e, ale o to, ako má postu-
povať pri nachádzaní rozhodnutia, a taktie� sa týkajú kritiky rozporu v Rig-
hoferovej argumentácii, ktorý vidí medzi tvrdením o podriadenosti sudcu
zákonu na strane jednej, a tvrdením o otvorenej mo�nosti sudcu rozhodnúť sa
pri aplikácii § 7 ABGB postupovať podľa �v�eobecnej negatívnej vety� alebo
dotvoriť právo, resp. vyplniť medzeru v práve v zmysle tohto ustanovenia na
strane druhej.16

Týmto e�te spor nekončí, av�ak v posledných Kelsenových dielach, v prá-
cach R. Waltera a F. Pardona sa u� pripú�ťa mo�nosť sudcovského dotvára-
nia práva a akceptuje sa aj hierarchia interpretačných postupov. Z pohľadu
Bydlinskeho kritickej reflexie vo vzťahu k interpretácii § 7 ABGB z toho
plynie zmena pôvodných stanovísk, av�ak pri zachovaní základných téz, zá-
kladov stavby rýdzej právnej náuky.17

Vymedzenie základného pojmu a druhy právnych medzier

V úvode pova�ujem za dôle�ité upriamiť pozornosť na to, �e nie v�etci
autori, ktorí pripú�ťajú mo�nosť tvorby práva sudcom v prípade absencie
v�eobecne uznávaných pravidiel � či u� právnych noriem, alebo precedensov,
pou�ívajú pojem medzery explicite, resp. hľadajú formu rie�enia inde, ako je
vypĺňanie medzier v práve.

                                                            
15 Tam�e, s. 93 - 94.
16 HOLLÄNDER, P.: c. d., s. 94.
17 Tam�e, s. 95.
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Napríklad, R. Dworkin sa v diele Taking Rights Seriously (Keď sa práva be-
rú vá�ne) vyhýba priamo pou�ívania pojmu medzier v zákone (či v práve),
av�ak svoju teóriu právnych princípov, ktorú zalo�il na tzv. zlo�itých prípa-
doch (hard cases), vybudoval práve na absencii existujúcich právnych pravi-
diel, ktoré by tvorili základ pre rozhodnutie sudcu v takýchto prípadoch.

Dworkin kon�tatuje, �e teóriu obťa�ných prípadov ponúka právny poziti-
vizmus. Následne uvádza, �e pokiaľ nemo�no konkrétny právny spor podria-
diť jasnému právnemu pravidlu, ktoré nejaká právna in�titúcia stanoví vo-
pred, má sudca diskrečné oprávnenie rozhodnúť spor tak alebo onak.18

V konečnom dôsledku tak pre Dworkina medzery v práve ani neexistujú,
a teda nepotrebuje sa zaoberať rie�ením takýchto situácií, keď�e prostred-
níctvom právnych princípov je mo�né rie�iť prípady v situácii, ak nejestvujú
pravidlá obsiahnuté či u� v zákonoch, alebo v precedensoch. Právny princíp
(v jeho ponímaní ako samostatný prameň práva) je spôsobilý prispieť k vy-
rie�eniu akéhokoľvek, i zlo�itého prípadu, a to v�dy (jeho teória �one right
answer�).

I. Kanárik, vychádzajúc z toho, �e právo je polysém, kon�tatuje, �e aj po-
jem právnej medzery má viacero významov, resp. �e právna medzera má rôz-
ne podoby.

Mo�no ju preto skúmať vo viacerých rovinách, predov�etkým ako:
a) právne vákuum
b) neurčitosť právnej úpravy
c) legislatívnu nečinnosť (omisia orgánu tvorby práva)19

�Roviny skúmania� v tomto prípade v podstate splývajú s príčinami vzni-
ku medzier v práve [písm. c).] alebo s následkom, ktorý je v konečnom dô-
sledku spôsobený [písm. a) a b)]. Stručne zhrnuté, v tomto prístupe súvisia
s (nedokonalou) činnosťou či nečinnosťou zákonodarcu, resp. osôb podieľa-
júcich sa na tvorbe v�eobecne záväzných právnych predpisov v legislatívnom
procese.

Rozli�ujúc medzi medzerami ako neplánovanou neúplnosťou právneho
poriadku (kedy je sudca povolaný a povinný vyplniť medzery v platnom prá-
ve), a medzerami ako právno-politickým deficitom právneho poriadku a ve-
                                                            
18 DWORKIN, R.: Taking rights seriously, Cambridge, 1977. Cit. podľa českého

prekladu Z. Masopusta: Kdy� se práva berou vá�ně. Praha : OIKOYMENH, 2001,
s. 112.

19 KANÁRIK, I.: Legislatívna nečinnosť zákonodarného orgánu v právnom �táte
(v rovine vnútro�tátneho práva). In: CEHLÁROVÁ, Ľ. � TEKELI, J.: Ústava Slo-
venskej republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi. Ko-
�ice : Univerzita Pavla Jozefa �afárika, 2009, s. 6.
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domou legislatívnou nečinnosťou (kde aktivita sudcu je absolútne vylúčená),
uvádza H. Schlosser (uvedomujúc si pritom početné terminologické diver-
gencie) nasledujúcu definíciu medzery v zákone:

O medzeru v zákone ide vtedy, ak zákon neobsahuje úpravu, ktorú by na
základe účelu normy, v súlade s východiskovými cieľmi zákonodarcu alebo
v zmysle v�eobecnej súvislosti zákona mal zahŕňať.20

Okrem takejto, mo�no povedať �klasickej (a zároveň v�eobecnej) definí-
cie� medzery v zákone (v práve), vychádzajúcej z absencie zákonnej úpravy,
resp. jej normatívnej úpravy, sa mo�no stretnúť aj s definíciou, ku ktorej
mo�no dospieť pri komplexnej�om pohľade na skúmanú problematiku.

Konkrétne, Z. Kühn uvádza, �e �normatívna medzera síce mô�e mať ur-
čitý normatívny základ v zákone, av�ak napriek tomuto normatívnemu zákla-
du nie je jasné, či ide alebo nejde o medzeru de lege ferenda či de lege lata21,
teda inými slovami, či individuálna kauza, rovnako ako v�eobecná kauza (te-
da v�eobecná norma, ktorou by sa rie�enie individuálnej kauzy malo riadiť)
má vôbec právnu relevanciu a po posúdení v�etkých relevantných aspektov sa
dospeje k záveru, �e ide o medzeru de lege lata.�22

H. Schlosser poukazuje na to, �e v metodológii a teórii práva existuje
pojmovo snáď a� mätúca terminologická rozmanitosť tohto problému. Dife-
rencujúce a typizujúce označenia podľa hlavných, vedľaj�ích či ni��ích kate-
górií sú pre prax nepou�iteľné. Na ilustráciu uvádza príklady rozli�ovania
medzier: zákonne imanentné � právno-politické � kritické � materiálne � for-
málne medzery; delegačné � správnostné � výnimkové � prikazujúce � hod-
notiace medzery; zjavné � skryté; pravé � nepravé medzery.23

Za najdôle�itej�ie a pre právnu prax najvýznamnej�ie prípady rozli�ovania
medzier pova�uje ich rozli�ovanie na počiatočné a následné, a na zjavné
a skryté24:

a) počiatočná (primárna) medzera � v prípade, ak sa zákonodarca ne-
zamý�ľal nad povolením či zákazom dotvárania práva, ide o klasický prejav
medzery v zákone. Zákon mlčí, preto�e (historický) zákonodarca v legislatív-
nom procese nerozpoznal, �e v normatívnom systéme právnej úpravy vznikla

                                                            
20 SCHLOSSER, H. : Sudcovská tvorba práva. In: VEČEŘA, M. (et all.): Teória prá-

va. �ilina : Poradca podnikateľa � Bratislavská vysoká �kola práva, 2007, s. 110.
21 Takéto rozli�ovanie medzier (resp. ich poňatia) vychádza z rozli�ovania úvah

o tom, aké by právo malo byť, čo by z hľadiska subjektu úvahy malo alebo nemalo
byť právom upravené (hľadisko de lege ferenda), a o tom, aké právo je, čo ako
právo platí (hľadisko de lege lata).

22 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve slo�itých případech. K úloze právních principů v ju-
dikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 223 - 224.

23 SCHLOSSER, H.: c. d., s. 110.
24 Tam�e, s. 110 - 111.



HTI č. 3/2010

31

medzera.25 Ak teda medzera existovala u� v okamihu nadobudnutia účinnosti
zákona a zákonodarca pri vydaní zákona buď vôbec nevyrie�il príslu�ný situ-
ačný problém, alebo takýto problém vyrie�il nesprávne a prehliadol tým kon-
krétne vystávajúcu otázku, mo�no hovoriť o �počiatočnej (primárnej) neve-
domej medzere�. Ak zákonodarca síce potrebu úpravy rozpoznal, av�ak
vyjasnenie istých právnych otázok zámerne prenechal súdnej moci a právnej
vede26, hovorí právna metodológia o �počiatočnej vedomej medzere�.

b) následná (sekundárna) medzera � vzniká dodatočne, po nadobudnutí
účinnosti zákona. Dochádza k tomu vtedy, ak sa skutočné alebo právno-
politické pomery neskôr zmenili. V týchto prípadoch mo�no hovoriť o �ná-
slednej nevedomej (sekundárnej) medzere�.

c) zjavná (otvorená) medzera � o takúto situáciu ide, ak chýba zákonné
ustanovenie, ktoré svojou povahou a na základe nariaďovacieho účelu zákona
bolo mo�né v zákone očakávať. Príznačné pre ňu je, �e právna norma v roz-
pore s jej plánovaným cieľom nedáva očakávanú odpoveď na spornú právnu
otázku. Typickou situáciou zjavných medzier je skutočnosť, �e zákon sa
zrieka vlastnej úpravy problému. To, čo má platiť v konkrétnom prípade, je
prenechané na rozhodnutie súdu.27

d) skrytá medzera � o prípade takejto medzery mo�no hovoriť, ak zákon
neobsahuje osobitné ustanovenie alebo ustanovenie zakladajúce výnimku,
ktoré v súlade so zámerom zákonodarcu a účelom samotného zákona mali
byť v zákone obsiahnuté. Je preň príznačné, �e svojou podstatou obsiahnutá
právna úprava zakrýva absenciu osobitného ustanovenia, prípadne ustanove-
nia, ktoré zakladá výnimku.

                                                            
25 Otázne v�ak je, či zákonodarca mô�e vôbec (v�dy) rozpoznať to, �e v normatív-

nom systéme vznikla medzera. Zákonodarca síce sleduje danou právnou úpravou
nejaký cieľ, av�ak v konečnom dôsledku, �testovanie úplnosti� predmetného (v na-
�ich podmienkach) normatívneho právneho aktu prichádza na rad a� v čase jeho
aplikácie príslu�ným orgánom verejnej moci (najčastej�ie súdom � minimálne
z pohľadu zamerania tejto práce). Práve ten toti� najčastej�ie nachádza nedostatky
predmetnej právnej úpravy a sna�í sa ich preklenúť určitým spôsobom tak, aby
v konečnom dôsledku rozhodol �v medziach práva�.

26 Za vyjasnenie právnych otázok v rámci právnej vedy by sme mohli pova�ovať
predov�etkým komentáre k príslu�ným právnym predpisom, či odborné články,
alebo state v rámci monografií reprezentujúcich jednotlivé právne odvetvia, či od-
bory právnej vedy � prostredníctvom doktrinálneho výkladu.

27 Príkladom sú tzv. generálne klauzuly, prípadne neurčité právne pojmy ako �v dob-
rej viere�, �dobré mravy�, �dôle�itý (napríklad výpovedný) dôvod�, �v�eobecné
dobro�, �verejný poriadok� a podobne. Pochopiteľne, sú prípady, kedy je nevy-
hnutné v rámci procesu tvorby práva pou�iť neurčité výrazy.
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A. Peczenik, vychádzajúc z prác niekoľkých teoretikov (Alchourrón, Bulygin
Wróblewski, Opalek, Ziembinski ), uvádza niekoľko podôb právnych me-
dzier28:
a) platné právo nereguluje daný prípad (an insufficiency gap � �nedostatko-

vá medzera, medzera vyplývajúca z nedostatku právnej regulácie�),
b) platné právo reguluje daný prípad logicky nekonzistentne � rozporne (an

inconsistency gap � �rozporná medzera, medzera vyplývajúca z logickej
rozpornosti�),

c) platné právo reguluje daný prípad vágnym alebo nejednoznačným (mno-
hoznačným) spôsobom (an indeterminacy gap � �neurčitá medzera, me-
dzera vyplývajúca z neurčitosti�),

d) platné právo reguluje daný prípad morálne neakceptovateľným spôsobom
(an axiological gap � �axiologická medzera, medzera vyplývajúca z hod-
notovej � morálnej neakceptovateľnosti�).
Ako osobitný typ prvej skupiny medzier uvádza �genuine gaps� (�rýdze,

nefal�ované medzery�). Ako príklad uvádza, keď právna norma stanovuje, �e
niekto mô�e po�adovať nejakú kompenzáciu, av�ak necháva �otvorené�, kto
má platiť, alebo prípad, keď vy��ia norma stanovuje, �e nejaká (ni��ia) norma
má byť vydaná.29

Záver

Existenciu medzier v práve nemo�no poprieť a z hľadiska príčiny ich
vzniku či spôsobeného následku mo�no rozlí�iť niekoľko ich druhov. Vzni-
kajú predov�etkým v dôsledku omisie zákonodarcu a spočívajú v absencii
(predov�etkým) zákonnej úpravy alebo v jej neúplnosti. Preto z pohľadu
praktickej roviny majú najväč�í význam tzv. normatívne medzery, pričom
v rámci tejto skupiny mo�no detailnej�ím rozborom dospieť k niekoľkým ich
podskupinám, ktoré zároveň predstavujú ich samostatné druhy. Nemo�no ich
vyčerpávajúcim spôsobom rie�iť prostredníctvom uplatnenia zásady legálnej
licencie. V prípade absencie hypotézy a/alebo dispozície danej právnej nor-
my, či ich určitej�ieho (jasnej�ieho) vyjadrenia, sa sudca musí vyrovnať aj
s inými otázkami, a preto v tejto súvislosti nemo�no pova�ovať argument zá-
sadou legálnej licencie za dostatočný, resp. rie�iaci otázku v jej úplnosti.
Mo�nosti smerujúce k �vypĺňaniu medzier� v�ak nemá v odvetviach verejné-
ho práva.

Pri aplikácii práva sú medzery v zákonoch (v práve) najvýznamnej�ím
a zároveň nevyhnutným predpokladom pre dotváranie či tvorbu práva sud-
com, a to aj v tzv. kontinentálnom type právnej kultúry. Sudca sa toti� v ta-

                                                            
28 PECZENIK, A.: On Law and Reason. Springer, 2008, s. 18.
29 PECZENIK, A.: c. d., s. 19.



HTI č. 3/2010

33

komto prípade (�mlčania, nejasnosti či nedostatočnosti zákona�) svojím ne-
konaním dopú�ťa poru�enia zásady zákazu odmietnutia spravodlivosti, ktorá
je v kontinentálnej právnej kultúre u� vy�e dve storočia pevne zakorenená
a v�itá v právnom vedomí (nielen sudcov).

Recenzent: Doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.

Resumé

Pipa Marek. To definition of gaps in law and their kinds from the per-
spectiv of judicial law-making. HISTORIA ET THEHORIA IURIS, Vol. 2,
2010, No. 3, p. 22 - 33.

In this article the author deals with the issue which is not new in a continental
legal theory. The author tries to draw the concept of a gap in law and their kinds.
Before that happens, he presents issues in a broader framework of theoretical and
philosophical approaches to law and at follow-up considerations. In this context,
he refers to the clashing views of opposing theories and conceptual approaches.
The article thus also points to authors who reject the existence of gaps in law. On
the other hand, there are authors who acknowledge their existence but do not
convey about them explicitly. Though extent of the article is limited, he tries to
reach a substantial conclusion (in the downstream starting point), which is that
gaps in law exist and in some cases they are (most common) condition of a judi-
cial law-making, especially regarding the so-called normative gaps. But also they
themselves could be divided into several kinds.
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DRUHY TRESTOV V STAROVEKOM IZRAELI

MGR. JÁN VYHNÁNEK
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN

Abstrakt

Práca analyzuje jednotlivé druhy trestov v starovekom Izraeli. V úvode je
stručne načrtnutý teoretický základ ukladania trestov. Nasleduje rozbor a anato-
mizácia jednotlivých druhov trestov s prihliadnutím na temporálnu genézu frek-
vencie a spôsobu ich ukladania. Záver je donorom zhrnutia textu v podobe expla-
nácie účelu trestu a relácie medzi právnou teóriou a praxou.

VYHNÁNEK, Ján: Druhy trestov v starovekom Izraeli. HISTORIA ET
THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 3, s. 34 - 49.

Úvod

Tresty v teokratickom1 starovekom Izraeli boli zalo�ené na trestnopráv-
nom vzťahu medzi Bohom (reprezentovanom súdmi či go�elom � krvným
pomstiteľom2) a delikventom. Boh v zmluve3 vyhradil svojmu kontrahentovi
(izraelskému ľudu) právo autokontroly. To bolo delimitované prostriedkami
na to určenými direktne Bohom. Prestúpenie zákona zakladalo hmotnoprávny
pomer medzi Bohom a delikventom, ktorého obsahom bolo právo a povin-
nosť Boha potrestať páchateľa. To bolo realizované samotnými ľuďmi, keď
                                                            
 1 Izrael ako vyvolený Bo�í ľud (porov. napr. Dt 7:6-7, Dt 14:2) bol povinný spravo-

vať sa Bo�ími zákonmi, dodr�iavať zmluvu medzi ním a jediným Bohom. Aj sa-
motný kráľ bol ponímaný nie ako inkarnácia Boha, ale len ako jeho reprezentant,
povinný dodr�iavať právne normy darované Izraelu Bohom. Subordinácia panov-
níka zákonu a Bohu diametrálne odli�uje starý Izrael od iných súdobých �tátnych
útvarov a dovoľuje ho charakterizovať nie ako orientálnu despociu, le� ako mono-
teistickú teokraciu.

 2 Go�el � blízky príbuzný obete trestného činu vra�dy (zabitia), ktorý mal právo
i povinnosť osobne vykonať na domnelom páchateľovi trest podľa zásady odplaty
(tália). Podozrivý mal v zásade dve mo�nosti: 1. čeliť pomstiteľovi sám (pričom
v prípade smrti primárneho go�ela nastupoval na jeho miesto ďal�í najbli��í prí-
buzný � sekundárny pomstiteľ, následne terciárny atď.), alebo 2. ujsť do tzv. azy-
lového (útoči�tného) mesta, ktorého správcovia mu umo�nili v riadnom súdnom
konaní exkulpovať sa, resp. minimálne dokázať spáchanie nedbanlivostného trest-
ného činu � usmrtenia, a nie úmyselnej vra�dy.

 3 V Tóre aglomerované zákony a právne normy v nich obsiahnuté sú kon�truované
ako synalagmatický kontrakt medzi Bohom a človekom, v ktorom sa Boh zaväzuje
trestať ka�dé prestúpenie zákona.
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osoby zvolené ako Bo�í reprezentanti vstupovali na strane spoločnosti (�tátu)
do trestnoprocesného vzťahu s páchateľom zločinu a pri výkone spravodli-
vosti (výmera trestov a ich aplikácia) im bola zaručená relatívna autonómia.

Systematika takto ukladaných trestov poskytuje rôzne variácie ich klasifi-
kácie, usporiadania a triedenia. Azda najinformačnej�ia a najprehľadnej�ia
diverzifikácia spočíva v rozrôznení trestov podľa toho, aké práva odsúdeného
trest postihuje. Z tohto hľadiska je mo�né tresty upravené izraelským trest-
ným právom rozčleniť nasledovne:
a) hrdelné tresty (kapitálne tresty, tresty postihujúce �ivot, poena capitalis),
b) tresty postihujúce slobodu (trest odňatia slobody, trest zákazu pobytu,

trest vyhostenia),
c) tresty postihujúce majetok (náhrada �kody, peňa�ný trest � pokuta, úhrada

násobkov �kody),
d) telesné tresty (mrzačiace tresty a aplikácia zásady �oko za oko, zub za

zub�),
e) kombinácia telesného trestu a trestu na cti (bitie a palicovanie).

Hrdelné tresty

Poena capitalis bol vymeriavaný za najťa��ie previnenia voči Bohu a jeho
zákonu, najčastej�ie �lo o nábo�enské trestné činy, trestné činy proti �ivotu
a sexuálne zločiny. Objekty nimi ohrozené sa dali klasifikovať ako najvy��ie
hodnoty nekompromisne chránené kódexmi. �lo o Bo�iu zvrchovanosť, svä-
tosť a suverenitu, ľudský �ivot a morálnu čistotu, ktorá úzko súvisela s nábo-
�enskou rýdzosťou a monoteizmom.

Najvy��ia sankcia (trest smrti � poprava) bola (mala byť) v starovekom
Izraeli vykonávaná piatimi formami: ukameňovaním, obesením/narazením na
kôl, upálením, sťatím a u�krtením. Tento taxatívny výpočet je kombináciou
písaného (Tóra) a orálneho práva, tradície, ktorej vznik v tomto kontexte
podmienila sama Tóra vágnym vymedzením spôsobu výkonu trestu smrti pre
niektoré prípady. I�lo teda o úpravu, pri ktorej zákon určoval trest smrti,
av�ak konkrétny spôsob jeho vykonania ponechával súdu na voľnú úvahu4.

Pentateuch (Tóra) explicitne vymedzuje prvé tri spôsoby popravy, pričom
kameňovanie a upálenie priraďuje aj ku konkrétnym skutkovým podstatám
trestných činov. Obesenie/narazenie na kôl je zmienené len ako posibilita vý-
konu trestu smrti, spolu s následnými záväznými postexekučnými procedú-
rami s mŕtvolou páchateľa. Sťatie a u�krtenie sa vyvinuli postupne, ako prak-
                                                            
 4 Napr. trestné činy obchodovania s ľuďmi a pozbavenia osobnej slobody opísané

v Ex 21:16: �A ten, kto by ukradol človeka a predal by ho, alebo keby sa na�iel
v jeho ruke, istotne zomrie.� Právna norma stanovuje len sankciu, spôsob jej reali-
zácie ponecháva na voľnú úvahu súdu, limituje ho len po�iadavkou humanizmu
(Lv 19:17).
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tická odpoveď na po�iadavku diferencovania a precizovania spôsobu výkonu
trestu smrti. Na druhej strane, �idovský nábo�enský súd (bejt din) opomínal
trest smrti obesením, teda jeho ignorovanie učinilo právne ustanovenia Tóry,
ktoré ho upravovali, obsolétnymi.

Postulát humanizmu (Lv 19:17: �Nebude� nenávidieť svojho brata vo
svojom srdci; prosto bude� trestať svojho blí�neho, aby si sa neprevinil a ne-
niesol pre neho hriechu.�) pri trestaní sa v neskor�ích dobách realizoval po-
daním sedatív odsúdenému pred realizáciou toho-ktorého prostriedku zmare-
nia jeho �ivota, čo malo za následok podstatné zní�enie, ak nie bezvýhradnú
dilitáciu fyzickej bolesti. Vývojové tendencie formujúce evolúciu izraelského
práva priniesli čoraz markantnej�iu dominanciu princípu humanizmu, samot-
ný trest smrti nachádzal čoraz men�ie uplatnenie pri realizácii súdnej moci
a trestnoprocesných vzťahov, bol odmietaný i teoretickoprávnou platformou
(učenie významných rabínov), napríklad Mi�na (prvá kodifikácia izraelského
ústneho práva zostavená okolo roku 2005) deklaruje: �Sanhedrin6, ktorý vy-
nesie rozsudok smrti raz za sedem rokov, nesie prívlastok zhubný� (skazo-
nosný, de�trukčný). Rabín Eliezer ben Azariah hovorí: �taký je Sanhedrin,
ktorý vynesie rozsudok smrti raz za sedemdesiat rokov.� Rabín Akiva a rabín
Tarfón kon�tatujú: �Keby sme pôsobili v Sanhedrine, nikto by viac nebol po-
pravený.� Rabín Simeon ben Gamaliel tvrdí: �Roz�írili by upú�ťanie od pre-
lievania krvi v Izraeli.� Neustále zdôrazňovanie (akcentovanie) nutnosti
opustiť krviprelievanie determinovalo rozhodnutie Sanhedrinu z roku 30, kto-
rým bol prakticky zru�ený trest smrti, stala sa z neho len iluzórna hypotetická
hrozba. Tento krok bol obhajovaný tvrdením, �e oprávnený na výkon takej
záva�nej sankcie je len Boh, a nie omylní ľudia (Jeruzalemský Talmud, San-
hedrin 41 a).

Boli kon�tituované �tyri podmienky7, ktoré museli byť kumulatívne spl-
nené, aby mohol byť vynesený rozsudok smrti:
  I. Právnu relevanciu pri usvedčení páchateľa malo iba svedectvo najmenej

dvoch svedkov, ktorí museli navy�e spĺňať predpísané kritériá (napr. �eny
a otroci neboli oprávnení podať relevantnú svedeckú výpoveď8).

                                                            
 5 I keď bola zostavená rabínom Jehudom ha-Nasim okolo roku 200 v čase �idovskej

diaspóry a po zániku izraelskej �tátnosti (jej definítivny koniec je datovaný do roku
135 po potlačení povstania Bar Kochbu), systematicky bola kompilovaná viac ne�
dve storočia, a preto verne odrá�a starovekú izraelskú ústnu tradíciu i stanoviská
právnej vedy (jurisprudencie).

 6 Synedrion - ni��í súd (súd prvého stupňa), zlo�ený z 23 sudcov, nachádzajúci sa
v ka�dom izraelskom meste, prvé správy o ňom pochádzajú z hasmonejovskej do-
by (cca 140 pred Kr.).

 7 Boli to procesnoprávne zásady a súčasne aj záruky (garancie) spravodlivého roz-
hodnutia.

 8 De facto i�lo o dilitáciu zásady voľného hodnotenia dôkazov.
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 II. Svedkovia boli povinní slovne vystríhať osobu pred spáchaním trestného
činu, �e budú zodpovední za trest smrti9.

III. Osoba si musela byť vedomá varovania, a napriek tomu sa rozhodla vy-
konať trestný čin (zhre�iť)10.

IV. Človeku nebolo povolené svedčiť samému proti sebe (nemo agit in se ip-
sum)11.

Tieto procesnoprávne zásady, regulujúce mo�nosť potenciálneho odsúde-
nia na smrť, stanovili také prísne limity zistenia materiálnej pravdy, �e de
facto totálne minimalizovali pravdepodobnosť vynesenia takého rozsudku12.

Kameňovanie (sekila) bolo najtypickej�ím a najroz�írenej�ím spôsobom
realizácie hrdelného trestu. V Tóre sa zachoval jediný detailnej�í opis priebe-
hu takéhoto usmrcovania človeka. Deskripcia Achanovej popravy (Joz 7:25-
26) v�ak nezachytáva exaktne kameňovanie v jeho čírej esencii, keď�e ne�lo
o typický judiciálny prípad. Av�ak aj táto procedúra obsahuje jeden prvok,
ktorý integruje v�etky prípady kameňovania: �vyviedli ich (Achana s rodi-
nou) hore do údolia Áchor...� (Joz 7:24). Deportácia odsúdeného (pred či po
výkone trestu) na odľahlé miesto je imanentnou súčasťou tohto procesu,
spomína sa pri kameňovaní blasfemického semiizraelitu (Lv 24:14), mu�a,
ktorý poru�il sobotu (Nu 15:35), Nábota (1Kr 21:10,13), �tefana (Sk 7:58)
i Pavla (Sk 14:19). Priebeh samotného telesného násilia vedúceho k momentu

                                                            
 9 Svedkovia museli poznať úmysel (vopred uvá�enú pohnútku) potenciálneho pá-

chateľa a varovať ho, �e pokiaľ svoje my�lienky prejaví (proti)právne relevantným
konaním vo vonkaj�om svete, budú musieť proti nemu svedčiť, a tak ponesú zod-
povednosť za odsudzujúci verdikt súdu. Takáto koncepcia prakticky vylučovala
trest smrti za spontánne trestné činy, keď�e by pre nevedomosť svedkov o páchate-
ľovom úmysle absentovalo obligatórne varovanie páchateľa.

10 Staroizraelská societa ako čisto archaická nerozli�ovala medzi trestným činom
a hriechom, právom a morálkou. Obe kategórie tvorili nedeliteľnú a nerozlí�iteľnú
symbiotickú jednotu.

11 Na podklade tejto zásady badať vplyv rímskeho práva aj na inak svojbytný izrael-
ský právny poriadok. Túto zásadu v�ak neskôr prebrali aj právne poriadky iných
krajín.

12 Napriek týmto podmienkam pri súdnom procese s Je�i�om Kristom pred Veľkým
Sanhedrinom (konajúcom sa aproximatívne v identickom období) predseda súdu
(najvy��í kňaz Kaifá�) nereflektoval na písané ani ústne právo: �Vtedy roztrhol
najvy��í kňaz svoje rúcho a povedal: Rúhal sa; čo e�te potrebujeme svedkov? Hľa,
teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? A oni odpovedali a riekli: Vinný je
smrti� (Mt 26:65-66). Samozrejme, Sanhedrin samotný v tej dobe nemal právomoc
svoj rozsudok i zrealizovať, ten musel byť aprobovaný rímskym prefektom (Pilá-
tom Pontským), preto aj výkon trestu (ukri�ovanie) sa odohral v intenciách rím-
skeho práva. Napriek tomu je táto epizóda názornou ilustráciou, �e politické a ná-
bo�enské záujmy boli superiórne právu.
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smrti13 je naznačený: �uhádzali ho kamením, a� i zomrel...� (Joz 7:25, 1Kr
21:13, 1Kr 12:1814), pričom akt mali právo i povinnosť začať svedkovia (Dt
13:9, Dt 17:7). Načrtnutá kostra popravy15 bola in�piratívna pre izraelských
sudcov, aby na jej báze a na fundamente ústnej tradície ustálili postup pri
kameňovaní nasledovne: po odsudzujúcom rozsudku dvaja legitímni svedko-
via eskortovali páchateľa na roh vyvý�eného miesta (napr. skalného brala)
a odtiaľ ho zvrhli dole16. Po jeho dopade boli svedkovia povinní vrhnúť na
neho obrovský balvan simultánne (dr�iac ho obaja súčasne v rukách). Pokiaľ
odsúdený aj po týchto úkonoch ostal na�ive17, ľudia nachádzajúci sa v blíz-
kosti miesta popravy mali za úlohu vrhaním ľubovoľného kamenia definitív-
ne ho pripraviť o �ivot. Tento spôsob popravy bol v�ak v priebehu �idov-
ských dejín pova�ovaný za kontroverzný a nehumánny, preto sa od neho
postupne upú�ťalo, práve tak ako od trestu smrti v�eobecne (in genere)18.

Tóra výslovne určila trest smrti kameňovaním pre diapazón niekoľkých
trestných činov: obetovanie detí Molochovi (Lv 20:2)19, nekromancia (vyvo-
                                                            
13 Podľa súčasného trestného zákonníka (§ 142 odsek 2) sa za moment smrti pova-

�uje biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť).
14 V tomto prípade ide o ukameňovanie Adoráma, kráľovho daňového úradníka. Nie

je výslovne uvedené, �e bol vyvedený za mesto, no bol �uhádzaný kamením�.
15 Z uvedených príkladov sa v�ak ukameňovanie ako legitímna sankcia za trestný čin

dá definovať len v prípadoch Lv 24:14, Nu 15:35 a Joz 7:25. Ostatné súdne proce-
sy boli buď vykon�truované, a teda nelegitímne, alebo bola obeť �ivelne zlynčova-
ná davom.

16 Notifikácia evokujúca podobný pokus je zapísaná v Novom zákone: �A v synagó-
ge boli v�etci naplnení hnevom, keď to počuli. A vstali a vyhnali ho von z mesta
a zaviedli ho a� na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho od-
tiaľ svrhli dolu. Ale on pre�iel stredom pomedzi nich a odi�iel� (L 4:28-30). Pobú-
rený dav sa pokúsil zvrhnúť Je�i�a Krista zo skaly. Prirodzenosť a cieľavedomosť,
s akou chceli pretaviť svoje rozhodnutie do reality, svedčí o roz�írenom praktizo-
vaní daného druhu lynčovania a dá sa predpokladať, �e po zhodení zo skaly by na-
sledovalo vrhanie kameňov. Bol to prípad realizácie tzv. ��ivého práva�, toto�ného
s právnym vedomím v�etkých prítomných.

17 Celá procedúra bola kon�truovaná tak, aby u� po dopade z dostatočnej vý�ky od-
súdený ihneď a bezbolestne (Mi�na, Sanhedrin 45a) umrel.

18 V kolektívnom právnom povedomí izraelskej spoločnosti rezonoval u� spomínaný
postulát humánneho trestania (Lv 19:17), práve tak ako strach z justičného omylu
a spočívaní �nevinnej krvi� na rukách sudcov.

19 Bol to nábo�enský (magický, modloslu�obný) trestný čin. I�lo o modloslu�bu, akú
praktizovali idolatrické okolité národy. Diodorus Siculus zo Sicilie rozpráva o ví-
ťazstve syrakúzskeho kráľa Agathakora nad Kartágom. Porazení údajne obetovali
dvesto detí z popredných rodín svojmu bo�stvu Baal Hamonovi. �lo teda o zne-
čistenie Bo�ej svätyne, znesvätenie Bo�ieho mena a o priamu vzburu voči Bo�ej
zmluve. Z hľadiska kon�trukcie v�ak i�lo o kumulatívnu zlo�enú skutkovú pod-
statu, chrániacu dva individuálne objekty: Bo�iu zvrchovanosť (superioritu) a ľud-
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lávanie duchov) a ve�tectvo - jasnovidectvo (Lv 20:27), blasfémia (Lv 24:10-
16), znesvätenie soboty (Nu 15:32-36), navádzanie na (podnecovanie) idolat-
riu (Dt 13:7-12), idolatria (Dt 17:2-7), rebélia (vzbura) proti rodičom (Dt
21:18-21)20, predstieranie (plagizovanie) panenstva (Dt 22:13-21) a súlo� so
zasnúbenou pannou v meste (Dt 22:23-24)21. Podľa Pentateuchu sa tak tres-
tali kameňovaním najmä za modloslu�obné (magické, nábo�enské) delikty,
minoritne sexuálne trestné činy.

Mi�na, vychádzajúc z ústnej tradície, multiplikovala rezervoár spomenu-
tých zločinov priradením kameňovania k skutkovým podstatám trestných či-
nov opatrených sankciou trestu smrti bez �pecifikácie jeho formy. Roz�írenie
sa vzťahovalo na súlo� s matkou (krvismilstvo, incest) alebo nevlastnou mat-
kou22 (Lv 20:11), súlo� s nevestou (Lv 20:12), trestný čin pederastie (Lv
18:22, Lv 20:13) a sodomie (Lv 18:23, Lv 20:15,16, Dt 27:21), prekliatie
(zlorečenie) rodičov (Ex 21:17, Lv 20:9, Dt 27:16), súlo� so zasnúbenou
                                                                                                                                  

ský �ivot. Konanie páchateľa muselo smerovať proti obom individuálnym ob-
jektom, aby bola skutková podstata naplnená.

20 Takisto sa tento trestný čin klasifikuje ako nábo�enský. Nielen, �e ka�dá vzbura
proti rodičom bola zároveň chápaná ako vzbura proti Bohu, ver� 20 podľa Českého
ekumenického prekladu znie: �...neposlúcha nás, je to modlársky �ráč a pijan�.
V originálnom znení je zvlá�tnym slovesom (s-b-� označujúce pijanstvo) naznače-
né, �e i�lo o účastníka idolatrických orgiastických slávností, teda o človeka, ktorý
odpadol od Boha (Hospodina) a bol potenciálnou rozbu�kou pre expanziu idolatrie
po celom izraelskom spoločenstve. Taktie� �lo o kumulatívnu zlo�enú skutkovú
podstatu, kde na jej naplnenie konanie muselo smerovať voči obom chráneným
objektom: zvrchovanosti rodičov a zvrchovanosti Bo�ej. Pri poru�ení len jedného
objektu by �lo o trestný čin zlorečenia rodičom, resp. trestný čin idolatrie. Rozdiel
medzi uvedenými trestnými činmi tkvel v skrátenom súdnom konaní pri obvinení
z trestného činu rebélie voči rodičom. Zároveň je tu badateľná odchylnosť od rím-
skeho práva: otec (pater familias) v Izraeli nemal právo sám vykonať trest smrti na
svojom synovi, kým v Ríme disponoval nad �ivotom svojich detí zvrchovaným
a neobmedzeným panstvom.

21 Bol to sexuálny trestný čin, pri ktorom sa zohľadňovala právna domnienka súhlasu
�eny so súlo�ou. Predpokladalo sa, �e v meste sa v ka�dom prípade mohla dovolať
pomoci: �ukameňujte ich na smrť: dievku za to, �e nevolala do mesta o pomoc...�
(Dt 22:24) I�lo o právnu kon�trukciu vedomého cudzolo�stva (�ena, i keď e�te len
zasnúbená, u� bola pova�ovaná za mu�ovo vlastníctvo), preto boli sankcionovaní
obaja účastníci sexuálneho aktu. Ak v�ak do�lo k súlo�i mimo obývanú oblasť
(trestný čin súlo�e so zasnúbenou pannou na poli), nastupovala právna domnienka
znásilnenia: �zasnúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej pomohol...� (Dt 22:27)
V takom prípade bol potrestaný len mu� (nespomína sa v�ak explicitne kameňova-
nie, to k tomuto trestnému činu priradila a� Mi�na).

22 O záva�nosti a zvrátenosti takéhoto konania sa nachádza dôkazový materiál aj
v Novom zákone: �Docela počuť, �e je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo,
o jakom ani medzi pohanmi neslýchať, aby mal ktosi �enu svojho otca� (1K 5:1).
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pannou na poli (Dt 22:25-27) a čarodejníctvo (Ex 22:18, Dt 18:10). Je evi-
dentné, �e Mi�na pri kooptácii zohľadnila príbuznosť trestných činov a ob-
jekt, ktorý nimi bol ohrozovaný.

Upálenie (serefah) bolo pova�ované za najrazantnej�í a najstriktnej�í
prostriedok rafinácie od obzvlá�ť záva�ného hriechu (trestného činu), preto
bolo aplikovateľné na podstatne u��í zásobník trestných činov ako kameňo-
vanie. Prvý údaj spred zákonnej doby sa nachádza v Gn 38:24: �A stalo sa
tak asi o tri mesiace, �e bolo oznámené Júdovi, �e vraj Támar, tvoja nevesta,
dopustila sa smilstva, a hľa, aj je tehotná od svojho smilstva. A Júda povedal:
Vyveďte ju, aby bola upálená.� Júda ako hlava rodu vymeral tvrdý trest, kto-
rým neskôr zákon sankcionoval smilstvo dcéry kňaza (Lv 21:9). Dovoľuje to
vysloviť predikciu, �e v patriarchálnych časoch otec (hlava rodu) mal právo
rozhodovať o �ivote členov svojho kmeňa v prípade sexuálnych trestných či-
nov, respektíve o �ivote svojich detí vôbec23.

Tóra prikazuje pou�iť trest smrti upálením na dva trestné činy: nepovole-
ný pomer so �enou a jej matkou (Lv 20:14), a smilstvo kňazovej dcéry (Lv
21:9). Trestný čin zakázaného pomeru so �enou a jej matkou je predmetom
ko�atých diskusií. V zásade existujú tri názory, tri bezmála opozitné uhly po-
hľadu odli�ujúce sa chápaním objektívnej stránky trestného činu. Prvý dekla-
ruje, �e ide o obyčajný sexuálny trestný čin. Človek (mu�) nebol oprávnený
zosobá�iť sa s dcérou a jej matkou (�A človek, ktorý by si vzal �enu i jej
matku...�). Hoci bigamia bola v Izraeli konvenčnou praxou (Dt 21:15), man-
�elstvo s matkou i dcérou aprobované nebolo. Ďal�ie stanovisko priniesla �i-
dovská prax (ústne právo): Mi�na (traktát Sanhedrin) argumentuje, �e sloveso
�vziať� sa v tomto prípade taktie� via�e k in�titútu man�elstva a je irelevant-
né, či mal mu� zakázaný pomer najprv s dcérou, a potom s jej matkou, alebo
vice versa. Mi�na inverziou a následnou extenzívnou interpretáciou tohto
právneho ustanovenia (�A človek, ktorý by si vzal �enu i jej dcéru...�) roz�í-
rila24 záväznosť normy výslovne a taxatívne na mu�ovu vlastnú dcéru, dcéru
jeho dcéry alebo dcéru jeho syna (vnučku), dcéru jeho �eny (nevlastnú dcé-
ru), dcéru dcéry jeho �eny alebo dcéru syna jeho �eny (nevlastnú vnučku),
jeho svokru, matku jeho svokra a matku jeho svokry. Rabín Maimonides vo
svojom halachickom kódexe Mi�na Tóra25 výslovne označil samotnú súlo�
                                                            
23 Evidenciou mô�e byť i príbeh o simulovanom pokuse Abraháma obetovať svojho

syna Izáka (Gn 22:1-19).
24 Keď�e právne normy v Mi�ne nemali kon�titutívny, ale deklaratórny charakter,

termín roz�íriť neradno chápať kalkovo.
25 Je to kódex �idovského práva, ktorý bol zostavený Maimonidesom medzi rokmi
1170 a 1180 v Egypte. I keď je Maimonides �iroko akceptovaný �idovskou obcou
ako nábo�enská a právna autorita, predsa tento zákonník nemá ani takú autoritu
ako Talmud, a teda nie je ani záväzný. Slú�i v�ak ako hodnotný zdroj gnózy �idov-
ského práva.



HTI č. 3/2010

41

medzi mu�om a osobami uvedenými vy��ie vo výpočte ako trestný čin sank-
cionovaný trestom smrti upálením. Oproti prvej teórii �idovská prax teda ne-
vy�aduje na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu bigamiu, ale len ko-
nanie v podobe súlo�e s taxatívne vymedzenou príbuznou svojej man�elky
(čo v�ak často mohlo zahŕňať aj bigamiu s uvedenými osobami). Obe per-
spektívy v�ak opomínajú sankciu, ktorá postihovala súčasne mu�a i obe �eny:
�... spália ho ohňom aj tie �eny, aby nebolo mrzkosti medzi vami� (Lv
20:14). Sankcia uplatňovaná na obidvoch �enách by v takomto ponímaní vý-
razne kolidovala a dilitovala zásadu zodpovednosti za zavinenie a zásadu in-
dividuálnej trestnej zodpovednosti (Dt 24:16)26, na ktorej bolo izraelské
trestné právo vybudované. Naopak, kore�ponduje a pokrýva ju tretí náhľad na
rozoberaný trestný čin. V jeho intenciách sa konanie páchateľa nevia�e
k man�elskému in�titútu, no spočíva v súbe�nej súlo�i s matkou i dcérou
v reálnom čase27. Takto koncipované konanie evokuje kultické sexuálne or-
gie okolitých národov, počas ktorých sexuálna promiskuita bola praktizovaná
v rozličných variáciách. Preto sa opisované zakázané správanie transformo-
valo z obyčajného sexuálneho trestného činu na jeho kombináciu s modloslu-
�obným zločinom, čomu zodpovedá aj stanovená sankcia � upálenie súvisia-
ce s definitívnym očistením. Práve tak bola dodr�aná zásada zodpovednosti
za zavinenie, keď�e obe �eny prejavili vôľu k danej činnosti (neabsentovali
teda vôľová a rozumová zlo�ka definujúce subjektívnu stránku trestného či-
nu).

Takáto deskripcia trestného činu ho plynulo synkretizuje s ďal�ím trest-
ným činom postihovaným toto�nou sankciou � smilstvom kňazovej dcéry (Lv
21:9). Čelilo sa tak nebezpečenstvu, aby sa kňazské dcéry nestávali kňa�kami
� prostitútkami podľa kananejského vzoru28. Ďal�í dôvod prísneho trestania
uvádza samotná Tóra: �... po�kvrnila svojho otca, bude upálená ohňom.�
Dcéra tak duplicitne potupila svojho otca (Dt 27:16) a zároveň kňaza, pria-
meho Bo�ieho reprezentanta (porov. Dt 17:12).

Spôsob výkonu upálenia Pentateuch nereglementuje. V Babylone trestali
upálením v peci (Dn 3:6) alebo pečením za�iva v ohni (Jr 29:22). Existuje
prezumpcia, �e upálenie bolo len akýmsi akcesorickým produktom kameňo-

                                                            
26 V prvom prípade ani prípadný nesúhlas man�elky nemohol zabrániť sobá�u man-

�ela a jej dcéry/matky, v druhej situácii o súlo�i man�ela s jej príbuznou nemusela
mať ani vedomosť. Chýba teda vôľová, a v druhom prípade i intelektuálna zlo�ka,
na ktorých je princíp zavinenia vybudovaný.

27 Tento predpoklad je podporený i evanjelickým prekladom Lv 20:14 obohateným
o príslovku súčasne: �Ak si niekto vezme �enu, a súčasne aj jej matku...� Muselo
ísť teda o jednorazový, a nie zlo�ený skutok. Český ekumenický preklad okrem
príslovky �zároveň� substituuje sloveso vziať slovesom pojať.

28 KOLEKTÍV: Výklady ke Starému zákonu I. Praha : Kalich, 1991, s. 383.
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vania, a teda sa realizovalo a� po smrti odsúdeného (porov. Joz 7:15, 25)29.
�idovská tradícia v�ak dokazuje, �e sankcia upálenia bola aplikovaná ako
hlavný trest, i keď nie skutočným ohňom a plameňmi. Mi�na (Sanhedrin 52a)
uvádza, �e odsúdenému bol do úst vlo�ený extrémne horúci objekt (alebo
knôt), čo malo spôsobiť okam�itú smrť. Úmyslom bolo usmrtiť páchateľa
rýchlo a bez po�kodenia (zmrzačenia) jeho tela30.

Sťatie (hereg) je prvý z dvoch spôsobov výkonu popravy, ktorého genézu
si vy�iadali potreby praxe. Tóra ho ani rámcovo nezmieňuje a v Novom zá-
kone je opísaný len ako výkon sankcie podľa rímskeho práva (Mk 6:28,
L 9:9, Sk 12:2)31, s ktorým v�ak Mi�na (Sanhedrin 52b) pri jeho charakteri-
zovaní nie je v zásadnom rozpore. Odsúdenému bola ostrým mečom oddele-
ná trachea (priedu�nica) od pa�eráka, čo malo za následok okam�itú smrť32.
Sťatie bolo naprojektované pre páchateľa trestného činu vra�dy (Nu
35:16,17) i úkladnej vra�dy (Ex 21:14)33 a pre obyvateľa idolatrického mesta
(Dt 13:15).

U�krtenie (chenek) bolo taktie� kon�truované na zásade humanizmu.
Znamenalo to naplnenie troch imperatívov: 1. spôsobenie bezprostrednej
smrti, 2. minimalizovanie bolesti a 3. absencia zmrzačenia (po�kodenia tela).
Tradícia preto zaznamenala spoľahlivý postup uspokojujúci a kore�pondujúci
s danými po�iadavkami: za povraz uviazaný okolo krku odsúdeného zatiahli
synchrónne svedkovia z oboch strán. Absencia bolesti a zohyzdenia tela bola
zabezpečená obalením povrazu ľahkým súknom34.

Trest smrti u�krtením bol ako sankcia ustálený pre trestný čin fyzického
napadnutia rodičov (Ex 21:15)35, trestný čin ukradnutia človeka (Ex 21:16,
Dt 24:7)36, pohŕdanie súdom star�ím � mudrcom (Dt 17:12), falo�né proroko-
                                                            
29 NOVOTNÝ, A. Biblický slovník. Praha : Kalich, 1956, s. 1148.
30 V niektorých prípadoch sa odsúdencovi lialo do hrdla roztavené olovo.
31 Známymi kresťanskými mučeníkmi sú Ján Krstiteľ a apo�tol Jakub.
32 V Mi�ne bola zachovaná aj diskusia o návrhu jedného rabína zmeniť spôsob výko-

nu sťatia, argumentujúc, �e poprava v stoji bola pre páchateľa poni�ujúca, keď�e
jeho telo sa po dovŕ�ení aktu zrútilo k zemi. Preto jeho hlava mala byť pripevnená
na drevený klát a sťatá sekerou. Ostatnými rabínmi v�ak bola propozícia zamiet-
nutá, keď�e potenciálne hrozilo zmrzačenie väč�ieho rozsahu.

33 Samozrejme, pokiaľ go�el nezvolil iný spôsob usmrtenia predtým, ne� páchateľ
dosiahol azylové (útoči�tné) mesto.

34 DANBY, H. Tractate Sanhedrin, Mishnah and Tosefta : The Judicial Procedure of
the Jews. Whitefish : Kessinger Publishing, 2008, VII. 3b.

35 Podľa Mi�ny ide o menej záva�ný priestupok ako prekliatie rodičov (Ex 21:17),
dokonca človek nebol za napadnutie trestne zodpovedný, iba�e bol atak takého zá-
va�ného stupňa, �e ním boli rodičom spôsobené podliatiny (modriny).

36 Podľa súčasných meradiel vlastne �lo o dva trestné činy: pozbavenie osobnej slo-
body a obchodovanie s ľuďmi. Odvolaním sa na formuláciu Dt 24:7: �... �e ukra-
dol človeka zpomedzi svojich bratov, zo synov Izraelových, a zaobchodil by s ním
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vanie (Dt 18:20), prorokovanie v mene falo�ného boha (Dt 18:20)37, cudzo-
lo�stvo spáchané mu�om (Dt 22:22), v prípade falo�ných svedkov proti dcére
kňaza a pre jej milenca (Lv 21:9)38.

Tóra obsahuje e�te jeden typ trestu smrti, ktorý je v�ak zo svojej samotnej
esencie nejasný, a snáď aj preto sa v praxi vôbec nevyu�íval. Dt 21:22-23
pribli�uje trest smrti obesením či narazením na kôl a postexekučné procedúry
s mŕtvou telesnou schránkou: �A keby bol na niekom hriech, pre ktorý by bol
hoden súdu smrti, a súc popravený zomrel by, a povesil by si ho na drevo,
nezostane jeho mŕtve telo cez noc na dreve, ale ho doista pochová� toho isté-
ho dňa, lebo povesený je zlorečenstvom od Boha. A preto nezanečistí� svojej
zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, do dedičstva�39. V Izraeli tento trest
obvyklý nebol a je pertraktovaná domnienka, �e nasledoval a� po vykonanej
poprave. Pou�íval sa vo výnimočných prípadoch, napr. pri trestaní poraze-
ných nepriateľských kráľov (Joz 8:29, 10:27) alebo ako trest za odboj (2S
4:12)40. Je preto legitímne predikovať, �e to bol prostriedok manifestácie Bo-
�ej prevalencie, prekliatia a poní�enia toho, kto by sa staval na odpor Bo�ej
zvrchovanosti a superiorite. Temporálna limitácia visiacej polohy je vyargu-
mentovaná naliehavou nutnosťou ochrániť zem pred zlorečením. Dehonestá-
cia a sprofanovanie človeka nesmelo prekročiť stanovenú hranicu (porov. Dt
25:2-3). O tom, �e v histórii právnej praxe bol za �visenie na dreve� pova�o-

                                                                                                                                  
krute alebo by ho predal...� boli tradíciou zavedené niektoré limity. Človek nespá-
chal trestný čin, pokiaľ kumulatívne nesplnil podmienky vyjadrené v dikcii práv-
neho ustanovenia: pozbavil osobnej slobody izraelitu a (súčasne) s ním buď kruto
zaobchádzal, alebo ho predal. Ide o zlo�enú alternatívnu skutkovú podstatu trest-
ného činu.

37 Diferenciácia skutkových podstát týchto dvoch trestných činov tkvie v objektívnej
stránke, konaní. V prvom prípade človek odovzdával posolstvo v mene Boha, av-
�ak hovoril �to, čoho som mu neprikázal hovoriť...�, teda degradoval Boha dekla-
ráciou fiktívneho (vymysleného) komuniké. Prorokovanie v mene falo�ného boha
nezačínalo formulou: �Tak povedal Hospodin� (napr. Jr 6:9,21) a znamenalo
ohrozenie zvrchovanosti Boha a potenciálnu idolatriu v Izraeli, a teda naru�enie
duchovnej integrity.

38 Táto skutková podstata nemá priamu oporu v Písme (Tóre). Právnymi normami
upravujúcimi postavenie falo�ných svedkov im bol určený súhlasný trest s tým
hroziacim obvinenému (Dt 19:16-19). Ústna tradícia v�ak stabilizovala exempciu
ohľadne falo�ného svedectva voči kňazovej dcére. Jej milenec po�íval podľa tradí-
cie status cudzolo�níka (i keď mohlo ísť len o smilstvo), podieľajúceho sa navy�e
na zodpovednosti za infámiu kňaza. Trest smrti bol teda legitímny, a keď�e Tóra
nestanovovala jeho spôsob, subsidiárne bolo určené u�krtenie.

39 Evanjelický preklad uvádza �bol by popravený obesením na drevo�, Český eku-
menický preklad �...ty jej pověsí� na kůl, nenechá� jeho mrtvolu na kůlu přes
noc...�

40 KOLEKTÍV: Výklady ke Starému zákonu I. Praha : Kalich, 1991, s. 548.
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vaný aj rímsky trest ukri�ovania, svedčí úryvok z Nového zákona: �Kristus
nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, �e sám sa stal za nás zlorečen-
stvom, lebo je napísané: Zlorečený ka�dý, kto visí na dreve...� (Ga 3:13).

Biblia (Tóra) pozná e�te dva �peciálne tresty, ktoré v�ak boli stanovené ad
hoc pri extraordinárnej exkluzívnej príle�itosti. Prvý pochádza z predzákon-
nej doby, v prípravnom procese pred promulgáciou zákonov: �A polo�í� ľudu
hranice dookola a povie�: Chráňte sa, aby ste nei�li hore na vrch ani aby ste
sa nedotkli jeho okraja! Ka�dý, kto by sa dotkol vrchu, istotne zomrie. Ne-
dotkne sa ho ruka, ale ukameňované bude alebo zastrelené ka�dé, u� či by to
bolo hovädo alebo človek, nebude �iť. A� keď sa u� bude dlho trúbiť na trú-
bu, vyjdú oni hore na vrch� (Ex 19:13). Človek mal zakázané priblí�iť sa
k vrchu, na ktorom rokoval Boh s Moj�i�om na bilaterálnej úrovni, pod hroz-
bou smrti. Odplata za nere�pektovanie príkazu sa mala vykonať alternatívne
kameňovaním alebo zastrelením. Práve zastrelenie je novým prvkom, ktorý
sa v�ak ako sankcia u� nikde nespomína. Najpravdepodobnej�ie sa vykonalo
strelou z luku alebo praku, Biblia poskytuje hojnú dokumentáciu o bojovom
výstroji izraelských mu�ov, ktorého boli uvedené náradia súčasťou (porov.
Sd 20:16, 1S 17:40, 1Pa 8:40, 2Pa 14:8). Je celkom pravdepodobné, �e uve-
dený typ ataku proti �ivotu vyu�íval aj go�el (krvný pomstiteľ) pri svojej po-
ľovačke na utekajúceho vraha.

Posledný spôsob popravy, ktorý je taktie� zahalený rú�kom tajomstva, je
opísaný v Nu 25:4: �A Hospodin riekol Moj�i�ovi: Pober v�etkých pohlavá-
rov ľudu a pove�aj ich Hospodinovi pred slnkom, aby sa odvrátila páľa hnevu
Hospodinovho od Izraela.� Podľa Českého kralického prekladu sa v�ak
v tejto deskripcii a priemete udalostí nedá vidieť obyčajné obesenie, le� pre-
razenie údov. Prezumptívne mohlo ísť o narazenie na kôl podľa Dt 21:22-
2341, z textu v�ak vyplýva, �e táto operácia bola bezprostrednou (causa pro-
xima) príčinou smrti (causa mortis), a nebola vykonaná a� niekedy v čase ri-
gor mortis. Dôvodom takéhoto brutálneho trestu bola masívna hromadná ce-
lonárodná idolatria presakujúca cez v�etky vrstvy spoločnosti, teda amplitúda
intenzity urazenia a znesvätenia Boha oscilovala na maximálnych hodnotách.

Tresty postihujúce slobodu

Tresty postihujúce slobodu Tóra neupravuje, s výnimkou trestu zákazu
pobytu za trestný čin usmrtenia. Páchateľ, ktorý unikol go�elovi a v riadnom
(spravodlivom) súdnom procese (in foro) dokázal svoju nedbanlivosť, bol
povinný zdr�iavať sa v útoči�tnom (azylovom) meste a� do momentu veľ-
                                                            
41 2S 4:12 sa pred obesením zmieňuje o poutínaní rúk a nôh (mo�né prerazenie

údov): �A Dávid rozkázal mládencom, a zabili ich a poutínali im ruky i nohy a po-
vesili ich pri rybníku v Hebrone a hlavu I�-bó�etovu vzali a pochovali v hrobe Ab-
nerovom v Hebrone.�
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kňazovej smrti pod hrozbou výkonu pomsty go�elom (Nu 35:24-26). Tresta-
nec teda nesmel opustiť územný obvod mesta, bola to akási kombinácia
trestu domáceho väzenia a trestu zákazu pobytu. Esencia trestu domáceho vä-
zenia spočíva v tom, �e odsúdený po dobu výkonu tohto trestu je povinný
v určenom čase zdr�iavať sa vo svojom obydlí. Územie, na ktorom páchateľ
mô�e prebývať, je vymedzené pozitívne (vo svojom bydlisku). Pre tento prí-
pad bolo akýmsi páchateľovým prechodným bydliskom azylové mesto.
Účelom trestu zákazu pohybu je in genere znemo�niť páchateľovi zdr�iavať
sa v prostredí, kde predtým páchal trestnú činnosť, aby v nej nemohol pokra-
čovať. V izraelských podmienkach v�ak a contrario mal paradoxne trest aj
recipročnú ochrannú funkciu, t. j. chránil páchateľa pred krvným pomstite-
ľom. Area, v ktorej sa páchateľ mô�e zdr�iavať (na ktorej nie je odsúdenému
obmedzená voľnosť pohybu), býva vymedzená negatívne (zákaz pobytu na
určenom území). V tomto prípade v�ak bola koncipovaná pozitívne (paralela
s trestom domáceho väzenia): �... bude bývať v ňom (útoči�tnom meste) a�
do smrti najvy��ieho kňaza...� (Nu 35:35). Samozrejme, dá sa nájsť i paralela
s trestom vyhostenia. Podstatnú odchýlku v�ak reprezentuje fakt, �e páchateľ
nebol nútený opustiť územie izraelského �tátu, len nebol oprávnený zdr�ovať
sa v jeho vymedzenej časti. Zakázané územie pritom zahrňovalo celé územné
pásmo Izraela za hranicami útoči�tného mesta.

Odňatie (obmedzenie) slobody v súvislosti s trestným činom sa v Tóre
nachádza na dvoch miestach, v oboch prípadoch v�ak nejde o sankciu, le�
o dočasné zbavenie osobnej slobody s cieľom zaistenia páchateľa na účely
trestného konania: �Dali ho pod strá�, aby im bolo oznámené od Hospodina,
čo mu urobiť� (Lv 24:12) a �... dali ho do väzenia, lebo sa nevedelo, čo sa mu
má učiniť� (Nu 15:34). I�lo teda o in�titút porovnateľný s dne�nou väzbou,
keď�e spomenutá procedúra plnila výlučne zaisťovaciu funkciu a nebola
chápaná ako opatrenie so sankčnými prvkami či odplatného charakteru.

Náznaky trestu vyhostenia sa dajú nájsť v Nu 19:20: �Ale človek, ktorý
by bol nečistý a neočistil by sa od hriechu, tá du�a bude vyťatá zpomedzi
shroma�denia, lebo zanečistil svätyňu Hospodinovu...� Mnohí vykladači chá-
pu (podľa Vulgáty) literu textu (�byť vyťatý spomedzi zhroma�denia�) tak,
�e vinník podstúpi výkon trestu smrti, a nie trest vyhostenia. Nejednoznačné
je i ustanovenie v Nu 19:13: �Ktokoľvek by sa dotkol mŕtveho, du�e človeka,
ktorý zomrel, a neočistil by sa od hriechu, po�kvrnil príbytok Hospodinov; tá
du�a bude vyťatá z Izraela.�

Starý zákon v�ak prirodzene dáva na vedomie, �e tresty odňatia slobody
i vyhostenia boli priebehom času naturálne inkorporované (i keď v modifiko-
vanej podobe) do izraelskej súdnej praxe: �Ale nad ka�dým, nech by to bol
ktokoľvek, kto by nečinil zákona tvojho Boha a zákona kráľovho, nech sa
bez odkladu vykoná súd, u� či aby zomrel či aby bol poslaný do vyhnanstva
či aby bol pokutovaný na majetku alebo aby bol zatvorený do �alára� (Ezd
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7:26). Naskytá sa domnienka, �e v poexilnej dobe (po babylonskom zajatí)42

boli �idmi atrahované či recipované niektoré blízkovýchodné juristické zása-
dy pri ukladaní trestov.

Tresty postihujúce majetok

Tresty postihujúce majetok boli udeľované napospol za majetkové trestné
činy. Izraelskými zákonmi bola uplatňovaná v�eobecná zásada, �e osoba, kto-
rá poru�ila právny poriadok a spôsobila tým majetkovú �kodu, bola povinná
nahradiť ju po�kodenému dvojnásobne, v niektorých prípadoch i viacnásob-
ne. Násobky �kody boli pravdepodobne trestom, pokutou za poru�enie práv-
nych noriem43. Izraelské právo nediferencovalo medzi zločinmi a prečinmi či
priestupkami. Bol to logický následok (či príčina) nerozli�ovania medzi ve-
rejným a súkromným právom. Neexistovali občianske priestupky, v�etky po-
ru�enia zákona boli hriechom, vzburou a intifádou voči Bohu, naru�ením jeho
superiority a duchovnej celistvosti a integrity spoločnosti. Tie, ktoré zname-
nali enormnej�í zásah do Bo�ej pretenzie, boli trestané striktnej�ie ako tie,
ktoré s Bo�ími nárokmi interferovali len nepriamo a primárne nimi boli dili-
tované práva ľudské. Práve flagrantná heterogénnosť v charaktere sankcií
delimitovaná dotknutou divergenciou trestných činov mohla znamenať kľúč
pre odli�ovanie trestného práva od občianskeho. Retaliačné tresty (budované
na zásade odplaty) je mo�né potenciálne subsumovať pod právo trestné
(tresty postihujúce �ivot, slobodu alebo fyzické tresty), kým re�titučné tresty
(majúce povahu od�kodnenia) pod občianske právo. Do tejto kategórie spa-
dajú i tresty postihujúce majetok vymeriavané za majetkové trestné činy �
kráde� (Ex 22:1-4,7), spreneveru/stratu vecí zverených do úschovy (Ex 22:7-
9, Ex 22:12-13), podpaľačstvo (Ex 22:6), �kodu spôsobenú nedbalosťou (Ex
21:29-30, 32-34, Ex 22:5) a iné.

I trestnoprocesný vzťah medzi páchateľom a Bo�ími zástupcami (sudca-
mi, kňazmi), determinovaný majetkovými trestnými činmi, mal svoje osobi-
tosti pripomínajúce občiansky súdny proces. Jeho vznik iniciovala obeť trest-
ného činu (prečinu, priestupku)44. Súdne konanie teda bolo zahájené z pod-
netu po�kodeného. Pokiaľ bol �alobca úspe�ný, majetok mu bol prinavrátený
(spolu s od�kodnením, Ex 22:4,7, Lv 6:2-5) alebo nahradený (násobkami
skutočnej �kody, Ex 22:1,9,12,14). Exkulpovať sa bol páchateľ oprávnený
�prísahou Hospodinovou� (Ex 22:11), ktorá v prípade nedostatku dôkazov
                                                            
42 O poexilovej dobe bli��ie pozri kapitolu Zásada nullum crimen sine lege, nulla po-

ena sine lege.
43 TUREČEK, J. a kol. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha : Orbis,
1963, s. 130.

44 KOLEKTÍV: Eerdmans Dictionary of the Bible. Cambridge : Eerdmans Publishing
Co, 2000, s. 295 - 296.
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(Ex 22:10: �keby nikto nevidel�) bola nosnou entitou a dôkazovým pros-
triedkom celého procesu. Opäť je zjavná apelácia na ľudské svedomie i fra-
pantný teologický aspekt znamenajúci prelínanie práva a nábo�enstva. Po�ko-
dený v�ak nebol oprávnený �iadať ľubovoľnú náhradu �kody, ani definovať
jej vý�ku. Jej kvantitatívna i kvalitatívna stránka bola pre ka�dý prípad fixne
preliminovaná.

Telesné tresty

Mrzačiace tresty boli v starovekom Izraeli veľmi zriedkavé. Samotná Tó-
ra upravuje kazuistickými právnymi normami len jeden konkrétny prípad (Dt
25:11-12)45. �lo o previnenie �eny, ktorá by sa sna�ila pomôcť svojmu man-
�elovi počas bitky atakovaním pohlavného orgánu jeho súpera. Bolo to nielen
priame zneuctenie mu�a, no zároveň nepriamy (no oveľa záva�nej�í) útok na
jeho účasť na kulte (na zhroma�dení Hospodinovom). Intenzita zásahu de-
terminovala jeho budúce postavenie, keď�e mu�i so zmrzačenými pohlavný-
mi orgánmi neboli spôsobilí podieľať sa na bohoslu�bách (Dt 23:1). Preto u�
samotný pokus o poranenie pohlavného údu sa prísne trestal. Zohavujúci trest
vyplýval i z právnych noriem tvoriacich a stvárňujúcich lex talionis: �... (dá�)
oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu,
ranu za ranu, modrinu za modrinu� (porov. i Dt 19:21). Talión v�ak bol apli-
kovaný len v prípade úmyselných poranení obete, pokiaľ bola ujma na zdraví
spôsobená nedbanlivostne, trestalo sa podľa zásady od�kodnenia. V Pentate-
uchu ani iných častiach Biblie v�ak nie je dochovaná zmienka o upotrebení
tohto princípu.

Relatívne frekventovaným trestom v�ak bolo bitie a palicovanie, nepopu-
lárne medzi obyvateľstvom kvôli infamickému substrátu v ňom integrova-
nom. Preto je legitímne túto sankciu pova�ovať za kombináciu telesného
trestu a trestu na cti46. Náznak telesného trestu je pozorovateľný v ustanovení
o súdnom konaní sui generis, pokiaľ mu� bezprostredne po svadobnej noci
obvinil svoju man�elku z plagizovania panenstva: �... a povedal by: Vzal som
si túto �enu, a keď som sa jej priblí�il, nena�iel som u nej panenstva� (Dt
22:14). Úloha sudcov bola zverená star�ím mesta (Dt 22:15), netradične bol
do tohto typu sporu zakomponovaný aj in�titút obhajcu, keď úlohu právnych
zástupcov ob�alovanej boli povinní prevziať rodičia (Dt 22:15). Po dôklad-
nom pre�etrení a dokazovaní bol vynesený rozsudok. Pokiaľ bola dokázaná
                                                            
45 Z hľadiska globálneho aspektu je badateľná markantná di�tinkcia oproti Chammu-

rapiho zákonníku, spočívajúca v trestaní majetkových trestných činov (napr. krá-
de�) majetkovým postihom (náhrada �kody + pokuty), a nie deformáciou či ampu-
táciou údov.

46 U nás sa v súčasnosti do tejto triedy zaraďuje trest straty čestných titulov a vyzna-
menaní a trest straty vojenskej a inej hodnosti.
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nevina �eny, tak mu� ako páchateľ trestného činu ohovárania bol potrestaný,
prezumuje sa, �e telesne47, navy�e bol povinný zaplatiť peňa�nú pokutu otco-
vi �eny48 (Dt 22:18-19). Neuplatnenie lex talionis pre prípad krivej svedeckej
výpovede (Dt 19:18-21)49 je evidenciou podradného postavenia �eny v izrael-
skej spoločnosti, jej degradácie na majetkové niveau50. Okrem spomenutých
sankcií bolo súčasne vydilitované mu�ovo právo na rozvod (dať �ene prepú�-
ťací list)51: �nebude môcť ju preč poslať po v�etky svoje dni� (Dt 22:19).

Telesný trest sa vykonával bitím odsúdeného, podľa rabínskej tradície
palicami s tromi remienkami (porov. 2K 11:25). Po�adované v�ak bolo tres-
tanie s absenciou nenávisti (Lv 19:17), čo bolo reflektované v ustanovení
o výkone telesného trestu: �A keby vinník zaslú�il bitku, vtedy rozká�e sudca
ho polo�iť a dá ho biť pred sebou, podľa veľkosti jeho viny, istým počtom
úderov. �tyridsať ráz ho dá uderiť; nepridá, aby snáď, keby ho dal biť nad to,
primnohými údermi, nebol potupený tvoj brat pred tvojimi očima� (Dt 25:2-
3). Dimenzovaný počet rán nikdy nesmel prekročiť �tyridsať, aby nebola pre-
siahnutá povolená miera poní�enia (infámie). �idovská tradícia zaviedla ne-
skôr maximálny počet 39 úderov, aby pri chybe v počítaní nebol náhodou
prekročený najvy��í prípustný volúmen potupy. Preto aj apo�tol Pavol vo
svojej memoárovej časti druhého listu do Korintu uvádza: �Od �idov som
dostal päťkrát �tyridsať bez jednej...� (2K 11:24)

O dodr�iavaní a vymeriavaní telesných trestov existuje pomerne bohatá
dokumentácia aj v Novom zákone. Apo�tolov po smrti Je�i�a Krista postihlo
palicovanie za nové kresťanské učenie, ktoré bolo prostredníctvom nich �íre-
né medzi ľudom: �A poslúchli ho. A zavolajúc si apo�tolov nabili ich a pri-
kázali im, aby nehovorili v mene Je�i�ovom, a prepustili ich� (Sk 5:40).
O tom, �e bitie (nielen palicovanie) bolo nerozlučiteľne organicky späté s po-
ní�ením, svedčia i zápisy z vykon�truovaného súdneho procesu s Je�i�om
Kristom: �A mu�ovia, ktorí dr�ali Je�i�a, posmievali sa mu a bili ho. A za-
kryjúc ho bili ho po tvári a pýtali sa ho a hovorili: Prorokuj, ktorý ťa to ude-
ril!� (L 22:63-64).

                                                            
47 KOLEKTÍV: Výklady ke Starému zákonu I. Praha : Kalich, 1991, s. 551.
48 Čo sa dá klasifikovať aj ako odmena za právne zastupovanie. Skôr je to v�ak dôka-

zom obmedzenej spôsobilosti na právne úkony �eny.
49 Keď�e ob�alovanej man�elke hrozil trest smrti ukameňovaním, zrkadlová (súhlas-

ná) sankcia mala postihnúť falo�ného svedka � jej man�ela.
50 O�eniť sa znamenalo stať sa vlastníkom (�idovský ekvivalent ba�al) �eny.
51 Podľa Dt 24:1-5 mu� mohol prepustiť (rozviesť sa) �enu v ktoromkoľvek okamihu,

pokiaľ �na nej na�iel niečo mrzké�. �iroký termín �niečo mrzké� bol predmetom
neutíchajúcich diskusií. Man�elská nevera bola trestaná smrťou (Dt 22:22), podľa
inej teórie mohlo ísť o telesnú chybu, neexistuje uniformné stanovisko objasňujúce
danú problematiku. Mu� si v�ak po rozvode u� nesmel opätovne �enu vziať.
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Záver

Z uvedenej koncepcie trestu ako in�titútu slú�iaceho na demon�tráciu Bo-
�ej prevalencie a zvrchovanosti je legitímne derivovať jeho trojaký účel:
a) odplata, zlo�ená z funkcie ochrannej (garancia egidy spoločnosti pred

asociálnym správaním) a represívnej (eliminácia páchania ďal�ej trestnej
činnosti indivídua),

b) odstra�enie � tzv. generálna prevencia (dostatočne tvrdý trest ako varovný
signál a odradzujúca entita pre ostatných potenciálnych páchateľov, po-
rov. Dt 8:6 či Dt 19:18-20),

c) pokánie � morálne odsúdenie vinníka vedúce k sebareflexii a konzekven-
cii v podobe pokusu opätovne nadobudnúť Bo�ie odpustenie a priazeň.
Intenciou bolo i reedukovať páchateľa a zamedziť jeho ďal�ím dolóznym
skutkom pro futuro (tzv. individuálna prevencia).
Zároveň je badateľné postupné upú�ťanie od striktného dodr�iavania dra-

konických fragmentov právnych noriem a ich substitúcia často a� alibistic-
kým poľud�ťovaním. V tomto procese zohrala významnú úlohu staroizrael-
ská právna veda, pričom jej prevalencia sa dá klasifikovať ako víťazstvo
praxe nad normatívnym teoretickým stavom � písaným právom.

Recenzent: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Vyhnánek, Ján: Punishment Types In Ancient Israel. HISTORIA ET
THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 3, p. 34 - 49.

The work is an analysis of various types of punishment in ancient Israel. The
introduction breafly deals with the theoretical basis of punishment administration
and the punishment classification. It is followed by the examination of the men-
tioned punishment types, particularly the individual forms of the capital punis-
hment execution such as stoning, burning to death, beheading and strangling as
well as the freedom limiting punishments (residential ban, expulsion), property
related punishments (compensatory damages, fining), corporal punisments (an
eye for an eye principle, mutilation) and the combination of corporal and honour
related punishments (beating). The work provides the detailed descriptions as
well as the historic advancement of the punisment types mentioned. The conclu-
sion explains the purpose of punishment and the relation between the judicial
theory and practice.
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�POKLADÁME ZA SAMOZREJMÉ PRAVDY...�
VÝVOJ ĽUDSKÝCH PRÁV V USA OD ROKU 1776 DO
ROKU 1787
JUDR. ANDREA ERBENOVÁ
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DEJÍN PRÁVA

Abstrakt

Predkladaný príspevok sa zaoberá vývojom ľudských práv na území USA
v období rokov 1776-1787, a to prostredníctvom analýzy dokumentov zakotvujú-
cich ľudské a občianske práva. K najvýznamnej�ím dokumentom z tohto obdobia
patria: Deklarácia nezávislosti (1776), Virgínska deklarácia práv (1776), Zákon
o nábo�enskej slobode (Virgínia, 1786), ústavy jednotlivých �tátov USA (vrátane
listín či deklarácií práv) a zákon o postupnom zákaze otroctva (Pensylvánia,
1780).

ERBENOVÁ, Andrea. �Pokladáme za samozrejmé pravdy...� Vývoj
ľudských práv v USA od roku 1776 do roku 1787. HISTORIA ET THEORIA
IURIS, roč. 2, 2010, č. 3, s. 50 - 64.

Úvod

Súčasný stav v oblasti ľudských a občianskych práv v USA má za sebou
dlhý a neľahký vývoj. Ten sa začal zároveň so samotným vznikom Spojených
�tátov amerických � vyhlásením nezávislosti 13 kolónií v Deklarácii nezá-
vislosti, ktorá zároveň obsahuje základné idey demokracie a ľudských práv.
Tento vývoj ďalej pokračoval tak na federálnej, ako i na úrovni jednotlivých
�tátov, a na�iel svoje vyjadrenie v ústavnoprávnych či iných zákonných do-
kumentoch daných �tátov a �Idey, ktoré po stáročia boli majetkom filozofov,
sa stali zákonom.�1 Je v�ak potrebné podotknúť, �e nie v�dy tieto sa vzne�ené
idey odrazili aj v praktickom �ivote.

Deklarácia nezávislosti

�tvrtý júl � snáď najznámej�í dátum amerických dejín. Deň prijatia De-
klarácie nezávislosti Spojených �tátov amerických. Tento dokument je okrem
samotného vyhlásenia nezávislosti taktie� výrazným medzníkom vo vývoji
ľudských práv a dokumentov ich zakotvujúcich, a to nielen na území USA,
                                                            
 1 NEVINS, Allen � COMMANGER, Henry Steele: Dějiny Spojených států. Klato-

vy : Amlyn, 1994, s. 82.
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ale aj v celosvetovom meradle. V čom je tento dokument taký významný,
z akých princípov vychádza a aké práva vlastne zakotvuje?

Autorom Deklarácie nezávislosti bola komisia menovaná Kongresom
a zlo�ená z nasledujúcich členov: Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin
Franklin, Roger Sherman a Robert R. Livingston. Komisia zverila zodpoved-
nosť Thomasovi Jeffersonovi, ktorý dňa 28. júna 1776 predlo�il Kongresu
návrh Deklarácie nezávislosti. Kongres 2. júla Deklaráciu prijal, a následne 4.
júla vyhlásil. Pokiaľ ide o jej obsah, z hľadiska vývoja ľudských práv je výz-
namné, �e jej autori sa neobmedzili iba na vyhlásenie nezávislosti 13 kolónií,
ale zakotvili do jej textu aj dôvody, ktoré ich viedli k prijatiu Deklarácie,
a tie� filozofiu �ospravedlňujúcu� takéto konanie, medzi ktoré patrí aj vyhlá-
senie o určitých neodňateľných právach človeka, ktoré jej autori pokladajú za
�samozrejmé pravdy�.

Pokiaľ ide o teoreticko-filozofické východiská Deklarácie nezávislosti, tie
treba hľadať v anglickej politickej filozofii2 (�Američania vlastne zdedili ich
(rozumej anglickú) politickú filozofiu, práve v dobe, keď ju Angličania za-
mietli.�3), prirodzenoprávnej teórii, a najmä vo filozofii Johna Locka, vyjad-
renej v diele Dve pojednania o vláde. Vzorom pre tvorcov Deklarácie bola
taktie� Virgínska deklarácia práv (bli��ie pozri ďalej).

Keď�e podľa autorov Deklarácie nezávislosti v priebehu amerických de-
jín nastal okamih, v ktorom sa �pre jeden národ stalo potrebné preru�iť poli-
tické zväzky, ktoré ho spájajú s iným národom a zaujať medzi mocnosťami
sveta samostatné a rovné miesto, na ktoré ho zákony Prírody (Laws od Natu-
re) i jej Boha (Nature�s God) oprávňujú�, podľa ich vlastných slov �nále�itá
úcta k mienke ľudstva vy�aduje, aby vyhlásil dôvody, ktoré ho k samostatnosti
viedli.�4 V samotnej Deklarácii sa ďalej uvádza: �Pokladáme za samozrejmé
pravdy, �e v�etci ľudia sú stvorení sebe rovní, �e sú obdarení svojím Stvorite-
ľom určitými neodňateľnými právami, medzi ktorými sú �ivot, sloboda a sle-
dovanie osobného �ťastia (Pursuit of Happiness). � �e na zabezpečenie
týchto práv sú medzi ľuďmi zriaďované vlády, odvodzujúc svoju oprávnenú
moc od súhlasu vládnucich. � �e kedykoľvek akákoľvek forma vlády sa stane
preká�kou pre tieto ciele, je právo ľudu ju zmeniť alebo zru�iť, a zriadiť novú
vládu, postavenú na takých princípoch a organizujúcu svoju moc v takých
                                                            
 2 Najmä filozofii Algernona Sidneya, Johna Miltona a Jamesa Harringtona, najmä

v�ak prvého z menovaných. KUKLÍK, Jan � SELTENREICH, Radim: Dějiny
angloamerického práva. Praha : Linde, 2007, s. 381.

 3 NEVINS, Allen � COMMANGER, Henry Steele: Dějiny Spojených států. Klato-
vy : Amlyn, 1994, s. 66.

 4 Prelo�ené zo stránky: http://avalon.law.yale.edu/18th_century/declare.asp. Yale
Law School, Lillian Goldman Law Library, The Avalon Project Documents in Law
History and Diplomacy, rovnako ako i ďal�ie citácie tohto dokumentu.



HTI č. 3/2010

52

formách, aké sa im zdajú najvhodnej�ie na zabezpečenie ich bezpečnosti
a �ťastia. Rozvaha av�ak ká�e, aby sa dlho existujúce vlády nemenili z ľahko-
vá�nych a prechodných dôvodov; skúsenosti takisto poukazujú na to, �e ľud-
stvo skôr vydr�í utrpenie, pokiaľ je zlo znesiteľné, ne� by urobilo nápravu
a zavrhlo v�ité formy. Ak sa v�ak dlhý sled zlého zaobchádzania a bezprávia
prenasledujúcich stále ten istý objekt rozvíja do podoby podriadenosti úpl-
nému despotizmu, je ich právom, je ich povinnosťou zvrhnúť takú vládu a po-
starať sa o nových strá�cov svojej budúcej bezpečnosti. Tak aj kolónie trpez-
livo zná�ali utrpenie, a preto sa dnes črtá nevyhnutnosť, ktorá ich núti
k tomu, aby zmenili svoj bývalý vlády aparát. Vláda teraj�ieho kráľa Veľkej
Británie je vládou opakovaných krívd a skutkov bezprávia, jednoznačne sme-
rujúcich k zavedeniu úplnej tyranie nad týmito �tátmi. Na dôkaz toho, ne-
chajme to potvrdiť nezaujatému svetu faktami.�

V Deklarácii ďalej nasleduje výpočet sťa�ností namierených proti brit-
skému panovníkovi. Tým je potrebné venovať pozornosť najmä z toho hľa-
diska, �e nejde len o �súpis dôvodov vedúcich amerických kolonistov k odtrh-
nutiu od Veľkej Británie, ale tie� � pri akomsi �obrátenom čítaní� � dekla-
ráciu zásad, ktorými sa mienia vo svojej budúcej ústavnoprávnej politike ria-
diť (skutočne sa neskôr mnohé z nich stali súčasťou práv obsiahnutých v �tát-
nych i federálnej Bill of Rights)�.5 Medzi tieto zásady patrí napríklad zásada,
podľa ktorej má ka�dá obvinená osoba právo na súd s porotou seberovných,
�tát nemô�e prehľadávať domy občanov bez súdneho príkazu, dane nemo�no
vyberať bez súhlasu ľudu a iné.6

Do finálneho textu Deklarácie v�ak nebol do výpočtu krívd zaradený od-
sek, ktorý obviňoval panovníka zo zotročovania obyvateľov iného kontinen-
tu. Stalo sa tak predov�etkým na nátlak �tátov Georgia a Ju�ná Karolína.
�Súhlas s takouto argumentáciou by bol precedentom pre zákaz dovozu otro-
kov z Afriky, na ktorom bolo hospodárstvo predov�etkým týchto dvoch kolónií
veľmi závislé�7. To potvrdzuje aj skutočnosť, �e hoci po vyhlásení nezávis-
losti postupne �táty zastavili dovoz otrokov, �tát Georgia bol výnimkou a do-
voz nezastavil. Ju�ná Karolína dovoz síce načas zastavila, ale neskôr opäť
obnovila.

                                                            
 5 KUKLÍK, Jan � SELTENREICH, Radim: Dějiny angloamerického práva. Praha :

Linde, 2007, s. 381.
 6 Základné dokumenty americkej demokracie. Zostavil Melvin I.: UROFSKY.

Washington: Informačná agentúra Spojených �tátov, oddelenie pre �túdium Spoje-
ných �tátov, s. 12.

 7 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Spojené státy americké � Společnost a politika. Pra-
ha : Libri, 2002, s. 46.
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Pri analýze Jeffersonovho textu sa často diskutuje o otázke, do akej miery
bol ovplyvnený Lockovým odkazom 8, keď�e v Lockovej triáde práv: �ivot,
sloboda a vlastníctvo bol pojem vlastníctvo nahradený �právom na sledova-
nie osobného �ťastia�. Historik Gary Wills zaujal k veci nasledovné stanovi-
sko: �Keby (Jefferson) mienil naznačiť závislosť na Lockovi v jeho Deklará-
cii, vybral si zvlá�tny spôsob ako to urobiť, keď vynechal Lockov ústredný
pojem na najočakávanej�om mieste�9 (nahradením pojmu Property pojmom
Pursuit of Happiness). Podľa Dvořákovej �je zrejme ale príli� prehnané vi-
dieť zásadné rozdiely, v iných Jeffersonových prácach sa stretneme s locke-
ovskou triádou, naviac sledovanie osobného �ťastia je vnímané aj ako slobo-
da ekonomického rozhodovania o vlastnom majetku. Pravdepodobne tu ide
predov�etkým o �tylistickú zále�itosť, o dôstojnosť slov a vyjadrení, ktoré zvy-
�ujú vyznenie a význam celej Deklarácie.�10 S týmto názorom sa plne stoto�-
ňujeme.

Katalóg práv zakotvených v Deklarácii nezávislosti

Deklarácia nezávislosti zakotvuje nasledovný katalóg práv: právo na �i-
vot, slobodu jednotlivca, právo na sledovanie svojho osobného �ťastia, a prá-
vo (ba priam povinnosť ľudu) na odpor, v prípade, ak sú tieto ich práva poru-
�ované. Tieto práva sú neodňateľné, ľudia sa s nimi narodili. Rovnosť ľudí,
neodňateľné (tzv. prirodzené) práva ľudí na �ivot a slobodu sú úplne zrej-
mým Lockovým odkazom. Kde v�ak hľadať základ práva na hľadanie, resp.

                                                            
 8 Locke vo svojom diele Dve pojednania o vláde vychádza z prirodzeného stavu,

ktorý je �stav dokonalej slobody riadiť svoje konanie a nakladať so svojim majet-
kom a so svojimi osobami, ako pova�ujú za vhodné v medziach prirodzeného zá-
kona�... �je to tie� stav rovnosti, v ktorom v�etka moc a právomoc je vzájomná,
bez toho, aby jeden mal viac ako druhý�, pričom tento �stav prirodzený má svoj
zákon prirodzený, aby ho riadil�. Tejto prirodzenej moci sa ľudia za účelom �vzá-
jomného zachovávania svojich �ivotov, slobôd a majetkov (Property)� (čo Locke
nazýva v�eobecným pojmom � vlastníctvo (Estate) vzdávajú a vytvoria občiansku
spoločnosť. Ľudia teda podľa Locka postupujú časť svojich prirodzených práv na
�tát, resp. vládu za účelom ochrany týchto práv. Keď v�ak ľud zistí, �e �tátna moc
neslú�i účelu, na ktorý bola ustanovená, má ľud právo na odpor (ius resistendi).
LOCKE, John: Dvě pojednání o vládě. Praha : Nakladatelství československé aka-
démie věd, 1965.

 9 Čerpané z
http://en.wikipedia.org/wiki/Life,_liberty_and_the_pursuit_of_happiness,
originálny zdroj: WILLS, Gary. INVENTING AMERICA: Jefferson�s Declaration
of Independence, 1978.

10 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Spojené státy americké � Společnost a politika. Pra-
ha : Libri, 2002, s. 46.
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sledovanie svojho osobného �ťastia, a čo je jeho obsahom? A mo�no vôbec
toto právo zaradiť medzi základné ľudské práva v ich klasickom ponímaní?

Ako u� bolo uvedené vy��ie, podľa Dvořákovej mo�no toto právo chápať
ako �slobodu ekonomického rozhodovania o vlastnom majetku�. Historik Ga-
ry Wills v�ak ponúka nasledovné vysvetlenie tohto pojmu: �Keď Jefferson
hovoril o sledovaní, resp. hľadaní �ťastia, nemal na mysli nič neurčité alebo
súkromné. Mal na mysli verejné �ťastie, ktoré je merateľné, ktoré je navy�e
preverením a podoprením akejkoľvek vlády. Ale na pochopenie, prečo pova-
�oval právo na sledovanie svojho osobného �ťastia za neodňateľné právo, sa
musíme pozrieť na iný aspekt osvieteneckého myslenia � náuku o mravnosti
(Science of Morality).�11 Wills vymedzuje toto právo nasledovne: �V rámci
svojho pôvodného �irokého kontextu, právo na sledovanie svojho �ťastia je
tak fenoménom zjavným, ako i paradoxným. Privádza nás k základu ľudského
práva a zámerom ľudskej mravnosti. Je to základná jednotka seba samého,
a jediný prostriedok daný pre prekročenia seba samého.�12

Sloboda, rovnosť a ich medze

Pokiaľ ide o rovnosť v�etkých ľudí, tá bola síce deklarovaná ako samo-
zrejmá pravda, av�ak nemo�no hovoriť o rovnosti absolútnej, či rovnosti vo
v�eobecnej rovine. Vychádzajúc z Lockovej filozofie, v Deklarácii sa pod
rovnosťou ľudí myslí rovnosť pred zákonom. �Hoci som povedal, �e v�etci
ľudia sú si od prirodzenosti rovní, nemo�no usudzovať, �e mienim v�etky dru-
hy rovnosti. Vek alebo cnosť mô�u dať ľudom oprávnenú prednosť. Vynikajú-
ce schopnosti a zásluha mô�u vyniesť iných nad obvyklú úroveň. Narodenie
mô�e primäť niektorých a príbuzenský zväzok alebo prospech iných, aby
prejavovali úctivú pozornosť tým, ktorým prinále�í od prirodzenosti, z vďač-
nosti alebo z iných dôvodov. A predsa toto v�etko sa zrovnáva s rovnosťou,
v ktorej v�etci ľudia sú vzhľadom k právomoci alebo k panstvu jedného nad
druhým. Toto bola rovnosť, o ktorej som hovoril, ono rovné právo, ktoré ka�-
dý má na svoju prirodzenú slobodu, bez toho, aby bol podrobený vôli alebo

                                                            
11 Čerpané z

http://en.wikipedia.org/wiki/Life,_liberty_and_the_pursuit_of_happiness, originál-
ny zdroj: WILLS, Gary. INVENTING AMERICA: Jefferson�s Declaration of Inde-
pendence, 1978.

12 Tamtie�. Wills v�ak tie� poukazuje na to, �e Locke samotný pou�il výraz �hľada-
nie �ťastia�, a �e existuje významná zhoda v chápaní tohto pojmu Lockom a Sa-
muelom Hutchinsonom � tvorcom idey �čo najvač�ieho �ťastia pre čo najväč�í po-
čet� (�the greatest happiness of the greatest number�), pričom obaja títo myslitelia
ju chápu rovnako � ako �kon�tantné odhodlanie� (�constatnt determination�).
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autorite kohokoľvek iného�13... �Nie je toti� nič zrejmej�ie, ako to, �e v�etky
stvorenia rovnakého druhu a rovnakého stupňa, bez rozdielu zrodenia ku
v�etkým výhodám prírody a u�ívaniu tých istých schopností, majú byť tie�
medzi sebou rovní, bez podriadenia alebo podrobenia, dokiaľ by pán a veliteľ
ich v�etkých nejakým zjavným prehlásením svojej vôle neustanovil jedného
nad druhým a nepreniesol na neho zrejmým a jasným ustanovením nepo-
chybné právo na panstvo a zvrchovanosť.� 14 Toto chápanie rovnosti vychá-
dza z britského chápania rovnosti ako zdroja práv (�source of rights�). Preto-
�e v�etci ľudia sú si rovní, zdieľajú rovnosť v právach a práva jedného sú
právami v�etkých. V ústavnoprávnom vyjadrení rovnosti ako �práva na rov-
nosť� (�right to equality)� je to právo slú�iace na ochranu, resp. zabezpečenie
iných práv, t. j. �právo na rovnosť práv� (�right to an eqaulity of rights)�15.

Pod slobodou treba, vychádzajúc z Locka, rozumieť 1.) prirodzenú slobo-
du, ktorá spočíva v tom, �e je �slobodný od v�etkej vy��ej moci na zemi a �e
nie je pod vôľou alebo zákonodarnou autoritou človeka, ale �e má prirodzený
zákon ako svoje pravidlo�16 a 2.) slobodu človeka v spoločnosti, ktorá spočí-
va v tom, �e �nie je pod �iadnou inou zákonodarnou mocou iba tou, ktorá
bola zriadená dohodou v �táte ani pod panstvom nejakej vôle alebo obme-
dzením nejakého zákona iba tým, ktorý legislatíva zavedie podľa dôvery do
nej vkladanej�.17

Deklarácia nezávislosti síce zakotvuje vzne�ené ideály o rovnosti, slobode
a neodňateľných právach, av�ak je potrebné si uvedomiť, �e �americká spo-
ločnosť v osemnástom storočí sa nesprávala ku v�etkým ľuďom rovnako.
Domorodí Američania, nemajetní ľudia, �eny a najmä čierni otroci sa nepo-
kladali za rovných a nijaké práva sa im nepriznávali.�18 Rovnaký názor vy-
slovil Jack Donelly, podľa ktorého �Locke napriek zrejmej univerzálnosti pri-
rodzených práv v skutočnosti vytvoril teóriu na ochranu práv európskych

                                                            
13 LOCKE, John: Dvě pojednání o vládě. Praha : Nakladatelství československé aka-

démie věd, 1965, s. 164.
14 LOCKE, John: Dvě pojednání o vládě. Praha : Nakladatelství československé aka-

démie věd, 1965, s. 140.
15 REID, John, P.: Constitutional History of the American Revolution. The Authority

of Rights. Madison : university of Wisconsin Press, 1986, s. 60 a nasl.
16 LOCKE, John: Dvě pojednání o vládě. Praha : Nakladatelství československé aka-

démie věd, 1965, s. 149.
17 LOCKE, John: Dvě pojednání o vládě. Praha : Nakladatelství československé aka-

démie věd, 1965, s. 150.
18 Základné dokumenty americkej demokracie. Zostavil Melvin I. Urofsky: Wa-

shington : Informačná agentúra Spojených �tátov, oddelenie pre �túdium Spoje-
ných �tátov, s. 12.
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majetných mu�ov�.19 Na rozpor v Deklaráciou proklamovaných právach
a faktickým stavom vtedaj�ej spoločnosti poukázal taktie� britský abolicio-
nista Thomas Day, keď v roku 1776 uviedol: �Pokiaľ je nejaká vec skutočne
vo svojej podstate absurdná, je to americký patriot, podpisujúci jednou rukou
rozhodnutia o nezávislosti, v druhej ruke sa oháňajúci bičom nad jeho
otrokmi.�20 K oslobodzovaniu otrokov počas vojny o nezávislosť (resp. po jej
skončení) v�ak do�lo iba v severných �tátoch. �táty na juh od Pensylvánie
odmietli poskytnúť slobodu otrokom. Tisíce černo�ských otrokov oslobodila
u� počas vojny za nezávislosť britská armáda. Ďal�ia časť černo�ského oby-
vateľstva získala slobodu za slu�bu v armáde.21 Obdobne �rovné� bolo posta-
venie �ien. �eny nemali právo voliť ani právo byť volené do úradov. Vydaté
�eny nemohli zákonne vlastniť majetok, dokonca ani vlastné oblečenie, a tie�
nemali zákonné právo na vlastné deti. Zákonné postavenie �ien nemalo
z rovnostárskeho učenia, ktoré revolúcia rozvírila, �iaden prospech. Dokonca
aj liberálni vodcovia revolúcie (John Adams, Thomas Jefferson) �mali na
starosti iné veci ako ru�iť ná� maskulínny systém�.22

V praktickej rovine bolo e�te takmer ďal�ích 200 rokov od prijatia Dekla-
rácie nezávislosti poznačených nerovnosťou. �Existovala samozrejme aj
v dobe, keď to Jefferson písal, nerovnosť aj v Amerike; nerovnosť bohatých
a chudobných, mu�ov a �ien, černochov a belochov. Ale ak nedoká�e spoloč-
nosť splniť ideál, neznamená to �e ideál nie je správny, a toto učenie o rov-
nosti tu vyhlásenej stalo sa kvasom v myslení Ameriky. Čoskoro sa ľudia za-
čali pýtať, keď sú v�etci ľudia stvorení ako rovní, prečo je toľko nerovnosti?
A veľký ideál ich nútil, aby pracovali na jeho uskutočnení�.23 Cesta k tomuto
veľkému ideálu v�ak bola e�te v tom čase dlhá a neistá.

Ideály Deklarácie nezávislosti na�li svoje vyjadrenie aj v ústavách jed-
notlivých �tátov USA. V máji roku 1776 Kongres jednomyseľne schválil re-
zolúciu, uvedenú Johnom Adamsom, vyzývajúcu kolónie �bez vlády vyho-
vujúcej nárokom ich zále�itostí� na zavedenie novej vlády, a to takých vlád,

                                                            
19 DONNELLY, Jack: Čo sú ľudské práva?. In: Ľudské práva Úvod. Vedúci redaktor

Kathleen Hugh. United States Information Agency, USIA Regional Program Offi-
ce, Viedeň, s. 3.

20 Čerpané a prelo�ené zo stránky http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Day, origi-
nálny zdroj: CHANDLER, Anne: Defying Development: Thomas Day�s Queer
Curriculum in Sandford and Merton.� Novel Gazing: Queer Readings in Fiction.
Durham: Duke University Press, 1997.

21 TINDALL, George B. � SHI, David E: Dějiny Spojených státu amerických. Praha :
Lidové Noviny, 2000, s. 113.

22 Tam�e, s. 114.
23 NEVINS, Allen � COMMANGER, Henry Steele: Dějiny Spojených států. Klato-

vy : Amlyn, 1994, s. 81.
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�ktoré najlep�ie zabezpečia blaho a bezpečnosť voličov�24. Niektoré z nich
vznikli u� skôr, a v roku 1777 u� mali ústavy v�etky �táty okrem �tátov New
Hampshire, Rhode Island a Connecticut. Prvoradým cieľom tvorcov �tátnych
ústav bolo zabezpečenie �neodňateľných práv�, ktorých nere�pektovanie bolo
jedných z dôvodov vyhlásenia nezávislosti. �esť zo �tátnych ústav prijatých
pred rokom 1787 obsahovalo úplné listiny, resp. vyhlásenia práv, z ktorých
prvou bola Virgínska Deklarácia práv, ktorá tvorila úvod k ústave �tátu Vir-
gínia. Ostatné �táty si zvolili spôsob zakotvenia garantovania ľudských práv
priamo do textu ústavy. Postupne v�ak začala preva�ovať my�lienka samo-
statných deklarácii práv, ako úvod alebo príloha k ústave tvoriaca súčasť
textu samotnej ústavy, a do roku 1791 obsahovala ka�dá �tátna ústava listinu
alebo vyhlásenie práv.

Virgínska deklarácia práv

Virgínska deklarácia práv (Virginia Declaration of Rights,) prijatá v máji
roku 1776 bola taktie� významným dokumentom vo vývoji ľudských práv na
území USA. Slú�ila ako vzor pre mnohé ďal�ie Listiny práv v rámci ústav
jednotlivých �tátov USA, a jej obsah bol taktie� prenesený do federálnej Lis-
tiny práv (1791). In�piráciu z nej čerpali taktie� tvorcovia Deklarácie nezá-
vislosti, ktorú o necelý mesiac �predbehla�. Jej autormi boli George Mason
a James Madison (v časti o nábo�enskej slobode).

Keď�e, ako u� bolo uvedené, bola vzorom pre mnohé iné dokumenty, po-
zrieme sa bli��ie na jej obsah: Čl. I a� III �pecifikujú subjekt oprávnení pre-
zentovaných deklaráciou práv (ľudí a ľud), a tie� sa venujú vzťahu medzi
vládnucimi a ovládanými: �I. v�etci ľudia sa rodia ako rovní, slobodní a ne-
závislí a majú určité vrodené prirodzené práva, o ktoré keď vstúpia do stavu
spoločnosti, nemô�u byť �iadnou dohodou pripravení či do budúcnosti po-
zbavení; a síce u�ívanie �ivota a slobody, s mo�nosťou nadobúdania a dr�a-
nia majetku a sledovanie a dosahovanie �ťastia a bezpečia.�25 Aj tu vidno ur-
čité obmedzenie slobody a rovnosti: �Formulácia �keď vstúpia do stavu
spoločnosti� do nej bola vlo�ená preto, aby nebolo mo�né �jazyk slobody
a rovnosti� uplatňovať aj na otrokov.�26 Články II a III zakotvujú suverenitu
ľudu, a tie� právo väč�iny ľudu na odpor, v prípade, ak nimi zriadená vláda

                                                            
24 Pokladáme za samozrejmé pravdy... In: Ľudské práva Úvod. Vedúci redaktor Kat-

hleen HUGH: United States Information Agency, USIA Regional Program Office,
Viedeň, s. 20.

25 Prelo�ené zo stránky http://avalon.law.yale.edu/18th_century/virginia.asp. Yale
Law School, Lillian Goldman Law Library, The Avalon Project Documents in Law
History and Diplomacy, rovnako ako v�etky ďal�ie citácie tohto dokumentu.

26 KUKLÍK, Jan � SELTENREICH, Radim: Dějiny angloamerického práva. Praha :
Linde, 2007, s. 503.
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neslú�i účelu, na ktorý bola zriadená. Článok IV deklaruje rovnosť ľudí, od-
mieta privilegované triedy a dedičné úrady: ��iaden človek alebo skupina ľu-
dí nemá nárok na výhradné alebo osobitné výsady či po�itky v spoločnosti,
naopak so zohľadnením slu�by verejnosti, ktorá nie je dedičná, by u� vôbec
nemali byť dedičné funkcie úradníka, zákonodarcu či sudcu. V čl. V a čl. VI
obsahujú úpravu volebného práva. Volebné právo priznáva Virgínska Dekla-
rácia práv �v�etkým ľudom dostatočne preukazujúcim trvalý záujem a odda-
nosť spoločnosti�, a to v slobodných �riadnych, pravidelných a zaručených
voľbách�. Deklarácia práv ďalej zakotvuje, �e ľudia �nemô�u byť zdanení
alebo zbavení svojho majetku vo verejnom záujme bez ich súhlasu alebo sú-
hlasu nimi zvolených reprezentantov�. Článok VIII a IX obsahujú záruky
práva na súdnu ochranu: právo na �rýchly súdny proces pred nestrannou po-
rotou�, bez ktorej jednomyseľného súhlasu nemô�e byť človek uznaný vin-
ným, �právo ka�dého vedieť z čoho je obvinený�, �právo predkladať dôkazy
vo svoj prospech�, či právo na primeranú kauciu a či primeraný trest (�nemô-
�e byť uvalený krutý ani neobvyklý trest�). Deklarácia ďalej zakotvuje zásadu,
podľa ktorej �nikto nemô�e byť prinútený aby svedčil proti sebe�, a tie� zása-
du, podľa ktorej �nikto nemô�e byť pozbavený svojej slobody inak ako na zá-
klade zákona alebo rozsudku�. Súkromnoprávne spory majú byť �prednostne
rie�ené starým zvykom súdneho prejednania pred porotou� (čl XI). Okrem
týchto práv Virgínska deklarácia zakotvuje slobodu tlače �ktorá je jednou
z najväč�ích bá�t slobody a nikdy nemô�e byť potlačená� (čl. XII). Čl. XVI
Virgínskej deklarácie práv, ktorého autom je James Madison, zakotvuje ná-
bo�enskú slobodu: �v�etci ľudia bez rozdielu majú právo na slobodné preja-
vovanie nábo�enstva, v súlade s diktátom ich svedomia�. Tento článok v�ak
takisto zakotvuje vzájomnú povinnosť v�etkých �praktizovať kresťanskú
trpezlivosť, lásku a milosrdenstvo k blí�nemu�. V otázkach nábo�enstva je te-
da potrebné riadiť sa �výhradne rozumom a presvedčením, a nie mocou či ná-
silím�. Tieto zásady sú aj základom filozofie neskor�ieho zákona o nábo�en-
skej slobode z roku 1786.

Význam Virgínskej deklarácie práv tkvie v tom, �e po prvý raz boli na
ústavnej úrovni zakotvené individuálne práva človeka. Deklarácia bola tak-
tie� vzorom pre mnohé ďal�ie dokumenty, u� uvedenú Deklaráciu nezávis-
losti, federálnu Listinu práv (1787) ako i pre Deklaráciu práv človeka a obča-
na (Francúzsko, 1789).

Katalóg práv zakotvených v listinách práv, resp. ústavách na úrovni
jednotlivých �tátov

Ostatné �táty si prispôsobili Virgínsku deklaráciu práv svojej situácii, po-
prípade aj roz�írili. Medzi práva, ktoré sa nachádzali v listinách práv, patria
zásady, ktoré neskôr na�li svoje vyjadrenie v Listine práv (1791): zásada,
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podľa ktorej nikto nemô�e byť dvakrát v ohrození pre ten istý čin, ďalej �e
nikto nemô�e byť zadr�aný za hanebný zločin inak ako na základe obvinenia
alebo ob�aloby poroty 12 mu�ov (grand jury). Iné zásady na�li svoje vyjad-
renie priamo v Ústave Spojených �tátov: ustanovenia vyjadrené v �tátoch
Massachusetts a Maryland, podľa ktorých nikto nemô�e byť označený ako
vinný z vlastizrady či zločinu na základe legislatívy daného �tátu (v Ústave
USA vo forme zákazu �tátom uzákoňovať ustanovenia pozbavujúce cti a ob-
čianskych práv); ustanovenia �tátov New Hampshire a Pensylvánia, podľa
ktorých súkromný majetok nemô�e byť vzatý pre verejné účely bez poskyt-
nutia kompenzácie (v Ústave USA vo forme zákazu urobiť tak bez súhlasu),
právo zakotvené v �táte Pensylvánia vysťahovať sa do iného �tátu (v Ústave
v oblasti privilégií a slobôd občanov).27 Vo výpočte práv zakotvených v listi-
nách či deklaráciách jednotlivých �tátov ďalej nasledujú nezávislosť (Mary-
land) či nestrannosť (New Hampshire, Massachusetts) sudcov, právo na súd-
ny proces pred porotou, sloboda tlače, právo obvineného vedieť o obvine-
niach voči jeho osobe a byť konfrontovaný so svedectvom svedčiacim proti
nemu, ktoré sú zakotvené vo viac ako polovici listín či vyhlásení.

Bezpečnosť �ivota, slobody a majetku je garantovaná v listinách práv
�iestich �tátov (New Hampshire, Massachusetts, Pensylvánia, Maryland, Vir-
gínia a Severná Karolína a ustanoveniami ústav �tátov Connecticut, Ju�ná
Karolína a Georgia. V piatich listinách práv je zakotvená po�iadavka, aby
obvinený mal svedectvá vo svoj prospech (New Hampshire, Massachusetts,
Pensylvánia, Maryland, Virgínia). Táto po�iadavka je taktie� obsiahnutá
v ústave �tátu New Jersey. Päť �tátov (Masachusetts, Maryland, New Ham-
pshire, Virgínia, Sev. Karolína) zakotvilo zásadu, podľa ktorej obvinený ne-
mô�e byť donútený svedčiť proti sebe, takisto ako zakázali kruté a neobvyklé
tresty a tie� neúmerné a prehnané kaucie. Tieto �táty taktie� stanovili po�ia-
davku, �e práva nemô�u byť ničím podmienené. �tyri �táty (Masachusetts,
Maryland, New Hampshire, Sev. Karolína) zakotvili zákaz retroaktivity, rov-
nako ako po�iadavku vychádzajúcu z Magna Charty � �e spravodlivosť ne-
mô�e byť zapredaná, zakázaná alebo pozdr�aná. V �tátoch Masachusetts,
New Hampshire a Pensylvánia boli zakázané bezdôvodné prehliadky a obsa-
denia. Toto ustanovenie bolo taktie� prebraté medzi základné ustanovenia ne-
skor�ej Listiny práv (1791).28

                                                            
27 POUND, Roscoe: The Development of Constitutional Guarantees of Liberty.

Westport : Greenwood Press Pusblishers, 1975, s. 83.
28 Tam�e, s. 88.
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Otrocká otázka

Ako bolo uvedené vy��ie, rovnosť a sloboda �v�etkých ľudí� mali svoje
medze. Ustanovenia priamo zakazujúce otroctvo si cestu do najvy��ích
ústavnoprávnych dokumentov či zákonov razili len pomaly. Kolónie ako na-
príklad Virgínia a ostatné kolónie ju�ne od Pensylvánie nepriznávali otrokom
ani ich �neodňateľné práva�.

Prvým �tátom, ktorý zakázal otroctvo, bol �tát Vermont roku 1777 (e�te
ako samostatný nezávislý �tát, keď�e k Únii sa pripojil a� v roku 1791), ktorý
vo svojej Ústave v 1. článku 1. kapitoly stanovil, �e ��iadna osoba mu�ského
rodu, narodená v tejto krajine alebo privezená spoza mora, nemô�e byť dr�a-
ná právom, aby slú�ila inej osobe, ako sluha, otrok či učeň, potom ako do-
siahne vek 21 rokov, takisto ako �iadna osoba �enského rodu, keď dosiahne
vek 18 rokov, okrem prípadu ak sú dr�aní so svojím vlastným súhlasom, po-
tom ako dosiahnu tento vek, alebo viazaní právom pre platenie dlhov, �kôd,
poplatkov, nákladov a iných.�29

V �táte Pensylvánia bol roku 1780 prijatý zákon o postupnom zákaze ot-
roctva (An Act for the Gradual Abolition of Slavery). Týmto zákonom bol
zakázaný ďal�í dovoz otrokov (ods. 14), av�ak k samotnému oslobodeniu
otrokov nedo�lo. Vtedaj�í otroci zostávali otrokmi a� do konca �ivota, resp.
do prepustenia, av�ak deti otrokov, narodené po účinnosti tohto zákona sa
stávali sluhami (indentured servants)30 a� do svojich 28 rokov, po dovŕ�ení
tohto veku sa stali slobodnými. ��e v�etky osoby, čierni a mie�anci (Negroes
and Mulattoes), rovnako ako aj ostatní, ktorí budú narodení v tomto �táte od
účinnosti tohto zákona, nemô�u byť pova�ovaní za celo�ivotných sluhov alebo
otrokov; a �e v�etka nútená práca na celý �ivot alebo otroctvo detí, v dôsled-
ku otroctva ich matiek, v prípade ak ide o deti narodené v tomto �táte od
účinnosti tohto zákona musia byť,... zanikne a bude nav�dy zru�ené.�31

(ods. 3) Okrem toho zákon zakotvil povinnosť pánom otrokov registrovať na
�tátnom úrade (ods. 5), pričom tí otroci, ktorých ich páni v �táte nezaregistro-
vali, sa stali slobodnými. V kontexte rovnosti je zaujímavé najmä ustanove-
nie ods. 7, podľa ktorého majú byť priestupky a trestné činy čiernych a mu-
latov, otrokov a sluhov vy�etrované, súdené potrestané rovnako ako trestné
činy a priestupky ostatných obyvateľov tohto �tátu a nijako inak, �s výnim-

                                                            
29 Prelo�ené zo stránky http://avalon.law.yale.edu/18th_century/vt01.asp. Yale Law

School, Lillian Goldman Law Library, The Avalon Project Documents in Law
History and Diplomacy.

30 V doslovnom preklade �sluhovia na základe dohody� � indenture je právne vynú-
titeľný kontrakt pracovníka so zamestnávateľom na určitý čas.

31 Prelo�ené zo stránky: http://avalon.law.yale.edu/18th_century/pennst01.asp. Yale
Law School, Lillian Goldman Law Library, The Avalon Project Documents in Law
History and Diplomacy, rovnako ako ostané citácie z tohto zákona.
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kou, �e sa otrokom nepripú�ťa svedčiť proti slobodnému mu�ovi�. Takisto
v prípade, ak bol nad otrokom vyslovený rozsudok smrti, porota mohla tohto
otroka �oceniť a vysloviť hodnotu takéhoto otroka�, pričom mohla prikázať
�tátnej pokladnici vyplatiť majiteľovi túto hodnotu a náklady trestného stíha-
nia (čl. 8).

V �táte Massachusetts Najvy��í súd roku 1783 rozhodol, �e otroctvo je
v rozpore s ústavou �tátu Massachusetts. K zákazu otroctva do�lo na základe
rozhodnutia súdu v prípade zvanom the Quock Walker Case.32 Súd rozhodol,
�e práva a zvyky, ktoré sankcionujú otroctvo, sú v rozpore s novou �tátnou
ústavou, ktorá deklarovala, �e �v�etci ľudia sa rodia slobodní a rovní a majú
určité prirodzené, základné a neodnateľné práva, medzi ktoré mô�u byť zara-
dené právo na u�ívanie a obranu ich �ivota a slobody��.33 Napriek tomu, �e
otroctvo teda v ústave zakázané nebolo, vychádzajúc z anglo-amerického
systému a práva a princípu tvorby práva súdmi (principle of judicial review),
bolo toto rozhodnutie záväzné. Slovami sudcu Najvy��ieho súdu �tátu Masa-
chusetts Williama Cushinga: �Otroctvo je v mojom rozsudku tak účinne zaká-
zané ako by bolo v zakotvených právach a slobodách (v ústave) úplne nezlu-
čiteľné a priečiace sa jej existencii.�34 Tento princíp súdneho preskúmavania
práva a uznanie ústavy ako najvy��ieho zákona �tátu (jemu priečiace ustano-
venia sú pova�ované za nezákonné; pričom súdy slú�ia ako prostriedok na
vynútenie ústavou zaručených práv a naprávanie práv, ktoré sú v rozpore
s ústavou) bol významným pre ďal�í vývoj a tvorbu práva súdmi na území
USA.

Taktie� v rozhodnutí Brom and Bett vs. Ashley35 z roku 1781, ktoré pred-
chádzalo tomuto prípadu, sa súd �tátu Massachusetts postavil na stranu čier-
nych otrokov, vyhlásiac, �e otroci Brom a Bett nie sú majetkom svojho pána
Ashleyho a zaviazal ho na ich prepustenie. Toto rozhodnutie bolo prvým roz-
                                                            
32 Ako prípad the Quock Walker Case sa označujú tri prípady, 2 súkromnoprávne

Quock Walker v. Jennison a jeden trestnoprávny Jennison v. Caldwell, v ktorom
porota rozhodla, �e Qouck Walker je slobodný mu�.

33 Čerpané zo stránky: http://www.mass.gov/courts/sjc/constitution-slavery-b.html.
Massachusetts Judiacial Branch, Supreme Judicial Court. The Massachusetts Con-
stitution, Judicial Review and Slavery.

34 Čerpané zo stránky: http://www.mass.gov/courts/sjc/constitution-slavery-a.html.
Massachusetts Judiacial Branch, Supreme Judicial Court. The Massachusetts Con-
stitution, Judicial Review and Slavery.

35 V predmetnom rozhodnutí sa čierna otrokyňa Mum Bett (neskôr známa ako Eliza-
beth Freemanová) domáhala spolu s iným čiernym otrokom zvaným Brom (v za-
stúpení známym abolicionisticky zmý�ľajúcim právnikom Theodorom Sedgwic-
kom) voči svojmu pánovi Johnovi Ashelymu vyslovenia, �e dr�anie v otroctve je
v rozpore s Ústavou �tátu Massachusetts. Čerpané zo stránky:
http://www.mass.gov/courts/sjc/constitution-slavery-d.html.
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hodnutím svojho druhu a znamenalo výrazný prelom vo vývoji práv otrokov
čiernej pleti.

Ostatné severné �táty postupne podľa vzoru Pensylvánie prijali zákony,
podľa ktorých otroci narodení pred uzákonením týchto zákonov ostávajú
v otroctve, av�ak tí narodení po účinnosti týchto zákonov sa stanú slobodný-
mi po dosiahnutí dospelosti. �táty Connecticut a Rhode Island tak urobili
v roku 1784, �táty New York a New Jersey v�ak a� takmer o 20 rokov neskôr
(New York roku 1799, New Jersey roku 1804).36

Nariadením o severozápade (The Northwest Ordinance) do�lo k zákazu
otroctva v �tátoch na sever od rieky Ohio. V ju�ných �tátoch v�ak otroctvo aj
naďalej zostalo zachované, čo sa neskôr stalo príčinou ďal�ích rozporov ve-
dúcich o niekoľko desaťročí a� ku krvavému konfliktu.

Otázka volebného práva

Jednotlivé �táty taktie� neboli jednotné v otázke volebného práva. V �táte
Pensylvánia sa uskutočnila reforma volebného práva, a to zru�enie majetko-
vého cenzu a po�iadavky občianstva pre výkon volebného práva. K rovna-
kému roz�íreniu volebného práva do�lo v �tátoch Delaware, Severná Karolí-
na, Georgia a Vermont, čo jeden z konzervatívcov okomentoval slovami, �e
voliť mohlo ka�dé �dane platiace dvojnohé zviera z lesa�37. Naproti tomu
v iných �tátoch, ako napríklad v �táte Massachusetts, mali volebné právo len
majetní občania. Dokonca aj v tých �tátoch, kde voliť mohli v�etci daňoví
poplatníci, právo byť zvolení mali iba tí dr�itelia úradov, ktorí vlastnili určitý
majetok. K roz�íreniu volebného práva do�lo vo väč�ine �tátov a� začiatkom
19. storočia (samozrejme len na mu�ov).

Nábo�enská sloboda

Revolúcia mala tie� vplyv na postavenie cirkvi. Severná Karolína e�te
v roku 1776 doplnila svoju ústavu zárukou nábo�enskej slobody a zákazom
�tátnej cirkvi. Jej postup nasledovali �táty Georgia (1777) a Ju�ná Karolína
(1778). Najsilnej�ie postavenie mala cirkev v �táte Virgínia, kde väč�ina
aristokratických rodín patrila k anglikánskej cirkvi. V ústave bolo síce roku
1776 zakotvené právo na slobodný výkon nábo�enstva, av�ak a� po desať-
ročnom úsilí Jeffersona a Madisona bol prijatý zákon o nábo�enskej slobode
(1786). Tento zákon bol vzorom pre iné �táty, ako i pre ustanovenie o nábo-

                                                            
36 NIEMAN, Donald G. Promises to Keep African-Americans and the Constitutional

Order, 1776 to Present. New York : Ofxord University Press, 1991, s. 8.
37 NEVINS, Allen � COMMANGER, Henry Steele: Dějiny Spojených státu. Klato-

vy : Amlyn, 1994, s. 87.
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�enstve (Religion Clause) v Listine práv federálnej Ústavy roku 1791. Tento
zákon je stále súčasťou ústavy �tátu Virgínia a o jeho dôle�itosti svedčí aj
fakt, �e samotný Jefferson nariadil, aby na svojom náhrobku nebol spomína-
ný ako prezident Spojených �tátov či pre inú vysokú funkciu, ale ako autor
Deklarácie nezávislosti, zákona o nábo�enskej slobode a ako zakladateľ Vir-
gínskej univerzity.38 V zákone je zakotvené, �e �nikto nesmie byť nútený na-
v�tevovať alebo podporovať akúkoľvek nábo�enskú bohoslu�bu, miesto alebo
duchovenstvo, ani nesmie byť z toho dôvodu nútený, obmedzovaný, obťa�o-
vaný alebo zaťa�ovaný na tele alebo na majetku, ani nesmie inak trpieť z dô-
vodu svojich nábo�enských názorov alebo presvedčenia; ale ka�dý má právo
slobodne vyznávať a prostredníctvom diskusie si zachovávať svoj názor v ná-
bo�enských otázkach a táto skutočnosť nesmie �iadnym spôsobom obmedziť,
roz�íriť alebo ovplyvniť jeho svetské oprávnenia.�39 Odkaz Locka a prirodze-
noprávnej teórie je zrejmý aj z nasledujúcich viet: �práva tu potvrdené sú
prirodzenými právami človeka, a ak v budúcnosti bude prijatý zákon, ktorý
zru�í tento zákon, alebo obmedzí jeho pôsobnosť, takýto zákon bude poru�e-
ním prirodzeného práva.� V úvode zákona sú uvedené dôvody vedúce k za-
kotveniu nábo�enskej slobody ako napríklad: vyhlásenie, �e �v�emocný Boh
stvoril slobodnú myseľ�, a �e �Svätý tvorca ná�ho nábo�enstva, ktorý, hoci je
pánom tela aj mysle, rozhodol sa ho nikomu nasilu nevnucovať�. Dôle�itým
je taktie� ustanovenie hlásajúce dôsledné oddelenie �tátu od cirkvi: �na�e ob-
čianske práva nie sú závislé od na�ich nábo�enských názorov o nič väč�mi
ako od na�ich názorov vo fyzike alebo geometrii�. Sekularizácia bola neskôr
jednou zo základných zásad Ústavy USA (1787).

Záver

Vývoj ľudských práv na území v USA v rokoch 1776-1787 sa niesol
v znamení kontrastov. Na jednej strane boli v dokumentoch na najvy��ej
úrovni zakotvené moderné princípy a idey re�pektovania ľudských práv, av-
�ak na strane druhej, proklamované idey ako rovnosť či sloboda mali svoje
medze. Tieto obmedzenia boli diktované spoločenskou a ekonomickou situá-
ciou vtedaj�ej spoločnosti, a k zmenám v myslení dochádzalo len veľmi po-
maly. Ústavnoprávne dokumenty prijaté v tomto období sa v�ak stali vzorom
pre mnohé ďal�ie dokumenty prijaté neskôr, a o ich kvalite nesporne svedčí
i fakt, �e mnohé pretrvali v platnosti dodnes a zostali ��ivým právom�.
                                                            
38 Základné dokumenty americkej demokracie. Zostavil Melvin I. UROFSKY:

Washington : Informačná agentúra Spojených �tátov, oddelenie pre �túdium Spo-
jených �tátov, s. 106.

39 Základné dokumenty americkej demokracie. Zostavil Melvin I. UROFSKY:
Washington : Informačná agentúra Spojených �tátov, oddelenie pre �túdium Spo-
jených �tátov, s. 108, ako i v�etky ďal�ie citácie tohto dokumentu.
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Resume

ERBENOVÁ, Andrea. �We hold these truths to be self-evident...� The
Development of Human Rights in USA from 1776 to 1787. HISTORIA ET
THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 3, p. 50 - 64.

The Article deals with the development of human rights in USA from 1776 to
1787. These years had been very important in American history, as well as the
most important documents proclaiming ideals of democracy and human rights
were passed and enacted. As from The Declaration of Independence (1776), thro-
ugh The Virginia Declaration of Rights (1776), state constitutions including bills
or declarations of rights to The Virginia Statute for Religious Freedom (1786) or
An Act for Gradual Abolition of Slavery (Pennsylvania, 1780). The article offers
analysis of these documents, with the emphasis on catalogue of human and civil
rights and liberties.

But on the other side, ideals and principles proclaimed in the documents abo-
ve had their limitations, accruing from the social and economical differences of
that time society. Self-evident truths such as equality of people, liberty or certain
unalienable rights were not for guaranteed for everyone and the american society
had to pass a long way until it will be so.
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KOMPARACE POSTAVENÍ HLAVY STÁTU VE VÝMARSKÉ
REPUBLICE A ČESKOSLOVENSKU

MILAN CIGÁNEK
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Abstrakt

Článek pojednává o zásadních otázkách postavení hlavy státu ve Výmarské
republice a v prvorepublikovém Československu, zaměřuje se na rozdíly v ústav-
něprávní úpravě v obou republikách. Významná část je pak věnována rozboru
pravomocí ří�ského prezidenta dle článku 48 Výmarské ústavy. Ten představoval
významný prvek v ústavněprávní výstavbě státu a spolu s jinými faktory přispěl
k pádu demokratického zřízení a nástupu nacismu.

CIGÁNEK, Milan: Komparace postavení hlavy státu ve Výmarské re-
publice a Československu. HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 3,
s. 65 - 82.

Úvodní poznámky � historický a společenský kontext

Srovnávací analýza postavení hlavy státu v meziválečném Německu
(přesněji do roku 1933) a prvorepublikovém Československu představuje �
zasazena do společenského kontextu � velmi efektivní způsob poznání dějin-
ných i právních souvislostí, které se ve svých důsledcích projevily zcela od-
li�ným směřováním obou republik ve 30. letech 20. století. Vhodnost pro
komparaci se z hlediska metod vědecké práce zjevně nabízí: Oba státy se
v poválečné éře vydaly cestou, ji� z dřívěj�í doby neznaly. Byla-li v�ak první
republika od počátku hou�evnatě budována na demokratickém principu,
společenská poptávka v Německu směřovala k navyklé ideji koncentrované-
ho vedení státu. V tomto ohledu sehrála zásadní roli historická zku�enost.
Jestli�e Čechoslováci stavěli nový stát takřka na zelené louce (a do značné
míry jako protivu uspořádání rakousko-uherského), pak v Německu zname-
nala prohraná válka přetr�ení historické kontinuity, její� základy byly polo-
�eny ji� na Vídeňském kongresu a spočívaly v monarchistickém principu vý-
stavby státu. Tento model legitimace k moci sice ztroskotal v zákopech
světové války, nadále v�ak přetrvával jako za�itý a přirozený modus vivendi
uspořádání vztahu společnosti a státu.1 Není proto divu, �e vět�ina teoretiků
státního práva a později i národní shromá�dění ve Výmaru snadno podlehly

                                                            
 1 K tomu podrobněji viz např. GROH, Dieter: Negative Integrationen und revolutio-

närer Attentismus: Die Sozialdemokratische am Vorabend des ersten Weltkrieges.
Berlin, 1973, passim.
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představě mocenského vakua, je� by snad nastalo při absenci silné, nyní ji�
republikánské hlavy státu. Tento přístup neměl mnoho společného s doktrí-
nou moderního právního státu, naopak svými kořeny vězel hluboko v císař-
ství, kde byl hegemon moci jednoznačně určen personou císaře � vládce. Ve
funkcích navíc setrval byrokratický establishment bývalého re�imu, co� sice
bylo dáno praktickými důvody, nicméně ve svém důsledku přispělo k vytvo-
ření �republiky bez republikánů�, státu, který byl v době krize ka�dý ochoten
zničit, ale téměř nikdo podpořit.2

Naproti tomu v dějinách Čechů a Slováků představuje tzv. první republika
zásadní historický fenomén, který ani s odstupem času neztrácí na významu.
Představuje měřítko hodnot v oblasti politické, mezinárodně politické, spole-
čenské i kulturní. Ve druhé polovině 30. let představovala ve střední Evropě
zcela osamocenou enklávu demokracie a její zánik za asistence západních
velmocí je neoddělitelnou a tragickou součástí evropských dějin. �lo přitom
o první krok k rozpoutání daleko hor�í katastrofy, ne� přinesla první světová
válka.3

Za ilustrativní shrnutí pova�ujeme charakteristiku historika Zdeňka Kár-
níka, který psal, �e �Československo se stalo výspou, či spí�e varietou západ-
ní demokracie ve středu Evropy a barbarská diktatura nacismu ho od ní od-
dělila. Pro�ívalo si svou pacifistickou iluzi ve světě, který byl mnohem hor�í,
ne� s jakým jeho tvůrci počítali. Trpělo ji ale nejen proto, �e tou cestou �ly
západní demokracie, nýbr� i proto, �e se nikdy nezabývalo my�lenkou na
útok. Chtělo si uchovat demokracii, i kdy� její opu�tění by asi na nějaký čas
poskytlo prospěch�.4 V této souvislosti uvádíme i úvahu Masarykovu o obra-
ně demokracie, ji� ve své komparaci připomíná Harna: �Ze stanoviska mrav-
ního jednotlivci i společenským celkům je dovoleno bránit se proti násilí�
Humanitní program nehlásá, �e máme proti násilí slo�it v ruce v klín; naopak
�ádá abychom násilí odporovali a abychom odporovali v�emo�ně��. Demo-
kracie se tedy nemá beze zbytku vzdát mocenských prostředků, je v�ak třeba
pečlivě vá�it, zda jsou prostředky obrany z hlediska demokracie legitimní či
ji� překračují onu tenkou hranici znamenající posun k jejím omezení či pře-
konání. V ka�dém případě v�ak, jakmile se demokratický re�im uchýlí, byť

                                                            
 2 STOLLEIS, Michael: A History of Public Law in Germany, 1914 � 1945. Oxford :

Oxford University Press, 2004, s. 47 - 53.
 3 HARNA, Josef: Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. století.

Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2006, s. 11.
 4 KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918 � 1938). Díl třetí:

O pře�ití a o �ivot. Praha : Libri, 2003, s. 292.
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oprávněně, k u�ití moci, je odpůrci v�dy obviňován právě z poru�ování zásad
demokracie.5

Při jistém zjednodu�ení lze tedy říci, �e pro Čechoslováky znamenala ne-
závislá republika maximum mo�ného i chtěného, pro valnou část Němců byla
naopak dítětem prohrané války a symbolem ztrát. Rozdílnost v přístupu se
projevila v různě pojatém systému brzd a rovnovah v obou státech, je� ve
spojení s dal�ími okolnostmi přispěly k destrukci demokracie na straně jedné
a její účelné obraně v Československu na straně druhé. Jedině vzebrubná
analýza obdobných právních institutů (v předkládané materii hlavy státu)
a společenskopolitického kontextu v obou republikách je � dle na�eho názoru
� způsobilá účelně a nezkratkovitě osvětlit brzký pád výmarského ústavního
zřízení, stejně jako (relativní) odolnost československé demokracie erga
omnes a� do Mnichova, resp. protektorátu.6

Teze k mocenské organizaci

Společně s rolí politických stran a pozicí parlamentu představuje postave-
ní prezidenta republiky významné, ústřední téma fungování výmarské demo-
kracie. Tato skutečnost je dána hned několika příčinami, které ze své podstaty
deformovaly klasické pojetí parlamentarismu a vytvářely systém strukturních
chyb, které přispěly k pádu republiky. Máme na mysli předev�ím zvolený
způsob přímé legitimace lidovým hlasováním, je� ve spojení s pravomocemi
vůči Reichstagu a nouzovým zákonodárstvím vytvářel z hlavy státu �náhrad-
ního císaře� a arbitra společenských rozporů ve státě. Zvlá�tě nepatřičný roz-
sah nouzových pravomocí nutno pova�ovat za rozhodující faktor na cestě
k nacistické diktatuře a pádu republikánského zřízení státu. Dobře to vyjádřil
                                                            
 5 HARNA, J.: Krize, s. 8; závěr zmíněný in fine uvedeného odstavce je stále platný �

z poslední doby viz reakce v souvislosti s rozhodnutím Nejvy��ího správního sou-
du České republiky o zru�ení Dělnické strany.

 6 V těchto souvislostech jen zdůrazňuje neoddělitelnost práva od společenského vý-
voje (resp. historické zku�enosti), který v mnoha směrech poznamenal mo�né smě-
ry vývoje v obou republikách ji� při jejich vzniku a to dost mo�ná více ne� platné
právo samo. Výchozím principem autorova přístupu k tématu je přesvědčení
o tom, �e skutečný smysl má a� působení práva ve skutečném �ivotě, nikoli psané
právo jako pozitivistická �hodnota sama o sobě�. Uvědomíme-li si tato východis-
ka, pak nás nikterak nepřekvapí skutečnost, �e tatá� norma mů�e být s ohledem na
vněj�í podmínky tu zdrojem ochrany a stabilizace určitého řádu, jindy zas prvkem
působícím intenzivně k jeho rozvratu. Příkladem je aplikace článku 48 Výmarské
ústavy za prezidentství Eberta, který jej vyu�íval vcelku důsledně k upevnění auto-
rity státu a veřejné bezpečnosti, naproti tomu v rukou Hindenburga a jeho kamarily
se toto�né ustanovení stalo symbolem rozvratu výmarského státoprávního uspořá-
dání a je dodnes (byť zkratkovitě) pova�ováno za hlavní důvod ztroskotání pová-
lečné demokracie v Německu.
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Carl Schmitt7, který psal, �e skutečným vládcem je ten, kdo ovládá mimořád-
né pravomoci.8

Formálněprávně silná pozice prezidenta byla je�tě zvýrazněna neschop-
ností politických stran převzít odpovědnost za stát.9 Obrovský problém spo-
číval v mnohdy nevyjasněném vztahu (i koaličních stran) k vládě, který byl
závislý na nepředvídatelných mocenských posunech uvnitř jednotlivých par-
tají. Situaci výtečně vystihuje konstatování Gustava Stolpera10, který hovořil
o koalici ministrů, nikoliv koalici politických stran.11 �iroce roz�ířená nespo-
kojenost s partajními �arvátkami a parlamentní formou vlády tak postupně
otevírala cestu k neskrývané transformaci systému na autoritářský prezident-
ský re�im.12

                                                            
 7 Carl Schmitt (1888 � 1985): německý státovědec a politický filosof, označovaný

jako �korunní právník� Hitlerovy Třetí ří�e. Zastánce prezidiálního re�imu a po-
zději nacistického přístupu k právu. Ztoto�ňoval se s my�lenkou Vůdce jako nej-
vy��ího soudce ve státě, obhajoval opatření ospravedlňující masakr příslu�níků
jednotek SA z léta 1934 (tzv. noc dlouhých no�ů). V podrobnostech viz např.
BELLING, Vojtěch: Byl Carl Schmitt nebezpečným člověkem nebo jsou nebezpeč-
né jeho texty? MF Dnes, příloha Kavárna, 12. 9. 2009.

 8 MOMMSEN, Hans. The Rise and Fall of Weimar Democracy. North Carolina :
UNC Press, 1998, s. 57.

 9 Strany se ukázaly jako zcela nepřipravené na skutečnou politickou odpovědnost.
Za éry císařství, kdy představovaly trpěný prvek v systému autoritativního přístupu
k vládě, si navykly zastávat krajně ideologická stanoviska, je� nyní nebyly schop-
ny opustit a vytvářet praktickou politiku státu v koaličních vládách. Důsledky se
ukázaly v období krizí, kdy se politické strany začaly samy vyřazovat z procesu
politického rozhodování a hledaly východisko v odbornických kabinetech s osla-
benou partajní vazbou nebo v závěrečné státní krizi v prezidiálních kabinetech
spočívajících zcela na důvěře prezidenta (MORAVCOVÁ, Dagmar: Výmarská re-
publika, Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006, s. 216).

10 Gustav Stolper (1888 � 1947): německý ekonom, novinář a liberální politik anga-
�ovaný v Německé demokratické straně (DDP, Deutsche Demokratische Partei),
člen Reichstagu mezi léty 1930 � 1933. Po nástupu nacistů k moci emigroval do
Spojených států. Zde mimo jiné působil jako poradce Herbertem Hooverem řízené
komise, je� se zabývala poválečnou hospodářskou situací v Německu a Rakousku.
V roce 1947 Hoovera doprovázel při jeho náv�těvě Německa jako referent. Pod-
robněj�í informace viz např. <http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Stolper> [cito-
váno ze dne 19. 4. 2010].

11 Stolper v roce 1929 uvedl: �What we have today is a coalition of ministers, not
a coalition of parties. There are no government parties, only opposition parties.�
[To, co dnes sledujeme ve vládě, je koalice ministrů, nikoli politických stran. Nee-
xistují �ádné vládní strany, jen opoziční partaje (překlad M. C.)]. Citováno dle
PRICE, Morgan � ROSE, Tania: Dispatches from the Weimar Republic: Versailles
and German Fascism. London : Pluto Press, 1999, s. 186.

12 KOLB, Eberhard: The Weimar Republic. London : Routledge, 1992, s. 67.



HTI č. 3/2010

69

Zvlá�tě v anglické literatuře četně pou�ívané označení �party system�
[pluralitní stranický systém, resp. stát] se v poválečném Německu stalo sym-
bolickou frází pro maření vládních záměrů, vnitřní rozpory, společenskou pa-
ralýzu a egoistickou politiku vlastních parciálních zájmů.13 Pro ka�dého, kdo
viděl stát jako průsečík jednotné vůle občanstva, představovaly politické
strany zdroj nejednotnosti přispívající k rozdělení národa. My�lenka o svo-
bodné soutě�i názorů v parlamentu pak byla odmítnuta jako liberální iluze,
která neodpovídá realitě politického �ivota společnosti.14

V těchto souvislostech se jeví přínosným srovnání se situací v Českoslo-
vensku. Zde se vývoj politického stranictví ubíral zrcadlově opačným smě-
rem a navazoval na předválečné tradice etablovaných politických struktur
stře�ících národní zájmy v rámci rakouské monarchie (podrobněji viz ní�e).
Ji� prozatímní ústava schválená Národním výborem 13. listopadu 1918 (zá-
kon č. 37/1918 Sb. z. a n.) tendovala pod vlivem revolučního nad�ení k nor-
mování silného postavení zákonodárného tělesa (tedy a contrario k vývoji
v Německu) a postavení hlavy státu významně omezovala. Národní shromá�-
dění volilo prezidenta i vládu, která byla parlamentu odpovědna ze své čin-
nosti. K vyslovení nedůvěry vládě stačila při hlasování prostá vět�ina hlasů.
Prezident disponoval taxativně a velmi úzce vymezenou pravomocí (§ 10,
11), do ní� patřily převá�ně reprezentativní a méně záva�né úkoly hlavy stá-
tu. Tyto navíc měly být potvrzeny spolupodpisem příslu�ného ministra.
K přehlasování suspenzivního veta stačila ve sněmovně prostá vět�ina hla-
sů.15 Podle § 10 prozatímní ústavy prezident zastupoval stát navenek, byl
nejvy��ím velitelem vojska, přijímal vyslance, vypovídal podle usnesení NS
válku a předkládal mu sjednaný mír ke schválení, jmenoval důstojníky, státní
úředníky a soudce od VI. hodnostní třídy nahoru, měl právo prominout nebo
zmírnit trest, stejně jako nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo či ji� za-
hájené řízení bylo zastaveno.

                                                            
13 V tomto ohledu se nabízí srovnání s fungováním tzv. Pětky v Československu. Ta

představovala mimoústavní uskupení vůdců hlavních československých stran, resp.
koordinační orgán k zaji�tění zdárné práce parlamentu. Za ilustrativní vysti�ení
povahy Pětky pova�ujeme zprávu britského vyslance sira George Clerka, který do
Londýna v roce 1921 napsal: Pětka stran vykazuje nedostatek jakýchkoli společ-
ných zájmů a společně sdílí jen pevné odhodlání udr�et integritu státu proti pod-
vratným �ivlům, na jedné straně pangermánského hnutí v Deutsch�Böhmen, na
druhé straně komunistů. Řád a pořádek se jí daří udr�ovat předev�ím vzhledem
k esenciální solidaritě českého národa v oblastech týkajících se mezinárodních či
domácích národnostních otázek (KLIMEK, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny
české, svazek XIII., 1918-1929. Praha : Paseka, 2000, s. 227 - 229).

14 STOLLEIS, M.: A History, s. 82 - 86.
15 MALÝ, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Pra-

ha : Linde, 2005, s. 330 - 332.
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Pozděj�í změny sice postavení prezidenta posílily, neznamenaly v�ak
v �ádném případě příklon k takovému postavení hlavy státu, je� by jí umo�-
ňovalo uzurpaci moci včetně realizace politiky nezávislé na vůli parlamen-
tu.16 Mnohem více se jednalo o korekci porevolučního nad�ení pro zastupitel-
ský princip, kdy Národní výbor (posléze roz�ířený na Národní shromá�dění)
byl nad�eně a spontánně přijímán jako přirozený reprezentant v�eho lidu a te-
dy (svého druhu) hegemon moci ve státě.17 V intencích druhé novely proza-
tímní ústavy pak prezidentské pravomoci konstruovala i ústavní listina z roku
1920 (z. č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina Českoslo-
venské republiky).

Ústavněprávní úprava

Výmarská ústava upravuje postavení prezidenta republiky převá�ně v třetí
kapitole prvé části nazvané Der Reichspräsident und die Reichsregierung.18
Prezident republiky se své funkce ujímal na sedmileté funkční období, při-
čem� ústava zároveň připou�těla jeho opětovné zvolení. Korelátem přímé
volby prezidenta byla mo�nost jeho odvolání hlasováním v plebiscitu. Tento
postup navrhoval ří�ský sněm, který se na něm musel usnést dvou třetinovou
vět�inou v�ech hlasů. Usnesení Reichstagu znamenalo překá�ku dal�ího vý-
konu úřadu prezidentem. Pozitivní výsledek referenda pak ústava pova�ovala
za znovuzvolení, s ním� bylo spojeno obligatorní rozpu�tění sněmu (čl. 43).

Prezident zastupoval Ří�i v mezinárodněprávních vztazích, uzavíral jejím
jménem spojenecké pakty a jiné smlouvy, pověřoval a přijímal vyslance.
Spojenectví a smlouvy s cizími státy dopadající do sféry ří�ského zákonodár-
ství vy�adovaly ke své platnosti souhlas Reichstagu (čl. 45). Prezident jme-
noval a propou�těl ří�ské úředníky a důstojníky, nestanovil-li zákon jinak.
Výkon těchto pravomocí mohl přenést a vykonávat je prostřednictvím pří-
slu�ných ří�ských úřadů (čl. 46). Prezident byl nejvy��ím velitelem armády,

                                                            
16 Změnu tohoto přístupu (nikoli v�ak extrémní) přinesla druhá novela prozatímní

ústavy (z.č. 271/1919 Sb. z. a n.). Prezident získal pravomoc jmenovat a rozpou�tět
vládu, určovat, kteří její členové budou řídit jednotlivé resorty, předsedat schůzím
vlády a účastnit se jich. Mohl také vy�adovat zprávy od jednotlivých ministrů
a zvát si je k poradám. Vláda nadále neměla pevně stanovený počet členů (doposud
17 ministrů), z dřívěj�í závislosti na parlamentu zůstalo hlasování o nedůvěře, ov-
�em ji� za ztí�ených podmínek (Tamté�, s. 333 - 334).

17 Ji� 19. října 1918 Národní výbor deklaroval, �e je �dnes jediným legálním předsta-
vitelem vůle celého českého národa a v�ech jeho stran�. V článku 1 recepční nor-
my (z.č. 11/1918 Sb. z. a n.) pak jednoznačně prohla�uje sebe sama za orgán jed-
nomyslné vůle národa a vykonavatele státní svrchovanosti (KLIMEK, A.: Velké
dějiny, s. 23 - 24).

18 Viz čl. 41-51, dále také čl. 25, 53, 59, 70, 72-74, 76.
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disponoval právem udílet amnestii. Jeho akty podléhaly kontrasignaci ří�ské-
ho kancléře, resp. odpovědného ministra vlády. Ta se vztahovala i na výnosy
prezidenta související s jeho postavením vrchního velitele armády a byla
předpokladem nabytí platnosti dotčených aktů. Ústava s ní rovně� spojovala
převzetí odpovědnosti za dané rozhodnutí.

Pro případ zaneprázdnění či překá�ek ve výkonu funkce zastupoval hlavu
státu ří�ský kancléř (čl. 51). Byl-li zde předpoklad del�ího trvání takové in-
dispozice, odkazovala ústava na předpis jednoduchého práva. Tím byl zákon
z 10. března 1925 (RGBl. I. S. 17) o zastupování ří�ského prezidenta.19 Ten
reagoval předev�ím na situaci po smrti prezidenta Eberta20 a přená�el prezi-
dentské pravomoci na předsedu Ří�ského soudu Dr. Waltera Simonse, který
tuto pozici vykonával do 12. května 1925, kdy se úřadu ujímá na první
funkční období zvolený Paul von Hindenburg.21 V prosinci 1932 byl článek
51 ústavy novelizován, přičem� prezident neměl být nadále zastupován
kancléřem, ale předsedou Ří�ského soudu. To platilo i pro případy dlouhodo-
běj�í indispozice hlavy státu.

                                                            
19 Zákon přístupný on-line na <http://www.documentarchiv.de> [citováno ze dne 10.

3. 2010].
20 Friedrich Ebert (1871 � 1925): člen Sociálnědemokratické strany Německa (SPD),

od roku 1913 její předseda. V listopadu 1918 převzal od posledního císařského
kancléře Maxe Bádenského vládu. 11. února 1919 byl Národním shromá�děním
zvolen prvním prezidentem Výmarské republiky, v říjnu 1922 pak potvrzen na dal-
�í tři roky. Zemřel v úřadu. Jeho éra je zpravidla dávána za příklad relativně (!)
uvá�livého přístupu k výkonu prezidentské funkce, beze snah obcházet parlament-
ní struktury a v nich zasedající zástupce lidu. Protivou vý�e nastíněného je realiza-
ce prezidentských pravomocí Hindenburgem, zvlá�tě po pádu sociálnědemokratic-
ké vlády kancléře Hermanna Müllera (MÜLLER, Helmuth a kol.: Dějiny Němec-
ka. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 235).

21 Paul von Hindenburg (1847 � 1934): armádní generál, vítěz od Tannenbergu
a Mazurských jezer, od konce srpna 1916 (spolu s Ludendorffem) převzal vrchní
vojenské velení (OHL, Oberste Heeresleitung), které si vybudovalo silnou pozici
vůči vládě i císaři. Po válce se podílel na vzniku legendy o ráně dýkou do zad, ji�
měly nastupující politické struktury u�tědřit hrdině bojující armádě. Tím byla vina
za válečnou porá�ku svalena na civilní sféru a umo�nila uchovat mýtus armádní
velikosti. Po Ebertově smrti zvolen v dubnu 1925 prezidentem, na jaře 1932 man-
dát obhájil. Jmenováním Heinricha Brüninga kancléřem (bez účasti parlamentu)
zahájil v březnu 1930 pozvolný proces eroze parlamentního systému. Ten pokra-
čoval i za vlád kancléřů Papena a Schleichera a vyvrcholil jmenováním Adolfa
Hitlera kancléřem 30. ledna 1933. K upevnění nacionálněsocialistické vlády přis-
pěl Hindenburg podepsáním nařízení na ochranu národa a státu z 28. února 1933
(po po�áru Ří�ského sněmu). Po jeho smrti 2. srpna 1934 převzal úřad hlavy státu
sám Hitler (Tamté�, s. 252 - 253).
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K velmi významným pravomocem prezidenta patřilo právo jmenovat
a odvolávat kancléře a dle jeho návrhu jednotlivé ministry vlády (čl. 53).
Nutno říci, �e hlava státu v tomto ohledu nebyla vázána prakticky �ádnými
objektivními důvody a v návaznosti na tento závěr logicky disponovala vol-
ným uvá�ením, kdy svého práva vyu�ije. To ve svých důsledcích vytvářelo
paralelní odpovědnost vlády, která vedle důvěry dolní komory potřebovala ke
svému pře�ití je�tě dobré vztahy s prezidentem. Ten přitom vzhledem k okol-
nostem právním i společenským po�íval silněj�ího postavení ne� sněm, který
mohl dle článku 25 ústavy rozpustit a vypsat nové volby.22 Reichstag byl dle
čl. 59 ústavy oprávněn ve jménu Ří�e ob�alovat před soudním dvorem
(Staatsgerichtshof) prezidenta, kancléře i jednotlivé ministry, pokud zaviněně
poru�ili ústavu nebo ří�ské zákony. Dotčený návrh musel být podepsán nej-
méně 100 členy Reichstagu a vy�adoval souhlas vět�iny nutné ke změně
ústavy.23

Z pohledu komparace s ústavním postavením prezidenta v Českosloven-
sku nutno první rozdíl hledat ji� v samotné volbě. Ta byla za první republiky
nepřímá, tzn. na společné schůzi obou komor parlamentu (§ 38 ústavy
1920).24 Ji� z této skutečnosti vyplývá, �e postavení prezidenta bylo spí�e ce-
remoniálního charakteru, který nevy�adoval přímou legitimaci lidem. Ústavní
listina zjevně přejímá francouzský vzor ustavení hlavy státu (čl. 2 úst. zákona
z 25. února 1875) a opomíjí americkou tradici (volba národem). Proč byl
zvolen právě tento model, napovídá vládní důvodová zpráva s odkazem na
dosavadní právní stav (snad aklamace Masaryka po válce) i potřebu jednodu-

                                                            
22 K vyu�ití pravomoci dle článku 25 a rozpu�tění Reichstagu do�lo nařízením prezi-

denta z 13. března 1924, 20. října 1924, 31. března 1928, 18. července 1930, 4.
června 1932, 12. září 1932 a 1. února 1933. Podíváme � li se např. na rozpu�tění
sněmu v roce 1930, pak důvodem bylo usnesení Reichstagu, kterým po�adoval,
aby prezidentská nařízení z 16. července 1930 (týkala se krytí státního rozpočtu
a povolení daně z nápojů) pozbyla právní moci. Prezidentovi nezbylo ne� této �á-
dosti vyhovět (viz čl. 48 odst. 3 ústavy Die Maßnahmen sind auf Verlangen des
Reichstags außer Kraft zu setzen), vzápětí v�ak vyu�il své pravomoci a Reichstag
rozpustil.

23 V podrobnostech viz Gesetz über den Staatsgerichthof vom 9. Juli 1921 (RGBl. S.
905).

24 Volen mohl být státní občan republiky s pasivním volebním právem do poslanecké
sněmovny, který dosáhl nejméně 35 let věku. K platnosti volby bylo třeba přítom-
nosti nadpoloviční vět�iny úhrnného počtu členů obou komor parlamentu a ke
zvolení bylo třeba získat 3/5 hlasů přítomných zákonodárců. Nevedla � li dvojí
volba k cíli, konala se u��í volba mezi těmi dvěma kandidáty, kteří obdr�eli nejví-
ce hlasů. Zvolen byl ten, kdo dostal více hlasů, v případě stejného zisku rozhodo-
val los. V podrobnostech viz § 56, 57 úst. listiny 1920 a prováděcí zákon č.
161/1920 Sb. z. a n., o volbě prezidenta republiky.
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chého a účelného postupu, který nebude vyvolávat neklid v národě.25 Volební
období trvalo stejně jako v Německu sedm let. V podrobnostech bylo při-
pu�těno jedno opětovné zvolení bezprostředně po sobě, jinak přicházela
v úvahu kandidatura opět a� po uplynutí sedmi let od konce druhého mandá-
tu. Toto ustanovení se nevztahovalo na prvního prezidenta republiky, tedy
Tomá�e Garrigua Masaryka (§ 58 odst. 4). Znění § 58 úst. listiny 1920 nutno
pova�ovat za právně komplexněj�í, resp. výkladově pochopitelněj�í úpravu,
ne� kterou volí německý ústavodárce v čl. 43 Výmarské ústavy. Výraz �Wie-
derwahl ist zulläsig� bez uvedení dal�ích podrobností dává spí�e tu�it mo�-
nost nikterak omezených opakovaných nominací stávající hlavy státu.
Částečně jiné ře�ení volí československý ústavodárce i pro případ indis-

pozice prezidenta. Dle § 60 platí, �e výkon jeho funkcí příslu�í vládě, která
mů�e pověřit svého předsedu jednotlivými úkony. Trvá-li tento stav déle ne�
�est měsíců, pak se mů�e vláda za přítomnosti tří čtvrtin svých členů usnést,
�e předlo�í Národnímu shromá�dění návrh na zvolení prezidentova náměstka,
jeho� úřad trvá, dokud překá�ka nepomine (§ 61).26 Pro volbu náměstka pla-
tila stejná pravidla jako pro volbu hlavy státu. Po celou dobu existence první
republiky tento institut v praxi vyu�it nebyl. Zajímavé v�ak je, �e ji� při tvor-
bě konstituce bylo v ústavním výboru uva�ováno o tom, nemá � li prezident
podle amerického vzoru mít stálého zástupce. Tento záměr byl nakonec za-
mítnut s ohledem na americké zku�enosti, kde stálý prezidentův zástupce na-
chází jen malé mo�nosti uplatnění a je převá�ně chápán jako �více ozdoba,
ne� u�itečný politik�27 Vedle zastupování prezidenta ve výjimečných přípa-
dech, pova�ujeme za nutné zdůraznit i § 58 odst. 5, v něm� je normováno, �e
dřívěj�í prezident zůstává ve funkci, dokud nebyl zvolen prezident nový.
Z toho vyplývají dva významné závěry: předev�ím v těchto případech nedo-
cházelo k přechodu prezidentských pravomocí na vládu, resp. návětí § 60
(pokud nový prezident není zvolen) dopadá pouze na případy skončení man-
dátu stávajícího prezidenta smrtí či vzdáním se, nikoliv v�ak ji� plynutím ča-
su.

Dle § 70 prezident republiky jmenuje a propou�tí předsedu a členy vlády.
Stanovuje také, který z členů vlády řídí jednotlivá ministerstva (§ 72). Srov-
náme-li toto znění s čl. 53 Výmarské ústavy (Der Reichskanzler und auf sei-
nen Vorschlag die Reichsminister werden vom Reichspräsidenten ernannt
                                                            
25 BAXA, Bohumil: Ústavní listina československé republiky a vliv cizích ústav.

[s.l.], s. 21 - 22.
26 O tom, zda je zaneprázdněn nebo nemocen, rozhodoval v prvé řadě prezident sám,

byl-li schopen alespoň takového rozhodnutí. O pominutí překá�ky, která předsta-
vovala rezolutivní podmínku mandátu prezidentova tajemníka, rozhodovala vláda
(WEYR, Franti�ek � NEUBAUER, Zdeněk: Ústavní listina Československé re-
publiky. Její znění s poznámkami. Praha : Nakladatelství Orbis, 1931, s. 43 - 44).

27 Tamté�, s. 167.
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und entlassen) dospějeme k odli�né proceduře v obou státech, kdy Weyrův
komentář vykládá § 72 v tom smyslu, �e je plně věcí prezidentovou, aby po
poradě se zástupci v Národním shromá�dění a s ohledem na parlamentní vět-
�inu, o ni� se hodlá vláda opírat, vybral vhodné osobnosti, které pověří říze-
ním jednotlivých ministerstev.28 Samozřejmým se přitom rozumí, �e se tak
děje i po dohodě s předsedou vlády. Mimochodem § 18 prozatímní ústavy re-
publiky československé, znovu formulovaný novelou č. 271 z roku 1919, se
přibli�oval německému pojetí a zněl, �e prezident stanoví po návrhu předse-
dy vlády, který z jejích členů řídí jednotlivé úřady. Tato formulace byla
ústavním výborem pokládána za zbytečnou s konstatováním, �e dotčené per-
sonálie představují jednoznačně agendu prezidenta.29

Zásadní rozdíl v postavení hlavy státu v Německu a v Československu
v�ak nespatřujeme ve způsobu legitimace mocenského postavení, ani ve for-
málně odli�ném rozsahu pravomocí při sestavování vlády. Rozhodující úlohu
na tomto poli sehrával institut nouzových pravomocí ří�ského prezidenta, kte-
rý ho opravňoval k �iroké legislativní akci (nejen) v případech, kdy vyu�íval
své ústavní pravomoci k rozpu�tění sněmu, resp. odvolání vlády.
Československý prezident sice takté� disponoval oprávněním rozpustit

parlamentní sněmovny (§ 31), případně zasahovat do slo�ení kabinetu (§ 70),
av�ak realizace takového kroku nebyla sto významně ovlivnit mocenské po-
stavení, je� mu připisovala ústava. Předně dle § 54 činil v době od rozpu�tění
některé sněmovny do jejího opětovného sejití neodkladná opatření a vykoná-
val dozor nad mocí vládní a výkonnou 24 členný výbor slo�ený z 16 členů
sněmovny poslanecké a 8 senátorů. Věcná působnost výboru navíc byla
z ústavy samé omezena tak, �e nebyl oprávněn volit prezidenta nebo jeho
náměstka, měnit ústavní zákony, ukládat svými opatřeními nové trvalé fi-
nanční povinnosti občanům, roz�iřovat brannou povinnost, trvale zatě�ovat
státní finance, zcizovat státní majetek nebo dávat souhlas k vypovězení vál-
ky.30

Z uvedeného vyplývá, �e ústava počítala s takovým ře�ením, které se
zcela vyhýbalo posilování postavení prezidenta na úkor moci zákonodárné
a velmi usilovala o zachování rovnováhy i v případech nezasedání, resp. roz-
                                                            
28 Jinou věcí je, �e aplikace článku 53 Výmarské ústavy byla do značné míry podmí-

něna silným postavením prezidenta, který neváhal uplatňovat svoji autoritu
i v otázkách vládních personálií. Přesvědčil se o tom např. sociálnědemokratický
kancléř Hermann Müller, jemu� Hindenburg odmítl jmenovat vicekancléřem Wir-
tha a naopak trval na setrvání generála Groenera na pozici ministra armády.

29 WEYR, F. � NEUBAUER, Z.: Ústavní listina, s. 173.
30 Vedle Stálého výboru třeba připsat velký význam § 55 úst. listiny 1920, který

omezuje nařizovací vládní působnost, kdy� uvádí, �e nařízení lze vydávat jen
k provedení určitého zákona a v jeho mezích; v podrobnostech viz tamté�, s. 41,
174 - 175.
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pu�tění parlamentu. Prezident tak prakticky neměl �ádné prostředky, kterými
by mohl vytvářet mocenskou strukturu uzurpující a vykonávající moc nezá-
visle na parlamentu.

Toto tvrzení lze snadno osvětlit na jednoduchém příkladu. Jazykovým
výkladem §§ 70 a 72 snadno dospějeme k formálnímu závěru, �e vládní tým
mohl de iure sestavit prezident plně dle svého uvá�ení bez konzultací se stra-
nami parlamentní vět�iny a jmenovaným předsedou vlády.31 Z povahy věci je
patrné, �e takový postup by hlava státu volila s cílem dosáhnout takového
personální slo�ení kabinetu, v něm� zasednou osobnosti ochotné vykonávat jí
zamý�lenou politiku. Takový prezidiální kabinet sestavený bez ohledu na
parlamentní poměry (výsledky voleb, koaliční potenciál stran apod.) v�ak
neměl reálnou �anci na dlouhodobé trvání. Předev�ím mu poslanecká sně-
movna mohla vyslovit ve smyslu § 75 nedůvěru, která znamenala obligatorní
demisi vlády (§ 78) a ji� prezident nemohl nepřijmout (viz Weyr, Neubauer,
s. 172). Dále kabinetu nesvědčilo jakékoli oprávnění k výjimečné legislativní
akci mimo parlamentní struktury (viz omezení nařizovací moci v § 55). Bez
podpory koaličních stran tak zcela postrádal nástroj, kterým mohl souladně
s ústavou prosazovat vlastní linii politiky státu. S ohledem na existenci Stálé-
ho výboru pak �změnu k lep�ímu� neslibovala ani odvetná reakce hlavy státu
v podobě rozpu�tění parlamentu. I v tomto případě se centrum legislativních
pravomocí nadále nacházelo zcela mimo exekutivní struktury státu.

Poslední zmínku o postavení československého prezidenta věnujeme tzv.
Hradu. Jednalo se o mocenskou strukturu sui generis, vytvářenou kolem Ma-
saryka a ministra zahraničí Edvarda Bene�e. Byl to, podobně jako Pětka vůd-
ců politických stran, svébytný český fenomén.32 Moc a váha Hradu kolísaly
v závislosti na vývoji zápasu mezi prezidentem a partajemi o vymezení sfér
vlivu. Pokusy o informační blokádu Hradu byly vyře�eny vytvořením aparátu
k získávání politických informací jak úřední, tak neúřední cestou. Do obáva-
né hradní informační sítě se zapojovali i někteří vysocí státní úředníci, funk-
cionáři řady organizací a spolků a samozřejmě �urnalisté. Ov�em jak briskně
poznamenal Jiří Stříbrný, vedle tak silné individuality, jakou byl Masaryk,
nemohlo vyrůst skutečné kancléřství, neboť prezident si vět�inu důle�itých
věcí vyřizoval sám. Německý historik M. Alexander viděl v Hradu symbol
                                                            
31 Je samozřejmé, �e systematický a teleologický výklad těchto ustanovení logicky

nasvědčuje jinému závěru. Prezident je povinen se z povahy své funkce chovat tak,
aby jeho kroky nevedly k blokování jiných ústavních institucí, tedy v tomto přípa-
dě parlamentu. Z tohoto důvodu je přinejmen�ím praktické konzultovat slo�ení
vlády se stranami parlamentní vět�iny, resp. s předsedou vlády.

32 Termín Hrad se bě�ně u�íval od počátku 20. let, a to hlavně jeho nepřáteli s nará�-
kami na dřívěj�í postavení císaře a jeho kamarily. Sám Masaryk proti pojmu dlou-
ho brojil, ale nakonec jej v soukromí sám začal pou�ívat (KLIMEK, A.: Velké dě-
jiny, s. 234).
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pro státní ideu československé republiky a její personifikaci v prezidentech
státu. Činnost Hradu i Pětky blahodárně působila na udr�ení demokracie ve
státě; jimi pou�ívané, často vynucené metody kabinetní politiky, zákulisních
dohadů a domluv v�ak ubíraly �karáty ryzosti� této demokracie.33

Článek 48 Výmarské ústavy a jeho dopady

Článek 48 Výmarské ústavy, upravující mimořádné pravomoci hlavy
státu, je často označován jako hlavní příčina selhání výmarské demokracie.
Tento závěr není prost zásadních zjednodu�ení a vy�aduje komentář. Je bez-
pochyby pravdou, �e mimořádné pravomoci dle článku 48 přiznávaly prezi-
dentovi v mocenském systému poměrně výsadní postavení, samy o sobě v�ak
nebyly schopny zavést autoritářský re�im hlavy státu. Jejich výklad musí re-
flektovat jak systematické postavení článku 48 v ústavním řádu republiky, tak
samotný obsahový rámec, který dle na�eho mínění zdaleka neotevíral cestu
k tak �iroké legislativní akci, které jsme svědky za prezidiálních vlád, a byl
soustavně zneu�íván k uzurpaci mocenského monopolu vlivovými skupinami
kolem prezidenta Hindenburga. John Finn připisuje vedle článku 48 zásadní
význam jednak volebnímu systému republiky, který důrazem na absolutní
proporcionalitu otevíral cestu k paralýze parlamentu a také právu prezidenta
rozpou�tět na základě subjektivního uvá�ení Reichstag, které kromě jiného
významně omezovalo sněmovní kontrolu aplikace článku 48. Přidáme-li ke
zmíněným koncepčním chybám omezenou funkčnost systému politických
stran, je� nepochopily státotvornou roli v novém systému a nadále převá�ně
zůstaly v krajně ideologických mezích, je� si navykly stře�it za starého re�i-
mu, pak se jeví nasnadě závěr o prezidentovi jako reálném mocenském he-
gemonovi a rozhodující společensko-politické síle uvnitř státu.34

V prvorepublikovém Československu prostor pro nouzovou akci Hradu
ve smyslu obdobném článku 48 Výmarské ústavy otevřen nebyl. Některé
z ústavních kautel proti takto nastavenému výkonu moci hlavou státu jsme
v podrobnostech uvedli vý�e. Ve třicátých letech docházelo přesto k jistým
posunům od �ryzí demokracie�. Ty vyvrcholily v červnu 1933, kdy byl přijat
po prudkém boji uvnitř koaličních stran zmocňovací zákon č. 95/1933 Sb. z.
a n., o mimořádné moci nařizovací, kterým se roz�iřovala pravomoc vlády na
úkor parlamentu.35 Byl výslovně omezen na hospodářskou sféru a rovně� do-
                                                            
33 Tamté�, s. 234 - 245.
34 FINN, John: Constitutions in Crizis: Political Violence and the Rule of Law. New

York : Oxford University Press US, 1991, s. 146.
35 K dal�ím významným předpisům, je� přes společenskou kritiku mířily k obraně

a zachování demokratického zřízení, patřila série zákonů z léta 1933, je� doplňo-
vala a zpřísňovala zákon na ochranu republiky z počátku dvacátých let (1923),
a také zákon o zastavování činnosti a rozpou�tění politických stran z října 1933. Ke
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plněn řadou zákonů politického charakteru, které chránily demokracii před
extremistickými skupinami i organizacemi, jejich� činnost mohla být zasta-
vena. Platnost zákona byla prodlu�ována a� do léta 1937. Zákon stanovil
přednost normativních aktů vydaných na jeho základě před ostatními akty
dopadajícími do stejné věcné oblasti úpravy. Formou těchto opatření bylo na-
řízení vlády. Těch bylo vydáno kolem tří set. Více ne� stovka se sna�ila stát-
ními zásahy ovlivnit ekonomiku v zemědělství, zbytek směřoval do oblasti
průmyslu a cel.36

Článek 48 byl − spolu s přímou volbou prezidenta i masivním prostorem
pro vox populi prostřednictvím referenda − chápán jako protiváha Reichsta-
gu. Po pádu císařství se roz�ířil napříč politickou reprezentací strach z parla-
mentního absolutismu. Max Weber37 za této situace začal prosazovat my�-
lenku silného lídra, který bude účinně vyva�ovat moc parlamentu a působit
jako arbitr společenských problémů. Preußova komise připravující republi-
kánskou ústavu odmítla Weberovu extrémní představu prezidenta nadaného
parlamentem nekontrolovanou velitelskou mocí vůči armádě (Kommandoge-
walt), av�ak souhlasila se závěrem, �e hlava státu má být legitimována lido-
vým hlasováním a vybavena silnými pravomocemi vůči sněmu. Po�adavek
vyslovení důvěry vládě ze strany dolní komory, měl zaručit jednotu systému
a omezovat postavení prezidenta.

Tato vize (ne)rovnováhy sil zůstala při projednání návrhu ústavy ve svém
základu nedotčena. Pozornost vět�iny delegátů byla upřena na omezení údaj-
né hrozby parlamentního absolutismu, přičem� skutečnost podobného nebez-
pečí ze strany hlavy státu byla opomíjena, resp. zcela absentovala politická
vůle a poptávka ji ře�it.38 Snahy Nezávislých (USPD, Unabhängige Sozial-
demokratische Partei Deutschlands) o úplné odmítnutí takto nastaveného

                                                                                                                                  
koncentrovanému úsilí o likvidaci demokracie tak docházelo a� v období po Mni-
chovu. V prosinci 1938 schválilo Národní shromá�dění zmocňovací zákon, který
umo�ňoval vládě po dobu dvou let nahrazovat zákony vládními nařízeními a měnit
ústavu. Tento akt je pova�ován za nejzřetelněj�í projev na cestě k autoritativnímu
státu (CIGÁNEK, Milan: Výmarská ústava 1919. Diplomová práce. Olomouc
2010, s. 145 - 146).

36 ČAPKA, Franti�ek: Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha : Libri, 1999, s. 663.
37 Max Weber (1864 � 1920): německý sociolog a ekonom, zakladatel Německé so-

ciologické společnosti, jeho úvahy se četně věnují nábo�enství, byrokracii a moci.
Vlivná persona při tvorbě Výmarské ústavy, svými názory významně ovlivnil také
Huga Preuße (k němu více pozn. č. 40).
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/638565/Max-Weber> [citováno ze
dne 19. 4. 2010]

38 CALDWELL, Peter: Popular Sovereignty and the Crisis of German Constitutional
Law: The Theory & Practice of Weimar Constiticionalism. Durham : Duke Uni-
versity Press, 1997, s. 67.
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systému dělby moci nebyly ostatními partajemi reflektovány. Dr. Oskar
Kohn39 se ve své argumentaci marně odvolával na �ivé zku�enosti z války,
kdy vojenské autority zneu�ívaly mimořádných pravomocí k razantním zása-
hům do základních práv a svobod. Varoval před naivní důvěrou, �e ten, kdo
bude ovládat výjimečné pravomoci, musí nutně usilovat o ochranu a zacho-
vání státu. Nicméně diskuze se nevedla o tom, zda prezidenta vybavit výji-
mečnými pravomocemi, ale výlučně o jejich mezích a věcném rozsahu.
Tvůrce ústavy Hugo Preuß40 pod Weberovým vlivem hovořil o nezbytnosti
takového ře�ení s ohledem na okolnosti vzniku státu, Dr. Bruno Ablass41 zase
o mocné zbrani v rukou prezidenta, která se zrodila z mimořádnosti na�í do-
by a ji� mu nemů�eme odebrat za �ádných okolností.42

                                                            
39 Oskar Kohn (1869 � 1934): člen Sociálnědemokratické strany Německa (SPD),

později její od�těpení větve Nezávislých. V letech 1912 � 1918 člen Reichstagu cí-
sařského Německa, 1919 - 1920 poslanec republikánského národního shromá�dění
ve Výmaru. Kohn byl přesvědčený sionista, zasazoval se o vytvoření socialistické-
ho �idovského státu v Palestině. Po uchopení moci nacisty utekl do Paří�e, odkud
měl namířeno na východ do Palestiny. Tam se ji� nedostal, umírá v roce 1934
v Genfu, kde se účastnil zasedání �idovského světového kongresu.
<http://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Cohn> [citováno ze dne 19. 4. 2010].

40 Hugo Preuß (1860 1925): berlínský profesor státního práva, bur�oazní levicově
zaměřený liberál se zku�enostmi s komunální politiky. Po pádu monarchie jmeno-
ván státním sekretářem na ministerstvu vnitra, vedl práce na nové ústavě republi-
ky. Přesvědčený odpůrce autoritářské formy státu, plédoval pro �irokou participaci
společnosti při správě veřejných věcí. Pod vlivem Maxe Webera se v návrhu ústa-
vy přiklonil ke koncepci silného postavení prezidenta, kterého chápal předev�ím
jako prostředek působící proti sobeckosti jednotlivých zemí. Tento přístup byl
podmíněn té� tím, �e Preuß neměl důvěru k prosazenému uspořádání mezi státem
a zeměmi � jeho vlastní představa vycházela z nutnosti rozdělení Pruska na několik
středně velkých zemí, prosazovala revizi postavení ří�ské rady a příklon k principu
decentralizovaného unitarismu. V podrobnostech viz CIGÁNEK, Milan. Základy
ústavnosti v Německu. In BUBELOVÁ, Kamila (ed.): Pocta Eduardu Vlčkovi k 70.
narozeninám. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 58 - 60.

41 Bruno Ablass (1866 � 1942): německý politik, doktor práv, zakládající člen Ně-
mecké demokratické strany (DDP, Deutsche Demokratische Partei). Od roku 1896
působil v komunální politice, mezi léty 1913 � 1918 zasedal jako poslanec v ří�-
ském sněmu císařského Německa, 1919 � 1920 člen národního shromá�dění ve
Výmaru. <http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Abla%C3%9F> [citováno ze dne
19.4.2010].

42 FINN, J.: Constitutions, s. 146 - 147.
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Článek 48:

Jestli�e země neplní povinnosti, které jí ukládá ří�ská ústava nebo
ří�ský zákon, mů�e ji k tomu přidr�ovat ří�ský prezident pomocí ozbro-
jení síly.

Je-li v Německé ří�i poru�ena nebo ohro�ena veřejná bezpečnost
a pořádek, mů�e ří�ský prezident učinit nutná opatření k obnovení ve-
řejného pořádku a v případě potřeby zakročit ozbrojenou mocí. Za tím-
to účelem mů�e dočasně zcela nebo zčásti zru�it účinnost základních
práv zakotvených v článcích 114, 115, 117, 118, 123, 124 a 153.

O v�ech podle odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto článku vykonaných
opatřeních má ří�ský prezident neodkladně zpraviti ří�ský sněm. Na �á-
dost sněmu se tato opatření zru�í.

Při nebezpečí z prodlení mů�e zemská vláda na svém území provést
dočasná opatření ve smyslu odstavce 2. Tato opatření se zru�í na �ádost
ří�ského prezidenta nebo ří�ského sněmu.

Bli��í určí ří�ský zákon.43

Struktura článku 48 v mnoha ohledech odrá�í obtí�e plynoucí z federální-
ho charakteru státu. Z těchto důvodů je nutné přesně rozli�ovat mezi jednotli-
vými odstavci komentovaného článku, ale zároveň mít na zřeteli, kterému or-
gánu příslu�í rozhodnutí v �poslední instanci�. Tak dle odst. 4 jsou vlády
jednotlivých Länder oprávněny pro případ prodlení zajistit veřejný pořádek
způsoby upravenými v odstavci druhém, nicméně se zachovanou výhradou
negativního (a ve svém dopadu rozhodujícího) stanoviska prezidenta či
Reichstagu. Na druhou stranu pak, pokud by zemská vláda odmítla plnit své
povinnosti, je prezident oprávněn vydat nouzový výnos nahrazující toto�ný
chybějící akt v rámci té které země. Odstavce 1 a 2 tak vytvářejí přímý pro-
stor pro federální akci. Odstavec 1 velmi připomíná článek 19 ústavy z roku
1871.44 Opravňuje prezidenta zabezpečit i silovým ře�ením plnění zemských
ústavních povinností. Těmito se přitom ve smyslu prvého odstavce zřejmě
nerozumí veřejný pořádek a bezpečnost, které jsou separátně upraveny od-
stavcem druhým. Proto se první odstavec zabývá poněkud úzkou, politicky
v�ak velmi důle�itou otázkou federálních výkonných pravomocí. Ve druhém
odstavci je ponecháno mimo definici, jaká jednání, situace či stavy mají být

                                                            
43 BALÍK, Stanislav � BALÍK, Stanislav ml.: Texty ke studiu právních dějin evrop-

ských zemí a USA. Plzeň : Ale� Čeněk, 2005, s. 250.
44 Článek 19 úst. 1871: Kdy� členové spolku nesplní své ústavní povinnosti vůči

spolku, mohou být k tomu přidr�eni cestou exekuce. Na této exekuci se usná�í
spolková rada a vykoná ji císař (tamté�, s. 219).
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pova�ovány za nebezpečné pro veřejný pořádek nebo bezpečnost. Rozhod-
nutí v této věci tak zcela spoléhalo na prezidentův úsudek, autoritu a fakticky
i jeho osobní pohled na republikánské státní zřízení. Rozsah legislativní akce
opřené o druhý odstavec čl. 48 byl počínaje Brüningovou vládou a zvlá�tě za
prezidiálních kabinetů Papena a Schleichera zcela zjevně nadměrný.45

S tím bezprostředně souvisí skutečnost, �e zároveň slou�il jako zjednodu-
�ený legislativní výtah i pro takovou materii, její� souvislost s veřejnou bez-
pečností a pořádkem lze dovodit jen stě�í nebo vůbec (typicky oblast hospo-
dářství, veřejných rozpočtů, sociálních věcí). Právo Reichstagu zasáhnout
v takových případech a �ádat zru�ení prosazené materie nepředstavovalo
funkční kontrolní mechanismus. Tento závěr plyne z oprávnění prezidenta
sněm rozpustit a vypsat nové volby. Negativní reakce Reichstagu sice prezi-
dentovi nedávala na výběr a opatření muselo být zru�eno, nicméně tento po-
stup sněmu byl velmi podmíněn jednak naznačenými pravomocemi prezi-
denta ve vzájemných vztazích a také � logicky � snahou zákonodárců
uchovat si vlastní mandát a předcházet rozpu�tění sboru. Literatura v těchto
souvislostech hovoří o formální, nikoli materiální síle zákonodárného těle-
sa.46

Za kvalitativně vy��í stupeň kontroly, ne� představovala oprávnění
Reischstagu, pova�uje John Finn institut ministerské kontrasignace. Z něj vy-
vozuje, �e kancléř a kabinet měli dostatečný prostor k zaji�tění toho, aby
diktatura nebyla exkluzivním prostorem pro prezidenta, ale spí�e kolektivní
odpovědností. S tímto závěrem se nicméně neztoto�ňujeme. Pravomoc prezi-
denta jmenovat a odvolávat kancléře a na jeho návrh ostatní členy kabinetu
byla dostatečně silným poutem vlády k hlavě státu a její politice. Pře�ití vlá-
dy záviselo na faktické důvěře prezidenta, tedy její vliv mohl být uplatňován
výlučně v mezích té politiky, její� obsah určovala hlava státu. Kontrasignace
byla tedy formálním aktem člena vlády, jeho� význam nutno posuzovat
v kontextu reality mocenského uspořádání Výmarské republiky. Za těchto
okolností pova�ujeme za vyloučené, stavět ji do role způsobilého kontrolního
mechanismu, který z nouzového zákonodárství činí sféru kolektivní akce vý-
konné moci ve státě. Předpoklad formální odpovědnosti vlády sněmu zakládá
iluzorní představu nezávislosti kabinetu na prezidentovi, opomíjí materiální
dělbu moci a konstruuje kontrolní mechanismus nezpůsobilý ji� z té povahy,
�e fakticky(!) �podřízený� (ministr) kontroluje �nadřízeného� (prezident).

                                                            
45 FINN, J.: Constitutions, s. 146 - 151.
46 Tamté�.



HTI č. 3/2010

81

Závěr

Postavení hlavy státu se v obou mladých republikách poměrně výrazně
odli�ovalo. Německá koncepce vycházela z návyku na koncentrovaný výkon
státní moci, tak jak se etabloval v zaniklém císařství. Parlamentní forma vlá-
dy byla nazírána nepraktickou a politické strany vnímány jako zdroj nestabi-
lity společenského řádu. Postavení prezidenta bylo úmyslně vystavěno tak,
aby vytvářel protiváhu domněle hrozící diktatuře parlamentu.47 Legitimace
lidem, oprávnění rozpou�tět Reichstag, pravomoc odvolávat vládu a vyu�ívat
nouzové pravomoci vytvářely natolik silné postavení ří�ského prezidenta,
proti němu� neexistovala přirozená protiváha. Po pádu kabinetu sociálněde-
mokratického kancléře Hermanna Müllera (29. března 1930) byl parlament
stále více vyřazován z vlivu na politickém dění ve státě. Tento trend nastou-
pený za Brüninga eskaloval za předsednictví Papena a Schleichera, aby vyvr-
cholil uzurpací moci nacisty po 30. lednu 1933.48

Protivu autoritativního směřování výmarského systému představuje vývoj
mladé československé demokracie. Ta stála na takovém systému brzd a rov-
novah, je� prakticky znemo�ňoval převahu jedné ze slo�ek moci nad ostatní-
mi. Prezident nedisponoval �ádnými nouzovými pravomocemi, v období me-
zi rozpu�těním sněmoven Národního shromá�dění do konání voleb odpovídal
za legislativu 24 členný výbor. Jeho akty se staly trvalou součástí právního
řádu státu pouze a výlučně tehdy, schválila-li je ve stanovené lhůtě nově vze-
�lá sněmovna. Politické strany dostály své roli �prostředku inervace demo-
kratického systému� a převzaly odpovědnost za stát. Spolupracovaly na bázi
tzv. Pětky a ovlivňovaly �ivot společnosti ve vět�í míře, ne� bylo obvyklé ve
vět�ině evropských zemí. Tento stav přirozeně vyplynul z jejich pozice, kte-
rou získaly za existence Rakousko-Uherska. Tehdy musely v řadě situací su-
plovat neexistující český stát a zasahovat do sfér, které obvykle příslu�í stát-
ním orgánům a institucím. V důsledku toho rostla jejich autorita ve
                                                            
47 V těchto souvislostech je zajímavé porovnat (zpátečnický) vývoj v Německu

s dlouhodobou tendencí ke skutečné parlamentní formě vlády v Anglii, kde ji� nej-
později v polovině 18. století byl parlament uznávaným střediskem nejvy��í moci
ve státě. Blackstone ve svých Commentaries on the Laws in England hovoří v nad-
sázce o �absolutní despotické moci zákonodárného tělesa�, která je v�ak omezena
panstvím práva (KADLEC, Karel: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. Pra-
ha : Knihtiskárna Typus Smíchov, 1923, s. 362).

48 Za jejich vlád docházelo k neskrývanému a masivnímu vyu�ívání prezidentských
nouzových pravomocí na úkor ostatních slo�ek moci, posilovala pozice armádních
lídrů i konsolidované byrokracie. Do�lo k polo�ení základů autoritářského státu
(KOLB, E.: The Weimar Republic, s. 126). Stejný závěr zastává i Moravcová, je�
pí�e, �e �skončila fáze umírněného prezidiálního systému alespoň tolerovaného
parlamentem a začala fáze autoritativní nebo lépe řečeno otevřeně antiparlament-
ní.� (MORAVCOVÁ, D.: Výmarská republika, s. 188).
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společnosti podpořená sledováním nejen zájmových po�adavků, ale té� for-
mulací obecněj�ích zájmů národa. Ji� před první světovou válkou se pevně
prosadila pluralita českého politického stranictví, je� přispěla k celkové spo-
lečenské připravenosti na nastolení demokratického republikánského systé-
mu. V tom tkví jednak příčina relativně hladkého přechodu do nového státu,
ale je to také jeden z důvodů, proč nebyla česká společnost ani v kritických
situacích po válce příli� náchylná k akceptování totalitních ideologií, včetně
fa�ismu.49

Recenzent: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Resume

This article describes the position of the president in Weimar Republic. The
most important legal questions are compared with the regulation of the constitu-
tion 1920, which was adopted in the �First Czechoslovak Republik�. The changes
after the first world war led in Germany to start of democracy. But the political
parties were not prepared to govern the state. In this situation president became
the decisive power. Hindenburg realized his own political program, which was
entirely independent on the will of assembly. Hitler as chancellor liquidated last
remains of democratic system, especilly in the area of basic human rights. Expe-
riences in failure of weimar democracy became after the second war the ground
of so-called concept �defense-able democracy�. This doctrine emphasizes the im-
portance of so approach to democracy, which protects her immanent values and
democracy in itself too.

Cigánek, Milan: Comparison of the presidentship in Weimar Republic
and Czechoslovakia. HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 3, p.
65 - 82.

                                                            
49 HARNA, Josef: Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. století.

Praha : Historický ústav AV ČR, 2006, s. 88 - 89.
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ÚKONY MORTIS CAUSA V PRÁVNEJ HISTÓRII SLO-
VENSKA � EXKURZ DO STAR�EJ PRÁVNEJ TERMI-
NOLÓGIE

JUDR. MGR. ADRIANA �VECOVÁ, PHD.
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DEJÍN PRÁVA

Abstrakt

�VECOVÁ, Adriana: Úkony mortis causa v právnej histórii Slovenska �
exkurz do star�ej právnej terminológie. HISTORIA ET THEORIA IURIS,
roč. 2, 2010, č. 3, s. 83 - 98.

V krátkom analytickom a viac-menej iniciálnom expozé sa rozoberajú v star-
�ej právnej terminológii pou�ívané právne druhy úkonov mortis causa, ktoré sa
vyvinuli po stáročiach v Uhorsku, a v čase 19. a v počiatkoch 20. storočia sa
spájali s ni��ie v krátkosti definovanými testátnymi úkonmi pevne stanoveného
numerus clausus: testamentu alebo závetu, kodicilu, fideikomisu, dedičskej
zmluvy a darovania pre prípad smrti (donationis mortis causae).

Úvod

Pre uhorské testamentárne právo platilo, �e jednotlivé druhy úkonov po-
sledného poriadku vykazovali povinnosť ich zriadenia jednostranným alebo
dvojstranným právnym úkonom, predsa v�ak ich historická rozmanitosť sa
zakladala na bohatej právnej, listinnej praxi, a tak sa vyvinuli v priebehu sto-
ročí viaceré pomenované druhy uzavretého okruhu dedičskoprávnych úko-
nov: testamentu, kodicilu, dedičskej zmluvy, donationis mortis causa a fidei-
komisu, pre ktoré sa adekvátne ich právnemu významu v�ilo v minulosti
�ir�ie, ustálené spojenie právneho úkonu posledného poriadku alebo posled-
nej vôle. Uvedené pojmy dnes u� prijali petrifikované rímskoprávne označe-
nie úkonov mortis causa. �túdia sa ab initio usque ad finem venuje pojmo-
vému vymedzeniu zadefinovaných testátnych úkonov v nov�om uhorskom
i československom práve platnom na území Slovenska1.

                                                            
 1 �túdia je príspevkom k dejinám prameňov dedičského práva na Slovensku a zara-
ďuje sa medzi pôvodné vedecké výstupy projektu VEGA č. 1/0062/10: Postavenie
a uplatnenie prameňov práva v historickoprávnom vývoji na území Slovenska.
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1. Posledný poriadok/vôľa

Pod v minulosti abstrahovaný právny termín posledná vôľa alebo posled-
ný poriadok2 uhorské právo subsumovalo v rozvinutom právnom význame
v�etky právne úkony smerujúce k vyjadreniu sa poručiteľa nakladať po jeho
smrti s právami via�ucimi sa k jeho osobe a majetku3. Dedenie podľa posled-
ného poriadku sa v podstate v uhorských pomeroch realizovalo najčastej�ie
zriadením testamentu4, a preto v u��om zmysle sa chápal a stoto�nil s ním,
čím termín testament alebo závet subsumoval do neho. Ak sa naň pozrieme

                                                            
 2 Na tomto mieste treba zdôrazniť pôvodný stredoveký, a v zásade prekračujúci cha-

rakter úkonu posledného poriadku v najstar�ích storočiach, keď i�lo o poslednú vô-
ľu alebo poriadok o posledných veciach človeka. Dotknutý úkon nadobúdal ergo
transcendentný, a nie originárny právny rozmer. Pre poručiteľa, resp. subjekt tes-
tátora zriaďujúceho posledný poriadok, sa javilo uvedené eschatologické stanovi-
sko dôle�itej�ie ne� právna stránka v modeli kresťanskej recepcie a adaptácie tes-
tamentárneho práva do uhorskej (resp. európskej) právnej kultúry. Kresťanstvo sa
toti� v�dy dotýkalo transcendentného a imanentného zároveň: ako Boh má dosah
na človeka, tak človek zriadením úkonu mortis causa realizuje neustále prítomný
spásonosný postulát, odovzdávajúc do Bo�ieho milosrdenstva svoju du�u v hodine
smrti. Jeho (pra)pôvodná kresťanská funkcia sa realizovala v dispozíciách odkazov
a jej dosiahnutia prostredníctvom distribúcie majetku, ktorý sa testátne tradoval
v prospech rozhre�enia a spásy du�e testátora. Majetok v uvedenom zmysle slú�il
pro bonum cirkvi, almu�ien, podpory zakladania fundácií a pod.

 3 Aj pozitívne právo so zreteľom na ustanovenie § 469a OZ vykladá pojem �posled-
ná vôľa� �ir�ie ne� vo vzťahu v Občianskom zákone definovanému závetu, ako je-
dinej formy vyjadrenia úkonu mortis causa v pozitívnom dedičskom práve, preto�e
i ďal�ie písomné alebo inak vyjadrené úkony via�uce sa k vydedeniu, zmene, do-
plneniu alebo zru�eniu závetu sa subsumujú pod dotknutý pojem. Pozri tie� LA-
ZAR, J. a kol.: Základy občianskeho práva I. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 569.

 4 Star�ie uhorské právo nepoznalo viaceré, napríklad v Čechách známe in�trumenty
formálno-právnych úkonov prejavu poslednej vôle, ako boli spolok (dohoda viace-
rých fyzických osôb � �ľachticov � o vzájomnej dedičskej postupnosti v prípade
úmrtia niektorého člena spolku), od 15. storočia obľúbené nápadné listy (fingova-
nie neexistujúceho dlhu, ktorý sa má splatiť a� po smrti dl�níka tým, �e veriteľ pre
uspokojenie uvedenej fingovanej pohľadávky vstúpi do v�etkých práv a majetku
dl�níka), a v neposlednom rade k�aft (v dobovom význame testament, od slovesa
schaffen � porúčať, rozkazovať), hoci bohemizmus k�aft nebol úplne praxi na Slo-
vensku neznámy. V mestskom práve Trnavy sa vyskytol tento pojem �posledni
ksaft� v jednom zo slovenských testamentov 18. storočia (�tátny archív Bratislava,
pob. Trnava, MG Trnava, sign. 3-7-3). Naposledy o českom �ľachtickom dedič-
skom práve novoveku SÝKORA, A.: České zemské dědické právo 16. století. In
Právník, 2007, č. 7, s. 805 - 807.
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z inej, roz�irujúcej perspektívy, tak potom závet prijal význam pars pro toto
pre vyjadrenie úkonu posledného poriadku5.

Av�ak terminologicky �ir�ím pojmom posledný poriadok v�dy zostal,
preto�e pojal aj ďal�ie formy: dedičskej zmluvy, donationis mortis causae,
fideikomisu6. Na podporu konfirmity a uniformity úkonu posledného poriad-
ku so závetom poslú�ili aj ni��ie uvedené charakteristiky oboch úkonov,
z ktorých vyplývala ich terminologická konsonancia. Posledný poriadok de
iure znamenal toto�ný termín so súčasným: úkonom mortis causa.

Núka sa e�te jedna historická pripomienka, �e pokiaľ sa naďalej po roku
1848 pou�ívala frazéma úkon posledného poriadku/vôle, myslel sa ním úkon
zriadenia testamentu (v diverzite jednotlivých druhov), dedičskej zmluvy, da-
rovania pre prípad smrti a ich doplnkov a zmien (kodicilov), av�ak s dôvet-
kom, �e tak v teoretickej, ako aj aplikačnej (zákonodarnej) rovine bola mo�ná
pretrvávajúca akceptácia súdobého názoru posledného poriadku ako závetu
v �ir�om kontexte7.

V nov�om práve 20. storočia sa označili za akty posledného poriadku tak
úkony jednostranné � závety8, ako aj dvojstranné � dedičské zmluvy a obe sa
traktovali e�te i v období 1. polovice 20. stor. za akty �poslednej�, slobodnej
vyjadrenej vôle jednotlivca konať naposledy s právnymi účinkami, t. j.
s účinkami post mortem.

Ni��ie uvádzané definície posledného poriadku/vôle sa stali súčasťou mi-
nulých zákonných ustanovení i odborného výkladu právnej vedy9 a pre ich
prehľadnosť mo�no uviesť nasledujúce:
� opatrenie zostaviteľa o jeho majetku pre prípad jeho smrti10;
                                                            
 5 Jung sa priklonil k uvedenej koncepcii závetu, keď ho označil za �die letzte Ver-

fügung der (sic!) letzten Wille, wodurch jemand erklärt, was nach seinem Tode mit
seinem hintelassenen Vermögen geschehen soll, wird Testament genannt�. JUNG,
J.: Darstellung des ungarischen Privatrechtes. II. Band. Wien : B. Th. Bauer,
1818, s. 104 - 105.

 6 LUBY, �.: Základy v�eobecného súkromného práva. III. vydanie, �amorín : Heu-
réka, 2002, s. 246.

 7 Pozri GZOVSKÝ, V.: Privátne testamenty podľa práva platného na Slovensku
a v Podkarpatskej Rusi. Pre�ov, 1925, s. 9.

 8 V. Fajnor pou�íva u� len termín závet. Pozri FAJNOR, V.: Dedičské právo na Slo-
vensku. In Právny obzor, r. VI, 1923 s. 71 n.; FAJNOR, V. � ZÁTURECKÝ, A.:
Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. II. prepra-
cované, judikatúrou siahajúcou do r. 1935 doplnené vydanie. Bratislava : Nákla-
dom Právnickej Jednoty na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, 1935, s. 520 n.

 9 Sledovali sa zákonné aj právnou vedou prijaté definície a objasnenia jednotlivých
úkonov mortis causa, v �ir�om aj u��om rámci, v rozmedzí vývoja v 18., 19. a pr-
vej polovice 20. storočia.

10 Podľa FAJNOR, V. � ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na
Slovensku a Podkarpatskej Rusi, s. 520.
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� úkon, ktorým zostaviteľ svoje imanie alebo jeho čiastku jednej alebo nie-
koľkým osobám neodvolateľne postupuje pre prípad smrti (§ 552
ABGB)11;

� právny úkon poručiteľa, ktorým disponuje svojím majetkom pre prípad
svoje smrti12;

� odvolateľný úkon, ktorým zostaviteľ zostavuje v prospech jednej alebo
viacerých osôb pre prípad svojej smrti svoj majetok alebo jeho časť
(§ 512 Návrhu v�eobecného zákoníka občianskeho)13;

� posledná vôľa zostaviteľa, vyjadrená v predpísanej zákonnej forme, ur-
čujúca, akým spôsobom sa má po jeho smrti rozdeliť jeho imanie � �čo sa
rozumie závetom v �ir�om zmysle�, mô�e byť jednostranným prejavom,
nezávislým od vôle inej osoby, �čo sa rozumie závetom v �ir�om zmysle�,
alebo dedičskou zmluvou14.

1.1. Testament/závet

Historický termín testament sa v prospech jednoznačnej právnej kvalifi-
kácie dôsledne asimilačne asociuje so závetom, pričom testament sa v �túdii
pou�íva minimalisticky15. Uvedená metodologická poznámka berie ohľad na
pravdivosť tvrdenia, �e termín testament sa v slovenskej právnej terminológii
vedy aj praxe vyskytoval nielen v stredoveku a novoveku, ale e�te i v 20.
a 30. rokoch 20. storočia. Zároveň sa zohľadní tým terminologický posun
a príklon k súčasnej pozitívnoprávnej slovenskej nomenklatúre a k výhradne
u�ívanému termínu právneho aj právnického jazyka � závetu, v extenzívnom
bádaní dejín tvorby moderných slovenských zákonných úprav16.

                                                            
11 SCHELLE, K. � SCHELLEOVÁ, I.: Civilní kodexy 1811 � 1950 � 1964. Brno :

Masarykova univerzita, 1993, s. 140.
12 LUBY, �.: Základy v�eobecného súkromného práva. III. vydanie, �amorín : Heu-

réka, 2002, s. 246.
13 FAJNOR, V. � ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Sloven-

sku a Podkarpatskej Rusi, s. 543.
14 GZOVSKÝ, V.: Privátne testamenty podľa práva platného na Slovensku a v Pod-

karpatskej Rusi, s. 7.
15 Pre pomenovanie úkonu posledného poriadku a jeho najobvyklej�ej právnej formy

testamentu sa zau�ívali viaceré, dnes u� archaické termíny, u�ívané najmä v práv-
nej praxi ako: �ultima voluntas, Testament/um, letzte Willensmeinung, letzter Wil-
le, Satzung, Willenvermächtnis, testamentarische Ordnung, posledny kssaft, ostat-
na, posledna wola/wul, posledny poradek, végsö akarat et kivanság, útolsó
végrendelet�. Pozri tie� MAJTÁN, M. (red.): Historický slovník slovenského jazy-
ka. Bratislava : Veda, 1995, 2005, s. 147 (IV. zv.), s. 48 - 49 (VI. zv.).

16 Pozri KRČMÁŘ, J.: Právo občanské V. Dědické právo. Praha : Nákladem spolku
československých právníku V�ehrd Typus Praha-Smýchov, 1928, s. 15. V období
československého práva sa oba termíny mie�ali a zároveň sa u�íval po vzore českej
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Termín závet v právnych dejinách nepredstavoval lexikálnu jednotku, kto-
rá by sa na Slovensku historicky pertraktovala v (naj)star�ích závetných re-
dakciách v slovenčine, napriek tomu, �e má slovanský základ v slove �větiti�
s etymologickým významom slávnostne hovoriť, ale aj zotavovať sa z choro-
by17. Mo�no uva�ovať o homogénnom chápaní uvedených termínov in simile
s dôle�itou poznámkou, �e termín testament sa pod exogénnym vplyvom cu-
dzojazyčných terminológií (najmä nemeckej, kde sa doteraz pou�íva) prijal
za jediný a výlučný termín v takmer celom skúmanom období, a a� pribli�ne
v polovici 20. storočia sa jeho u�ívanie prelomilo v prospech ustálenia termí-
nu závet18. �peciálnu formu závetu predstavoval spoločný závet, v ktorom
disponovali pre prípad mortis causa minimálne dve osoby19.

Na základe uvedeného sa testament alebo závet chápal:
� v zmysle u� zadefinovaného významu z rímskeho a kánonického práva

ako priama deklarácia/vyjadrenie �poslednej� vôle poručiteľa ustanoviť
dediča20;

� spravodlivé dobrovoľné rozhodnutie/dispozícia o tom, čo chce niekto, aby
sa po jeho smrti stalo s jeho majetkom21;

                                                                                                                                  
terminológie u� presadiv�í sa termín záveť. Pozri duálnu petrifikáciu in GZOV-
SKÝ, V.: Privátne testamenty podľa práva platného na Slovensku a v Podkarpat-
skej Rusi, s. 7 n.

17 MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha : Academia, 1971, s. 687.
18 Príkladom je Lubyho učebnica súkromného práva z roku 1946, ktorá zreteľne pre-

feruje termín závet, keď uvádza dedičský titul dedenie zo závetu, no pri rozbore
jednotlivých druhov závetov v znení stále záväznej uhorskej právnej úpravy z čias
dualizmu pou�íva termín testament. LUBY, �.: Základy v�eobecného súkromného
práva. III. vydanie, �amorín : Heuréka, 2002, s. 247 n.

19 V novoveku ho mohli zriadiť viacerí poručitelia, ktorí mohli vzájomne určiť za de-
dičov pre�iv�ieho poručiteľa. Pre obvyklú dispozíciu korespektívneho alebo vzá-
jomného dedenia v uvedenom závete sa označil tento druh ako vzájomný závet.
Zmienený stav platil do prijatia zák. čl. XVI/1876 (§ 13: Ak je učinenie záveti via-
cerých osôb okrem tohto prípadu, do jednej samej záveti pojaté, je ka�dá z tých zá-
vetí zmätočná�, (citované podľa Sbierka krajinských zákonov z roku 1876. Úradné
vydanie, Budape�ť : Pe�ťanská kníhtlačiarenská akciová spoločnosť, 1876, s. 216),
keď právo dualizmu a následná prax zú�ili okruh zriaďovateľov výhradne medzi
man�elmi. V jednom z rozhodnutí Kráľovskej kúrie sa chápal ako dedičská zmlu-
va, ak sa man�elia v spoločnom závete zriekli práva odvolať závet aj medzi �ivými
a �e prednostne testovali vzájomne v prospech pre�iv�ieho man�ela alebo spoločne
v prospech tretej osoby. V právnej situácii Československej republiky zaň akcep-
tovali kontinuálne spoločné závety man�elov. Pozri bli��ie LUBY, �.: Základy
v�eobecného súkromného práva, s. 246; FAJNOR, V. � ZATURECKÝ, A.: Nástin
súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, s. 520 - 521.

20 PUTZ, K.: Der System des ungarischen Privatrechtes. Wien : Verlag der G.I.
Manz´schen Buchhandlung, 1870, s. 335.
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� posledný poriadok, ktorým niekto vyjadruje, čo sa má stať po jeho smrti
s jeho pozostalosťou. Zároveň sa nepo�aduje ustanovenie dediča ako ob-
sahová nále�itosť, čím sa závet mohol porovnávať s donatione mortis
causae22;

� jednostranný posledný poriadok, ktorý musel vyhovovať určitým obsaho-
vým a formálnym nále�itostiam23;

� jednostranný právny úkon pre prípad smrti, viazaný k slávnostným for-
malitám, ktorým zostaviteľ rozhoduje, čo sa má stať s jeho imaním po je-
ho smrti, alebo činí v ňom vedľa toho aj iné opatrenia, pokiaľ to pripú�ťa
objektívne právo24;

� posledný poriadok pojatý do jednostranného právneho úkonu, ktorý je sí-
ce účinný, len čo ho závetca učiní, ale závetca mô�e ho za svojho �ivota
kedykoľvek odvolať a tie� ľubovoľne nahradiť iným25;

� jednostranný posledný poriadok, ktorý vyhovuje určitým predpísaným
obsahovým a formálnym (vonkaj�ím) nále�itostiam26.

K správnemu poznaniu uvádzanej nomenklatúry 18. a 19. storočia treba
podať vysvetlenie, tak ako ho koncipoval Huszty v II. knihe svojho kompen-
dia uhorského práva27, a podobne i Kelemen v II. knihe In�titúcií uhorského

                                                                                                                                  
21 HUSZTY, S.: Iurisprudentia practica seu Commetarius novus in ius hungaricum.

Liber secundus, Agriae, 1757, s. 160; Bypartita cynosura universi iuris ungarici de
rebus, actionibus et personis. Pars I. Jager, v tlačiarni Gregora Jána Streibiga,
1749, s. 391; SZEGEDI, J.: Tripartitum iuris Hungarici tyrocinium, Tirnaviae,
1751, s. 508; Elementa iurisprudentiae Hungaricae, Cassoviae : Typis Francisci
Landere de Füskút, 1807, s. 230; KELEMEN, E.: Institutiones iuris Hungarici pri-
vati. Liber II, Budae, 1818, s. 317; JUNG, J.: Darstellung des ungarischen Privat-
rechtes. II. Band, s. 104 - 105.

22 PUTZ, K.: Der System des ungarischen Privatrechtes, s. 335.
23 LUBY, �.: Dejiny súkromného práva na Slovensku, s. 522.
24 FAJNOR, V.: Dedičské právo na Slovensku, s. 71. Rovnoznačná definícia sa na-

chádza in CAMPENHAUSEN, A. � RIEDEL-SPANGENBERGER, I. � SEBOTT,
R.: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht. Band 3, Paderborn: Verlag Fer-
dinand Schöningh, 2004, s. 681.

25 FAJNOR, V. � ZATURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Sloven-
sku a Podkarpatskej Rusi, s. 520.

26 LUBY, �.: Základy v�eobecného súkromného práva, s. 247.
27 Závet Kelemen odvodzoval z biblického poňatia knihy Genezis, kap. 35, v ktorej

Abrahám určil za svojho dediča Izáka, vylúčiac tým synov splodených v konkubi-
náte, tie� z kap. 46, v. 5, keď patriarcha Jakub kooptoval za svojich vnukov, synov
Jozefa, Manassa a Ephraima, a urobil tak formou poslednej vôle. Forma a formálna
stránka vychádzala z rímskeho civilného práva. KELEMEN, E.: Institutiones iuris
Hungarici privati. Liber II., s. 316 - 317, HUSZTY, S.: Iurisprudentia practica seu
Commetarius novus in ius hungaricum, s. 160.
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súkromného práva28. Testament obaja definovali ako �spravodlivé a dobro-
voľné rozhodnutie o tom, čo chce niekto, aby sa po jeho smrti stalo s jeho
majetkom� (voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem
suam fieri velit)29.

Husztyho právny názor sa opieral o koncepciu závetu ako:
1.) slobodného úkonu testátora, ktorý vyplýval z jeho vôle a rozhodnutia (ar-

bitrio);
2.) spravodlivého rozhodnutia, ktoré vychádzalo zásadne z dodr�ania v�et-

kých formálnych a obsahových nále�itostí (na podklade zák. čl.
XXVII/1715);

3.) rozhodnutia (sententiae) pochádzajúceho z vá�nej a premyslenej vôle;
4.) nakladania s majetkom pre prípad smrti v tom zmysle, �e sa úkon dotýkal

iba právnej skutočnosti smrti (t. j. jednému z prvých predpokladov dede-
nia), a �e sa realizoval a� okamihom smrti, preto sa závet označoval aj
ako ultima voluntas, ktorá bola poslednou vôľou nie preto, �e sa zakladala
v rozhodnej chvíli smrti (alebo v domnení smrti), ale �e sa dovr�ovala a�
samotnou smrťou (ultima voluntas morte perfecta)30. Ako sa vyjadril pre-
gnantne Kelemen, v uvedenom sa napĺňali prirodzeno-právne, filozofické
predpoklady testátneho dedenia � skutočnosti smrti a existencie neodvo-
lateľne platnej, poslednej vôle v okamihu actus mortis31.

Kelemenov komentár vychádzal zo zdôraznenia, �e toto rozhodnutie vôle
poručiteľa sa muselo opierať o nielen fyzickú, ale aj morálnu schopnosť slo-
bodne testovať. Akékoľvek pochybnosti o absencii vôľovej schopnosti rozli-
�ovať dôsledky svojho konania vylučovali podľa uhorského práva ka�dú takú
fyzickú osobu z mo�nosti testovať. Nehodnými testovať sa v danom období
stávali osoby:
a) s vadou v schopnosti rozumového vnímania a rozli�ovania (či�e du�evne

chorí, deti, resp. nedosiahnuv�í legitímny vek, alkoholici, a tí, ktorí boli
uvedení do omylu, podvodu alebo prinútení násilím);

                                                            
28 Kelemenovo dielo sa stalo po svojom vydaní v roku 1814 neprekonanou prácou

o uhorskom súkromnom práve. Pozri DAUSCHER, A.: Das ungarische Civil- und
Strafrecht nach den Beschlüssen der Judex-Curial-Conferenz. Wien : Verlag von
Friedrich Manz, 2. vermehrte und verbesserte Auflage, 1862, s. 8.

29 Podobne sa Kelemen vyjadroval o závete, �e sa chápal ako �voluntatis ultimae le-
gitima declaratio de eo, quod quis cum patrimonio suo post mortem fieri vult�.
Patrimoniom sa nazýval v�etok hnuteľný a nehnuteľný majetok vlastnený konkrét-
nou fyzickou alebo právnickou osobou. KELEMEN, E.: Institutiones iuris Hunga-
rici privati. Liber II., s. 315.

30 HUSZTY, S.: Iurisprudentia practica seu Commetarius novus in ius hungaricum,
s. 160.

31 KELEMEN, E.: Institutiones iuris Hungarici privati. Liber II., s. 317.
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b) s vadou v prejave vôle, ktorá by akt činila nezrozumiteľným; takými boli
hluchonemí, nemí, slepí, hluchí;

c) so zákazom testovať zo zákona: odsúdení pre záva�né trestné činy crimen
laesae majestatis seu notae infidelitatis.

Úkony poslednej vôle, prirodzene, museli vychádzať nielen z vy��ie uve-
dených zákonných predpokladov testovať, no vtedaj�í uhorskí právni teoretici
tu rovnako zdôrazňovali právne východisko dodr�ania vonkaj�ích (externae)
a vnútorných (internae) nále�itostí, ktoré zároveň klasifikovali a diverzifiko-
vali jednotlivé úkony navzájom.

V ka�dom ohľade v�ak uvedená testátna dispozícia sledovala právnu
skutočnosť smrti, a nie jej reálne naplnenie, a preto dedič alebo legatár mal
len právo in spe (potenciálne) na dedičskú postupnosť za dvojitej podmienky
sine qua non, �e testátor je mŕtvy a nezmenil počas svojho �ivota svoju po-
slednú vôľu, čo mohol a� do momentu smrti kedykoľvek urobiť. Ďalej právo
vy�adovalo na reálnu solúciu z úkonov mortis causa ich verejnú publikáciu
po smrti testátora pred zainteresovanými stranami (dedičmi, vykonávateľmi
úkonov mortis causa, legatármi) i úradmi (�upnou kongregáciou, hodnover-
ným miestom, mestskou radou a pod.)32.

Ka�dý závet obsahoval:
1.) samotné opatrenia pre prípad smrti (testamentárnu dispozíciu);
2.) prejav vôle testátora, aby sa jeho konanie chápalo za akt posledného po-

riadku;
3.) osvedčenie celého úkonu predpísaným počtom svedkov (s výnimkou nie-

ktorých druhov závetov)33.

Splnenie alebo opomenutie formálnych, ako aj obsahových znakov a ná-
le�itostí klasifikovalo jednotlivé závety buď medzi:
1.) riadne a mimoriadne (tzv. privilegované) � podľa okolností, ktoré vplý-

vali na vznik a zriadenie závetu;
2.) verejné alebo súkromné � s ohľadom na formu ich manifestácie (stupeň

formálnosti), predpísanú pre uvedené závety, z nich verejné sa zriaďovali
buď pred notárom, hodnoverným miestom, hodnovernou osobou, v ne-
skor�om období (od polovice 19. storočia) do súdneho protokolu a záko-
nom (obyčajou) stanovenými svedkami, súkromné pred predpísaným
počtom svedkov alebo vlastnou rukou spísané;

3.) ústne alebo písomné;
                                                            
32 Ref., s. 319.
33 Zaradili sa sem holografné napísané a podpísané závety samotným testátorom,

pred notárom zriadené závety, privilegované, znejúce v prospech potomkov alebo
man�ela/lky, a uskutočnené za mimoriadnych okolností. In GZOVSZKÝ, V.: Pri-
vátne testamenty podľa práva platného na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, s. 32.
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4.) písomné: vyhotovené vlastnou (holografné) alebo cudzou (alografné) ru-
kou34;

5.) zriadené v Uhorsku a pripojených krajinách alebo mimo nich;
6.) z hľadiska stavovskej príslu�nosti na:

� �ľachtické (a tzv. osobne slobodných, honoraciorov stojacich na úrov-
ni �ľachticov);

� me�tianske;
� sedliacke/poddanské;
� klerikov;
� Jazygov, Kumánov35.

1.2. Kodicil

V okolitých krajinách Rakúska, Čiech a Poľska spolu s Uhorskom sa ne-
robil v star�om práve výrazný rozdiel medzi závetom a kodicilom, kým nao-
pak rímske právo a jeho následná recepcia v stredovekej Európe priznala ko-
dicilu menej formálny charakter a jeho právny základ sa odvodzoval z opo-
menutia ustanoviť univerzálneho dediča, ktorého pôvodne rímsky závet obli-
gatórne ustanovoval; ergo institutio haeredis sa pova�ovalo za materiálny
znak platného závetu, ale nie kodicilu36. V Uhorsku sa počiatkom 19. storočia
za kodicil označil závet, opomínajúci riadnu formu: �codicillo, qui est testa-
mentum minus solemne�37. Inak v�ak formálnoprávna subsumpcia k úkonom
posledného poriadku priznávala kodicilu rovnocenné a nezávislé postavenie
voči závetu a dedičskej zmluve38.

Kodicil typologicky derivoval z rímskeho kodicilu, podľa ktorého právnej
kon�trukcie sa zriaďovali tie� uhorské závety39, a jeho stredovekú, a z oby-
čaje pochádzajúcu úpravu roz�irovali neskor�ie uhorské zákonné články
v novoveku. Slovenské minulé právo v medziach uhorského aj českosloven-
ského práva poznalo rovnako kodicil40 v zmysle doplnenia alebo nového
zriadenia závetu, odvodzujúc ho od jeho akcesorického charakteru k závetu

                                                            
34 Uvedená klasifikácia pochádza z obdobia 18. storočia, prax holografných spísa-

ných závetov podľa P. Khlosza bola veľmi zriedkavá. Bli��ie KHLOSZ, P.: Praxis
seu forma processualis fori spiritualis in Mariano Apostolico Hungariae regno usu
recepta. Tyrnaviae, 1761, s. 235 n.

35 Posledná skupina nezohrávala významnej�iu rolu na Slovensku, podľa KELE-
MEN, E.: Institutiones iuris Hungarici privati. Liber II., s. 319.

36 WESENER, G.: Geschichte des Erbrechtes in Österreich seit der Rezeption. Graz
� Köln : Hermann Böhlaus Hachf., 1957, s. 119 � 120.

37 Elementa iurisprudentiae Hungaricae. Cassoviae, 1807, s. 245.
38 FLOSSMANN, U.: Österreichische Privatrechtsgeschichte, s. 351.
39 KELEMEN, E.: Institutiones iuris Hungarici privati. Liber II., s. 355.
40 LUBY, �.: Dejiny súkromného práva na Slovensku, s. 526.
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(označovaný za tzv. testamentárny kodicil), a sledujúc eo ipso jeho právny
osud; jednoznačne sa preto formálnoprávne kodicil imanentne posudzoval
spolu so závetom41. J. Szegedi označil za kodicil menej slávnostnú formu po-
slednej vôle, pričom sa podriaďoval a spravoval zásadami vtedaj�ieho civil-
ného práva42. Nazýval sa v danom období stručne �codice�43. Kelemen ho
definoval v zmysle �úkonu poslednej vôle, vyhotoveného v menej slávnostnej
forme o tom, čo kto chcel, aby sa po jeho smrti stalo s men�ou časťou jeho
majetku� (ultimae voluntatis minus solennis declaratio de eo, quod quis, cum
minore aliqua patrimonii sui parte, post mortem fieri vult�), a v nadväznosti
na to právna náuka počiatku 19. storočia podľa Kelemena aprobovala kodicil
v zú�enom zmysle ako dispozíciu mortis causa pre časť, no zásadne nie pre
celý majetok testátora44.

 Predmetná definícia vychádzala v zásade z pojednania o závetoch a ich
nále�itostiach, čo sa dotýkalo hlavne vnútorných nále�itostí závetov, predsa
v�ak vo vonkaj�ích nále�itostiach sa kodicily a závety čiastočne rozchádza-
li.45

Zásadný rozdiel medzi závetom a kodicilom ozrejmil Huszty nasledovne,
keď závet pova�oval predov�etkým za právny úkon dispozície s celým dedič-
stvom, a kodicil výhradne za singulárnu dispozíciu s konkrétne určenou čas-
ťou (aktívami a pasívami) pozostalosti46.

Osobitne sa kodicilu venoval tie� Jung, keď ho pova�oval za formu pri-
vilegovaného závetu. Subsumoval podeň ka�dý úkon posledného poriadku,
ktorý rozvíjal pôvodný závet tak, �e tento buď modifikoval, alebo doplňoval
(i v rozsahu podstatných obsahových zmien, nem. Nachtrag), nemohol sa
                                                            
41 Keď�e sa viazal podriadene k závetu, nemohol zo svojej povahy upravovať usta-

novenie dediča, po prvé preto, lebo jeho obsah sa odvodzoval od závetu a nesmel
ho presahovať, a po druhé mutatis mutandis sa naň vzťahovala v�eobecná zásada,
�e akcesorický právny vzťah nemô�e upravovať viac ne� vzťah hlavný. In HUSZ-
TY, S.: Iurisprudentia practica seu Commetarius novus in ius hungaricum, s. 172.

42 V tomto období sa civilné právo chápalo ako komplex celého právneho poriadku,
ktorý zahŕňal buď celú spoločnosť (civitas) a formy jej vlády, alebo jej občanov
(civium), pôvodne nazývané verejné právo partikulárne (ius publicum particula-
rum), neskôr nazývané ako ius civile privatum (súkromné civilné právo), deliace sa
na �peciálne civilné právo (ius civile in specie), upravujúce majetkové práva, ich
dispozíciu, a na trestné právo (ius criminale). BARTAL, A.: Glossarium mediae et
infimae latinitatis regni Hungariae. Lipsiae, 1901, s. 359; SZEGEDI, J.: Triparti-
tum iuris Hungarici tyrocinium, s. 24.

43 Ref., s. 519.
44 KELEMEN, E.: Institutiones iuris Hungarici privati. Liber II., s. 357.
45 Ref., s. 355.
46 �Codicillus est dispositio de ultima voluntate minus sollenis, absque institutione

haeredis de eo, quod quis post mortem suam fieri velit�. In HUSZTY, S.: Iuris-
prudentia practica seu Commetarius novus in ius hungaricum, s. 173.
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v�ak dotýkať celej pozostalosti. Vo veci jeho materiálnych, obsahových nále-
�itostí sa spravoval v�eobecnými podmienkami platnosti závetov47.

V čase prebiehajúcich zmien súkromného práva počas 19. i v nasledujú-
cich obdobiach 1. polovice 20. storočia a jeho dôslednej podriadenosti zásade
v�eobecnej záväznosti a striktnej normatívnosti v prebiehajúcich čiastkových
kodifikáciách sa kodicil ponímal rovnocenne s minulým právom ako právny
úkon doplňujúci pôvodný závet48.

Ak sa zriaďoval bez ohľadu na pôvodný závet, nazýval sa testátny kodi-
cil. Z uvedeného by sa dalo teda usudzovať, �e kodicil sa oddelil od závetu,
nakoľko sa mohol zriadiť aj bez skor�ieho závetu. Rovnako sa za kodicil
v československom práve rozumel úkon posledného poriadku, ktorý neobsa-
hoval ustanovenie dediča. Zakladala sa ním napr. veľmi často singulárna suk-
cesia presne určených legátov v prospech konkrétnych legatárov49.

1.3. Fideikomis

Rímskoprávny základ50 poskytol uhorskému, �ľachtickému právu (rovna-
ko aj v iných európskych �tátoch u� v čase vrcholného stredoveku51) vhodný
prostriedok udr�ať pre budúce generácie moc, prestí�, lesk predov�etkým
cestou zachovania rodového majetku alebo panstva, ktorý by sa inak mohol
nerozvá�nym konaním a nakladaním s ním zmen�iť, zaniknúť. V uhorskom
fideikomise sa iste preto vyskytovali prvky západoeurópskeho rodinného fi-
deikomisu (vplyvu najmä nemeckého právneho okruhu), de iure jeho obyča-
jová podstata s ním konvalidovala, hoci in�titút sa zaviedol do uhorského
práva neskôr, ako zdôraznil i Kelemen52.

                                                            
47 JUNG, J.: Darstellung des ungarischen Privatrechtes. II. Band, s. 123.
48 BARTAL, A.: Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae, s. 137.
49 GZOVSKÝ, V.: Privátne testamenty podľa práva platného na Slovensku a v Pod-

karpatskej Rusi, s. 23.
50 Rímskoprávne ponímanie uvedeného súkromnoprávneho in�titútu s dedičskopráv-

nymi nárokmi univerzálneho fideikomisu (fideicomissum, maioratus) ustanovova-
lo, �e univerzálny fideikomis vychádzal z po�iadavky poručiteľa na ťarchu jeho
zákonného alebo závetného dediča prenechať pozostalosť v prospech tretej osoby
(restituere). Dotknutý dedič sa nazýval fiduciár. Justiniánske In�titúcie (Inst. 2,23)
zmenili subjekt uvedeného práva a samotným dedičom sa stal oprávnený na fidei-
komis, a povinnostný subjekt sa začal označovať fideikomisár cestou tzv. fideiko-
misárnej substitúcie. Bli��ie COING, H.: Europäisches Recht. Älteres Gemeines
Recht (1500 � 1800). I. Band, München : C.H. Beck ´sche Verlagbuchshandlung,
1985, 579 n.

51 Od 11. storočia sú známe pokusy �ľachty viazať dedenie rodových statkov obme-
dzením scudziť alebo vôbec zakázať ich prevod. FLOSSMANN, U.: Österreichi-
sche Privatrechtsgeschichte, s. 357.

52 KELEMEN, I.: Institutiones iuris Hungarici privati, Liber II., s. 391.
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Tripartitum ho nepoznalo, jeho základom sa stal zák. čl. IX/1687, umo�-
ňujúci zriaďovať ho najprv pre vy��iu �ľachtu, od účinnosti zák. čl. L/1723 aj
pre ni��iu53. Zaradil sa medzi výnimočné (mimoriadne, extraordinariae)
úkony posledného poriadku54, i keď sa mohol zriaďovať nielen vo veľmi ob-
vyklej forme závetu, ale aj kráľovskou donáciou, alebo zmluvou (fasiou) me-
dzi �ivými55. Citujúc v krátkosti zo zák. čl. IX/1687: �odvracajúc nebezpe-
čenstvo zániku, znehodnotenia majetkov magnátov a vy��ej �ľachty obyčaj-
ným scudzením alebo márnotratnosťou�, fideikomisy56 definovala veda ne-
skorého novoveku, vychádzajúc ex stricto sensu legis, ako �legitímne usta-
novený dedičský poriadok, ktorým �ľachtic disponuje o nadobudnutom majet-
ku z titulu zachovania lesku a vá�enosti rodiny, zanechávajúc ho jednej
mu�skej vetve, aby táto pozostalosť pre�la do u�ívania týchto dedičov bez
akejkoľvek deľby, zaťa�enia alebo scudzenia�57, čím sa otvorene potieral je-
den zo základných pilierov dedičskej postupnosti: semel haeres semper hae-
res, v opozite k poručiteľovej skutočnej vôli. Túto vôľu v�ak právo realizo-
valo dôslednej�ie, keď umo�nilo poručiteľovi nomináciu určených
konkrétnych dedičov (resp. rodinnej vetvy) fideikomisu v ich dedičskej po-
stupnosti pri záväzku nadobudnúť ho, len pokiaľ sa fyzicky udr�í v dr�be
a vlastníctve príslu�ných dedičov alebo nástupníkov fideikomisárnej substitú-
cie58.

Mohol sa zriaďovať originárne vysokou �ľachtou v nadobudnutom (vo-
jenskou alebo inou slu�bou, alebo zmluvne) majetku, ú�itkoch z aviticity,
a mal byť verejne publikovaný v �upách a odsúhlasený panovníkom59. Vo fi-
                                                            
53 Fideikomisy sa zriaďovali aj v 19. storočí, cisársky patent z 9. okt. 1862 jeho plat-

nosť pre Uhorsko obnovil. Fideikomis vlastnili v delenom vlastníctve nielen desti-
natár (ktorý mal okrem toho aj u�ívacie právo naň), ale aj čakatelia naň, ktorí
mohli z toho titulu �iadať ustanovenie opatrovníka fideikomisu, kontrolovať jeho
správu. LUBY, �.: Dejiny súkromného práva na Slovensku, s. 339.

54 KELEMEN, E.: Institutiones iuris Hungarici privati, Liber II., s. 390 n.
55 Ref., s. 392.
56 Slovenský ekvivalent rodinné zverenstvo pou�il napríklad LUBY, �.: Dejiny súk-

romného práva na Slovensku, s. 339 n.
57 �Norma Successionis ab acquisitore, pro splendore et magnificencia familiae, le-

gitimae constituta. Qua bona uni Stirpis suae Masculo ita adribuit, ut ille, sine di-
visione, oneratione, vel alienatione, ad usum successorem praescripto modo
transmittat�. Citované podľa KELEMEN, I.: Institutiones iuris Hungarici privati,
Liber II., s. 392.

58 Termín pou�ívaný v nov�om a súčasnom práve.
59 �ad avertendam magnatum et procerum regni ruinam, refraenandamque licentio-

sam attentari solitam bonorum abalienationem, et prodigalitatem, iusto statutum
est: quod si quispiam amodo imposterum eorundem magnatum, seu procerum de
bonis suis sive per servitia, aut proprio Marte, sive es fructibus aviticorum bono-
rum acquisitis, per dispositionem testamentariam, praevie in comitatibus publi-
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deikomise sa ustanovil dedič/ia alebo nasledovník/ci (haeredes et successo-
res)60 majetkového základu fideikomisu, a ten nemohol ani úkonom inter vi-
vos ani mortis causa uvedené majetky zaťa�iť, scudziť alebo zalo�iť. Podľa
určenia destinatára fideikomisu uhorské právo rozli�ovalo medzi dvomi for-
mami: seniorátom (určeným najstar�iemu z čakateľskej rodiny na fideikomis)
a majorátom (zriadeným v prospech prvorodeného čakateľa v poradí legitím-
nych destinatárov)61.

Jeho chápanie v 20. storočí pod vplyvom pandektistiky, a najmä �ivo dis-
kutujúcej dominujúcej československej vedy občianskeho práva sa zú�ilo
a priznalo sa označovať ním len prípady fideikomisárnej substitúcie62, t. j. ur-
čenia prvého dediča ad tempus, a druhého a tempore. Z jeho právnej povahy
vyplývalo, vychádzajúc z § 570 osnovy československého občianskeho záko-
na, �e i�lo o nástupníctvo určené substitúciou (či u� vulgárnou, pupilárnou
atď.)63. Formy, ktoré sa pou�ívali na jeho zriadenie, vychádzali v�ak z typic-
kých a zau�ívaných foriem úkonov mortis causa: závetu alebo dedičskej
zmluvy. V uvedenom období do�lo tie� k jeho terminologickej zmene; v pro-
cese príprav superrevíznej komisie na osnove občianskeho zákonníka sa do-
vtedy pou�ívaný termín fideikomis, nezmeniac právnu kvalifikáciu v pomer-
nej zhode so svojím rímskoprávnym predchodcom, zamenil za v osnove
pou�ívaný termín: zverenstvo, rodinné zverenstvo, prípadne zverenské ná-
stupníctvo. Osnova tým v podstate nahradila star�iu jazykovú, latinizovanú
normu nov�ou, domácou, slovanskou, pri zdôraznení zachovať jej pojmový
a funkčný rímskoprávny základ64.

                                                                                                                                  
candam, fidei-commissum, et majoratum, a sacra caesarae regiaque majestate
confirmatum fecerit, constitueritque�. Zák. čl. L/1723 niesol názov: o majoráte
a o deklarácii zák. čl. IX/1687, roz�irujúc ho pre celý �ľachtický stav (�si vero qu-
ispiam nobilium ejusmodi majoratum instituere voluerit�).

60 Zásadne mu�ského pohlavia, a ak i�lo o posledného �enského potomka rodiny,
musela byť prefekciou s kráľovským súhlasom určená za destinatára. In KELE-
MEN, I.: Institutiones iuris Hungarici privati, Liber II., s. 394 - 395.

61 Ref. s. 396 n.
62 VÁ�NÝ, J.: K terminologii �svěřenské nástupníctví� v osnově občanského zákon-

níka. In Právník, r. LXXII, se�it XII, 1933, s. 361.
63 Ref., s. 364.
64 VÁ�NÝ, J.: K terminologii �svěřenské nástupníctví� v osnově občanského zákon-

níka, s. 361, porov. VÁ�NÝ, J.: Římske právní ideje v občanském z. a osnově. In
Časopis pro právní a státní vědu, Brno, 1933. Uvedený termín pou�il i LUBY, �.:
Dejiny súkromného práva na Slovensku, s. 339.
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1.4. Dedičská zmluva a donatio mortis causa

V Uhorsku sa za osobitné druhy dedičských zmlúv pre stredoveké a no-
voveké �ľachtické pomery pova�ovali:
1. zmluvy o synovskej a bratskej adopcii;
2. man�elské zmluvy;
3. man�elské vzájomné závety (obe strany mali obojstranné záväzky)65.

O konkrétnych druhoch mo�no zhodne kon�tatovať, �e pre Uhorsko ne-
patrili k pôvodným súkromnoprávnym in�titútom, najskôr vykazovali znaky
zahraničnej inkorporácie, ich prijatia a prispôsobenia domácim právnym pot-
rebám a mo�nostiam.

V období začiatku 19. storočia ju napríklad Jung zásadne odli�oval od
konsenzuálnej darovacej zmluvy medzi �ivými66. V uvedenom prípade ju
právo umo�ňovalo zriadiť tak medzi man�elmi, ako aj cudzími osobami67.
Vývoj v nasledujúcich desaťročiach 19. storočia podporil jej zriaďovanie
viac-menej v prospech man�elov, keď právo umo�ňovalo ako jeden z mo�-
ných variantov jej uzavretia formu (pred)man�elskej zmluvy alebo vzájom-
ného závetu ako formy dedičskej zmluvy68. Dedičská zmluva sa v�dy prira-
ďovala k samostatným dedičským titulom popri závete, zákone a dedení
povinného podielu voči existujúcemu, odporujúcemu úkonu posledného po-
riadku, pričom od závetu sa odli�ovala výhradne nemo�nosťou jednostranné-
ho odvolania.

Definovala sa v čase 1. polovice 20. storočia v slovenskom práve ako
tvojstranný, bezodplatný právny úkon, ktorý zriaďovala jedna zmluvná strana
pre prípad svojej smrti v prospech druhej alebo i v prospech tretej osoby (t. j.
                                                            
65 �. Luby k nim zaradil ka�dý závet, ktorým si poručitelia vzájomne podmienili

svoje dedičské ustanovenia. In LUBY, �.: Dejiny súkromného práva na Slovensku,
s. 526, FAJNOR, V. � ZATURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na
Slovensku a Podkarpatskej Rusi, s. 521; k tomu pozri tie� najnov�ie �VECOVÁ,
A.: Dedičské právo �ľachty v Uhorsku s prihliadnutím na právne pomery neskoré-
ho novoveku a slobodného kráľovského mesta Trnavy. In Zemianstvo na Sloven-
sku, Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna
2009 v Martine.
Zdroj: http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Zemianstvo_1/199.pdf

66 JUNG, J.: Darstellung des ungarischen Privatrechtes. II. Band. Wien : B. Th. Ba-
uer, 1818, s. 105, toto�né chápanie pou�il FAJNOR, V.: Dedičské právo na Slo-
vensku, s. 103.

67 FAJNOR, V. � ZATURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Sloven-
sku a Podkarpatskej Rusi, s. 521; LUBY, �.: Dejiny súkromného práva na Sloven-
sku, s. 526.

68 K tomu pozri kapitolu 1.1.2. Bli��ie FAJNOR, V.: Dedičské právo na Slovensku, s.
103; ALMÁSI, A.: Ungarisches Privatrecht. Band I., Berlin und Leipzig: Vereini-
gung wissenshaftlicher Verleger Walter de Gruyter, 1922, s. 277.
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s účinkami in favorem tertii) s jej súhlasom, s mo�nosťou právom zvýhodne-
ného uzavretia v synalagmatickej podobe dvojstranne zaväzujúceho (korres-
pektívneho) úkonu oboch zmluvných strán, ktoré ju zriaďovali voči sebe na-
vzájom69.

Darovanie pre prípad smrti (donatio mortis causa) sa definovalo ako da-
rovacia zmluva a vykazovala znaky dedičskej zmluvy (t. j. dvojstranný úkon
poručiteľa a osoby prijímajúcej dedičstvo, legát alebo inú majetkovú výho-
du), ktorou daruje alebo sľubuje dať darca obdarovanému istú majetkovú vý-
hodu na ťarchu svojej pozostalosti.

V. hlava zák. čl. XVI/1876 odli�ovala oba právne úkony mortis causa
a subsumovala ich formálnu úpravu podľa súkromných alebo verejných zá-
vetov; pri darovaní sa okrem toho vy�adovalo dodr�ať v�etky nále�itosti
(materiálne a formálne) darovacích zmlúv inter vivos. Charakterizoval ho
i toto�ný charakter zániku dedičskej zmluvy a darovania pre prípad smrti voči
dedičskej zmluve, bolo ho mo�né vo v�eobecnosti odvolať jednostranným
úkonom zo strany poručiteľa � darcu, tak ako to umo�ňovala klasická daro-
vacia zmluva (i za rovnakých podmienok), so súhlasom oboch strán, alebo
dopustila sa osoba obdarovaná, dedič, odkazovník správania, vykazujúceho
znaky vydedenia70. Charakter oboch zmlúv pre prípad mortis causa zakladal
zákaz nakladania s predmetom zmluvy pre prípad smrti (v zásade nie pre
úkony inter vivos) pod hrozbou neplatnosti takýchto scudzovacích úkonov71.

Záver

�túdia preukázala záujem o neustále vedecky nedocenený výskum star�ej
právnej terminológie, opätovne sa potvrdilo, �e v právnej histórii sa venovala
doposiaľ pramalá pozornosť terminológii pou�ívanej na území Slovenska,
ktorá nie v�dy bola v moderných dejinách ovplyvnená českou nomenklatú-
rou. V�eobecný a nadradený termín úkonu mortis causa sa viazal pevne na
v minulosti pou�ívané spojenie: úkony posledného poriadku, prípadne po-
slednej vôle. Dnes je v�ak u� historicky verifikovaným faktom, �e v termíne
záveť (feminínum), ktorý sa na Slovensku postupne cestou právnej vedy od
20. rokov 20. storočia presadzoval, vidno zreteľnú lingvistickú a pojmovú
konsonanciu s jeho synonymom � testamentom. Ten zostal rovnocenne ak-
                                                            
69 FAJNOR, V.: Dedičské právo na Slovensku, s. 103; FAJNOR, V. � ZATUREC-

KÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, s.
521 a 526; LUBY, �.: Základy v�eobecného súkromného práva, s. 251.

70 Pri dedičskej zmluve jej účinnosť zanikla tie� v prípade, keď poručiteľ vykonal
opatrenia mortis causa v prospech tretej osoby bez toho, aby to ona prijala. �pe-
ciálne sa dedičská zmluva mohla uzavrieť medzi man�elmi, a jej zánik ex lege sa
vzťahoval na prípady vyhlásenia man�elstva za neplatné, rozluky alebo rozvodu do
stola a lô�ka.

71 FAJNOR, V.: Dedičské právo na Slovensku, s. 103 - 104.
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ceptovaný v star�ej terminológii 2. polovice 20. storočia, a z tohto uhla po-
hľadu sa má naň aj ekvivalentne k závetu ako k dedičskému titulu prihliadať.
Pri ostatných právnych druhoch zostala zachovaná ich originárna terminoló-
gia, preto sa v sledovanom období do prvej polovice 20. storočia vyskytovali
v�etky od stredoveku vytvorené druhy: kodicilu, fideikomisu, dedičskej
zmluvy, donatio mortis causa (posledný uvedený druh bol typický najmä pre
účely pobo�ných legátov). V�etky úkony mortis causa, tie stredoveké, novo-
veké či súčasné, sa v�ak nevyhnutne právotvorne kombinovali s po�iadavka-
mi formálnosti, kauzálnosti, platnosti a záväznosti, a pokiaľ neboli splnené
neopomenuteľné vnútorné (obsahové) a vonkaj�ie (formálne) nále�itosti, prí-
padne vykazovali v�eobecné vady právnych úkonov ako takých72, boli vyhlá-
sené za neplatné ex tunc.

Recezent: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

�VECOVÁ, Adriana: Legal Acts mortis causa in the Legal History of
Slovakia � an Excursus into Older Legal Terminology. HISTORIA ET THE-
ORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 3, p. 83 - 98.

The article shows interest in research of older legal terminology that has not
been studied scientifically previously. It shows again, that the terminology used
in the territory of Slovakia was not always influenced by the Czech terminology
in the modern period of history. A general and dominating term of an act mortis
causa has been used in the past to denote the acts of last deed, or last will. Howe-
ver, it is verified historically that the term �záveť� (in feminine), used in legal
scholarship since the 1920s, is linguistically and grammatically consonant with
its synonym of testament. The term testament was equally accepted in the termi-
nology of the second half of the 20th century and should be considered as an
equivalent to the term �závet�. Concerning other forms of last will, the original
terminology has been preserved until the first half of the 20th Century, using the
forms of codicil, fideicomissum, contract of inheritance and donatio mortis causa
(the latter used mainly in the case of legates piae causae). All acts mortis causa,
whether medieval, modern or current, were dependent on further conditions �
formality, causality, validity and effectiveness. Should the inner (concerning
content) or outer (concerning form) requirements not be fulfilled, or should a ge-
neral defect of legal acts be present73, the acts would be declared as null and void
ex tunc, i.e. ineffective from the beginning.
                                                            
72 Nále�itosti vôle (skutočná, vedomá, vá�na, slobodná a zrozumiteľná), prejavu vôle

(dodr�anie právom stanovenej formy), zhoda vôle s prejavom (vylúčenie omylu,
bez vá�neho úmyslu, simulovanie právneho úkonu). Bli��ie LUBY, �.: Dejiny súk-
romného práva na Slovensku. 2. vydanie, Bratislava : Iura edition, 2002, s. 227 n.

73 Requirements of proper will (real, conscious, serious, free and intelligible), of act
of will (respecting the form set by law), correlation between the will and the act
(mistake, no serious intent, simulated act). Cf. LUBY, �.: Dejiny súkromného
práva na Slovensku. (History of private Law in Slovakia) 2nd ed., Bratislava : Iura
Edition, 2002, p. 227 ff.
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TRIBUNI PLEBIS V ANTICKOM RÍME � ZRIADENIE
IN�TITÚTU A VOĽBA Z HĽADISKA PRAMEŇOV

MGR. TOMÁ� KOHÚT
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DEJÍN PRÁVA

Abstrakt

Článok sleduje vznik a situáciu pri vzniku in�titútu tribúna ľudu počas obdo-
bia republiky v starovekom Ríme. Nosnou témou článku je ustanovenie prvých
tribúnov do funkcie, ich voľba a menovanie. Neopomenuteľnou otázkou je spô-
sob a priebeh voľby, menovania a okolností, ktoré pri voľbe tribúnov a plebej-
ských edilov vznikali. To v�etko sa v článku sna�íme obsiahnuť hlavne z hľadis-
ka dobových prameňov a ich komparácie.

KOHÚT, Tomá�: Tribuni plebis v antickom Ríme � zriadenie in�titútu
a voľba z hľadiska prameňov. HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010,
č. 3, s. 99 - 107.

Úvod

Ochrana práv v starovekom Ríme trvá u� od čias antiky a in�titucionálne
začiatky ochrany mo�no datovať do obdobia �iesteho storočia pred na�ím le-
topočtom. Zaujímavé sú počiatky in�titútu tribúnov ľudu, ich počet, zmena
počtu a názory historikov na tieto skutočnosti. V súvislosti s uvedenými
skutočnosťami by sme radi v článku poukázali na tento in�titút, jeho vznik,
okolnosti a udalosti, ktoré k nemu viedli, najmä z pohľadu dobových doku-
mentov a prameňov historikov danej doby.

Tribuni plebis � zriadenie in�titútu v starovekom Ríme, voľba tribúnov
a edilov

Tribún ako slovo označovalo pôvodne úradníka spojeného s kmeňmi (tri-
bes) alebo toho, kto reprezentoval kmene pri určitých príle�itostiach. Takéto
označenie bolo príznačné v skor�ej histórii starovekého Ríma. Tento názov,
resp. označenie platilo v�ak aj neskôr, pre ďal�ích rímskych úradníkov.
Z ná�ho pohľadu je zaujímavý práve in�titút, ktorý nesie meno tribún, ale
taktie� prívlastok plebis, či�e tribún ľudu.

Vznik in�titútu siaha do roku 494 p.nl. do antického Ríma, keď situácia
medzi plebejcami a patricijmi vyvrcholila výstupom prvých spomínaných na
Mons Sacer (Svätú horu). Starovekí tribúni plebejských kmeňov, teda akísi
predchodcovia tribúnov ľudu, mali právo zvolávať stretnutia ich kmeňov,
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a takisto mali privilégiá udelené kráľom Serviom a následne Valeriánovými
zákonmi. Táto ochrana bola v�ak nedostatočná.

Hlavnou príčinou secesie plebejcov bola nedostupnosť úradov pre nich,
a najmä utláčanie od aristokratického patricijského obyvateľstva. Jedným zo
základov �súperenia� dvoch spoločenských sústav bola zásada konsangvini-
ty1, a teda následná diverzifikácia spoločnosti na akési dve kasty. Konsangvi-
nita bola dôle�itou súčasťou pri vytváraní rímskej spoločnosti a jej delenia na
rody. Takáto diverzifikácia obyvateľstva nie je v podstate správna pri vytvá-
raní spoločnosti, ak ide o zastávanie úradov a uprednostňovanie jednej so-
ciálnej skupiny pred tou druhou. Aj keď, paradoxne, v súvislosti s na�ou té-
mou je potrebné povedať, �e práve táto diverzifikácia bola príčinou alebo
jednou z príčin zavedenia in�titútu tribúna. Teda, s miernym nadhľadom by
sme mohli tvrdiť, �e ak by nebolo diverzifikácie, konsangvinity a delenia
osôb na patricijov a plebejcov, nebolo by potom ani in�titútu tribúna ľudu.

Privilegovanou vrstvou v Ríme bola skupina obyvateľstva patricijov, ma-
júca v�etky práva, teda verejné aj súkromné. Ostatné vrstvy obyvateľstva tvo-
rili otroci a slobodní občania. Plebejci patrili k druhej spomínanej skupine,
boli síce nezávislí od patricijov a ich rodov, av�ak nemali rovnaké práva ako
oni z dôvodu, �e neboli pôvodnými obyvateľmi. Tretia skupina obyvateľstva,
klienti, bola po ekonomickej, ako aj osobnej stránke závislá od patricijov.

Spomínané neprivilegované skupiny teda platili dane a slú�ili vo vojsku,
av�ak, okrem iného, nemali prístup k funkciám, úradom a �tátnym orgánom,
ktoré disponovali mocou. Problémom začala byť aj získaná pôda, ktorá �ne-
bola rozdeľovaná rovnomerne medzi patricijov a plebejcov, ale preva�ne
v prospech patricijov. Tým sa poru�ila rovnováha medzi oboma stavmi, ktorá
existovala v čase reformy Servia Tullia, a preto plebejci začali za svoje práva
bojovať.�2

Formou tzv. občianskych neposlu�ností, secesií3, si plebejci vymohli, ok-
rem iného, ochranu proti zneu�itiu zo strany magistrátov, ktorí mohli byť
ustanovení iba z radov patricijov. A v tomto momente je pre nás dôle�itá
skutočnosť, �e ochrana bola zabezpečená novým in�titútom � plebejským tri-
búnom (tribunus plebis) s účinnej�ími právomocami na ochranu plebejcov
proti akémukoľvek zneu�itiu zo strany patricijských magistrátov. �A vtedy
začalo jednanie zmieru medzi ľudom a otcami (patricijmi). Dohodli sa na
podmienkach, �e ľud bude mať svojich vlastných nedotknuteľných úradníkov,

                                                            
 1 Bli��ie: �ELEZKOVOVÁ, G. Antický predchodca ombudsmana. In zost. BA-

RANCOVÁ, H. � KRSKOVÁ, A.: Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia.
Bratislava � Trnava : Iura Edition � PF TU, 2000, s. 70.

 2 Tam�e, s. 70.
 3 Bli��ie: ZAMAROVSKÝ, V.: Dejiny písané Rímom. Martin : Mladé letá, 1988,

s. 99 a nasl.
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ktorí budú mať právo prispieť mu na pomoc proti konzulom a �e nikomu
z patricijov nebude umo�nené tento úrad dosiahnuť.�4

Jedinečnosť in�titútu tribúna je nepochybná. Na rozdiel od iných úradní-
kov, nemal vo svojej právomoci plniť funkcie v �tátnej správe. A taktie� ani
rozhodovať, alebo niečo v súvislosti s funkciou tvoriť. Jeho úlohou bola
ochrana práv a slobôd. V tejto súvislosti hovorí docentka �elezkovová vo
svojom diele o negatívnej povahe vykonávania činnosti tribúnov.5 Negatívna
povaha spočíva v zasiahnutí proti rozhodnutiu a proti akémukoľvek konaniu,
ktoré by mohlo ohroziť alebo po�kodiť plebejský ľud, ktoré súviselo najmä:
�s nesprávnym rozhodnutím administratívnej povahy, neoprávneným alebo
neprimeraným pou�itím represie, nespravodlivým rozsudkom, alebo vydaním
ediktu magistrátom, uznesením senátu alebo aj podaním návrhu zákona nie-
ktorému z ľudových zhroma�dení.�6

Tribúni mali svoj úrad umiestnený v Porcijskej Bazilike. Pri výkone svo-
jej funkcie boli pova�ovaní za posvätných a nedotknuteľných (sacrosancti-
tas). �Brutus, spájajúci plebejcov, uvá�il, �e poskytne úradu posvätnosť a ne-
dotknuteľnosť, zabezpečujúc ich bezpečnosť pod obojakým právom a sľub.
Toto bolo schválené v�etkými...�7 S trochou rezervy mô�eme hovoriť, �e
v tejto nedotknuteľnosti, ako sa niekedy nie úplne výsti�ne nazýva, sa skrýva
predchodkyňa dne�nej poslaneckej a diplomatickej imunity. Pri poru�ení sac-
rosanctitas mal byť podľa Dionysia poru�iteľ postavený mimo zákona, a mal
mu byť udelený hrdelný trest, čo poukazuje na silné postavenie tribúnov.8
�Nenechajte nikoho donútiť tribúna ľudu robiť čokoľvek proti jeho vôli; ne-
nechajte nikoho ho bičovať alebo navádzať iného na bičovanie, a nedovoľte
nikomu zabiť ho alebo navádzať iného, aby ho zabil. Ak by niekto urobil nie-
ktoré z týchto nedovolených vecí, nechajte ho zatratiť a jeho majetok nech je
zasvätený bohyni Ceres.�9

Samotná funkcia tribúna ľudu bola u� od jej počiatku veľmi významná,
a preto aj volenie či menovanie do funkcie bolo spojené s veľkou dôle�itos-
ťou a vá�nosťou. Voľby sa neobi�li bez ob�trukcií, kupovania hlasov, vplyvu
patricijov na voľby.

Prípad Gaius Sempronius je �pecifický tým, �e v jeho prapodstate i�lo
o nezákonnú podporu kandidáta zo strany Aula Sempronia a Gaia Sempronia
pri voľbách quaestorov, keď ostatní tribúni zasiahli a boli rozhorčení a pova-
                                                            
 4 LIVIUS: Dejiny I. Praha : Svoboda, 1971, s. 171.
 5 �ELEZKOVOVÁ, G.: citované dielo, s. 71.
 6 �ELEZKOVOVÁ, G.: citované dielo, s. 70.
 7 DIONYSIUS, H.: Roman antiquities. Book VI. Loeb Classical Library edition,
1940, s. 123, dostupný na: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/

 8 Bli��ie pozri k právam a oprávneniam tribúnov �ELEZKOVOVÁ, G.: citované die-
lo, s. 70-77.

 9 DIONYSIUS, H.: citované dielo, kniha VI, s. 123.
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�ovali voľbu za podvod. Podľa ďal�ích tribúnov zneu�il Aulus Sempronius
Atratinus, ktorý predsedal snemu pre voľbu quaestorov ako tribún, svoju
funkciu a nechal neoprávnene zvoliť svojho kandidáta. �Iste je tu nejaký pod-
vod a Aulus Sempronius vynalo�il pri voľbách viac ľsti ne� poctivosti. Jeho
bezprávom boli na�i ľudia vystrčení z toho úradu.�10 Sempronia v�ak chrá-
nila jeho bezúhonnosť a úradnícka funkcia. A tak sa tribúni obrátili s obvine-
ním na jeho strýka Gaia Sempronia, ktorý bol údajne takisto prítomný a zú-
častnený na spáchaní podvodu. �Aj keď patricijovia skúsili v�etky prostried-
ky, aby umiernili plebejcov, nebolo to nič platné. Gaius Sempronius bol od-
súdený k pokute pätnásť tisíc assov.�11 Na tomto prípade mô�eme sledovať
konanie tribúnov a rovnako aj trestanie pri nezákonnej podpore pri voľbách.
Čo sa týka počtu tribúnov ľudu, podľa historika Niebuhra12 sa v�etci an-

tickí pisatelia zhodujú na tom, �e na začiatku boli dvaja. Krátko na to v�ak
číslo vzrástlo na päť, jeden tribún z ka�dej z piatich tried. Kedy k tomuto roz-
�íreniu do�lo, nevieme presne určiť. S istotou nevieme ani mená prvých tri-
búnov z dôvodu odli�ností záznamov. Väč�ina historikov sa prikláňa k názo-
ru, �e: �Boli zvolení dvaja tribúni ľudu, Gaius Licinius a Lucius Albinus. Tí si
vyvolili e�te troch kolegov, medzi nimi aj Sicinia, pôvodcu návrhu na vysťa-
hovanie ľudu. Kto boli druhí dvaja, o tom nie je zhoda.�13 Najviac sa od tohto
názoru odkláňa Dionysius, ktorý spomína iné mená ako napríklad Livius
a Cicero.14 �... vybrali si za svojich jednoročných úradníkov nasledujúce oso-
by: Lucia Junia Bruta a Gaia Sicinia Belluta, ktorí boli dovtedy ich vedúcimi
osobami, a okrem týchto, Gaia a Publia Licinia a Gaia Visellia Rugu.�15 Vý-
raz jednoročných, samozrejme, označuje dĺ�ku ich funkčného obdobia.

Piso k tomuto uvádza, �e boli iba dvaja tribúni a� do skončenia časov
Publilianových zákonov16. Livius v�ak spochybňuje jeho názor: �Piso pí�e, �e
k ich počtu boli vraj pridaní e�te traja, ako by boli pred tým iba dvaja; do-
konca tých tribúnov menuje: Gnaeus Siccius, Lucius Numitorius, Marcus
Duillius, Spurius Icilius, Lucius Mecilius.�17

                                                            
10 LIVIUS: Dejiny I. Praha : Svoboda, 1971, s. 382.
11 Tam�e, s. 382.
12 NIEBUHR, B. G.: The history of Rome, Zväzok 1, London : 1857, s. 617, dostupné

na: http://books.google.sk/books.
13 LIVIUS: Dejiny I. Praha : Svoboda, 1971, s. 171.
14 NIEBUHR, B. G.: citované dielo, s. 617.
15 DIONYSIUS, H.: citované dielo, kniha VI, s. 123.
16 LIVIUS: Dejiny I. Praha : Svoboda, 1971, s. 209 � Publiliov zákon.
17 Tam�e, s. 209.
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Voľby tribúnov

Podľa Livia, rok po ustanovení tribúnov, narástol počet tribúnov na de-
sať.18 Ohľadne počtu mô�eme teda s úplnou istotou a zhodou historikov tvr-
diť len to, �e počet nebol zvý�ený na desať a� do roku 457 p.nl., a potom boli
dvaja vybraní z ka�dej z piatich tried. Livius uvádza: �tridsiateho �iesteho
roku po tých prvých tribúnoch bolo zvolených desať tribúnov, po dvoch z jed-
notlivých tried. A bola daná záruka na to, aby boli takto volení aj v budúc-
nosti.�19 Toto číslo sa pravdepodobne nezmenilo a� do konca impéria.
Čas, keď boli tribúni volení, bol podľa Dionysia v�dy určený na 10. de-

cembra. �Týchto päť osôb bolo prvých, ktoré obdr�ali tribúnsku moc, �tvrtý
deň pred decembrovými idami.�20 Aj keď je evidentné, �e v jeho časoch sa
voľby konali 17. júla.21

Tribún mal byť pôvodne volený skupinou ľudí, ktorých on sám repre-
zentoval, či�e zborom, resp. kolégiom tribúnov. Cicero uvádza, �e boli volení
kurijným snemom (comitia curiata). Rovnako tak uvádzajú aj Dionysius
a Livius, podľa ktorých comitia tributa nezískala toto právo a� do prijatia Lex
Publilia v roku 472 p.nl.22 Niebuhr je toho názoru, �e a� do Lex Publilia boli
volení centuriami, triedami, ktoré reprezentovali svojím číslom23, a ako uvá-
dza Dionysius, kúrie nemali nič spoločné s voľbami, okrem schválenia vo-
lieb.

O nevyhnutnosti schválenia volieb kúriami nie je pochýb, ale zdá sa, �e
schvaľovanie na�lo svoj koniec e�te krátko pred vydaním Publiliových záko-
nov. V neskor�ích dobách sa u� k takémuto spôsobu schvaľovania volieb ne-
vrátilo a voľby tribúnov boli zverené úplne do rúk comitii tributa. Tie boli
zvolávané starými tribúnmi pred uplynutím ich úradu.24 �Volerona ľud zahr-
nul priazňou a hneď na najbli��om sneme ho zvolil za tribúna na ten rok, keď
boli konzulmi Lucius Pinarius a Publius Furius... a predlo�il pred ľud návrh
zákona, aby boli plebejskí úradníci volení na sneme tribútnom.�25 Zákon, kto-
rý predlo�il, sa presadzoval veľmi ťa�ko a konzul Appius bojoval proti to-
muto zákonu tvrdo, dokonca sa na konci prijímania zákona črtali fyzické úto-
ky. Obsahom tohto zákona bolo to, čo uvádza Livius: �Bola tu predkladaná
vec nijako bezvýznamná a tie� s názvom na prvý pohľad nijako odstra�ujú-
cim, ale mala zbaviť patricijov v�etkej právomoci voliť s pomocou hlasov

                                                            
18 Tam�e, s. 261.
19 Tam�e, s. 260.
20 DIONYSIUS, H.: citované dielo, s. 123.
21 a.d. XVI. Kal. Sextil.
22 DIONYSIUS, H.: citované dielo, kniha X, s. 305.
23 NIEBUHR, B. G.: citované dielo, s. 617.
24 LIVIUS: citované dielo, s. 207.
25 Tam�e, s. 207.
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klientov za tribúnov, koho by sa im zvoliť zapáčilo. Tomuto konaniu, ktoré
bolo ľudu nanajvý� milé, sa postavili otcovia na odpor zvrchovaným úsi-
lím.�26 Tu mô�eme badať súboj medzi plebejcami a patricijmi pri presadzo-
vaní zákona.
Ďalej je dobré poukázať na voľbu plebejských edilov, teda pomocníkov

tribúnov, a taktie� na prevahu ľudu pred senátom. �Taktie� získali, aby im se-
nát umo�nil ustanoviť ka�dý rok dvoch plebejcov ako asistentov tribúnov vo
v�etkých veciach, ktoré by mohli vy�adovať, rozhodovať v takých zále�itos-
tiach s akými sa iní na nich obrátia, mať dohľad nad verejnými miestami ...
a ich moc nie je ďalej podriadená moci iných úradníkov, ako pred tým.�27

Z uvedeného mô�eme teda usudzovať, �e edilovia mali vá�enú a dôle�itú
funkciu, či u� ako pomocníci tribúnov, sudcov, alebo ako dozorcovia alebo
strá�covia posvätných miest. V ďal�om dokumente Dionysia sa uvádza aj
prijatie zákona, ktorým sa mala upraviť voľba prétorských edilov: �Publius
a ďal�í dvaja tribúni navrhli znova bez odkladu zákon, ktorý nebolo mo�né
prijať rok pred tým s dodatočným opatrením, �e kolégium (zbor) edilov by
malo byť volené v rovnakom zhroma�dení a s dodatočným opatrením.�28

Pri voľbách tribúnov alebo aj plebejských edilov musel niekto voľbám
predsedať. Túto funkciu zastával jeden zo starých tribúnov na základe �rebo-
vania pred procesom volenia. Pramene uvádzajú: �Akousi u�itočnou náhodou
padol los práve na Marka Duillia, aby predsedal volebnému snemu, bol to
mu� prezieravý, ktorý tu�il hroziacu nevôľu, vznikajúcu z opakovaného zastá-
vania úradu.�29 V tomto texte je presne a celkom detailne opísaná aj voľba
tribúnov. Pri situácii, keď vzniklo �spiknutie� a tribúni chceli ostať pre ich
zásluhy vo svojej funkcii aj ďal�ie obdobie, Markus Duillius trval na litere
zákona: �Ak dám zvoliť desať tribúnov, a vy dnes menej ako desiatich tribú-
nov ľudu ustanovíte, nech sa tí, ktorých oni sami svojou vlastnou doplňova-
cou voľbou priberú za spolutribúnov, stanú zákonitými tribúnmi podľa rov-
nakého zákona rovnako ako tí, ktorých dnes za tribúnov ľudu ustanovíte.�30

Duillius trval na tom, �e nemô�e byť v �táte ustanovených pätnásť tribúnov
a následne odstúpil z funkcie tribúna, nakoľko nikto zo spolutribúnov ani tri-
búnov sa nechcel vzdať svojej funkcie.
Ďalej je v texte opísaná aj skutočnosť, �e voľby sa museli skončiť do zá-

padu slnka, lebo voľba musela byť zrealizovaná behom jedného dňa. Niekedy
bolo treba skončiť skôr, ako boli voľby ukončené, a tí, ktorí boli zvolení, za-
plnili zákonný počet zboru kooptáciou, teda bez voľby, menovaním. K tomu,

                                                            
26 Tam�e, s. 207.
27 DIONYSIUS, H.: citované dielo, kniha VI, s. 125.
28 DIONYSIUS, H.: citované dielo, kniha IX., s. 65.
29 LIVIUS: Dejiny I. Praha : Svoboda, 1971, s. 309 - 310.
30 Tam�e, s. 309 - 310.
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aby sa predi�lo tejto neregulárnosti pri voľbe tribúnov, v roku 448 p.nl. Tre-
bonius navrhol, �e voľba zboru tribúnov nemô�e byť nikdy dokončená ko-
optáciou. Voľby by mali podľa neho pokračovať na druhý deň, a� kým by
počet tribúnov nedosiahol číslo desať. Tento fakt je obsiahnutý aj v knihe Li-
via. Lucius Trebonius �tribún ľudu nepriateľský otcom (patricijom), preto�e
tvrdil, �e bol nimi pri doplňovacej voľbe podvedený a zradený, podal návrh
zákona, aby ten, kto dá voliť rímskemu ľudu tribúnov, dával ich voliť tak dl-
ho, a� by dosadil desať tribúnov ľudu.�31 Miesto, kde sa voľba vykonávala,
bolo pôvodne Forum, neskôr Campus Martius. Do úvahy v�ak niekedy pri�lo
aj územie Kapitolu.

Nie je mo�né tvrdiť, �e pri voľbe tribúna boli na obsadenie tejto funkcie
oprávnení iba plebejci. Aj keď z textu Livia uvedeného na začiatku článku
bolo jasne ustanovené: �nikomu z patricijov nebude umo�nené tento úrad do-
siahnuť.�32 Napriek tomu sa patricijovia čím ďalej, tým viac usilovali o do-
siahnutie prístupu k veľmi dôle�itej, významnej, silnej a vá�enej funkcii.
Hlavne po dosiahnutí zrovnoprávnenia obidvoch vrstiev obyvateľstva Ríma
sa u� na tribúnov nehľadelo iba ako na ochrancov práv a slobôd plebejcov,
ale aj ako na ochrancov v�etkého ľudu pred zásahmi zo strany úradníkov, na
základe ich potestas alebo na základe impéria. Napriek tomu, zastávanie tejto
funkcie stále ostávalo privilégiom v rukách plebejcov. Práve z dôvodu po-
stupne viac narastajúceho vplyvu tohto in�titútu sa karta obrátila ku koncu
republiky. Patricijovia v tých časoch častej�ie po�adovali, aby mohli obsadiť
úrad aj oni. Aby sa tak mohlo stať, boli nútení vzdať sa vlastného poriadku
a museli sa stať plebejcami (transitio ad plebem). Jediný príklad zvolenia
patricija za tribúna nachádzame v Liviovi. �Noví tribúni ľudu pri vlastnej do-
plňovacej voľbe spolutribúnov vyhoveli vôli otcov a zvolili taktie� dvoch pat-
ricijských a bývalých konzulov Spuria Tarpeia a Aula Aeternia.�33 V rámci
rí�e bolo v�eobecne jasné a tradované, �e princeps sa nemohol stať tribúnom,
preto�e patrí k patricijom. Ale vplyv, ktorý prinále�al úradu �ochrancu ple-
bejských práv�, bol dosť veľký na to, aby cisári po ňom neprahli. A aj z tohto
dôvodu cisár Augustus prijal tribunitia potestas.

Záver

Tribúni ľudu existovali ako in�titút, pravda, s určitými obmenami v ob-
lasti ich právomocí, v podstate, a� do konca existencie rímskeho impéria. Ich
voľba bola, ako sme mohli vidieť aj v prameňoch, významná a dôle�itá uda-
losť. Z uvedeného je mo�né určiť, �e v týchto dobách volebné obdobie tribú-

                                                            
31 Tam�e, s. 310 - 311.
32 LIVIUS: citované dielo, s. 171.
33 LIVIUS: Dejiny I. Praha : Svoboda, 1971, s. 310.
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na bolo stanovené na jeden rok. Z dobových dokumentov v�ak nevyplýva, �e
by kandidáti na tribúnov nemohli kandidovať znova, dokonca neobsahuje
zmienku, �e by počet volebných období bol nejakým spôsobom limitovaný.
Z dokumentov je taktie� jasné miesto volieb, spočiatku pasívna účasť vý-
hradne plebejcov, aký orgán mohol tribúnov voliť, a sčasti aj proces voľby.

Ak by sme mali porovnať príbuzných, respektíve nasledovníkov tohto
antického in�titútu, mô�eme nájsť určité podobnosti aj v obdobnom in�titúte
na na�om území. Pre voľby verejného ochrancu práv v súčasnosti je v Slo-
venskej republike oprávnená Národná rada Slovenskej republiky. Volebné
obdobie je päťročné a pôsobiť jednej osobe vo funkcii verejného ochrancu
práv v Slovenskej republike je umo�nené najviac dvakrát po sebe. Taktie�
mô�e kandidovať len bezúhonný občan Slovenskej republiky s vekom nad 35
rokov.34 Z uvedených podmienok pre voľby v podstate mo�no vidieť viac
obmedzení pri voľbe verejného ochrancu práv ako pri tribúnoch. S určitým
nadhľadom by bolo mo�né porovnať aj funkciu prétorských edilov s teraj�ou
funkciou vedúceho kancelárie verejného ochrancu práv. Av�ak v súčasnosti
so značne men�ími právomocami. Vedúceho kancelárie menuje sám verejný
ochranca práv. Aj keď pri ediloch i�lo aj o menovanie, boli ustanovovaní
voľbou.

Rozdiel by sme mohli hľadať aj pri sacrosanctitas, nakoľko verejný
ochranca práv nedisponuje imunitou, a u� vôbec nie takou, ako to bolo u tri-
búnov. A, samozrejme, odli�ný je aj počet tribúnov, ktorý bol značne väč�í.
Rozdiel je určite aj v skutočnosti, �e ochrana poskytovaná verejným ochran-
com práv patrí v�etkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa na neho ob-
rátia s podnetom. Tribúni konali spočiatku len v záujme plebejcov, nezahr-
ňujúc ani patricijov a ani otrokov.

Recenzent: prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc.

Kohút, Tomá�: Tribuni plebis in ancient Rome � establishment of institu-
te and election in light of historical sources. HISTORIA ET THEORIA IURIS,
Vol. 2, 2010, No. 3, p. 99 - 107.

The Article follows the creation and circumstances by the creation of institute
of plebeian tribune during the republic in ancient Rome. Institute of ancient tri-
bune also invokes certain similarities with present institute of ombudsman in mo-
re than one hundred countries in the world and also with institute of the public
defender of rights in the Slovak republic. Main topic of the article is establishing
first tribunes to the office, their election and nomination and also names of the
                                                            
34 Čl. 151a Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., ako vyplýva zo zmien

a doplnení vykonaných ústavnými zákonmi č. 244/1998 Z. z., č. 9/1999 Z. z., č.
90/2001 Z. z., č. 140/2004 Z. z. a č. 323/2004 Z. z. a zákon č. 564/2001 Z. z. o ve-
rejnom ochrancovi práv v znení neskor�ích predpisov.
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first tribunes elected in 494 BC. The important issue is also process of election
and circumstances, which arose by the election of tribunes and plebeian aedils.
These issues are covered mainly from aspects of period sources (Titus Livius,
Dionysius Halicarnassus), works of legal historians and comparison of these so-
urces. Their election was very important and honored event. In sources, we can
also find the place of the vote, term of the office, exclusively plebeian passive
participation at the beginning, entitled body for elections and also the procedure
of elections. Tribunes existed with certain modifications in the area of their com-
petence up to the end of the Roman empire.
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ZÁKON O TÁBOROCH NÚTENEJ PRÁCE NA SLOVENSKU

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

Abstrakt

Predlo�ený článok podáva krátky exkurz k aplikácii vybraných ustanovení
zákona č. 247/1948 Zb. na území Slovenska v rokoch 1948 � 1950. V úvodných
riadkoch najskôr pribli�uje atmosféru súvisiacu s prijímaním zákona. Ďal�ie časti
sa venujú rozboru ustanovení, ktoré upravovali otázku zaraďovania osôb do tábo-
rov nútených prác, a taktie� tých s pracovnoprávnou povahou. Nakoľko uvedené
ustanovenia zavádzali určitú formu nútenej práce, čo bolo často kritizované zo
strany medzinárodného spoločenstva, obsahuje aj posúdenie rozpornosti týchto
ustanovení s Dohovorom MOP č. 29 z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci.

KOVALČÍKOVÁ, Martina � PERÚNOVÁ, Dana. Zákon o táboroch nú-
tenej práce na Slovensku. HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 3,
s. 108 - 120.

Úvod

Ústava Československej republiky, známa ako Ústava 9. mája, deklarujú-
ca �víťazstvo robotníckej triedy�, priznala v ustanovení § 26 v�etkým obča-
nom právo na prácu. Za súčasť tohto sociálneho práva, akýsi rub práva na
prácu, zároveň vyhlásila v ustanovení § 32 i povinnosť ka�dého občana �pra-
covať podľa svojich schopností a svojou prácou prispievať k prospechu cel-
ku�. Takto zakotvené právo na prácu malo nielen zdôrazniť na jednej strane
povinnosť �tátu zaistiť realizáciu práva na prácu a spravodlivú odmenu za ňu,
ale na druhej strane aj samotný záujem �tátu na tom, aby toto právo bolo
účinne realizované, preto�e na práci občanov stoja hospodárske základy ka�-
dého �tátneho zriadenia vytvárajúce zároveň materiálne predpoklady pre rea-
lizáciu ostatných základných práv a slobôd.1 Na týchto základných premisách
bol postavený zákon č. 247/1948 Sb. o táboroch nútenej práce (TNP) inter-
pretovaný ako ústavný, t. j. plne v súlade s právnym poriadkom Českosloven-
skej ľudovodemokratickej republiky (ČSR), nástroj výchovy neprispôsobi-
vých občanov k práci.

                                                            
 1 Zárukou realizácie práva na prácu malo byť plánovité hospodárstvo. �... tak�e je-li

jedním z cílů plánovitého hospodářství zaji�tění práva na práci, je na druhé straně
jeho podmínkou pracovat.� CHYSKÝ, J.: Nucená práce a její problematika se
zřetelem k podstatě pracovněprávního poměru. Praha : Nakladatelství Českoslo-
venské akademie věd, 1962, s. 185.
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Príprava zákona o táboroch nútenej práce

Príprava zákona o TNP začala intenzívne v septembri 1948 ako súčasť
politiky �ostrého kurzu proti reakcii�. Návrh zákona pripravovalo minister-
stvo vnútra (MV). Osnova zákona zdôrazňovala výchovný charakter zarade-
nia, práca nemala mať charakter trestu a pracovné tábory sa označovali ako
výchovné pracovné strediská, v ktorých pobyt nemal v �iadnom prípade
predstavovať zostrenie či predĺ�enie u� odpykaného trestu. Napriek potvrde-
niu tejto línie uznesením vlády z 30. septembra 1948, ktoré malo byť smerni-
cou pre úpravu pôvodného znenia osnovy, MV pristúpilo k zmene �truktúry
osnovy tak, �aby v zákoně byl oslaben uva�ovaný důraz na výchovný cha-
rakter pobytu a naopak zdůraznil, �e jde o ,nucenou práci�. Proto místo pra-
covních středisek půjde o tábory nucené práce.�2 Do TNP mali byť zaraďo-
vaní tí, ktorí sa vyhýbali práci, tak aj osoby odsúdené po odpykaní trestu.
Hoci spory o charakter TNP pokračovali, toto ostrej�ie poňatie zákona navrh-
nuté MV bolo vo vláde schválené.3

Konečná verzia zákona č. 247/1948 Sb. o TNP4 bola prijatá v Národnom
zhroma�dení republiky Československej 25. októbra 1948 s účinnosťou
a platnosťou od 17. novembra 1948. Zmyslom zaraďovania osôb do TNP
bolo podľa znenia zákona s odvolaním sa na § 32 Ústavy, �aby osoby, uve-
dené v § 2, mohli byť vychované pre prácu ako občiansku povinnosť a aby
mohla byť vyu�itá ich pracovná schopnosť v prospech celku,� a to za účelom
�splnenia jednotného hospodárskeho plánu�.

                                                            
 2 KAPLAN, K.: Tábory nucené práce v Československu 1948-1954. In Se�ity Ústa-

vu pro soudobé dějiny ČSAV. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 1992, sv. 3., s. 83.
 3 K procesu schvaľovania zákona o TNP bli��ie pozri: KAPLAN, ref. 2, s. 79 - 84.
 4 Zákon 247/1948 Sb. zru�il nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 23. marca
1948, č. 7 Sb. n. SNR., o zriadení pracovných útvarov, a vykonávacie nariadenie
Zboru povereníkov zo dňa 23. apríla 1948, č. 18 Sb. n. SNR., k nariadeniu o zria-
dení pracovných útvarov. Pracovné útvary, zriadené podľa týchto predpisov, sa
premenili na TNP.
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Osoby zaraďované do tábora nútenej práce

Do TNP5 boli podľa zákona č. 247/1948 Sb. o TNP, od troch mesiacov do
dvoch rokov6, zaraďované:
1. osoby, ktoré sú star�ie ako 18 rokov, neprekročili 60 rokov a sú telesne

a du�evne spôsobilé, ale práci sa vyhýbajú alebo ohrozujú výstavbu ľudo-
vodemokratického zriadenia alebo hospodársky �ivot, najmä verejné zá-
sobovanie, a osoby, ktoré im to umo�ňujú (§ 2 ods. 1 písm. a)

2. po odpykaní trestu osoby právoplatne odsúdené pre niektorý z činov,
uvedených v zákone č. 231/1948 Sb. na ochranu ľudovodemokratickej re-
publiky, zák. č. 15/1947 Sb. o stíhaní čierneho obchodu a podobných ma-
chinácií, zák. č. 27/1947 Sb. o trestnej ochrane vykonávania dvojročného
hospodárskeho plánu alebo zák. č. 165/1946 Sb. o trestnej ochrane národ-
ných podnikov, znárodnených podnikov a podnikov pod národnou sprá-
vou (§ 2 ods. 1 písm. b)

3. osoby, ktoré sa dopustili správnych priestupkov, u ktorých pri ulo�ení
trestu na slobode dlh�om ako tri mesiace mohlo byť vyslovené, �e má byť
odpykaný v robotárni (§ 2 ods. 2)7.

V súvislosti s prvou skupinou osôb, e�te v počiatkoch príprav zákona, za-
zneli hlasy poukazujúce na protiústavnosť tohto ustanovenia. Zavádzal sa to-
ti� nový druh obmedzenia, mo�no kvalitatívne hovoriť priamo o treste, za

                                                            
 5 Pre účely zákona o TNP vzniklo na Slovensku, resp. bolo premenovaných z pra-

covných útvarov, v rokoch 1948-1951 �esť TNP.
TNP dátum vzniku dátum zániku kapacita tábora
1. Nováky,
    okres Prievidza

jan. 1949 mar. 1951 (�en-
ský oddiel) / 30.
9. 1951

1500 /5000 osôb
(1949)

2. Ilava jan. 1949 25.6.1950 180 osôb
3. Ústie nad
    Oravou

11.2.1949 30.4.1949 300 osôb

4. Hronec,
    okres Brezno

1. 10. 1949 15. 3. 1951 400 - 500 osôb

5. Trenčín 26. 6. 1950 31. 10. 1950 300 - 400 osôb
6. Ruskov,
    okres Ko�ice

1. 10. 1951 15. 5. 1953 ?

 6 Len do tejto najvy��ej doby mohlo dôjsť v zmysle § 6 ods. 1 zákona o TNP aj
k predĺ�eniu lehoty pobytu v tábore, ak bol predpoklad, �e zaradenec po prepustení
nepovedie pracovitý, usporiadaný a bezúhonný �ivot.

 7 I�lo napr. o správne priestupky podľa § 1 zákona č. 15/1947 Sb. o stíhaní čierneho
obchodu a podobných machinácií, § 2 zákona č. 107/1947 Sb. o opatreniach proti
neoprávnenému prechodu �tátnych hraníc.
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chovanie občana, ktoré nenapĺňalo znaky �iadneho trestného činu.8 Vtedaj�í
veliteľ �tátnej bezpečnosti J. Veselý sa pokúsil vyvrátiť túto námietku s pou-
kázaním na to, �e ide o �nejvy��í druh ochrany � preventivu.�9 Podľa dôvo-
dovej správy k vládnemu návrhu zákona o TNP10 ide o kategóriu osôb, ktoré
sa síce nedopustili �iadneho trestného činu, a teda nespadajú pod právomoc
trestných súdov, ale pou�itie nápravného opatrenia odôvodňuje samotný spô-
sob ich �ivota.

Ak pripustíme, �e �výchovné� zaradenie v TNP bolo trestom, mo�no po-
vedať, �e v § 2 ods. 1 písm. a) bola z hľadiska trestného práva definovaná
nová skutková podstata.11 Navy�e podľa § 10 sa zaradenie do TNP vyznačo-
valo v súdnom registri trestov. Dobové úvahy naopak zvýrazňovali, �e zákon
o TNP nemá stíhať a trestať u� spáchané trestné činy, ale má predchádzať
�pracovnou výchovou� potenciálnym páchateľom. Touto svojou funkciou
mal tvoriť organický doplnok zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu ľudovode-
mokratickej republiky.12 Takýto výklad umocňuje evidentné poru�ovanie zá-
sady prezumpcie neviny.

�iroká formulácia § 2 ods. 1 písm. a) mala zároveň umo�niť, aby toto
ustanovenie slú�ilo i ako právny podklad na to, aby do TNP boli zaraďované
i osoby doposiaľ odkazované do tzv. donucovacích pracovní13 a robotární14.
Tie mali byť zru�ené a ich zariadenia mali byť vyu�ité pre účely TNP, resp.
robotárne, ktoré boli zariadeniami justičnej správy, pre účely väzenských ús-
tavov.

V súvislosti s druhou skupinou osôb, t. j. s hospodárskymi a politickými
delikventmi, vznikla otázka, či pobyt v tábore mô�e mať povahu dodatkové-
ho trestu, a či vlastne nejde o poru�enie zásady �ne bis in idem�. Prekonaním
tohto problému bolo vnímanie nútenej práce jednak ako výchovného pros-

                                                            
 8 Ako protiargument by tu bolo mo�né v �ir�om slova zmysle uviesť § 37 Ústavy:

�Prejavy a činnosti smerujúce k tomu, aby bola ohrozená samostatnosť, celistvosť
a jednota �tátu, ústava, republikánska �tátna forma a ľudovodemokratické zriade-
nie, sú trestné.�

 9 KAPLAN, ref. 2, s. 81.
10 Pozri: Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o TNP. Tlač 109. Dostupné

na: [http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0109_00.htm].
11 Poprípade by tu bolo mo�né siahnuť po obdobných ustanoveniach zákona č.

231/1948 Sb., napr. § 1 ods. 1 písm. c): �Kto sa pokúsi zničiť alebo rozvrátiť ľu-
dovodemokratické zriadenie alebo spoločenskú alebo hospodársku sústavu repub-
liky, zaručené ústavou, ... potresce sa pre zločin ... .�

12 JANÁK, D.: Politické a legislatívne aspekty táborů nucené práce. II. část. In Slez-
ský zborník, 2000, roč. 98, č. 3. s. 177.

13 Pozri bli��ie: Zákon č. 102/1929 Sb. o zriadení nútených pracovných kolónií
a o zmene niektorých ustanovení trestného práva.

14 Pozri bli��ie: Zákonný článok XXI/1913 o verejne nebezpečných zaháľačoch.
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triedku, ale i ako súčasti trestu odňatia slobody. K zaradeniu týchto osôb do
TNP, a to po odpykaní súdneho trestu, toti� dochádzalo u� na základe roz-
sudku súdu a zaraďovacie komisie podľa § 3 zákona o TNP rozhodovali
priamo, a to podľa povahy konkrétneho prípadu, len o čase trvania pobytu.

O zaradení tretej skupiny osôb do TNP, ako páchateľov správnych prie-
stupkov, rozhodovali správne komisie okresných národných výborov (ONV).
Bezpečnostní referenti (BRf) ONV, ktorí zariaďovali dodanie odsúdeného do
TNP, v�ak mohli e�te nezávisle navrhnúť ďal�ie zaradenie takejto osoby do
TNP podľa § 2 ods. 1 písm. a). Vzhľadom na to, �e návrhy na čas zaradenia
sa nezrátavali, mohlo dôjsť k prekročeniu zákonom stanovených limitov. Po-
kyny MV15 zdôvodňovali mo�nosť tohto �dvojitého zaradenia� tým, �e ide
jednak o odpykanie trestu podľa predpisu o dodaní do donucovacej pracovne,
a jednak o zaradenie za účelom výchovy k práci. V jednom a tom istom prí-
pade tak mohlo dôjsť k dvom opatreniam navzájom od seba nezávislým.

Pri v�etkých týchto skupinách osôb hlavným propagovaným dôvodom
nevyhnutnosti ich zaradenia do TNP bol negatívny postoj k práci, vyhýbanie
sa riadnej a poctivej práci, a tým neplnenie si svojej občianskej povinnosti.
I�lo pritom nielen o prvú skupinu osôb, pri ktorej sa výslovne hovorilo o vy-
hýbaní sa práci, ale aj o ostatné skupiny osôb, pri ktorých samotný charakter
spáchaných trestných činov mal svedčiť o nezákonnom postoji k práci, a tým
i k �tátu. Účelom zaradenia do TNP mala byť výchova k práci cestou nápravy
charakterových vlastností zaradencov, ich postoja k �tátu a k ľudovodemok-
ratickému zriadeniu.16 Akcentovaniu výchovného charakteru TNP na Sloven-
sku nasvedčuje i �iadosť oddelenia BK/8 o zmenu existujúcej �truktúry TNP
a ich názvu na �ústavy pracovnej prevýchovy�, ale i organizovanie pre�koľo-
vacích kurzov pre zaradencov17 či návrh na zriadenie sociálneho referátu
v rámci oddelenia BK/8, ktorý by v spolupráci s Povereníctvom práce a so-

                                                            
15 Pozri bli��ie: Zákon o TNP � prozatímní pokyny ministerstva vnitra z 27. decem-

bra 1948, časť II. ONV ako správne úrady boli povinné v prípadoch, kde skutková
podstata trestného činu vykazovala predpoklady § 2 ods. 2 postúpiť trestný nález
BR, ktorý prípad predlo�il s vlastným návrhom komisii k rozhodnutiu podľa § 2
ods. 1 písm. a).

16 Na organizovanie a usmerňovanie tzv. osvetovej výchovy vznikol referát osvety
TNP. Konkrétne úlohy výchovy určovali smernice pre mravne-politickú a osveto-
vú výchovu. Pozri bli��ie: SIVO�, J. Tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch
1948 - 1953. In Pamäť národa, 2005, roč. 1, č. 1, s. 16 - 17.

17 Pozri napr.: Obe�ník Povereníctva vnútra zo dňa 12.12.1949�Zriadenie odborného
baníckeho pre�koľovacieho kurzu pre zaradencov v TNP Nováky. Značka: 256/03-
40-BK/8-1949. Jeho absolventi mali obdr�ať od Správy závodu HUB Nováky tzv.
vysvedčenie, ktoré malo znieť �v tom zmysle, ako keby frekventanti kurzu tento
absolvovali na Správe HUB Nováky a nebude v ňom ani zmienky o TNP Nováky,
resp. o ich bývalom zaradeneckom pomere, a to zo zásadných dôvodov�.
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ciálnej starostlivosti a Československým ústavom práce vyhľadával pre pre-
pustené osoby z TNP primerané zamestnanie. Úvahy o vyu�ití zákona proti
politickým odporcom, �bur�oáznym darmo�ľapom� jednoznačne predzname-
návali represívnu podstatu tejto �výchovy�.18

Dočasné smernice upravujúce spôsob zaraďovania osôb do TNP19, s dô-
razom na charakter vyvíjanej činnosti ako dôvodu zaradenia do TNP, rozde-
lili zaraďované osoby do �tyroch kategórií, t. j. �zaháľači�, asociálne �ivly
vyhýbajúce sa práci; �politickí rozvratníci� vyvíjajúci činnosť politického rá-
zu, činnosť podvratnú, proti�tátnu, úkladnú a sabotá�nu; �hospodárski roz-
vratníci� vyvíjajúci hospodársku činnosť či u� z pohnútok čisto ziskuchti-
vých, alebo aj s úmyslom citeľne zraniť ľudovodemokratické zriadenie;
�pomocníci�, ktorí umo�ňujú činnosť vy��ie uvedených osôb. Do TNP mali
byť v súlade s triednym výkladom práva prednostne zaraďovaní zaháľači,
ktorí disponovali prostriedkami umo�ňujúcimi �iť na úkor slab�ích vrstiev o-
byvateľstva, napr. majitelia väč�ích nájomných domov, súkromní podnikate-
lia, bohatí roľníci. Táto skupina mala byť odlí�ená od zaháľačov, ktorí sa vy-
hýbali práci �akosi zo zvyku�, napr. �obráci, prostitútky. Akcentovanie
triedneho prístupu aj pri ostatných kategóriách osôb prezrádza úmysel tvor-
cov zákona o TNP sústrediť v táboroch hlavne triednych nepriateľov. Na-
miesto triednych nepriateľov v�ak v TNP fakticky po celú dobu ich existen-
cie preva�ovali robotníci a remeselníci.20 Na tento �nedostatok� upozornil
i Obe�ník Povereníctva vnútra (PV) zo dňa 10.6.1949�Nedostatky pri rozho-
dovaní zaraďovacích komisií adresovaný v�etkým krajským národným výbo-
rom (KNV) a BRf.21 22

                                                            
18 JANÁK, ref. 12, s. 175.
19 Dočasné smernice upravujúce spôsob zaraďovania osôb do TNP podľa zákona č.

247/1948 Sb., prepú�ťanie týchto osôb z TNP, ako aj konanie pred komisiami,
zriadenými pri KNV podľa § 3 ods. 1 cit. zákona. Vydané odborom BK/8 Povere-
níctva vnútra. Pozri bli��ie: SIVO�, ref. 16, s. 13.

20 V. Varinský to vysvetľuje i tým, �e �tí občania, ktorí z triedno-politického hľadis-
ka prichádzali v úvahu na zaradenie do TNP, svoj nepriateľský postoj, ..., nepreja-
vovali na verejnosti, zväč�a riadne pracovali, tak�e ich �odhalenie� bez aktívnej
účasti verejnosti bolo značne zlo�ité. ... Naopak sociálne najslab�ie vrstvy neraz
reagovali a� príli� spontánne na politické �výstrelky� mocenských �truktúr.� VA-
RINSKÝ, V.: Nútené práce na Slovensku v rokoch 1945-1953. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 1996, s. 26.

21 �Orgány bezpečnostné musia konečne sústrediť a zamerať svoju pozornosť na
zvy�ky kapitalistov (stredných a veľkých obchodníkov a �ivnostníkov, dedinských
boháčov atď.). Títo páchajú obyčajne vo veľkom hospodárske rozvratníctvo. Tu
ukladám krajským a okresným BR, aby orgány bezpečnostné jasne in�truovali
a viedli.� Pozri: Obe�ník PV zo dňa 10.6.1949 � Nedostatky pri rozhodovaní zara-
ďovacích komisií. Značka: 256/00-23-1949-BK/8.
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Zaraďovanie a dodávanie osôb do tábora nútenej práce

Od októbra 1948 sa postupne ako centrálny orgán pre riadenie TNP skon-
�tituovalo na MV samostatné oddelenie, neskôr odbor III/B (po reorganizácii
z januára 1949 odbor BP/10), z ktorého vznikla Správa TNP. Na Slovensku
agendu TNP prevzalo na PV oddelenie BK/823.

Pre účely podrobnej�ieho výkladu zákona vydalo MV podľa § 9 zákona
o TNP krajským národným výborom, okresným národným výborom a ich
BRf, krajským veliteľstvám SNB i PV �Zákon o táborech nucené práce�pro-
zatímní pokyny ministerstva vnitra�24.

Podľa § 3 ods. 1 zákona o TNP o zaraďovaní do TNP a o čase trvania po-
bytu v nich mali rozhodovať trojčlenné komisie menované KNV. Vzhľadom
na práve realizovanú reorganizáciu verejnej správy25, keď novozriadené
KNV mali začať pôsobiť a� od 1. januára 1949, ich pôsobnosť malo dočasne
vykonávať MV. Podľa ustanovení § 3 ods. 1 v spojení s § 10 zákona zriadilo
MV vyhlá�kou č. 3037 dňa 27. novembra 1948 trojčlenné komisie a určilo
ich sídla a obvody pôsobnosti.26 Činnosť týchto komisii začala dňom 15. de-
cembra 1948 a skončila zahájením činností komisií menovaných KNV27.
Členmi komisií mali byť osoby po �straníckej línii�, pri svojej činnosti mali
byť nezávislí a mali rozhodovať podľa svojho najlep�ieho vedomia a svedo-
mia na základe skutočnosti, ktoré im boli predlo�ené, riadiac sa pritom len
zákonom a v�eobecnými predpismi. Podľa výnosu MV z 28. apríla 1950 č.

                                                                                                                                  
22 Nevyhovujúce sociálno-politické zlo�enie zaradencov bolo aj jedným z dôvodov

pre prevod TNP pod správu �tátnej bezpečnosti (�tB). Na Slovensku sa do jej
kompetencie dostal len TNP v Ilave. �Zlep�iť� sociálne a politické zlo�enie v TNP
a zvý�iť počet zaradencov mali aj akcie uskutočňované �tB, napr. Katolícka akcia,
akcia Juh, akcia T-43. Pozri napr.: KAPLAN, ref. 2, s. 114 a nasl.

23 Oddelenie BK/8 vzniklo 1. januára 1949 �k účelnému organizovaniu v�etkých
TNP na Slovensku a k usmerňovaniu činnosti v nich�. Malo 13 zamestnancov -
prednosta, zástupca prednostu, 6 referenti, 5 pomocní referenti.

24 Zákon o táborech nucené práce�prozatímní pokyny ministerstva vnitra. Praha,
27. 12. 1948. Č.j. 1620/22-17/12-1948-BP/10. Dostupné v: KAPLAN, ref. 2, s.
139 - 151.

25 Pozri: Zákon č. 280/1948 Sb. zo dňa 21. decembra 1948 o krajskom zriadení.
26 Pre celý obvod zeme Slovenskej bola zriadená jedna komisia so sídlom v Bratisla-

ve.
27 Pokiaľ ide o Slovensko, tieto komisie boli uvedené do činnosti tunaj�ím obe�ní-

kom zo dňa 11. 1. 1949 číslo 142-11/1-1949-BK/8. Komisie začali svoju činnosť
v priebehu I. �tvrťroka 1949: komisia pri KNV v Bratislave 24. februára 1949, pri
KNV v Nitre 4. apríla 1949, pri KNV v �iline 11. marca 1949, pri KNV v Ko�i-
ciach 23. februára 1949, pri KNV v Pre�ove 12. marca 1949 a komisia pri KNV
v Banskej Bystrici 31. januára 1949.
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256/00-1-BP/7 museli byť dvaja členovia komisie (nie predseda) a ich ná-
hradníci �zásadne z radov robotníkov�.28

Do procesu vyhľadávania osôb spĺňajúcich predpoklady zaradenia do
TNP boli povinné zapojiť sa hlavne orgány Zboru národnej bezpečnosti
(ZNB) a orgány verejnej správy, ale aj v�etky súkromnoprávne a verejno-
právne in�titúcie i ka�dý jednotlivý občan, ktorí podávali oznámenia BRf
ONV.29 BRf posúdil, či oznámenie stačí na objektívne zistenie veci, príp. na-
riadil potrebné doplnenie dôkazných prostriedkov prostredníctvom ZNB. Vý-
sledky svojho vy�etrovania následne predlo�il komisii spolu s návrhom30, aby
osoba bola zaradená do TNP, a zároveň navrhol dĺ�ku pobytu, prípadne
v odôvodnení uviedol, �e nevidí dôvod pre zaradenie. Konečné rozhodnutie
v�ak prinále�alo komisii. V prípade, �e komisia rozhodla o zaradení do tábo-
ra, vyhotovila o svojom rozhodnutí písomný výmer, ktorý obsahoval výrok,
odôvodnenie a poučenie o opravných prostriedkoch31. Ak to povaha prípadu
vy�adovala, mohla komisia voči zaradenej osobe rozhodnúť aj o niektorom
z opatrení podľa § 4 zákona o TNP.32 O dodanie osoby do TNP sa mal posta-
rať prostredníctvom ZNB bezpečnostný referent ONV. Proti zaradeniu bolo
mo�né odvolanie, ktoré ale nemalo odkladný účinok. Komisia, ale aj PV v�ak
mohli povoliť odklad výkonu zaradenia, napr. u tehotnej �eny neschopnej
práce, u osoby, ktorá trpí nákazlivou chorobou, u malých roľníkov po dobu
vykonávania neodkladných poľnohospodárskych prác. Počet osôb navrhnu-

                                                            
28 SIVO�, ref. 16, s. 14.
29 V prípade osôb podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa nekonalo predbe�né vyhľadá-

vanie, ale súd, resp. ONV upozornil komisiu o odsúdení osoby.
30 Príloha D k smerniciam MV o TNP z 27. decembra 1948 obsahovala príklady, ako

formulovať odôvodnenie návrhu na zaradenie osôb do TNP, napr.: �X. Y. byl v ro-
ce 1948 potrestán podle zákona na ochranu republiky (č.50/1923, příp. 231/1948
Sb.) 1 rokem vězení pro napomáhání k útěkům do ciziny osobám státu nepřátel-
ským. Trest si odpykal, ve své nepřátelské činnosti proti státu v�ak neustal, ale na-
opak ... .�

31 O odvolaniach podaných v lehote 15 dní od doručenia výmeru rozhodovala odvo-
lacia komisia zriadená pri oddelení BK/8 PV rozhodnutím z 27. apríla 1949.

32 Pozri § 4: �Komisia, zriadená podľa § 3, ods. 1, mô�e, kde to povaha prípadu vy-
�aduje:
a) zakázať osobe, zaradenej do tábora, po jej prepustení z neho pobyt v určitom

územnom obvode alebo mieste alebo jej určiť miesto pobytu,
b) nariadiť vyprázdnenie bytu zaradenej osoby,
c) rozhodnúť, �e do �ivnostenského podniku alebo majetkových podstát zaradenej

osoby sa zavedie národná správa,
d) rozhodnúť, �e zaradenej osobe sa odníme �ivnostenské oprávnenie.�
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tých komisiami na zaradenie do TNP na Slovensku vraj neprekročil 5-tisíc
osôb.33

Pracovnoprávne aspekty zákona o táboroch nútenej práce

Vzhľadom na fakt, �e v TNP dochádzalo k výkonu práce, bolo potrebné
zabezpečiť i jej organizovanie. Na základe tejto skutočnosti nemo�no nazerať
na TNP len z pohľadu trestného, resp. správneho práva, ale v ich organizácii
mo�no nájsť aj in�titúty pracovného práva.34 Úzku súvislosť zákona o TNP
s pracovnoprávnou otázkou nasvedčuje u� dikcia § 1 vymedzujúceho účel za-
radenia do TNP.

Z pohľadu in�titútov pracovného práva mo�no u� v § 2 ods. 1 písm. a)
zákona o TNP vidieť stanovenie vekového ohraničenia pre zaraďovanie osôb
do TNP, a tým aj na samotný výkon prác. Dolná hranica bola stanovená na
vek 18 rokov a horná na 60 rokov. Naproti tomu trestnoprávne predpisy, na
ktoré odkazovalo ustanovenie § 2, neobsahovali vymedzenie vekovej hranice
vzniku trestnoprávnej zodpovednosti, ktorá v týchto prípadoch tvorila i pod-
mienku zaradenia do TNP. Hoci zákon č. 48/1931 Sb. o trestnom súdnictve
nad mláde�ou viazal vznik trestnej zodpovednosti u� na 14. rok, vekové
ohraničenie zaradencov od 18 do 60 rokov potvrdzuje v tomto prípade Obe�-
ník PV z 10. júna 1949. Ten kritizuje zaraďovacie komisie, �e �vyslovili za-
radenie aj u osôb, ktoré e�te nedovŕ�ili 18. rok svojho veku, alebo prekročili
u� 60. rok veku, ... . V týchto prípadoch bolo rozhodnuté opäť protizákonne.
Treba mať na pamäti, �e páchateľ svojou činnosťou v�dy vyčerpal skutkovú
podstatu niektorého trestného činu, za ktorý bude príslu�ným súdom i tak
potrestaný a �e rozhodnutie na zaradenie do TNP sleduje v intenciách zákona
len cieľ v prvom rade výchovný.�35 36

Znenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona o TNP obsahuje aj in�titút posudzova-
nia telesnej a du�evnej spôsobilosti pre zaraďovanie osôb do TNP. Posudzo-
vanie telesnej spôsobilosti sa vykonávalo u osôb, ktoré naplnili niektorý
z dôvodov zaradenia uvedených v tomto ustanovení. Vykonávanie uvedenej
činnosti v ostatných prípadoch zaraďovania mo�no vyvodiť z § 6 ods. 2 za-

                                                            
33 A. Kratochvíl uvádza, �e TNP pre�lo a� 150-200 tisíc osôb v rámci celej ČSR. Po-

rovnaj: VARINSKÝ, ref. 20, s. 23. KRATOCHVÍL, A.: �aluji I. Stalinská justice
v Československu. Praha : Nakladatelství Dolmen, 1993, s. 270.

34 KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj Československého práva 1945 � 1989. Praha : LINDE,
2008, s. 166.

35 Obe�ník PV zo dňa 10.6.1949 � Nedostatky pri rozhodovaní zaraďovacích komisií.
Značka: 256/00-23-1949-BK/8.

36 Výnos MV č. 481, taj. D/49-TNP/006 rozdelil zaradencov podľa veku na mlad�ích
(18-24 r.), star�ích (24-55 r.) a prestárlych (nad 55 r.). Pri kategóriách podľa so-
ciálneho pôvodu v�ak hovorí aj o kategórii �S3��tudenti a mladiství.�
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kotvujúceho prípady, kedy zaradenec mohol byť prepustený z TNP nehľadiac
na určený čas povinného pobytu. Podmienkou takéhoto postupu bolo, �e sa
zaradenec stal trvale telesne nespôsobilým k práci a k pobytu v TNP. Vzhľa-
dom na to, �e z pracovnoprávneho hľadiska sa zákon o TNP stal súčasťou
predpisov rie�iacich nedostatok pracovných síl, otázka posudzovania telesnej
spôsobilosti bola jednou z fundamentálnych.37 Nevyhnutnou podmienkou za-
radenia do TNP bola i du�evná spôsobilosť osoby, ktorej nedostatok v prípa-
doch podľa § 2 ods. 1 písm. b) a § 2 ods. 2 vylučoval u� samotnú trestnop-
rávnu zodpovednosť páchateľa, a tým i naplnenie zákonných predpokladov
pre zaradenie do TNP.38

Ďal�ím ustanovením s pracovnoprávnou povahou je § 7 zákona o TNP,
ktorý v�eobecne vymedzoval podmienky pre prácu zaradených osôb, pre sta-
novenie platu a zrá�ok z neho a pre poistenie. Podrobnej�ia úprava bola sú-
časťou �Prozatímního ústavního, kázeňského a výchovného řádu� vydaného
MV podľa § 9 zákona o TNP.39 Paragraf 7 ods. 1 zákona o TNP zakotvoval
jednu z charakteristík pracovného pomeru. Obsahom tohto ustanovenia bola
povinnosť zaradencov vykonávať tie práce, ktoré im boli ulo�ené, a teda
existovala tu zo strany zaradencov určitá miera závislosti od toho, akú prácu
im ulo�í príslu�ná Správa TNP. Táto závislosť sa v pracovnom práve ozna-
čuje ako osobná závislosť. Vzhľadom na existujúce pracovné mo�nosti
v TNP i mimo nich, otázka pracovnej kvalifikácie zaradenca zrejme nezohrá-
vala rozhodujúcu úlohu. Mu�i boli viac-menej vyu�ívaní na ťa��iu prácu na-
príklad v baniach a v hutách. �eny vykonávali práce v ľahkom priemysle
a v poľnohospodárstve.40 Z dôvodov ukončenia trestu zaradencov a postup-
ného ru�enia TNP sa začali zamestnávatelia obávať o stratu lacnej pracovnej
sily. Preto začiatkom roku 1950 sa začali v TNP organizovať pre�koľovacie
kurzy.41 Zaradenci, ktorí ich úspe�ne absolvovali, mohli získať výučný list,
a ak sa zaviazali zotrvať v určenom podniku po dobu 3 rokov,42 mohol byť
ich pobyt v TNP preru�ený na neurčito. V prípade, �e by sa v zamestnaní
osvedčili, mohli byť v zmysle § 6 zákona o TNP natrvalo prepustení. Organi-
                                                            
37 Pozri bli��ie: CHYSKÝ, ref. 1, s. 149-151.
38 Pozri bli��ie: § 76 trestného zákonníka o zločinoch a prečinoch zák. čl. V/1878.
39 Konkrétne i�lo o ustanovenia § 34-38. Ustanovenia § 39-41 upravovali postup na-

kladania s príjmami zaradencov. V otázkach poistenia internovaných sa ustanove-
nia Prozatímního řádu odvolávali na zákon č. 99/1948 Sb. o národnom poistení.

40 Pozri bli��ie napr.: SIVO�, ref. 16, s. 17-23.
41 Pozri bli��ie napr.: Obe�ník Povereníctva vnútra zo dňa 12.12.1949�Zriadenie od-

borného baníckeho pre�koľovacieho kurzu pre zaradencov v TNP Nováky. Znač-
ka: 256/03-40-BK/8-1949.

42 V prípade, �e absolvent kurzu opustil bezdôvodne svoje pracovné miesto počas
preru�enia výkonu zaradenia, príslu�ná Správa TNP nariadila po dotyčnom stopo-
vanie, po dopadnutí bol znovu zaradený do TNP a patrične potrestaný.
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zovanie pre�koľovacích kurzov malo zároveň prispieť k tomu, aby najmä
kategória tzv. politických a hospodárskych rozvratníkov nevykonávala po
prepustení z TNP svoje predo�lé zamestnanie, ako napr. podnikatelia, �iv-
nostníci, obchodníci a pod.., ktorým bola následkom zaradenia do TNP od-
ňatá ich �ivnosť.

Ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o TNP rie�il hospodársku závislosť, ktorá
je tie� jednou z charakteristík pracovného pomeru. Osoby zaradené do TNP
mali za pracovný výkon dostávať odmenu vo forme platu. Jeho vý�ka závi-
sela od podaného pracovného výkonu a bola ovplyvnená odvetvím hospodár-
stva, v ktorom zaradenci vykonávali prácu. Zaradenci v�ak počas svojho za-
radenia nemali nárok na po�itky, ktoré by im vyplývali z pracovného alebo
slu�obného pomeru, keby boli riadnymi zamestnancami. Ďal�í aspektom, kto-
rým sa zaradenci odli�ovali od klasických zamestnancov, bolo, �e z platu sa
im zrá�ali niektoré polo�ky. V prvom rade náklady súvisiace s ich pobytom
v TNP, najmä náklady súvisiace s ubytovaním, stravovaním, zabezpečením
výstroja, náklady liečenia,43 a zo zvy�ku, čiastka určená na vý�ivu členom
rodiny zaradenca, ktorí boli odkázaní na jeho vý�ivu, alebo o ktorých vý�ivu
bol povinný sa podľa zákona starať. Spočiatku bol plat zaradenca sústreďo-
vaný v depozite TNP a vyplácal sa a� pri prepustení zaradenca z TNP. De-
motivujúce pôsobenie takéhoto postupu na zaradencov viedlo k tomu, �e sa
od roku 1949 pristúpilo k vyplácaniu platov u� v priebehu zaradenia.44

Ustanovenie § 1 ods. 3 zákona o TNP vytvorilo predpoklady pre fungo-
vanie in�titútu po�ičiavania zaradencov inému zamestnávateľskému subjek-
tu.45 Po�ičiavanie zaradencov sa uskutočňovalo na základe pracovnej zmlu-
vy, av�ak neexistovala tu sloboda vo výbere zmluvného partnera. Zaradenci
vstupovali do pracovného pomeru u� k pridelenému podniku. Za vykonanú
prácu im patrila mzda, ktorú podniky odvádzali priamo príslu�nej Správe
TNP, a tá rozhodovala o jej skutočnej vý�ke.46 �Po�ičiavaní� zaradenci podá-
vali väč�inou vy��ie výkony ako stáli zamestnanci, čo ohrozovalo ich pra-
covné normy a prispievalo k vzniku napätých vzťahov na pracoviskách, ktoré
sa rie�ili i vylúčením zaradencov z pracovného kolektívu. Dôvodom vy��ích
výkonov zo strany zaradencov bolo to, �e zaradenci boli podľa svojich pra-
covných výkonov zatrieďovaní do troch pracovných tried, z čoho im plynuli
rôzne výhody, ktorých poskytovanie malo tie� zvýrazňovať výchovný účel

                                                            
43 Podľa čl. 14 ods. 5 Dohovoru MOP č. 29 z roku 1930 o nútenej alebo povinnej

práci i�lo o polo�ky, ktoré sa z platu nesmeli zrá�ať.
44 VARINSKÝ, ref. 20, s. 43.
45 Toto ustanovenie je v rozpore s čl. 2 ods. 2 písm. c) Dohovoru MOP č. 29 z roku
1930 o nútenej alebo povinnej práci.

46 Toto ustanovenie je v rozpore s s čl. 14 ods. 3 Dohovoru MOP č. 29 z roku 1930
o nútenej alebo povinnej práci.
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TNP.47 V I. pracovnej triede boli �úderníci�, ktorí plnili pracovnú normu nad
100 %, v II. pracovnej triede boli tí, ktorí plnili normu na 100 % a do III. pra-
covnej triedy spadali v�etci tí, ktorí neplnili normy a neboli závodom, resp.
správcom TNP zaradení do prvých dvoch pracovných tried.

Záver

ČSR bola v päťdesiatych rokoch 20. storočia terčom kritiky zo strany Or-
ganizácie Spojených národov48 a Medzinárodnej organizácie práce za rôzne
formy nútenej práce49 a existenciu TNP. Bola obvinená, �e vyu�íva systém
nútenej práce, a to jednak ako prostriedok politického donucovania, alebo
ako trest voči ľuďom, ktorí majú alebo vyjadrujú určité politické názory, jed-
nak ako práce k dôle�itým účelom hospodárskym. Základom tohto systému
bol i zákon o TNP.50

Zákon č. 247/1948 Sb. o TNP predstavoval krátkodobý politický pokus
priniesť do právneho poriadku ľudovodemokratickej ČSR vnútorne rozporný
nový druh perzekúcie občanov - rozsudky bez súdov, trest bez trestného činu.
Jednotiacim prvkom TNP malo byť ich �výchovné� zameranie, ktoré ale
vzhľadom na realizáciu politiky �ostrého kurzu proti reakcii� neustále koli-
dovalo s charakterom nútenej práce ako trestu. Dňom 1. augusta 1950 bol zá-
kon č. 247/1948 Sb. o táboroch nútenej práce zru�ený. Ďal�iu existenciu TNP
potvrdzoval trestný zákon správny č. 88/1950 Sb. a trestný zákon súdny č.
86/1950 Sb.

Recenzent: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Kovalčíková, Martina � Perúnová, Dana. The Camps of Forced Labour
Act No. 247/1948 in Slovakia. HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010,
No. 3, p. 108 - 120.

                                                            
47 Úderníci mali napr. právo získať priepustku k rodine ka�dých 14 dní, opustiť TNP

ka�dú nedeľu od 14 hod. do večierky, odosielať a prijímať raz tý�denne listy. Pozri
bli��ie: Obe�ník PV zo dňa 22. 6. 1950-Zavedenie pracovných tried v TNP. Číslo:
79taj./1950-BK/8. Príloha rozkazu č. 3/1950.

48 Pozri: Správa Zvlá�tneho výboru pre nútenú prácu Hospodárskej a sociálnej rady
OSN vedeného R. Mudaliarom z 27. 5. 1953, zpráva výboru pre odborové slobody
správnej rady MOP vedeného P. Ramadierom z 23. 6. 1953.

49 Pojem nútenej práce vymedzil Dohovor o nútenej alebo povinnej práci č. 29 z roku
1930, č. 506/1990 Sb.

50 J. Chyský v protiargumentácii proti existencii nútenej práce v ČSR len bagatelizuje
predpisy tvoriace podklad existencie TNP tvrdením, �e ich význam bol malý
a opomína nimi vytvorený systém nútenej práce s odôvodnením, �e sa jedná
o normy trestného práva. Pozri bli��ie: CHYSKÝ, ref. 1, s. 142 a nasl.
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This article gives short view on application the Camps of Forced Labour Act
No. 247/1948 in Slovakia during the years 1948 � 1950. The first sentences deals
with atmosphere over passed the statue. Analysis the provisions about inclusion
the persons and labour provisions are subject to the following parts. Unifying
element of the TNP should be their "educational" focus, but due to the imple-
mentation of policy "against a sharp reaction rate" constant consolidated with the
nature of forced labour as punishment. The Czechoslovak republic was often
criticized by international community that used the form of forced labour. There-
fore there are comparisons with provisions of the Forced Labour Convention,
1930 (No. 29).
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KODIFIKÁCIA PRÁVA VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH
CIRKVÍ1

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

Abstrakt

Kánonické právo východných katolíckych cirkví pretrvávalo v nekodifikova-
nej podobe a� do prijatia prvého Kódexu kánonického práva Latinskej cirkvi
v roku 1917. Od tohto času sa začalo vá�ne uva�ovať o podobnej kodifikácii na
univerzálnej úrovni aj pre tieto cirkvi. Prvé pokusy boli zaznamenané za pontifi-
kátu pápe�a Pia XI., ktorý v roku 1927 nariadil začatie prác na východnom Kó-
dexe. Výsledky týchto sna�ení v�ak zaostali za očakávaniami a z toho dôvodu
pápe� Pavol VI. zriadil v roku 1972 komisiu pre vypracovanie Kódexu, ktorý by
bral ohľad predov�etkým na osobitosti východných cirkví a ich tradície. Hlavným
cieľom tohto článku je poukázať na zlo�itý proces kodifikácie kánonického práva
východných katolíckych cirkví, ktorý trval vy�e �esťdesiat rokov a svoje vyjadre-
nie na�iel v Kódexe kánonov východných cirkví, platnom od roku 1990.

VLADÁR, Vojtech: Kodifikácia práva východných katolíckych cirkví.
HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 3, s. 121 - 134.

Úvod

Z historicko-geografických dôvodov siahajúcich a� hlboko do cirkevného
staroveku sa katolícka cirkev organizačne člení na Cirkev západného obra-
du, t. j. Cirkev latinskú (�rímskokatolícku�), a na cirkvi východné, alebo vý-
chodných obradov (rítov), ktorých je dvadsaťjeden.2 Východnými katolícky-

                                                            
 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 Pápe� Ján Pavol II. (1978 � 2005) obrazne hovorieval o nutnosti, aby cirkev dý-
chala �oboma pľúcami�. Porovnaj znenie apo�tolskej kon�titúcie Sacri Canones
pápe�a Jána Pavla II. z roku 1990. Dvadsaťjeden východných katolíckych cirkví
sui iuris pozostáva z piatich rôznych obradov a ôsmich či deviatich podobradov,
a takmer ka�dá z nich je náprotivkom odlúčenej cirkvi rovnomenného obradu. Po-
rovnaj TRETERA, J. R.: Cirkevní právo. Praha : Jan Krigl nakladatelství, 1993, s.
36. Aj keď členovia týchto cirkví tvoria z pohľadu východných cirkví vo svete
pravdepodobne iba niečo menej ako 10 % v porovnaní s 90 % pravoslávnych,
predsa majú veľký význam, a to najmä z dôvodu neustáleho poukazovania na
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mi cirkvami sui iuris rozumieme (zjednotené) východné cirkvi, ktoré sú vie-
roučne, sviatostne i disciplinárne spojené s Apo�tolskou stolicou. Tieto cirkvi
v�ak netvoria nejakú �ústavnú jednotu� a sú do značnej miery autonómne,
vrátane oblasti zákonodarnej. Majú taktie� odli�nú liturgiu, bohoslu�obné ob-
rady a rozdielne upravené niektoré vnútorné vzťahy. Majú v�ak rovnaký vie-
roučný systém a sú v spojení s Rímskou (západnou, latinskou) cirkvou pros-
tredníctvom pápe�a, t. j. uznávajú pápe�a (rímskeho biskupa) za hlavu
katolíckej cirkvi, a patria tak tie� do organizmu katolíckej cirkvi.3 Ide teda
o východné cirkvi zjednotené s Rímom, na rozdiel od organizačne úplne
samostatných (autokefálnych) východných cirkví, ktoré nie sú v plnom spo-
ločenstve (plena communio) s katolíckou cirkvou (tzv. �odlúčené východné
cirkvi�).4 V�etkých týchto dvadsaťjeden východných katolíckych cirkví spolu
s Cirkvou latinského obradu tvorí jednu v�eobecnú katolícku cirkev (commu-
nio Ecclesiarum), av�ak riadi sa vlastnými kánonicko-právnymi predpismi,
ktoré boli na rovine v�eobecného (univerzálneho) práva kodifikované v Kó-
dexe kánonov východných cirkví (Codex Canonum Ecclesiae Orientalis �
CCEO) z roku 1990.5

Pred prijatím spomínaného Kódexu pretrvávalo právo východných kato-
líckych cirkví v nekodifikovanej podobe. Podobne teda ako v prípade pra-
voslávnych cirkví, aj právo východných katolíckych cirkví vychádzalo zá-
sadne predov�etkým z noriem prijatých e�te počas prvého tisícročia kres-
ťanského vývoja.6 Tieto predpisy boli dopĺňané partikulárnym právom jed-
notlivých cirkví, a teda právnymi normami miestnych cirkevných autorít
(patriarchov, patriarchálnych synod a pod.), re�pektujúc pritom dogmatické
ustanovenia Latinskej cirkvi, s ktorou tvorili od svojho zjednotenia jeden ce-
lok. A� po prijatí prvého Kódexu kánonického práva Latinskej cirkvi v roku
1917 začali pápe�i, po viacerých prosbách východného duchovenstva, vá�ne
uva�ovať aj nad kodifikáciou východného práva. Kodifikácia západného ká-
nonického práva tak predstavovala prvotný impulz k obdobnému kroku aj
v prípade cirkví východných.

                                                                                                                                  
skutočnosť, �e jednota mô�e byť vyjadrená aj prostredníctvom rôznorodosti. Po-
rovnaj BEDOUELLE, G.: História Cirkvi. Pre�ov : Petra, 2005, s. 207.

 3 Porovnaj HRDINA, A.: Kanonické právo. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2002, s. 59.
 4 HRDINA, A.: Kanonické právo. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2002, s. 64.
 5 Pre reguláciu vzájomného právneho styku katolíkov západného i východných ob-

radov obsahuje Kódex kánonického práva (Codex Iuris Canonici � CIC z roku
1983) normy kolízneho charakteru (niekedy sa hovorí o tzv. interrituálnom práve).
Sú nimi najmä kán. 111 a 112, upravujúci včlenenie kresťana do cirkvi určitého
obradu a mo�nosti zmeny tohto obradu (obdobné normy obsahuje i CCEO v kán.
29 a� 38).

 6 Porovnaj PŘIBYL, S.: Ekumenismus a právo. Brno : L. Marek, 2006, s. 15.
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Communio a cirkevné právo

1. Veľká východná schizma a opätovné zbli�ovanie Východu
so Západom

Počas prvých desiatich storočí kresťanského vývoja dochádzalo medzi
kresťanským Západom a Východom často k viacerým vá�nym nedorozume-
niam či roztr�kám. Pribli�ne za pontifikátu pápe�a Gregora I. Veľkého (590 �
604) sa toti� cirkevný �ivot a disciplína definitívne sformovali v obdivoch
cirkvách odli�ne. Iný bol nielen kalendár, ale taktie� sviatky, pôsty, formy �i-
vota duchovenstva i formy rehoľného �ivota. K prvému skutočnému rozkolu
medzi Rímom a Kon�tantínopolom do�lo u� koncom 5. storočia po Kr., keď
v júli roku 484 pápe� Félix III. (483 � 492) zavrhol dvojzmyselnú formulu
viery �Henotikon� a z cirkevného spoločenstva vylúčil kon�tantínopolského
patriarchu Akácia (471 � 489).7 Aj keď bol tento spor urovnaný, isté napätie
medzi cirkvami naďalej pretrvávalo a vyvrcholilo vo veľkej miere najmä po-
čas konania Trulánskeho koncilu (r. 692), ktorý pravoslávni, na rozdiel od
Západu, dodnes pova�ujú za súčasť �iesteho v�eobecného (ekumenického)
koncilu8. Od konania tohto snemu akoby začala východná cirkev stále viac
veriť tomu, �e je povolaná k zavrhnutiu a zmeneniu niektorých zvykov a tra-
dícií západnej cirkvi. Najväč�ie nebezpečenstvo predstavovala skutočnosť, �e
otázky disciplinárnej a rituálnej povahy začali východní teológovia stoto�ňo-
vať s dogmami.9

Vzťahy medzi kresťanským Západom a Východom boli v tomto období
určované najmä pomerom medzi pápe�mi ako predstaviteľmi Západu, a by-
zantskými cisármi, spolu s kon�tantínopolskými patriarchami, ako predstavi-
teľmi Východu. Podobným spôsobom, ako sa pápe�i cítili ohrozovaní zá-
sahmi byzantských cisárov do rýdzo cirkevných dogmatických otázok
(východný cézaropapizmus)10, vnímal Východ zásahy rímskeho veľkňaza do

                                                            
 7 KUMOR, B.: Cirkevné dejiny � Raný kresťanský stredovek. Levoča : Polypress,

2001, s. 56.
 8 Teda Tretieho kon�tantínopolského koncilu, ktorý sa konal e�te v rokoch 680 �

681.
 9 Porovnaj KUMOR, B.: Cirkevné dejiny � Raný kresťanský stredovek. Levoča :

Polypress, 2001, s. 58.
10 Východný cézaropapizmus dosiahol podľa väč�iny historikov svoj vrchol za cisára

Justiniána I. (527 � 565). Východný (byzantský) cisár v tejto dobe vládol cirkvi
rovnako ako �tátu, a bol teda súčasne cisárom i �pápe�om�, podľa zásady �Caesar
est Papa�. Cisár bol teda absolútnym vládcom, ktorý mal skutočne rozsiahle prá-
vomoci. Bol vrchným vojenským veliteľom, najvy��ím sudcom, výlučným záko-
nodarcom i hlavou cirkvi. Navrhoval napríklad biskupov na vymenovanie a vyko-
nával tie� ich investitúru, vydával normy nábo�enskej povahy, zvolával cirkevné
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východných disciplinárnych cirkevných zále�itostí. Je celkom pochopiteľné,
�e pápe�i cítili povinnosť brániť čistotu viery a jednotu cirkvi aj na Východe,
av�ak z dôvodu úzkeho spojenia nábo�enstva a politiky vzbudzovali tieto zá-
sahy časté reakcie odporu.11 V 8. storočí po Kr. sa objavil nový predmet spo-
rov v podobe tzv. �obrazoborectva� (ikonoklazmus), ktorý opätovne viedol
k schizme medzi oboma cirkvami. Nábo�enský rozkol bol navy�e sprevádza-
ný rozkolom politickým, keď v dôsledku ohrozenia Itálie zo strany Longo-
bardov uzatvoril pápe� �tefan III. (752 � 757) s franským kráľom Pipinom
III. Krátkym (751 � 768) dohodu (Promissio Carissiaca) o ochrane Rímskej
cirkvi a jej práv. Tento akt napokon na�iel svoje vyvrcholenie na Vianoce ro-
ku 800, keď pápe� Lev III. (795 � 816) korunoval franského kráľa Karola
Veľkého (768 � 814) za cisára, udeľujúc mu starorímske tituly imperator
a augustus. Okrem skutočnosti, �e pápe� si týmto spôsobom pre seba do bu-
dúcnosti vyhradil právo korunovácie cisára, do�lo predov�etkým k faktické-
mu preneseniu cisárstva z Východu na Západ (translatio imperii).12

Podobne v�ak ako západné cisárstvo vzniklo a vyrástlo na úkor byzan-
tského politického univerzalizmu, postupne rástol aj kon�tantínopolský patri-
archát na úkor univerzalizmu Rímskej cirkvi. Byzantský patriarcha tak po po-
razení obrazoboreckého hnutia vstúpil do permanentného súperenia s pápe-
�om, čo do budúcnosti predstavovalo hlavnú príčinu trvalého nábo�enského
rozkolu medzi Východom a Západom. Skutočne pová�livý stupeň predstavo-
valo napätie medzi oboma cirkvami najmä počas obdobia druhého patriar-
chátu kon�tantínopolského patriarchu Fótia (877 � 886).13 Fótius západnej
cirkvi priamo vyčítal, okrem �novostí� v pôstnej disciplíne a liturgických
normách, aj pridanie slovíčka �filoque� (lat. �i zo Syna�) do nicejsko-
kon�tantínopolského vyznania viery, spochybňujúc pritom tie� priamu juris-
dikciu pápe�a v zále�itostiach Východu. Najmä od 9. storočia po Kr. sa tak
obojstranná podozrievavosť a výhrady, spojené predov�etkým so vzájomnou
neznalosťou, ustavične prehlbovali. Rôznorodosť jazyka, národného charak-
teru, cirkevného zriadenia, disciplíny, liturgie a teológie neprispievali k jed-
note obidvoch cirkví. Aj v tomto období sa navy�e k protivenstvám kultúrne-
                                                                                                                                  

snemy, viedol ich zasadania a potvrdzoval ich kánony. Zasahoval taktie� do viero-
učných sporov a ako odborný znalec, napriek svojej povrchnej znalosti teológie,
dokonca formuloval vieroučné dogmy. Porovnaj VLČEK, E. � SCHELLE, K.:
Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy. Brno : Masarykova univerzita,
1998, s. 15.

11 Porovnaj FRANZEN, A.: Malé dějiny církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské na-
kladatelství, 2006, s. 88.

12 Porovnaj BU�EK, V.: Učebnice dějin práva církevního I. Praha : V�ehrd, 1946, s.
136 - 137.

13 Porovnaj ŘÍČAN, R. � MOLNÁR, A.: 12 století církevních dějin. Praha : Kalich,
1990, s. 384.
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ho a nábo�enského charakteru pridala opätovne rozdielnosť názorov na poli-
tickom poli.14 Tieto nedorozumenia napokon vyvrcholili v známej Veľkej
východnej schizme v roku 1054, keď do�lo k vzájomnej exkomunikácii me-
dzi legátmi rímskeho biskupa Leva IX. (1049 � 1054), ktorých reprezentoval
najmä kardinál Humbert de Silva Candida (! 1061), a kon�tantínopolským
patriarchom Michalom I. Kerulariom (1043 � 1059).15 Od tohto okamihu
bolo communio (komúnio) medzi cirkvami Východu a Západu preru�ené.16
Táto skutočnosť sa odzrkadlila aj v kánonickom práve a v oveľa men�ej mie-
re tak dochádzalo k vzájomnému preberaniu kánonických predpisov medzi
oboma cirkvami navzájom. Na Východe počas tohto obdobia platili zásadne
zbierky, ktoré vznikli počas prvých desiatich storočí cirkevného vývoja, kým
západné kánonické právo sa vydalo cestou dominujúceho pápe�ského záko-
nodarstva.

Po pretrhnutí komúnia postupom času začalo predsa len dochádzať
k zlep�ovaniu vzájomných vzťahov medzi niektorými východnými patriar-
chami a rímskym veľkňazom. Na základe týchto zlep�ených vzťahov tak
v prípade niektorých východných cirkví do�lo k obnoveniu komúnia s cir-
kvou západnou. Tieto cirkvi tak uznali rímskeho pápe�a za hlavu v�eobecnej
katolíckej cirkvi, ktorej súčasťou sa začali cítiť aj oni. Západná cirkev ich za-
se začala pova�ovať opäť za cirkvi katolícke. Úspe�né pokusy o obnovu
komúnia s východnými cirkvami boli zaznamenané najmä na Druhom lyon-
skom koncile v roku 1274 a na koncile vo Florencii a Ferrare v rokoch 1438
a 1439. Na týchto snemoch boli podpísané aj určité ďal�ie akty únie medzi
Latinskou cirkvou a niektorými východnými cirkvami.17 Napriek v�etkému
                                                            
14 Porovnaj KUMOR, B.: Cirkevné dejiny � Raný kresťanský stredovek. Levoča : Po-

lypress, 2001, s. 219.
15 K zru�eniu týchto exkomunikácií do�lo napokon a� 7. decembra 1965, t. j. deň

pred slávnostným ukončením Druhého vatikánskeho koncilu (1962 � 1965), keď
pápe� Pavol VI. (1963 � 1978) bulou Ambulate in Dilectione a kon�tantínopolský
ekumenický patriarcha Athenagoras I. (1948 � 1972) odvolali vzájomné exkomu-
nikácie. Porovnaj KUMOR, B.: Cirkevné dejiny � Raný kresťanský stredovek. Le-
voča : Polypress, 2001, s. 225.

16 Porovnaj FRÖHLICH, R.: Dva tisíce let dějín církve. Praha : Vy�ehrad, 2008, s.
90. K skutočnému preru�eniu jednoty medzi oboma cirkvami v�ak do�lo a� v dô-
sledku kri�iackych výprav. Východným kresťanom toti� v týchto súvislostiach
preká�alo, okrem zriadenia Latinského cisárstva, najmä budovanie latinskej cir-
kevnej organizácie a menovanie latinskej cirkevnej hierarchie pre kresťanský Vý-
chod. Na druhej strane bola v�ak bezprostrednou príčinou vyhlásenia kri�iackych
výprav �iadosť byzantského cisára Alexia I. Komnena (1081 � 1118) o pomoc
proti Turkom, ktorá bola adresovaná v roku 1094 pápe�ovi Urbanovi II. (1088 �
1099). Porovnaj KUMOR, B.: Cirkevné dejiny � Zlaté obdobie kresťanského stre-
doveku. Levoča : Polypress, 2001, s. 96, 99, 232 a 233.

17 Porovnaj BEDOUELLE, G.: História Cirkvi. Pre�ov : Petra, 2005, s. 196.
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v�ak takéto prípady zostávali skôr ojedinelé a Východ zostával naďalej nezá-
vislým a odmietajúcim komúnio s cirkvou západnou. Na tomto mieste treba
tie� podotknúť, �e najmä od pádu Kon�tantínopolu v roku 1453 pod náporom
Turkov, boli ďal�ie pokusy o rokovanie s cirkvami kresťanského Východu
značne obmedzené.18

2. Prehlbovanie záujmu o východné cirkvi zo strany Latinskej cirkvi

Ako sme u� spomínali, dnes je zjednotených katolíckych východných cir-
kví sui iuris dvadsaťjeden. V skutočnosti ka�dá z nich má svoju vlastnú bo-
hatú v�eobecnú históriu a osobitne �pecifickú históriu spojenú s jej návratom
do cirkevného komúnia s cirkvou západnou. Niektorí pápe�i si postupom ča-
su začali stále viac uvedomovať dôle�itosť východných cirkví pre katolícku
cirkev. In�titucionálny záujem o tieto cirkvi (najmä o východných katolíkov)
sa v�ak objavil a� v 16. storočí po Kr., keď prvé takéto náznaky nachádzame
u pápe�a Gregora XIII. (1572 � 1585). Práve v tomto období sa toti� väč�í
počet východných kresťanov začal navracať k cirkevnej jednote s cirkvou
Latinskou. Gregor XIII. preto ustanovil Kongregáciu pre zále�itosti Grékov
(Congregatio pro Rebus Graecorum), ktorá sa mala zaoberať nielen zále�i-
tosťami katolíkov byzantského obradu, ale aj �írením katolíckej viery medzi
inými východnými kresťanmi. Pápe� Klement III. (1592 � 1605) ju preme-
noval na Kongregáciu pre zále�itosti viery a katolíckeho nábo�enstva (Con-
gregatio Super Negotiis Sanctae Fidei et Religionis Catholicae). Pápe� Gre-
gor XV. (1621 � 1623) zase 22. júna 1622 bulou Inscrutabili ustanovil
Kongregáciu pre �írenie viery (Congregatio de Propaganda Fide) a do jej
kompetencie zaradil aj zále�itosti východných katolíkov.19

                                                            
18 Pádom Byzantskej rí�e dochádzalo k vzniku samostatných (autokefálnych) pravo-

slávnych cirkví, ktoré boli podriadené vlastným panovníkom. Na rozdiel od rím-
skeho biskupa, kon�tantínopolský patriarcha, ktorý stál na čele pravoslávnej cirkvi
v bývalom hlavnom meste Byzantskej rí�e, nemal nijakú moc nad inými pravo-
slávnymi cirkvami, aj keď mal titul v�eobecného patriarchu. Podľa tradície bol to-
ti� iba prvým medzi rovnými (primus inter pares). Pravoslávie teda nikdy nemalo
(a napokon ani dodnes nemá) nejaké svetové jednotiace centrum. Dnes existuje
viacero samostatných pravoslávnych cirkví � najväč�ia je Ruská pravoslávna cir-
kev, ďalej sú to napr. Albánska, Alexandrijská, Americká, Bulharská, Grécka, Je-
ruzalemská, Kon�tantínopolská pravoslávna cirkev a mnohé ďal�ie. Porovnaj
VRANA, V.: Dejiny cirkevného práva. Ko�ice : Univerzita P. J. �afárika, 1992, s. 39.

19 V rámci tejto kongregácie ďal�í pápe�i postupne zriaďovali komisie pre konkrétne
zále�itosti východných cirkví. Napríklad Urban VIII. (1623 � 1644) zriadil dve
komisie: v roku 1627 Commissio Super Dubiis Orientalium a v rokoch 1636 �
1645 pôsobiacu Commissio Super Correctione Euchologii Graecorum. Porovnaj
ADAMOWICZ, L.: Kodifikácia práva východných katolíckych cirkví. In Bulletin
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Tento stav trval napokon a� do 6. januára 1862, keď sa pápe� Pius IX.
(1846 � 1878) v kon�titúcii Romani Pontificis rozhodol oddeliť (na radosť
východných katolíkov) zále�itosti týkajúce sa východných katolíckych cirkví
od zále�itostí neveriacich. V rámci Kongregácie pre �írenie viery tak zriadil
Sekciu pre zále�itosti východného obradu (Sectio pro Negotiis Ritus Orienta-
lis).20 Mnohí východní katolíci v�ak boli aj naďalej nespokojní a cítili sa byť
v hor�om postavení ako latinskí katolíci. Ich po�iadavky toti� smerovali
k ustanoveniu kongregácie, ktorá by sa týkala len ich zále�itostí a nebola ni-
jakým spôsobom spájaná s neveriacimi.
Čo sa týka práva východných cirkví v tomto období, do pontifikátu pá-

pe�a Klementa III. (1592 � 1605) bolo v�etko úsilie venované predov�etkým
otázke návratu Východu k jednote. A� po väč�om úspechu týchto snáh na-
stalo priaznivej�ie ovzdu�ie pre usporiadanie východných cirkevných záko-
nov, ktoré boli do tej doby značne ovplyvnené predov�etkým partikulárnym
právom miestnych cirkví. V roku 1596 toti� práve za pontifikátu pápe�a
Klementa III. do�lo k únii na synode v Breste medzi Latinskou a Gréckoka-
tolíckou cirkvou poľsko-litovskou21 (neskôr v roku 1646 v U�horode), čo
malo postupný ohlas i u ďal�ích nezjednotených východných cirkví. K neja-
kým konkrétnej�ím výsledkom v oblasti práva v�ak na základe týchto úspe-
chov e�te nedo�lo.

A� pápe� Pius IX. (1846 � 1878), v spomínanej kon�titúcii Romani Pon-
tificis, začal priamo po�adovať zozbieranie kánonov najmä východných
katolíckych cirkví a preskúmanie kníh v�etkého druhu, ktoré ich mali obsa-
hovať.22 My�lienka kodifikácie práva východných katolíckych cirkví si na-
pokon na�la svoje miesto aj na Prvom vatikánskom koncile (1869 � 1870), na
                                                                                                                                  

SSKP, ročník 5, číslo 1, Spi�ská Kapitula � Spi�ské Podhradie : Slovenská spoloč-
nosť kánonického práva, 1999, s. 24 - 25.

20 Porovnaj ADAMOWICZ, L.: Kodifikácia práva východných katolíckych cirkví. In
Bulletin SSKP, ročník 5, číslo 1, Spi�ská Kapitula � Spi�ské Podhradie : Slovenská
spoločnosť kánonického práva, 1999, s. 25.

21 Táto únia znamenala zjednotenie týchto dvoch cirkví a pápe� bol uznaný aj Gréc-
kokatolíckou cirkvou poľsko-litovskou za najvy��iu hlavu v cirkvi. Gréckokatolíc-
kym kňazom bolo ponechané man�elstvo a kráľovi zostalo právo menovať bisku-
pov, pričom klá�tory mali byť podriadené biskupom. Porovnaj VRANA, V.: Deji-
ny cirkevného práva. Ko�ice : Univerzita P. J. �afárika, 1992, s. 46.

22 Na príkaz pápe�a Pia IX. začal zhroma�ďovať pramene východného práva Ján
Baptista Pitra (! 1889), neskor�í kardinál. Ten výsledky svojej práce vydal
v dvoch zväzkoch pod názvom Iuris Ecclesiastici Graecorum Historia et Monu-
menta. Pius IX. si jeho prácu skutočne vá�il a ním ustanovenej kongregácii, u�
spomínanej Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, naria-
dil zozbierať v�etky východné kánony a liturgické aj iné knihy a v�etko preskúmať
z hľadiska pravosti viery. Porovnaj POLÁČEK, V.: Východní man�elské církevní
právo se zřetelem k právu latinskému. Ko�ice : Univerzita P. J. �afárika, 1991, s. 5.
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ktorom bol predov�etkým zaznamenaný nedostatok disciplinárnej jednoty
v cirkvi tak v právnických textoch, ako aj v praxi.23 Pápe� Lev XIII. (1878 �
1903) napokon rozhodol, aby po dôkladnom pre�tudovaní doteraj�ieho práva
boli vydané dva kódexy: jeden pre Latinskú cirkev a jeden pre cirkvi vý-
chodné.24 Ako sme v�ak u� spomínali, prvé konkrétne pokusy o kodifikáciu
východného práva boli zaznamenané a� po prijatí latinského Kódexu káno-
nického práva v roku 1917.

Kodifikácia východného kánonického práva

1. Kodifikačné práce na prvom východnom Kódexe (CICO)

Právo východných cirkví (na rozdiel od cirkvi Latinskej) nebolo v priebe-
hu cirkevných dejín nikdy kodifikované. A� po vydaní Kódexu kánonického
práva v roku 1917 sa začalo po viacerých prosbách východného duchoven-
stva vá�ne uva�ovať o podobnej kodifikácii aj pre východné katolícke cirkvi.
Ohláseniu kodifikácie predchádzalo zriadenie očakávanej Posvätnej kongre-
gácie pre východné cirkvi (Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali)25

                                                            
23 Porovnaj znenie apo�tolskej kon�titúcie Sacri Canones pápe�a Jána Pavla II. z ro-

ku 1990.
24 Pápe� Lev III. prejavil svoj obdiv voči východným cirkvám v liste Orientalium

Dignitas, v ktorom označil východnú liturgiu a cirkevnú disciplínu za slávnu
ozdobu cirkvi a katolíckej viery. Potvrdil, �e rozličnosť východných cirkví pova-
�uje za taký skvost, nad ktorý �... azda nemô�e byť nič viac hodné obdivu, keď�e
osvetľuje katolicitu v Cirkvi Bo�ej�. Porovnaj znenie apo�tolského listu Orienta-
lium Dignitas pápe�a Leva XIII. z roku 1894. Za pontifikátu tohto pápe�a sa konali
tie� viaceré partikulárne synody zjednotených východných cirkví. Boli to najmä
Sýrsky snem, v roku 1888, Ľvovský rusínsky (Ruthenorum) v roku 1891, rumun-
ský (Alba Iulia) v roku 1900, Alexandrijský koptský v roku 1898 a arménsky,
zvolaný u� z príkazu Pia X. (1903 � 1914) do Ríma v roku 1911. Tieto synody
svedčili predov�etkým o značnej rôznorodosti východných právnych noriem, ktorá
bola spôsobená predov�etkým dlhou dobou odlúčenia od cirkevnej jednoty. Porov-
naj POLÁČEK, V.: Východní man�elské církevní právo se zřetelem k právu latin-
skému. Ko�ice : Univerzita P. J. �afárika, 1991, s. 4 - 5.

25 Zaujímavosťou zostáva, �e pápe� si vyhradil pre seba vedenie tejto kongregácie,
a teda stál na jej čele ako prefekt. Tejto kongregácii boli vyhradené v�etky zále�i-
tosti východných cirkví, ktoré sa týkali osôb, disciplíny a obradu, ako aj tzv. zmie-
�ané problémy (tie, ktoré sa týkali aj latinských katolíkov). Voči východným cir-
kvám dostala táto kongregácia také právomoci, aké mali pre latinských katolíkov
ostatné kongregácie, s výnimkou Kongregácie posvätného ofícia. Tento stav po-
tvrdil napokon aj Kódex kánonického práva z roku 1917 (Porovnaj kán. 257 CIC
1917). Práve v tejto kongregácii počas diskusií na jej plenárnych zasadnutiach
vznikla tie� po�iadavka na kodifikáciu práva východných katolíkov, ktorá bola dňa
3. augusta 1927 predlo�ená pápe�ovi. Porovnaj ADAMOWICZ, L.: Kodifikácia
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prostredníctvom motu proprio pápe�a Benedikta XV. (1914 � 1922) Dei Pro-
videntis Arcano Consilio z 1. mája 1917 a zriadenie Ústavu pre východné
cirkevné �túdiá v Ríme (Pontificium Institutum Orientalium Studiorum) vy-
daním motu proprio Orientis Catholici z 15. októbra 1917.26

Kodifikáciu východného práva napokon ohlásil a� v roku 1927 pápe�
Pius XI. (1922 � 1939), známy svojím veľkým záujmom o kresťanský Vý-
chod.27 O dva roky na to ustanovil, po konzultáciách s východnými biskup-
mi,28 Kardinálsku komisiu pre �túdiá na prípravu východnej cirkevnej kodifi-
kácie (Commissio Cardinalitia pro Studiis Praeparatoriis Codificationis
Orientalis), na čelo ktorej bol ustanovený kardinál Pietro Gasparri (!
1934).29 Prvá fáza príprav bola napokon ukončená prípravou ôsmich schém,
ktoré boli rozoslané predstaveným východných katolíckych cirkví, biskupom
Latinskej cirkvi s teritóriom na Východe, predstaveným mu�ských východ-

                                                                                                                                  
práva východných katolíckych cirkví. In Bulletin SSKP, ročník 5, číslo 1, Spi�ská
Kapitula � Spi�ské Podhradie : Slovenská spoločnosť kánonického práva, 1999, s.
25 - 26. Táto kongregácia po promulgácii latinského Kódexu z roku 1917 vydala
tie� nariadenie, aby východné kánony, ktoré sú v rozpore s týmto zákonníkom, boli
na synodách nanovo upravené a predlo�ené kongregácii. Porovnaj POLÁČEK, V.:
Východní man�elské církevní právo se zřetelem k právu latinskému. Ko�ice : Uni-
verzita P. J. �afárika, 1991, s. 5 - 6.

26 Porovnaj PEJ�KA, J.: Cirkevní právo I. (Ústavní právo cirkevní). Semily : Nákla-
dem vlastním, 1932, s. 36.

27 Pius XI. svoj zámer kodifikovať právo východných katolíckych cirkví oznámil 3.
augusta 1927 najskôr sekretárovi východnej kongregácie Luigimu Sincerovi
(! 1936), a túto kodifikáciu zároveň zaradil medzi najdôle�itej�ie úlohy cirkvi. Po-
rovnaj POLÁČEK, V.: Východní man�elské církevní právo se zřetelem k právu la-
tinskému, Ko�ice : Univerzita P. J. �afárika, 1991, s. 6.

28 Podobne ako v prípade kodifikácie latinského Kódexu boli oslovení predstavení
východných katolíckych cirkví, a to prostredníctvom listu z 5. januára 1927 adre-
sovaného patriarchom, ktorý im dával mo�nosť vyjadriť sa ku kodifikácii. Patriar-
chovia sa, po konzultáciách s ostatnými biskupmi, postavili k tomuto návrhu klad-
ne a zároveň tie� navrhli vhodných �pecialistov, ktorí mali byť nápomocní pri jeho
realizácii. U� od roku 1927 tak existovala trojčlenná prípravná komisia v zlo�ení:
kardinál Pietro Gasparri (! 1934), kardinál Luigi Sincero (! 1936) a sýrsky patri-
archa Rahmani (! 1929). Porovnaj ADAMOWICZ, L.: Kodifikácia práva vý-
chodných katolíckych cirkví. In Bulletin SSKP, ročník 5, číslo 1, Spi�ská Kapitula
� Spi�ské Podhradie : Slovenská spoločnosť kánonického práva, 1999, s. 26.

29 Jej ďal�ími členmi boli kardináli Bonaventura Ceretti (! 1933) a Francisco Ehrle
(! 1934). Jej tajomníkom bol prelát Amleto Giovanni Cicognani (! 1973). Komi-
sia riadila práce dvoch skupín: prvá sa zaoberala prehľadom prameňov, a druhá ty-
pickými kodifikačnými prácami. Porovnaj znenie apo�tolskej kon�titúcie Sacri
Canones pápe�a Jána Pavla II. z roku 1990.
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ných reholí, dikastériám Svätej stolice a univerzitám. Práce na vytváraní
schém trvali presne od 15. septembra 1930 do 6. augusta 1936.30

Nasledujúci rok, po smrti kardinála Gasparriho, bola pápe�om dňa 17.
júla 1935 premenovaná doteraj�ia komisia na Pápe�skú komisiu pre vypraco-
vanie východného Kódexu kánonického práva (Pontificia Commissio ad Re-
digendum Codicem Iuris Canonici Orientalis).31 Úlohou komisie bolo, ako u�
z jej názvu vyplýva, stanoviť text kánonov a usporiadať zákonník východ-
ných katolíckych cirkví. Tá napokon pripravila v rokoch 1935 a� 1945 prvú
kompletnú schému Kódexu a dňa 11. novembra 1945 bol výsledok práce
komisie odovzdaný pápe�ovi Piovi XII. (1939 � 1958).32 Nasledujúce tri roky
prebiehala opätovná postupná analýza predstavenej schémy, ktorá bola ďalej
upravovaná samotnou redakčnou komisiou a Kongregáciou posvätného ofí-
cia. Konečná verzia Kódexu bola napokon 13. marca 1948 pod názvom Co-
dex Iuris Canonici Orientalis (CICO) predlo�ená pápe�ovi.

Pius XII. sa rozhodol promulgovať hotový Kódex postupne, po častiach.
22. februára 1949 tak boli prostredníctvom motu proprio Crebrae Allatae
Sunt publikované normy man�elského práva, pozostávajúce zo sto tridsaťje-
den kánonov. 6. januára 1950 boli vydaním motu proprio Sollicitudinem
Nostram promulgované normy procesného práva, pozostávajúce z päťsto se-
demdesiat�esť kánonov. 9. februára 1952 boli prostredníctvom motu proprio
Postquam Apostolicis Litteris vyhlásené normy rehoľného práva, majetkové-
ho práva a normy o výklade pojmov, pozostávajúce z tristo dvadsaťpäť káno-
nov. A napokon 2. júna 1957 vydaním motu proprio Cleri Sanctitati bolo
publikované právo rituálne a personálne, pozostávajúce z päťsto päťdesiato-
sem kánonov. Z dvetisíc �esťsto �esťdesiat�esť kánonov obsiahnutých
v schéme z roku 1945 tak boli promulgované pribli�ne tri pätiny, zatiaľ čo
ostatné kánony zostali v archíve kongregácie.33 Dňa 18. decembra bol napo-
kon pápe�ovi predlo�ený na schválenie aj piaty dokument, prostredníctvom

                                                            
30 ADAMOWICZ, L.: Kodifikácia práva východných katolíckych cirkví. In Bulletin

SSKP, ročník 5, číslo 1, Spi�ská Kapitula � Spi�ské Podhradie : Slovenská spoloč-
nosť kánonického práva, 1999, s. 27.

31 Na čele novej komisie stál kardinál Luigi Sincero (! 1936) a jej členmi boli kardi-
náli Eugenio Pacelli (! 1958), Giulio Serafini (! 1938) a Pietro Fumasoni Biondi
(! 1960). Jej tajomníkom sa stal Gabriele Acacio Coussa (! 1962). Na pomoc
komisii pri jej prácach bolo menovaných tie� trinásť konzultorov. Porovnaj znenie
apo�tolskej kon�titúcie Sacri Canones pápe�a Jána Pavla II. z roku 1990.

32 I�lo o kompletnú schému s úvodom a komentárom, rozlo�enú do troch zväzkov.
Porovnaj ADAMOWICZ, L.: Kodifikácia práva východných katolíckych cirkví. In
Bulletin SSKP, ročník 5, číslo 1, Spi�ská Kapitula � Spi�ské Podhradie : Slovenská
spoločnosť kánonického práva, 1999, s. 27.

33 Porovnaj znenie apo�tolskej kon�titúcie Sacri Canones pápe�a Jána Pavla II. z ro-
ku 1990.
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ktorého malo byť vyhlásených posledných �tyristo tridsať�esť kánonov,
av�ak pápe�ova smrť znemo�nila promulgačný proces. Jeho nástupca Ján
XXIII. (1958 � 1963) sa rozhodol s ich publikáciou počkať a� do skončenia
Druhého vatikánskeho koncilu, ktorého zvolanie ohlásil u� 25. januára
1959, teda necelých deväťdesiat dní po svojom zvolení za pápe�a.34

2. Kodifikačné práce na platnom východnom Kódexe (CCEO)

U� pri samotnom začatí Druhého vatikánskeho koncilu (1962 � 1965) sa
od začiatku predpokladalo, �e cirkevnú disciplínu v�eobecnej cirkvi bude
potrebné revidovať podľa zásad a odporúčaní snemu. Aj z tohto dôvodu na-
pokon pápe� Ján XXIII. nepokračoval v publikovaní kánonov prvého vý-
chodného Kódexu. Funkcie kodifikačnej komisie v�ak neboli počas konania
koncilu úplne pozastavené a jej úlohy boli stanovené najmä na interpretáciu
publikovaných častí zákonníka a vydanie prameňov východného práva.

Napriek výbornej práci zostavovateľov prerazili v prvom Kódexe silne
latinizačné tendencie, ktoré boli pre východných kresťanov ťa�ko prijateľné.
Druhý vatikánsky koncil preto prijal významný dekrét o katolíckych východ-
ných cirkvách Orientalium Ecclesiarum, v ktorom nielen povolil, ale dokon-
ca nariadil, aby si východné cirkvi podr�ali svoje dávne dedičstvo, hlavne
v oblasti disciplinárnej.35 V súvislosti s týmito odporúčaniami pápe� Pavol
VI. (1963 � 1978) ustanovil novú Pápe�skú komisiu pre revíziu východného
Kódexu kánonického práva (Pontificiam Commissionem Codici Iuris Cano-
nici Orientalis Recognoscendo).36 U� samotné zlo�enie tejto komisie malo
zjavne východný charakter. Jej kolégium sa toti� skladalo preva�ne z patriar-
chov a iných predstaviteľov východných katolíckych cirkví, spolu s niekoľ-
kými predstavenými dikasterií Rímskej kúrie, do ktorej pôsobnosti patrili vý-
chodné cirkvi. Podobne aj kolégium poradcov tvorili najmä biskupi
                                                            
34 Porovnaj. ALBERIGO, G.: Stručné dějiny II. vatikánského koncilu. Brno : Barris-

ter & Principal, 2008, s. 13.
35 Tento dekrét priamo po�adoval, aby sa v�etky východné katolícke cirkvi usilovali

o návrat k zdedeným tradíciám � ak niekde boli �... vplyvom času alebo osôb za-
nedbané�. Porovnaj znenie dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Orientalium
Ecclesiarum, vyhláseného pápe�om Pavlom VI. v roku 1964.

36 Porovnaj Predhovor ku Kódexu kánonov východných cirkví. U� v počiatočnej fáze
nových prác sa dokonca uva�ovalo nad vydaním tzv. Základného zákona Cirkvi
(Lex Ecclesiae Fundamentalis), ktorý by zvýraznil ústavnú jednotu cirkvi Latin-
skej s dvadsaťjeden cirkvami východných obradov sui iuris. Tento projekt bol v�ak
napokon na poslednú chvíľu pred promulgáciou Kódexu kánonického práva z roku
1983 pápe�om Jánom Pavlom II. (1978 � 2005) zamietnutý. Ústavnoprávne normy
tohto základného zákona boli ale vlo�ené najskôr do západného Kódexu, a neskôr
(takmer v rovnakej podobe) do Kódexu východného. Porovnaj HRDINA, A.: Ka-
nonické právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2002, s. 59 - 60.
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východných katolíckych cirkví, spolu s niekoľkými duchovnými latinského
obradu a východnými laickými odborníkmi na cirkevné právo. Ako pozoro-
vatelia boli navy�e pozvaní viacerí duchovní a laici z pravoslávnych cirkví.

Za hlavnú úlohu novej komisie pápe� Pavol VI. stanovil zrevidovanie
prvého východného Kódexu od úplných základov podľa teologických princí-
pov Druhého vatikánskeho koncilu a východnej tradície.37 Nový zákonník sa
mal niesť tie� v duchu ekumenizmu a umiernenosti, s dôsledným dodr�iava-
ním princípu subsidiarity. Kódex mal teda obsahovať výlučne zákony spo-
ločné v�etkým východným katolíckym cirkvám a v�etko ostatné ponechávať
na úpravu partikulárnemu právu.

Po �iestich rokoch bol pripravený prvý text zákonníka, ktorý bol rozvrh-
nutý do ôsmich schém. Po pápe�ovom schválení bol zaslaný v�etkým vý-
chodným katolíckym cirkvám, dikastériam Rímskej kúrie, ako aj generálnym
predstaveným rádov. Po spätnej väzbe, predov�etkým od východných du-
chovných, boli v�etky pripomienky bez výnimiek komisiou prerokované
a viaceré z nich zapracované do textu Kódexu. Práce v komisii a pridru�e-
ných �tudijných skupinách pokračovali dôsledne ďalej a v roku 1986 bola
hotová revidovaná schéma, ktorá bola po posledných úpravách dňa 28. janu-
ára 1989 predlo�ená pápe�ovi Jánovi Pavlovi II. (1978 � 2005). Pápe� si po-
sledný návrh, za účasti viacerých expertov, osobne prezrel a po vypočutí si
mienky miestopredsedu a sekretára Pápe�skej komisie pre revíziu východné-
ho Kódexu kánonického práva Ivana �u�eka (! 2004) dal pokyn ho vytla-
čiť.38

Nový zákonník pod názvom Kódex kánonov východných cirkví (Codex
Canonum Ecclesiarum Orientalium) napokon Ján Pavol II. promulgoval
apo�tolskou kon�titúciou Sacri Canones dňa 18. októbra 1990 a účinnosť na-
dobudol 1. októbra 1991. Na rozdiel od latinského Kódexu kánonického prá-
va, revidovaného v roku 1983, ktorý pozostáva zo siedmich kníh, sa východ-
ný Kódex delí na tridsať titulov, ktoré obsahujú tisíc päťsto �tyridsať�esť
kánonov. Spomínané kódexy aj dnes stále predstavujú dva základné právne
texty platného právneho systému v�eobecnej katolíckej cirkvi.

                                                            
37 Pred Druhým vatikánskym koncilom sa hovorilo dokonca i v oficiálnych doku-

mentoch o východných cirkvách v jednotnom čísle ako o Východnej cirkvi. Tento
koncil si v�ak uvedomil hodnotu mnohosti v jednote cirkvi ako spoločenstva a tak-
tie� dôle�itosť a zmyslový obsah rozličných obradov, ktorými sa teologicky, du-
chovne a disciplinárne identita jednotlivých partikulárnych cirkví od seba odli�uje.
V tomto prípade tak rozmanitosť v cirkvi nielen�e nie je na �kodu jej jednote, ale
skôr ju robí jasne viditeľnou. Porovnaj GEROSA, L.: Právo Cirkvi. Pre�ov : Petra,
2005, s. 69.

38 Porovnaj znenie apo�tolskej kon�titúcie Sacri Canones pápe�a Jána Pavla II. z ro-
ku 1990.
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Záver

Prvý Kódex pre východné katolícke cirkvi spracovávaný pod pracovným
názvom Codex Iuris Canonici Orientalis sa napokon nedočkal kompletnej
promulgácie. Z tohto dôvodu nemô�eme v jeho prípade hovoriť o úspe�nej
kodifikácii. Vhodnej�ie je ho označiť za kodifikačný pokus, alebo z hľadis-
ka konečného výsledku za istú formu čiastkovej prípravy pre budúce kodifi-
kačné práce. A� platný Kódex kánonov východných cirkví tak mô�eme kvali-
fikovať ako úspe�né zavŕ�enie snáh pápe�ov o kodifikáciu práva východných
katolíckych cirkví. Tento zákonník toti� predstavuje platné ucelené kodifi-
kačné dielo, v ktorom sú právne normy systematicky usporiadané formou
jednotného zákonného textu.39 Podobne teda ako v prípade Latinskej cirkvi,
av�ak s vy�e sedemdesiatročným oneskorením, na�lo aj kánonické právo vý-
chodných katolíckych cirkví, svoje vyjadrenie v kodifikovanej podobe. Kodi-
fikácia bola aj v tomto prípade nutná predov�etkým v záujme kon�tituovania
jasného právneho systému, v ktorom by boli v súlade s princípom právnej
istoty, jednoznačne stanovené práva a povinnosti veriacich v stručných a ab-
straktných kánonoch. Z hľadiska pôsobnosti zaväzujú normy Kódexu káno-
nov východných cirkví v�etkých členov východných katolíckych cirkví na
univerzálnej úrovni. Právne normy partikulárneho práva tak nadobúdajú plat-
nosť jedine v prípade, ak sú v súlade s právom univerzálnym.

Východné katolícke cirkvi si od začiatku výsledok kodifikačných prác
pochvaľovali, keď�e nový Kódex popri re�pektovaní osobitostí ka�dej z nich
zároveň zdôraznil ich plné spojenie s rímskym veľkňazom.40 Teologické, du-
chovné a disciplinárne dedičstvo tradícií starých patriarchátov Alexandrie,
Antiochie, Arménska, Chalcedónu a Kon�tantínopolu tak nanovo o�ilo, ob-
novené odkazom Druhého vatikánskeho koncilu, a opätovne raz potvrdilo
nerozlučnú katolicitu celej cirkvi.41 Na záver mô�eme vo v�eobecnosti
skon�tatovať, �e najvy��ím cirkevným zákonodarcom sa vskutku podarilo
splniť najdôle�itej�í cieľ, ku ktorému dlhodobo smerovali ich uvá�ené snahy.
Duch kánonov platného Kódexu toti� u� svojou prirodzenosťou vy�aduje ich
dodr�iavanie príslu�níkmi východných katolíckych cirkví.

Recenzent: doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

                                                            
39 Porovnaj NEMEC, M.: Základy kánonického práva. Druhé, doplnené a prepraco-

vané vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 13.
40 Porovnaj znenie pastorálnej kon�titúcie Druhého vatikánskeho koncilu Lumen

Gentium, vyhlásenej pápe�om Pavlom VI. v roku 1964.
41 Porovnaj znenie dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Orientalium Ecclesiarum,

vyhláseného pápe�om Pavlom VI. v roku 1964.
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VLADÁR, Vojtech: The Codification of Law of the Eastern Catholic
Churches. HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 3, p. 121 - 134.

The Canon Law of the Eastern Catholic Churches had remained in uncodified
form until the time of promulgation of first Code of Canon Law of Latin Church
in the year 1917. From this time the Holy See started seriously to consider the
same codification on the universal level also for these Churches. First attempts
were noticed during the pontificate of Pope Pius XI. who ordered to start with the
works on eastern Code in the year 1927. However, the results of these endeavors
fell behind expectations. Thus, the pope Paul VI. founded in 1972 the commis-
sion for elaboration of the Code which would respect the individuality of Eastern
Churches and its traditions. The main goal of this article is to point out the proc-
ess of codification of Canon Law of the Eastern Catholic Churches which lasted
sixty years and it had found its expression in the Code of Canons of the Eastern
Churches valid from the year 1990.
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MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE
2010
MGR. ANDREA KLUKNAVSKÁ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Po úspe�nom minuloročnom stretnutí doktorandov, vedeckých a vedecko-
pedagogických pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedec-
ko-pedagogický titul docent, uskutočnil sa v dňoch 18. � 20. marca 2010
v priestoroch Účelového zariadenia kancelárie Národnej rady SR Častá-
Papiernička v poradí u� IV. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov. Organizovala ho Právnická fakulta Uni-
verzity Komenského (PraF UK) v Bratislave pod názvom Míľniky práva
v stredoeurópskom priestore 2010. Zá�titu nad konferenciou prebral dekan
PraF UK Prof. JUDr. Mariána Vrabko, CSc. Zúčastnilo sa na nej 131 dokto-
randov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska a z Čiech, ako
i z Maďarska a Poľska.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch príspevky účastníkov boli roz-
delené do �tyroch blokov. Prvý blok tvorili príspevky z Európskeho práva,
Občianskeho práva, Obchodného práva, Pracovného práva a Medzinárodného
práva súkromného. Druhý blok sa venoval oblasti Teórie práva, Právnym de-
jinám, Ústavnému právu a Medzinárodnému právu verejnému. Tretí blok za-
hŕňal oblasť Finančného práva, Správneho práva a Trestného práva. Rokova-
cím jazykom �tvrtého bloku bol anglický jazyk a venoval sa problematike
vplyvu komunitárneho práva a práva v EÚ na právne poriadky členských
�tátov. Z prednesených a dodaných príspevkov účastníkov konferencie bude
zostavený zborník v tlačenej podobe pod názvom Míľniky práva v stredoeu-
rópskom priestore 2010.
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PRÁVO AKO ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY � VEDA A PRAX

JUDR. VLADISLAV MIČÁTEK
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA OBCHODNÉHO, FINANČNÉHO A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa podujala v ter-
míne 21. � 23. októbra 2010 zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferen-
ciu �Právo ako zjednocovateľ Európy � veda a prax�, ktorá sa uskutoční
za účasti �irokej odbornej verejnosti. Deje sa tak pri príle�itosti 90. výročia
jej vzniku. Právnická fakulta Univerzity Komenského je najstar�ou a najväč-
�ou právnickou fakultou v na�om �táte, a jej vznik bol celkovo významnou
udalosťou pre rozvoj právnického vzdelávania a právnej vedy na Slovensku.

Konferencia sa koná tie� v období, keď si pripomíname 60. výročie vy-
hlásenia Roberta Schumana, významného právnika, politika a jedného z ot-
cov my�lienky Európskej únie o novom usporiadaní a zjednotení Európy,
a takisto v spojitosti s 20. výročím demokratizačných zmien a integračných
snáh, ktoré od�tartoval pád �eleznej opony, nakoľko tieto historické míľniky
iniciovali aj významné zmeny v právnej oblasti.

So zámerom rozvoja medzinárodnej spolupráce je konferencia organizo-
vaná v úzkej spolupráci s právnickými fakultami Univerzity Karlovej v Pra-
he, Univerzity Eötvosa Loránda v Budape�ti, Univerzity Lod� a Univerzity
Mykolasa Romerisa vo Vilniuse. Na konferenciu boli prizvané aj ďal�ie part-
nerské in�titúcie a organizácie. Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť
priestor na dialóg akademickej obce i praxe tak, aby prepojila právnu vedu
s právnou praxou a bola impulzom na rie�enie aktuálnych právnych otázok
i problémov. Zámerom tohto odborného podujatia je poukázať na skutočnosť,
�e európska integrácia je od samého začiatku budovaná na základe práva
a mierového konsenzu, �e právo sa stalo jedným z nástrojov zjednocovania
Európy a budovania úspe�ného a prosperujúceho spoločenstva.

Rokovanie konferencie sa uskutoční počas troch dní, pričom v prvý deň
(vo �tvrtok 21. 10. 2010) je plánované slávnostné plenárne zasadnutie, na
ktorom vystúpia s odbornými príspevkami o aktuálnom smerovaní a výzvach
pre právo najvy��í slovenskí ústavní činitelia, reprezentanti in�titúcií Európ-
skej únie a významní zahraniční a slovenskí odborníci právnej vedy a praxe.
Ďal�ie dva dni (v piatok 22. 10. a v sobotu 23. 10. 2010) bude prebiehať pa-
ralelné rokovanie v dvanástich tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa
bude venovať pozornosť konkrétnym aktuálnym otázkam a problémom da-
ného odvetvia v rámci stanovených tém sekcie, nadväzujúcich na hlavný ob-
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sahový zámer konferencie. V ka�dej zo sekcií vystúpi s hlavným príspevkom
pozvaný renomovaný zahraničný hosť.

Jednotlivé sekcie sa sústredia na nasledujúce témy:
 1) Sekcia právnické vzdelávanie a právna veda: Aktuálne problémy exis-

tencie, fungovania a rozvoja právnického vzdelávania a právnej vedy
 2) Historicko-právna sekcia: Historické právne systémy a integrácia Európy
 3) Sekcia teórie a filozofie práva: Hodnotový základ práva
 4) Sekcia európske právo a právna komparatistika: Zbli�ovanie a zjedno-

covanie práva v európskom kontexte
 5) Sekcia medzinárodné právo: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové

pohľady na vývoj medzinárodného práva
 6) Sekcia občianske právo a európske právo súkromné: Trendy vývoja

v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie
 7) Sekcia obchodné a hospodárske právo: Obchodné a hospodárske právo

v procese globalizácie spoločnosti
 8) Sekcia pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia: Liberalizácia

právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie
 9) Sekcia ústavné právo: Perspektívy vývoja ústavného práva a európskeho

práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy
 10) Sekcia správne právo: Aktuálne otázky správneho konania
 11) Sekcia finančné právo: Finančno-právne normy v záujme ochrany verej-

ných financií
 12) Sekcia trestné právo: Úloha národného trestného práva v priestore Eu-

rópskej únie a alternatívne rie�enia trestných vecí

Prihlásení účastníci majú najmä v rámci rokovania sekcií mo�nosť vystú-
piť s príspevkom, ktorý bude publikovaný v konferenčnom zborníku. Roko-
vacím jazykom budú slovenčina, če�tina a angličtina. Bude tie� zabezpečené
simultánne tlmočenie.

Termín na prihlásenie sa a zaslanie abstraktu je 12. 9. 2010 � výhrad-
ne prostredníctvom online registračného systému na www.lawconference.sk.

Termín na zaslanie kompletného príspevku je 7. 11. 2010 � �ablóna
a pokyny na jeho spracovanie budú uvedené na web stránke konferencie.
Konferenčný poplatok vrátane DPH je 60 EUR. Elektronická forma faktúry
bude vystavená po prihlásení sa na konferenciu, pričom je potrebné uhradiť
ju do uvedeného termínu výhradne prevodom na účet.
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Publikačnými výstupmi budú:
1) zborník abstraktov, ktorý bude vydaný v tlačenej forme, pričom účastníci

ho dostanú zadarmo priamo na konferencii,
2) recenzovaný zborník príspevkov (t. j. plné texty v slovenskej a anglickej

verzii) s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej CD
forme, pričom účastníkom bude doručený zadarmo po�tou,

3) recenzované zborníky príspevkov z jednotlivých sekcií (t. j. plné texty),
ktoré budú vydané v tlačenej forme, pričom záujemcovia si ich mô�u za-
kúpiť za zvýhodnený poplatok.

Podrobnej�ie informácie mo�no nájsť na webovej stránke medzinárodnej
vedeckej konferencie: www.lawconference.sk.
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POCTA EDUARDOVI VLČKOVI

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

Česká právna veda si v uplynulom období pripomenula dve významné vý-
ročia spojené so �ivotom a dielom jedného z jej významných predstaviteľov.
Profesor Eduard Vlček � lebo o ňom je reč � v tomto roku jednak zavŕ�il
krásne �ivotné jubileum � 70 rokov, a taktie� 40 rokov úspe�nej práce vedca
a pedagóga na brnianskej právnickej fakulte, kde pôsobil aj vo funkcii deka-
na. Necelých 20 rokov účinkuje na právnickej fakulte v Olomouci. Na nej sa
konalo aj slávnostné stretnutie spoluautorov zborníka �Pocta Eduardovi Vlč-
kovi�, ktorý vy�iel pri príle�itosti jeho 70. narodenín.

Stretnutie sa stalo príle�itosťou nielen na bilancovanie prác a hodnotenie
diela tohto významného právneho historika, ale aj na tvorivú výmenu názo-
rov, ktorú otvorila dekanka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Br-
ne Nadě�da Rozehnalová. Do zborníka prispela prácou na tému stredovekého
lex mercatoria a jeho odrazov v doktrínach 20. storočia. Autorskú spoluúčasť
na jeho tvorbe malo takmer päťdesiat právnych historikov z Českej republiky
a zo Slovenska. Svoje zastúpenie v ňom mali prakticky v�etky slovenské
právnické fakulty, predov�etkým z Trnavy, Ko�íc, Bratislavy a Banskej Bys-
trice.

Podujatie poskytlo príle�itosť na prezentáciu i tvorcom časopisu HISTO-
RIA ET THEORIA IURIS (HTI). Exempláre jeho prvých dvoch čísel
a osobnú informáciu o zámeroch vydavateľov HTI z Katedry právnych dejín
Právnickej fakulty UK prostredníctvom neho formovať mladých adeptov
právnej vedy na Slovensku ocenil prof. Vlček ako sympatický darček
k svojmu jubileu. Ako zaujímavý bol prijatý námet Redakčnej rady HTI za-
pojiť do tvorby časopisu mladých právnych vedcov z Českej republiky. Táto
my�lienka zaznela i v rozhovore s vedúcou Katedry teórie práva a právnych
dejín Právnickej fakulty UP v Olomouci a editorkou zborníka �Pocta Eduar-
dovi Vlčkovi� Mgr. Kamilou Bubelovou, PhD. Perspektíva potenciálnej
spolupráce mladých � slovenských a českých � právnych vedcov sa do istej
miery prejavila u� pri tvorbe zborníka. Medzi viacerými spoluautormi sa ob-
javujú mená, ktorých prezentácie mo�no nájsť na stránkach HTI. Patria k ním
napríklad Adriana �vecová, Miriam Laclavíková a Ján Puchovský. Do zbor-
níka prispeli aj členovia Redakčnej rady HTI prof. P. Mosný z Právnickej fa-
kulty TU v Trnave a doc. V. Vrana z Právnickej fakulty UPJ� v Ko�iciach.
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Pote�iteľné je, �e nezostalo iba pri slovách. Vecný záujem o spoluprácu
s časopisom HISTORIA ET THEORIA IURIS prejavili prítomní mladí čle-
novia akademickej obce Právnickej fakulty Univerzity Palackého (PF UP)
v Olomouci. Jeden z nich, Milan Cigánek, ponúkol zástupcom HTI na publi-
kovanie konkrétnu tému: �Komparácia postavenia hlavy �tátu vo Weimarskej
republike a Československu�. �elanie rozvíjať podobnú spoluprácu prezen-
tovali zástupcovia redakcie HTI tie� na stretnutí s vedúcou kni�nice PF UP
v Olomouci Bc. Sylviou Sommerovou, ktorá sa u� predtým obrátila na redak-
ciu HTI s prosbou o pravidelné zasielanie výtlačkov nových čísel časopisu.
Ide teraz o to, aby vystavené exempláre HTI in�pirovali náv�tevníkov kni�ni-
ce z radov mladých pedagógov a doktorandov k nadviazaniu autorskej spolu-
práce.

Prof. Eduard Vlček � pedagóg, vedec, dlhoročný dekan, poslanec Fede-
rálneho zhroma�denia, autor viacerých monografií, učebníc, skrípt a celého
radu odborných �túdií a článkov z oblasti dejín �tátu a práva, osobitne krajín
strednej a východnej Európy � aj v poslednom období svojej tvorivej činnosti
úspe�ne spolupracoval s právnickými fakultami na Slovensku. Príspevkom
�Význam právnického vzdelávania� participoval v októbri 2001 na medziná-
rodnom sympóziu v Bratislave pod názvom �Právna kultúra a význam práv-
nického vzdelávania v súčasnosti na Slovensku�. Článkom �Vývoj právnej
úpravy trestu smrti na na�om území� prispel zasa do zborníka, ktorý vy�iel
pri príle�itosti medzinárodnej právno-historickej konferencie Univerzity
Mateja Bela v roku 2004, konanej v súvislosti so 75. narodeninami profesora
L. Hubenáka. Prehĺbenie spolupráce mladých právnych vedcov zo Slovenska
a Česka je svojím spôsobom naplnením odkazu, ktorý sa prelínal celým jeho
tvorivým �ivotom.
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VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A �KO-
LITEĽOV PRÁVNICKEJ FAKULTY TU V TRNAVE

JUDR. MGR. ADRIANA �VECOVÁ, PHD.
MGR. VOJTECH VLADÁR, PHD.
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Keď trnavská právnická fakulta začínala v roku 2005 s predstavou zalo�iť
tradíciu ka�doročného kolokvia doktorandov, nebolo isté, či bude mať v ťa�-
kých podmienkach svoje pokračovania, a najmä nasledovníkov. Podujala sa
na to v náročnej situácii ako prvá právnická fakulta na Slovensku. Stav na
úrovni tretieho stupňa vysoko�kolského �tudijného programu sa v�ak u� sta-
bilizoval, a tak mo�no opätovne referovať a poukázať na zdarné dielo a počin
pedagógov a garantov odboru práva v Trnave viesť svojich najúspe�nej�ích
�tudentov k vysokej méte: nadobudnúť zručnosti vo vedeckej práci, a napo-
kon zavŕ�iť svoje doktorandské �túdium úspe�nou obhajobou dizertačnej prá-
ce. Okrem doktorandov sa sympózia pravidelne zúčastňujú aj ich �kolitelia,
ktorí vo forme recenzného posudku nakoniec zhodnotia príspevok a vyjadria
sa k jeho publikovaniu.

Na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) v Trnave sa kon-
com marca 2010 konal u� VI. ročník tohto vedeckého podujatia, pod hlavnou
odbornou garanciou dekanky fakulty prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc.
Rokovania boli v tomto akademickom roku rozdelené do dvoch hlavných
sekcií. V prvej, historicko-právnej, boli vytvorené tri bloky, moderované
prof. P. Blahom, prof. J. Prusákom a JUDr. D. Lantajovou. Druhá sekcia,
zameraná predov�etkým na oblasť pracovného práva, sa členila na dve sek-
cie, pod vedením prof. H. Barancovej a doc. M. Freunda.

Autori príspevku boli prítomní ako členovia odbornej komisie v sekcii I.
bloku pre právne dejiny, kánonické právo a rímske právo. Ako prvá vystúpila
doktorandka vo vednom odbore teória a dejiny �tátu a práva JUDr. Veronika
Kleňová, profilujúca sa v odbore rímske právo. Vo svojom zaujímavom prí-
spevku sa venovala najstar�ej forme závetnej praxe v dejinách rímskeho krá-
ľovstva a ranej republiky, a to konkrétne in�titútu kalátneho testamentu, ktorý
mal znaky legátneho úkonu mortis causa, z ktorého výskumu je doteraz
zrejmá diskutabilosť slobodného konania, t. j. právneho rozsahu a obsahu
testovacej slobody, a tie� jeho konečného účelu. Doktorandka prejavila solíd-
nu erudíciu, pre�tudovanie témy v rozsahu odbornej literatúry európskeho
formátu (od anglických, nemeckých a� po českých romanistov) za posled-
ných cca 150 rokov.
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Druhý príspevok sa radil k odvetviu kánonického práva, resp. dejín cir-
kevného práva vo v�eobecnosti, a s témou �Právne aspekty pôsobenia katar-
skej sekty� sa predstavila Mgr. Veronika �imkovičová. Jej hlavný vklad
predstavoval zvolenie si náročnej témy, dosiaľ v slovenskej literatúre len
skromne preskúmanej. Predstavila hlavné črty uvedenej stredovekej, a v ju�-
nom Francúzsku veľmi početnej sekty, ktorá pôsobila výrazne najmä v obdo-
bí 12. � 13. storočia. Po naznačení historického pozadia stredovekej Európy
sa bli��ie zamyslela nad dôvodmi jej vzniku a bli��ie tie� charakterizovala jej
pôsobenie, odvolávajúc sa pri tom na viaceré herézy predchádzajúcich storo-
čí. Teologické, ale tie� právne hľadiská zohľadnila predov�etkým vo výklade
týkajúcom sa hlavných princípov katarstva, uznávaných sviatostí, liturgie,
hierarchickej organizácie a vzťahov �tátu a sekty navzájom, v historicko-
právnych súvislostiach. Na záver príspevku poukázala na viaceré dôvody
núteného zániku katarstva, predov�etkým v súvislosti s kri�iackymi výpra-
vami a neskor�ím pôsobením inkvizície v ju�nom Francúzsku.

Tretím vystupujúcim, ktorý otvoril tie� príspevky z odboru právnej histó-
rie, bol JUDr. Tomá� Lysina. Referoval v stručnosti a náznakovo o koncepte
materiálnej pravdy v rozhodovacej činnosti a zákonodarstve Československa,
koncentrujúc sa na obdobie po roku 1945, resp. 1948, v socialistickom obdo-
bí vývoja práva a jeho prekonávania po roku 1989 a návratu ku konceptu ap-
likovania zásady formálnej pravdy v slovenskom procesnom práve.

�tvrtým vystupujúcim bol Mgr. Tomá� Kohút s témou opätovne starove-
kou, pričom pri svojom hlavnom zameraní doktorandského �túdia na vývoj
in�titútu ombudsmana v európskom vývoji sa vo svojom vystúpení dotkol in-
�titúcie typickej pre rímsku republiku � tribúnov plebis a ich kompetencií
z pohľadu neprávnych prameňov práva.

Posledným v tejto sekcii zostal JUDr. Miroslav �imala; ten prezentoval
čiastkové výsledky svojho výskumu zameraného na vývojové zmeny v práve
a právnom poriadku po roku 1948, z pohľadu historicko-právnej syntézy naj-
dôle�itej�ích udalostí a právnych skutočností, vývojových �tendencií� v prá-
ve, v zmenenom, postupne demontovanom demokratickom politickom re�i-
me po roku 1945, s jeho vyústením do komunistického prevratu v roku 1948.

Cieľom uvedených pravidelných stretnutí, konaných v�dy v letnom se-
mestri ka�dého akademického roka, je pripraviť doktorandom prepotrebný
priestor na prezentáciu svojho výskumu, povzbudiť ich pri verejnom vystu-
povaní, podporiť ich polemické, kritické a obhajobné myslenie, viesť ich hlb-
�ie k metodológii, a osobitne tie� k pou�ívaniu historickej metódy. U� od za-
čiatku sa s týmito konferenciami spája aj vydávanie súbornej publikácie,
ktorá predstavuje výber najkvalitnej�ích prezentovaných príspevkov. Prvý ta-
kýto zborník vy�iel v roku 2005 pod názvom �Verejné a súkromné právo�.
Výsledné publikačné výstupy musia prejsť náročným recenzným �koliteľ-
ským pokračovaním bezprostredne pred, ako aj po konferencii, na ktorej



HTI č. 3/2010

143

v odborne vedených diskusiách garanti, ako aj v�etci zúčastnení nastoľujú
ďal�ie otázky, reflektuje sa vypovedané a otvárajú sa zároveň nové motívy
a otázky vo vedeckej práci a myslení.

Úroveň prezentovaných príspevkov sa odvíjala najmä od doteraz dosiah-
nutej vedeckej úrovne doktorandov, ktorá je v neustálom dynamickom vývo-
ji. Organizovanie týchto konferencií sa ukazuje byť u�itočným počinom,
keď�e práve takýmto spôsobom dostávajú mladí vedci mo�nosť vystúpiť
s pripraveným referátom pred svojimi kolegami, �koliteľmi i ďal�ími zúčast-
nenými a obhájiť svoje názory a závery, ku ktorým počas �túdia a výskumu
dospeli. Organizátori konferencie navy�e postrehli ka�doročnú zvy�ujúcu sa
kvalitu príspevkov doktorandov, ktorí sa na týchto sympóziách zúčastňujú
v druhom, a najmä v treťom ročníku doktorandského �túdia. Mo�no to ozna-
čiť za ďal�í impulz vo výchove kvalitných mladých vedeckých pracovníkov,
ktorá od začiatku predstavovala a predstavuje jeden zo základných cieľov
mladej fakulty, obnovenej v roku 1998. Organizátori si toti� osobitne veľmi
dobre uvedomujú, �e kvalitní mladí vedci znamenajú veľký prínos pre fa-
kultu nielen z hľadiska slovenského, ale i medzinárodného, keď�e predsta-
vujú zábezpeku kontinuity súčasného i budúceho rozvoja vedy.
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