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ZELENÁ MLADEJ NASTUPUJÚCEJ GENERÁCII

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

Proces tvorby záverečných prác jednotlivých
foriem vysoko�kolského �túdia a prezentácia vý-
sledkov vedeckej činnosti mladých právnych ved-
cov sa dotýkajú tak �tudentov, ako aj pedagógov
právnických fakúlt na Slovensku. O rozhovor na
túto tému sme po�iadali prof. JUDr. Pavla Kubíč-
ka, CSc.� dekana Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.

P. Kubíček, snímka: autor

Vo funkcii dekana Právnickej fakulty UK ste od februára tohto roku
a u� výber va�ich najbli��ích spolupracovníkov vo vedení fakulty nazna-
čuje, �e dávate zelenú mladej nastupujúcej generácii. Ide o náhodu alebo
to odrá�a hlb�ie súvislosti?

Na jednej strane ide o istú nevyhnutnosť, najmä pokiaľ ide o skupinu do-
centov, ktorí by mali tvoriť strednú generáciu na na�ej fakulte. So zreteľom
na to, �e viacerí odi�li na iné pracoviská, táto skupina je pomerne málo po-
četná, a preto som z pragmatických dôvodov musel siahnuť aj po mlad�ích
ročníkoch. Na druhej strane platí stará múdrosť, podľa ktorej sa veda nedá
robiť bez mladých, lebo by to bola komédia, no bez starých by to bola tragé-
dia. V tomto duchu by som na na�ej fakulte naozaj chcel dať priestor generá-
cii 35- a� 40-ročných v pozíciách riadiacich pracovníkov, ako aj na pedago-
gických postoch, preto�e oni sú zárukou jej úspe�nej budúcnosti. Čo sa týka
ďal�ích učiteľov, či u� zo strednej generácie alebo mlad�ích, pokúsim sa
podnietiť v nich záujem, aby sa kvalifikovali a mohli tak prispieť k akreditá-
cii Právnickej fakulty UK.

V súvislosti s tým vzniká otázka, ktorá sa týka kariérneho rastu oso-
bitnej skupiny výskumných pracovníkov jednotlivých katedier, ktorí po-
pri vedeckej činnosti zároveň reálne participujú na pedagogickom pro-
cese. Neskomplikuje im pozícia výskumného pracovníka mo�nosť
habilitácie, ktorej kritériá sú dosť prísne nastavené na formálny status
pedagóga?

Podľa môjho názoru ide skôr o rozsah výučby. Čo sa týka kritéria, ktoré
sa berie do úvahy, záujemcovia o habilitáciu zo skupiny výskumných pra-
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covníkov by mali mať aspoň päťdesiatpercentný úväzok. Samotné rozdiely
medzi pedagogickým a výskumným pracovníkom sa stierajú, pragmaticky
skôr ide o to, z akých zdrojov financovať konkrétne miesta pracovníkov fa-
kulty, či z prostriedkov na vedu alebo na mzdy. Podľa môjho názoru, keď ide
o dostatočný rozsah zapojenia výskumného pracovníka do procesu výučby,
treba mu ho započítať a umo�niť mu pri splnení ostatných kritérií habilitáciu.
Pre fakultu by bolo �koda nevyu�iť tento osobnostný potenciál alebo na dru-
hej strane nečerpať pre formálne preká�ky v procese habilitácie prostriedky
na vedu.

Ste skúsený pedagóg a vedec v oblasti obchodného a hospodárskeho
práva. Za roky činnosti ste vychovali mno�stvo absolventov práva a dok-
torandov. Aké sú va�e osobné skúsenosti s realizáciou bakalárskeho, ma-
gisterského a doktorandského �tudijného programu videné najmä cez
optiku ich záverečných prác? Myslíte si, �e na slovenských právnických
fakultách venujeme dostatočnú pozornosť metodológii písania závereč-
ných, kvalifikačných, ako aj vedeckých prác?

Začal by som azda tým, �e čo sa týka právnického �túdia, nepova�ujem
rozdelenie na bakalársky a magisterský stupeň za vhodné. Podobné postoje
k uvedenej téme majú aj ďal�í moji kolegovia z právnických fakúlt na Slo-
vensku. Pokú�ame sa preto po�iadať ministerstvo �kolstva, aby pre oblasť
�túdia práva urobilo výnimku v zmysle, �e by i�lo o jednostupňové �túdium.
V tomto smere by sa stali bakalárske práce nadbytočnými. Podľa doteraj�ích
skúseností nepriná�ajú novú kvalitu, skôr sú väč�ou záťa�ou pre učiteľov
právnických fakúlt, lebo sa spolu s diplomovkami zdvojnásobil počet kvalifi-
kačných prác, čo je aj administratívne náročnej�ie na spracovanie a vy�aduje
si pri rastúcom trende počtu frekventantov právnického �túdia aj viac času.
Ten v konečnom dôsledku mô�e chýbať pri kladení vy��ích po�iadaviek na
kvalitu diplomových prác, čo je zasa spojené s vy��ím akcentom na metodo-
lógiu ich písania a spracovania, ktorá má e�te rezervy. Pokiaľ ide o dokto-
randské �túdium, stal sa z neho tretí stupeň vzdelávania, kde takisto zazna-
menávame výrazný kvantitatívny nárast počtu �tudentov. Ide o to, aby
kvantita bola vyvá�ená s kvalitou, aj čo sa týka metodológie písania dizertač-
ných prác. V tomto smere sa pre nich sna�íme vytvoriť priestor, aby sa v tejto
dimenzii vzdelávali. Z tohto pohľadu treba oceniť aj my�lienku vydávania
časopisu HISTORIA ET THEORIA IURIS, ktorý sa sústreďuje na uvedenú
problematiku a poskytuje mladým vedcom priestor na prezentáciu výsledkov
ich práce.

Súčasťou hodnotenia kvality jednotlivých právnických fakúlt okrem
úrovne pedagogického procesu sú aj dosiahnuté výsledky v oblasti ve-
deckej činnosti vrátane publikovania článkov v recenzovaných a karen-
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tovaných časopisoch. Myslíte si, �e mô�eme byť s aktuálnym stavom
spokojní?

V oblasti právnej vedy existuje dlhodobý problém, čo sa týka prezentácie
vedeckých prác na medzinárodnej úrovni, a to z toho dôvodu, �e najmä pozi-
tívne právo ka�dej konkrétnej krajiny je �pecificky spojené s podmienkami
�ivota v jej teritóriu, chýba tu teda istý presah do zahraničia, povedal by som
nadnárodná dimenzia typu ako napríklad v medicíne, ekonómii, v technic-
kých vedách a pod. Logicky potom v tejto oblasti u nás chýba aj karentovaný
časopis s medzinárodným dosahom. Ide o dlhodobý problém, ktorého rie�e-
nie nie je podľa odborníkov jednoduché a navy�e je aj nákladné, čo je neza-
nedbateľná komplikácia, preto�e slovenský trh je malý. Perspektívnym vý-
chodiskom by mohlo byť spojenie síl s Českou republikou, prípadne
Poľskom. V takejto spolupráci by sa mo�no dalo etablovať aj vydávanie ka-
rentovaného právnického vedeckého časopisu. Iniciatívy v tomto smere rád
podporím.
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ANALÝZA PRÍSPEVKOV ČASOPISU HISTORIA ET THEORIA
IURIS (HTI) Z HĽADISKA CITOVANIA JEDNOTLIVÝMI
AUTORMI NA ZÁKLADE PLATNÝCH MEDZINÁRODNÝCH
�TANDARDOV

PHDR. ANNA KUCIANOVÁ, PHD.
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNI�NICA
V MARTINE

Abstrakt

Príspevok obsahuje analýzu príspevkov časopisu HISTORIA ET THEORIA
IURIS (HTI) z hľadiska citovania dokumentov jednotlivými autormi. Je uvedená
základná informácia o periodiku. Analyzovaná je forma abstraktov a mo�nosti
ich uvádzania na základe normy ISO 214 a najčastej�ie chyby pri ich uvádzaní.
Ďalej sú uvedené informácie o tvorbe ohlasov na základe smernice č. 13/2008-R
zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej čin-
nosti, umeleckej činnosti a ohlasov a opisujú sa problémy, ktoré vznikajú pre zlé
citovanie dokumentov. V príspevku sú analyzované najčastej�ie sa vyskytujúce
chyby v citovaní dokumentov a ich vplyv na vyu�ívanie ohlasov. V závere sú na-
vrhnuté rie�enia citovania problematických údajov a dôle�itosť ich jednotného
uvádzania podľa príslu�ných medzinárodných noriem a �tandardov (ISO 690
a ISO 690-2).

KUCIANOVÁ, Anna. Analýza príspevkov časopisu HISTORIA ET THEO-
RIA IURIS (HTI) z hľadiska citovania jednotlivými autormi na základe platných
medzinárodných �tandardov. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011,
č. 1, s. 8-18.

Kľúčové slová

Citovanie dokumentov. Zoznamy bibliografických odkazov. Analýza chýb
citovania.

Úvod

Vydávanie odborných a vedeckých časopisov nie je v súčasnej finančnej
situácii vôbec jednoduché. Jednotlivé vedné odbory sa sna�ia tvoriť a vydá-
vať časopisy, v ktorých by svoju vedeckú činnosť mohli prezentovať odbor-
níci príslu�ných vedných odborov, preto�e problémy s publikovaním majú
hlavne mladí nastupujúci autori. Platí to pre mnohé vedné odbory a, samo-
zrejme, aj pre právo. Dlhoročné tradície na Slovensku malo periodikum
Právny obzor a na jeho tradície nadväzuje ďal�í vznikajúci časopis z odboru
práva a právnej vedy.
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Dňa 14. októbra 2009 sa uskutočnilo v priestoroch kníhkupectva HEU-
RÉKA na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slávnostné
privítanie časopisu HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI). Stretnutie uvie-
dol vedúci projektu KEGA prof. Jozef Beňa, ktorý má hlavné zásluhy na tom,
�e uvedené periodikum začalo vychádzať. Základným cieľom periodika je
zapojenie mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov, pedagógov a �tu-
dentov právnických fakúlt na Slovensku do publikačnej činnosti v modelo-
vom vedeckom časopise, integrovať tvorivý tím potenciálnych autorov a vy-
tvoriť podmienky na ich vedecký rast.

Veľký vplyv na vznik a vývoj majú pedagógovia jednotlivých právnic-
kých fakúlt na Slovensku, ktorí sa stali garantmi vedeckej a odbornej úrovne
nového periodika, zameraného aj na metodické usmernenie autorov s cieľom
zvý�iť úroveň publikačnej činnosti a vedeckokvalifikačných výstupov v po-
dobe rôznych typov kvalifikačných prác. Treba len dúfať, �e periodikum pre
mladých právnikov nezanikne po skončení grantu KEGA, ale nájde sa dos-
tatok financií na jeho vydávanie aj v ďal�om období.

HISTORIA ET THEORIA IURIS je tlačeným a elektronickým časopi-
som mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt jednotlivých vyso-
kých �kôl a univerzít na Slovensku. Vychádza v dvoch podobách � v tlačenej
a elektronickej, ktorá je k dispozícii na webovej stránke http://www.ht-
iuris.sk/. Periodikum vychádza dvakrát ročne, zatiaľ vy�li �tyri čísla periodi-
ka, v roku 2009 čísla 1 a 2, v roku 2010 čísla 3 a 4. Číslo 1/2009 obsahovalo
10 príspevkov rôznych autorov na rozličné témy týkajúce sa rôznych oblastí
právnej problematiky so zameraním vo významnej miere na dejiny práva
a právnej vedy nielen na Slovensku a v bývalom Československu, ale aj na
dejiny práva a rôznych právnych problémov v zahraničí, t.j. v krajinách celé-
ho sveta. Číslo 2/2009 obsahovalo 12 príspevkov rôznych autorov na rozličné
témy � počnúc informáciou o novom periodiku, pokračujúc metodickým
materiálom k písaniu odborných textov so zameraním na citovanie doku-
mentov, ale aj ďal�ími príspevkami zameranými predov�etkým na dejiny
�tátu a práva a právnej vedy. Súčasťou čísla boli aj recenzie publikácií z ob-
lasti práva a informácie o podujatiach, ktoré sa uskutočnili v príslu�nom ob-
dobí, so zameraním na právnu vedu. Číslo 3/2010 obsahovalo 14 príspevkov
rôznych autorov � počnúc rozhovorom o doktorandskom �túdiu práva s pred-
staviteľmi jednotlivých právnických fakúlt vysokých �kôl a univerzít na Slo-
vensku, pokračujúc metodickým príspevkom k problematike citovania podľa
normy ISO 690 a ISO 690-2. Ďal�ím veľkým blokom boli tradične príspevky
zamerané na rôzne oblasti dejín práva v rôznych krajinách sveta a na Sloven-
sku. Posledným blokom boli príspevky venované informáciám o nových
publikáciách, vedeckých konferenciách a �ivotných jubileách významných
osobností práva a právnej vedy. Číslo 4/2010 obsahovalo 13 príspevkov.
Bolo to pokračovanie � rozhovor s ďal�ím predstaviteľom právnickej fakulty
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na Slovensku, nasledoval metodický príspevok o formálnej úprave a tvorbe
dizertačných prác a tradičný blok venovaný problematike rôznych tém
a problémov z dejín so zameraním na právo. Záverom boli informácie o ve-
deckých konferenciách a recenzia publikácie, ktorá vy�la v roku 2010.

1. Abstrakty a ohlasy

V súčasnosti čoraz viac narastá počet a druhy dokumentov, a preto je pot-
rebné poskytovať pou�ívateľom mno�stvo informácií, ktoré im pomô�u
rýchlo a presne identifikovať príslu�ný obsah, aby vedeli zistiť, či a do akej
miery im príslu�ný dokument vyhovuje. Rýchlej�ej identifikácii pomô�e, ak
autor primárneho dokumentu sám vytvorí vhodný názov a výsti�ný abstrakt,
keď�e vytvorené dielo ako autor sám najlep�ie pozná. Pre tvorbu abstraktov
bola vydaná medzinárodná norma ISO 214. Na Slovensku vy�la pod názvom
STN ISO 214: 1998, Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie
a dokumentáciu (pôvodné číslo STN 01 0194). Predkladá základné zásady
tvorby a úpravy abstraktov (referátov) z dokumentov predov�etkým pre auto-
rov primárnych dokumentov, preto�e ich abstrakty mô�u byť reprodukova-
teľné bez zmeny v sekundárnych slu�bách. Sú vhodné aj pre tvorbu abstrak-
tov inými spracovateľmi, ako sú autori, tak�e sú vhodné aj pre sekundárne
publikácie a slu�by.

Podľa STN ISO 214 je abstraktom skrátené, presné vyjadrenie obsahu
dokumentu bez pridanej interpretácie alebo kritiky a bez ohľadu na to,
kto je autorom abstraktu.

Rozoznávame tri typy abstraktov:
� informatívny,
� informatívno-indikatívny,
� indikatívny.

Informatívny abstrakt by mal poskytovať podľa mo�nosti čo najviac
kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych informácií obsiahnutých v dokumente.
Tieto abstrakty sú potrebné najmä pri textoch, ktoré opisujú experimentálne
práce, a pri dokumentoch zameraných na jedinú tému.

Indikatívne abstrakty sa tvoria pre obsiahle �túdie alebo dlhé texty,
napr. pre prehľady, rozborové články, monografie.

Informatívno-indikatívny abstrakt je potrebné spracovať vtedy, keď sa
to vy�aduje z hľadiska obmedzenia dĺ�ky abstraktu alebo z hľadiska typu
a �týlu dokumentu. Informatívne tvrdenia sú obmedzené na základné prvky
dokumentu.

Dobre vypracovaný abstrakt je pre pou�ívateľa výbornou pomôckou,
preto�e mu umo�ní identifikovať základný obsah dokumentu, stanoviť si jeho
relevanciu pre svoje potreby a rozhodnúť sa, či je pre neho zaujímavé čítať
celý dokument. Abstrakt by mal obsahovať �tyri prvky � cieľ, metódy, vý-
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sledky a závery. V ka�dom dokumente je potrebné umiestniť abstrakt v jazy-
ku dokumentu čo najskôr. V časopise by sa mal umiestniť na prvej strane
článku, najlep�ie za názvom a za údajmi o autoroch a pred základným tex-
tom.

V primárnych dokumentoch je bibliografický odkaz dokumentu uvedený
na tej istej strane ako abstrakt. V sekundárnych publikáciách je abstrakt uve-
dený pred alebo za abstraktom dokumentu. Podľa normy STN ISO 214 sú tri
spôsoby uvedenia bibliografických záznamov:
� bibliografický záznam je uvedený pred abstraktom,
� bibliografický záznam je za abstraktom
� prvým údajom je názov dokumentu, za ním nasleduje abstrakt a zvy�ok

bibliografického záznamu je uvedený za abstraktom.

Podrobné pokyny pre tvorbu bibliografických odkazov uvádza norma ISO
690: 1998, Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a �truktúra.

V prípade tvorby abstraktov a záznamov k nim treba aj v prípade časopisu
HTI dodr�iavať ustanovenia normy STN ISO 214 a hlavne jednotne uvádzať
v�etky stanovené údaje, preto�e najmä v bibliografických záznamoch sa vy-
skytujú rozdiely v uvádzaní jednotlivých údajov a oddeľovačov.

Kritériá kategorizácie ohlasov stanovuje smernica č. 13/2008-R zo 16.
októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti,
umeleckej činnosti a ohlasov.

Za ohlasy sa pova�ujú citácie, recenzie alebo umelecké kritiky na publi-
kované dielo.

Za citáciu sa pova�uje forma skráteného odkazu umiestnená v zátvor-
kách vnútri textu alebo pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany,
na konci kapitoly alebo na konci textu. Citácia umo�ňuje identifikovať publi-
káciu, z ktorej bola my�lienka prevzatá alebo parafrázovaná, a musí označo-
vať presné umiestnenie príslu�nej informácie v zdrojovej publikácii. Biblio-
grafické odkazy (zoznam pou�itej a/alebo citovanej literatúry), t.j. zoznam
bibliografických odkazov, sú na účely smernice tie� citáciami, ak sú uvedené
v súlade s normou ISO 690.

Za citácie nemo�no pova�ovať:
� recenzie,
� uvedenie diela v referátovom časopise alebo inej báze dát ako Web of

Science a SCOPUS,
� uvedenie diela v samostatnej bibliografii,
� uvedenie vybraných viet alebo citátov v podobne pomenovaných rubri-

kách v novinách a populárnych časopisoch,
� výňatky z kníh uvádzané ako reklama na knihu,
� autocitácie, t.j. citácie pochádzajúce z ďal�ích kníh samotného autora ale-

bo jeho spoluautorov,
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� citácie v záverečných a kvalifikačných prácach (diplomové, rigorózne, di-
zertačné a habilitačné práce), vo výskumných správach a pod.,

� citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich,
� informácie (poznámky, spomenutie a pod.) v správach a článkoch o podu-

jatiach, o prezentácii diela.
Vzhľadom na ohlasy je dôle�ité uvádzať jednotlivé citácie v doku-

mentoch v správnej forme a podľa normy ISO 690 a ISO 690-2, preto�e
práve z dôvodu nesprávne uvedených citácií sa mô�e stať, �e príslu�né
ohlasy nebudú uznané spracovateľmi a nebudú zaradené do príslu�ných
evidencií publikačnej činnosti a budú chýbať autorom pri habilitačných
aktivitách.

2. Analýza chýb a návrhy rie�ení

Norma ISO 690 definuje citáciu ako formu skráteného odkazu na citova-
ný dokument. Je uvedený v zátvorkách vnútri textu alebo pripojený k textu
ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci textu.
Umo�ňuje presne identifikovať dokument, z ktorého bola informácia pre-
vzatá. Ak sa k textu nepripojí kompletný zoznam bibliografických odkazov
alebo sa v zozname nenachádzajú v�etky diela citované v texte, je nevyhnut-
né, aby prvá citácia ka�dého z odkazov obsahovala v�etky údaje základného
odkazu. V�etky citácie musia zabezpečiť dostatok informácií na presné pre-
pojenie medzi citáciou a bibliografickým odkazom. Prepojenie sa tvorí v sú-
lade s normou ISO 690 prostredníctvom troch metód citovania, ktoré mo�no
pou�ívať:
� metóda číselných odkazov,
� metóda priebe�ných poznámok,
� metóda prvého údaja a dátumu.

V�etky metódy citovania sú rovnocenné, ale najdôle�itej�ou zásadou
je pou�ívať v jednom dokumente zásadne len jednu metódu citovania.

Hoci norma ISO 690 nepredpisuje v�dy pou�ívať skrátený odkaz aj pod
čiarou, zásadne sa odporúča, kvôli prehľadnosti a lep�iemu vyhľadávaniu,
uvádzať citáciu v texte v najkrat�ej podobe, pod čiarou skrátený odkaz, kde je
uvedený autor, názov a rok, príp. strany, a v zozname bibliografických odka-
zov kompletnú celú citáciu príslu�ného citovaného dokumentu. Výnimkou
mô�e byť metóda priebe�ných poznámok, kde sa mô�u v�etky odkazy uvá-
dzať pod čiarou, ale musia byť potom v kompletnom tvare, ako by mali byť
v zozname bibliografických odkazov. Z tohto dôvodu odporúčame pou�ívať
aj v tejto metóde skrátený odkaz pod čiarou a kompletný záznam uviesť v zo-
zname bibliografických odkazov. Keď�e časopis HTI obsahuje mno�stvo prí-
spevkov zameraných na históriu, pou�íva sa na citovanie druhá metóda � me-
tóda priebe�ných poznámok.
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Citácie v tejto metóde sú spojené s popisom citovaného dokumentu pora-
dovým číslom, ktoré je v texte uvedené ako horný index alebo v zátvorke.
Čísla odkazujú na poznámky pod čiarou, v ktorých mô�u byť uvedené po-
známky, skrátené citácie alebo kompletné citácie, ak nie je uvedený zoznam
bibliografických odkazov na konci príspevku. Pre ka�dý výrok alebo sku-
pinu sa pou�íva jedno číslo poznámky, ale mô�e v nej byť citovaných aj
viac dokumentov. Ak je niektorý dokument citovaný viackrát, nasledujú-
ce citácie majú odli�né čísla. V poznámke, ktorá sa odvoláva na odkaz
v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná citácia, alebo sa preferuje
jednoduch�ia podoba, �e sa uvedie autor, resp. prvý údaj, za ním skratka Ref.
a číslo príslu�nej poznámky, v ktorej bolo citované dielo uvedené, a za ním
mô�e nasledovať strana citovaná z príslu�ného dokumentu. Diela v zozname
bibliografických odkazov sú zoradené abecedne podľa prvého údaja, t.j. auto-
ra alebo názvu.

Ak sú citácie prezentované ako poznámky, prvá citácia musí obsahovať
dostatočné údaje na presné prepojenie citácie a príslu�nej polo�ky v zozna-
me bibliografických odkazov. Ak mená autorov nestačia na odlí�enie polo-
�iek, mô�u sa pridať ďal�ie údaje potrebné na presné prepojenie. Druhá
a ďal�ie citácie sa mô�u skrátiť tak, �e sa uvedie priezvisko autora, skráte-
ný názov a za ním nasledujú čísla strán. Jednotlivé citácie sa číslujú podľa
poradia uvádzania v texte, druhá a ďal�ie sa mô�u zredukovať na meno auto-
ra a číslo príslu�ného odkazu, pred ktoré sa napí�e skratka Ref., za číslom sa
uvedú čísla citovaných strán.

Vo väč�ine príspevkov bola v časopise HTI pou�itá druhá metóda citova-
nia � metóda priebe�ných poznámok. Citácie v texte uvedené číslami boli
uvedené správne, ale, �iaľ, vo väč�ine prípadov boli odkazy uvedené len
v poznámke pod čiarou, len v minimálnych prípadoch boli uvedené komplet-
ne a správne, so v�etkými oddeľovačmi a správnou interpunkciou a takmer
vo v�etkých príspevkoch chýbal zoznam bibliografických odkazov, ktorý by
bol najlep�ím kompletným pomocníkom pri ďal�om vyu�ívaní informácií
uvedených v príspevkoch.

V ka�dom príspevku bolo mno�stvo bibliografických odkazov uvedených
pod čiarou a vyskytovali sa rozličné chyby týkajúce sa v�etkých údajov bib-
liografického odkazu, tak�e je veľmi ťa�ko analyzovať chyby. Boli v autor-
ských údajoch, názvových údajoch, vydavateľských údajoch, čísla ISBN ne-
boli uvedené na správnom mieste alebo neboli vôbec uvedené čísla ISBN
a ISSN a veľké problémy robilo citovanie elektronických typov dokumentov,
tam chýbali mnohé povinné údaje a poradie údajov nebolo správne.

Zásadne v�ak treba upozorniť na fakt, �e väč�inu bibliografických odka-
zov uvedených pod čiarou by pri evidencii v rámci ohlasov neuznali pre for-
málne chyby. Výrazy typu tamtie�, tam�e, pozri aj, citované dielo, porov-
naj atď. nie je mo�né pou�ívať v citáciách, lebo sa tým vyraďujú ako
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ohlasy. Pri týchto výrazoch nie je isté, či autor vôbec publikáciu citoval alebo
ju len odporúča na porovnanie, príp. informuje, �e zaujímavé informácie
k téme mo�no nájsť aj v publikácii v poznámke. Okrem toho, tieto odkazy sú
úplne neprehľadné a ak sú v poznámkach viaceré diela jedného autora, vôbec
nie je jasné, ktoré citované dielo má autor na mysli. V mnohých odkazoch sú
iba minimálne údaje, na základe ktorých nie je mo�né príslu�nú publikáciu
vyhľadať. Treba sprehľadniť aj uvádzanie poznámok a bibliografických citá-
cií v poznámkach pod čiarou. Nemô�e nasledovať poznámka a hneď
v riadku za ňou citované dielo, takú citáciu tie� neuznajú ako ohlas. Po-
známka má byť samostatne a jednotlivé odkazy, mô�e ich byť aj viac, sa mu-
sia ka�dý začínať na samostatnom riadku a musí byť uvedená kompletná ci-
tácia (ak nie je zoznam bibliografických odkazov), aby mohli byť uznané ako
ohlas. Dôle�ité je odli�ovať aj bibliografické odkazy v tých prípadoch, keď
nebol pou�itý originálny zdroj, ale iný, tak�e je potrebné ich navzájom pre-
pojiť a uviesť aj zdroj, z ktorého boli čerpané informácie, neuvádzať rozličné
poznámky typu citované podľa slovenského prekladu atď., jednoznačne treba
uviesť slovenský zdroj, aby mohla byť citácia uznaná ako ohlas. Popis ruko-
pisov sa podstatne lí�i od základného popisu kni�ných publikácií, tak�e je
potrebné ho prispôsobiť inej forme. Pri zákonoch nestačia odkazy na paragra-
fy, je potrebné uviesť citáciu celého zákona.

Je mno�stvo pripomienok ku chybám, ktoré sa vyskytli, tak�e na záver
bude uvedený stručne návod, ako uvádzať jednotlivé údaje v bibliografic-
kých citáciách, aby boli uvedené správne.

Ak bude vytvorený zoznam bibliografických odkazov, tak kompletná ci-
tácia bude v ňom. Ak nie, tak kompletná citácia musí byť uvedená pod čiarou
v texte, čo v�ak veľmi zneprehľadní text, lebo na niektorých stranách je päť
riadkov textu a ostatné sú poznámky a citácie a dosť zle sa v takomto texte
orientuje.

V autorských údajoch uvádzame jedného a� troch autorov, priezvisko bu-
de verzálami, krstné meno celé alebo skratkou, podľa toho, čo je uvedené na
dokumente. Ak sú dvaja či traja autori a ich krstné mená sú uvedené celé, tak
sa jednotlivé mená oddeľujú medzerou, pomlčkou a medzerou. Ak sú krstné
mená skratkami, tak sa oddeľujú čiarkou a medzerou. Názov zdrojového
dokumentu je kurzívou. Ak je citovaná monografia, tak bude jej názov kur-
zívou, ak je citovaný článok zo zborníka alebo periodika, tak názov zdrojo-
vého dokumentu, nie článku, bude kurzívou. Názov a podnázov sú spolu kur-
zívou. Poradie a druh vydania nasleduje za názvom, ak sa vyskytuje údaj
o ďal�om vydaní, prvé vydanie sa neuvádza. Miesto vydania je oddelené od
vydavateľa medzerou, dvojbodkou a medzerou, za vydavateľom nasleduje
čiarka, medzera a rok vydania. Za vydavateľskými údajmi nasleduje počet
strán a číslo ISBN. Údaj sa končí bodkou.
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Niektoré odli�nosti sa vyskytujú pri citovaní článkov zo zborníkov
a periodík, lí�ia sa aj podľa toho, ktoré údaje sa vyskytujú na citovanom do-
kumente. Periodiká, ktoré majú číslo ISSN, budú mať názov periodika kurzí-
vou, za ním nasleduje bodka, medzera a číslo ISSN s touto skratkou, za ním
bude čiarka, rok, ročník, číslo a strany, na ktorých je príspevok zverejnený
alebo ktorú sme citovali. Ak periodikum číslo ISSN nemá, tak za názvom pe-
riodika bude čiarka a medzera a nasledujú rok, ročník, číslo a strany. Lí�i sa
aj bibliografická citácia článku zo zborníka podľa toho, či má číslo ISBN
alebo nemá. Ak nemá ISBN, tak je popis vydavateľských údajov ako pri mo-
nografii, ale ak má číslo ISBN, tak za rokom vydania nasleduje bodka a me-
dzera, potom nasleduje návestie ISBN a číslo, za ním čiarka, medzera a za
ním bude rozmedzie strán alebo citovaná strana.

Citovanie elektronických dokumentov je zlo�itej�ie, citácia musí obsa-
hovať tri dôle�ité údaje � údaj [online] v hranatých zátvorkách za názvom, za
rokom vydania dátum citovania v tvare podľa normy [cit. 2011-03-06] a na
záver formulácia Dostupné na internete: < celá kompletná citácia webovej
stránky, konkrétneho dokumentu, z ktorého je citovaná informácia>.

Na záver sú pripojené príklady k druhej metóde citovania � metóde prie-
be�ných poznámok, aby bolo jasné, ako majú byť jednotlivé údaje v biblio-
grafických citáciách zapísané.
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3. Záver

V príspevku bolo analyzované periodikum HISTORIA ET THEORIA
IURIS z hľadiska tvorby abstraktov, ohlasov, ale predov�etkým so zamera-
ním na citovanie jednotlivých dokumentov. Keď�e sa v periodiku vyu�íva na
citovanie predov�etkým metóda priebe�ných poznámok, bude potrebné do-
hodnúť potrebnú úpravu s autormi príspevkov, aby citovali jednotne, dôsled-
ne a v súlade s normou ISO 690 a ISO 690-2. Jej dodr�iavanie je dôle�ité aj
pre vyu�ívanie a akceptovanie ohlasov jednotlivými akademickými pracovis-
kami.

Zoznam bibliografických odkazov
ISO 690: 1987, Documentation � Bibliographic references � Content, form

and structure.
ISO 690-2: 1997, Information and documentation � Bibliographic references

� Part 2: Electronic documents or parts thereof.
KIMLIČKA, �tefan. 2002. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických

odkazov podľa noriem ISO 690 pre �klasické� aj elektronické zdroje.
Bratislava : STIMUL, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.
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various authors based on principles of valid international standards In HISTORIA
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The article aims to analyze the articles listed in the magazine HISTORIA ET
THEORIA IURIS (HTI) from the perspective of citing the documents by various
authors. The vital information about the article is comprised. There is an analysis
of a form of abstracts, the possibilities of their listings based on the ISO 214 stan-
dard and the most frequent errors concerning their listing. Furthermore, the article
includes the information on responses pursuant to Directive No 13/2008-R of 16
October 2008 on bibliographic registration and classification of publication acti-
vity, artistic activity and responses and it describes problems due to incorrect do-
cument citing. The article analyzes the most frequent types of errors when citing
the documents and their impact on responses exploitation. The conclusions pro-
pose solutions as to the citations of difficult data and stress the importance of
their uniform citing in accordance with relevant international standards and
norms (ISO 690 and ISO 690-2).
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VÝZNAM TELEOLOGICKÉHO VÝKLADU A JEHO VZŤAH
K ĎAL�ÍM VÝKLADOVÝM METÓDAM

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

Abstrakt

Článok má poukázať na dôle�itosť teleologickej výkladovej metódy ako jed-
nej z nad�tandardných interpretačných metód. Úlohou príspevku je ukázať aj
na to, �e v súčasnosti je nevyhnutné prihliadnuť na skutočnosť, �e pri aplikácii
práva sa nevyhneme sudcovskému dotváraniu práva. Samozrejme, �e sudcov-
ské dotváranie práva nesmieme pova�ovať za základ a začiatok procesu tvorby
práva, ale len za jeho pokračovanie. Pozornosť je rovnako venovaná aj skutoč-
nosti, �e samotné pou�itie teleologického výkladu umo�ňuje modifikovať a dopĺ-
ňať výsledok výkladu právneho predpisu, ktorý bol dosiahnutý pou�itím jazyko-
vej výkladovej metódy, za súčasného re�pektovania ďal�ích pravidiel výkladu,
ktoré napomáhajú zabraňovať ľubovôli pri aplikácii teleologickej výkladovej
metódy. Podrobnej�ie tie� poukazuje na rozdiel medzi historickým a teleologic-
kým výkladom, preto�e často dochádza k ich zamieňaniu.

DORKOVÁ, Mária. Význam teleologického výkladu a jeho vzťah k ďal�ím
výkladovým metódam. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011, č. 5, s.
19-30.

Úvod

Objektívne je potrebné povedať, �e právny poriadok Slovenskej republiky
je zahltený mno�stvom právnych predpisov. Aj keď empirické výskumy
preukázali, �e počet právnych predpisov je kon�tantný, rastie počet
a frekvencia ich výmeny a novelizácií. Nie výnimočne nastávajú situácie,
�e právny poriadok netvorí jednotný celok a jednotlivé právne predpisy si
odporujú. Jednotlivec nie je schopný v rámci ľudských mo�ností poznať čo
do kvantity v�etky právne predpisy, čo je v konečnom dôsledku spôsobené
nezrozumiteľnosťou a veľmi často aj nesúladom právnej úpravy. Práve teleo-
logický výklad ako výklad účelový má zabezpečiť nájdenie účelu a zmyslu
(cieľ, ratio legis) právnej normy.1 Výsledok, ku ktorému dospejeme pou�itím
teleologickej výkladovej metódy, resp. nachádzanie účelu právnej normy

                                                            
 1 HANU�, L. Ke smyslu a účelu práva z pohledu interpretace právních předpisú: ar-

gumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem). Právny obzor,
92, 2009, č. 2, s. 97.
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v sebe zahŕňa aj ostatné metodologické postupy. Teleologická metóda je
tak v ka�dom jednom metodologickom postupe obsiahnutá. F. C. von Savig-
ny, ktorý v 19. storočí polo�il základy metodológie výkladu práva v konti-
nentálnej Európe, pod výkladom práva rozumie �rekon�trukciu my�lienky,
obsiahnutej v zákone�.2 Sám Savigny rozoznával výklad gramatický, syste-
matický, logický a historický. Do výpočtu výkladových metód Savigny vý-
slovne nezaradil metódu teleologickú (telos = účel), ale v súvislosti s analý-
zou mo�ností interpretácie neurčitých a nejasných výrazov je pre neho
pomocným prostriedkom hľadania zmyslu zákona a �vnútornej hodnoty� vý-
sledkov interpretácie.3 Ak chceme ostať korektní, pre úplnosť je potrebné po-
vedať, �e pri pou�ití teleologického výkladu za súčasného nere�pektovania
mantinelov aplikácie teleologickej výkladovej metódy prekročíme hranicu
a nevyhneme sa ľubovôli. Teleologická výkladová metóda, tak ako aj ostatné
výkladové metódy nadobudnú na svojom význame práve vtedy, ak budú kon-
frontované s novými, vhodnej�ími rie�eniami a argumentmi.

Význam teleologického výkladu vo v�eobecnosti

Metodológia, ktorá nastúpila na scénu v 20. storočí, si zakladala na
hodnotových a teleologických úvahách. Dovtedy preferovaný zákonný po-
zitivizmus sa dostal do úzadia z dôvodu uprednostňovania a pou�ívania for-
málneho, najmä doslovného výkladu právnych noriem.4 Podľa R. Alexyho
k pozitivistickému pojmu práva, k samotnej interpretácii právnej normy po-
zitivistickým spôsobom dospejeme, ak celkom vylúčime obsahovú správnosť
a staviame iba na súladnom stanovení s normatívnym systémom a na spolo-
čenskej účinnosti.5 V�etky pozitivistické koncepcie majú spoločné, �e odpo-
veď na otázku, čo je právo, závisí výlučne od toho, čo je stanovené alebo
účinné.6

Krajný právny pozitivizmus bol súdnou praxou úplne odmietnutý, preto�e
ak nastane situácia existencie viacerých názorov, je veľmi problematické vy-
chádzať z dogmatického prístupu. Pozitivizmus toti� čiastočne uzatváral
vnútro�tátne právo pred cudzími právnymi systémami. Obdobie politickej
roztrie�tenosti nastúpilo po 1. svetovej vojne, čo si zákonite vy�adovalo aj
zmenu postoja sudcov pri aplikácii práva. Sudcovská moc postupne narastala
                                                            
 2 HOLLÄNDER, P. Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústav-

ního soudu. Praha : Linde, 2003, s. 25.
 3 Bli��ie pozri: HOLLÄNDER, P. Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti

letech Ústavního soudu. Praha : Linde, 2003, s. 25.
 4 KÜHN, Z., BOBEK, M., POLČÁK, R. Judikatura a právní argumentace. Praha

2006, s. 5.
 5 ALEXY, R. Pojem a platnosť práva. Bratislava : Kalligram, 2009, s. 35.
 6 ALEXY, R. Pojem a platnosť práva. Bratislava : Kalligram, 2009, s. 25.
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a vykladanie abstraktných ustanovení len pomocou doslovného výkladu ne-
bolo reálne.7 V tomto období na scénu nastúpili nepozitivistické teórie, kto-
ré hlásali, �e pojem práva má byť definovaný a vykladaný tak, aby sú-
časne obsahoval aj morálne prvky.

Teleologický výklad súvisí s interpretáciou neurčitých a nejasných
výrazov. Predmetom teleologického výkladu je teda účel zákona. Účelom
výkladu platného právneho predpisu je racionálne intelektuálne poznanie
objektívneho, jasného a nepochybného zmyslu praktickej právnej normy.8
Podľa R. von Iheringa �účel je tvorcom v�etkého práva�. Ihering rozli�uje
medzi príčinou, ktorá pôsobí vo fyzickom svete, a účelom pôsobiacim vo
svete vôle. V prvom zo svetov neexistuje akcia bez príčiny, v druhom ne-
existuje vôľa bez chcenia/účelu. Konanie teda neurčuje �preto�e�, ale �pre�.
Vôľa sa nekoná bez účelu.9

Spolkový Ústavný súd v súvislosti s účelnosťou uviedol v jednom zo
svojich rozhodnutí: �Tradičná viazanosť sudcu zákonom, táto nosná časť zá-
sady deľby moci a tým i právneho �tátu, je v�ak v základnom zákone modifi-
kovaná formuláciou, podľa ktorej je aplikácia práva viazaná zákonom i prá-
vom.�10 Táto formulácia udr�iava vedomie toho, �e zákon a právo sa fakticky
kryjú, no nie je to tak nevyhnutne a v�dy. Právo nie je identické so sú-
hrnom písaných zákonov. Oproti pozitívnym ustanoveniam, ktoré vytvorila
�tátna moc, mô�e podľa okolností existovať prírastok na práve, ktorý má
svoje pramene v ústavnom konformnom právnom poriadku ako výz-
namovom celku a voči písanému právu je spôsobilý pôsobiť ako korek-
tív. Nájsť ho a realizovať v rozhodnutiach je úlohou súdnej aplikácie práva.

Citát deklaruje aj nález Ústavného súdu ČR, v ktorom je zdôraznený výz-
nam teleologickej argumentácie a hľadanie zmyslu a účelu zákona jeho inter-
pretom. Ústavný súd ČR uviedol: �... nie je mo�né stoto�ňovať text právneho
predpisu a právnu normu, ktorá je významom tohto textu. Je potrebné vziať
do úvahy, �e právna norma sa nie v�dy musí kryť s tým, ako bola vyjadrená
v texte zákona, a to ani v tom prípade, keď sa text mô�e javiť ako jednoznač-
ný a určitý.�11

Teleologický výklad umo�ňuje prispôsobiť účel zákona zmene spolo-
čenských podmienok. Je významným spôsobom prepojený s výkladom
systematickým, ako aj s výkladom historickým. Spája v sebe rovinu zo-
                                                            
 7 KÜHN, Z. � BOBEK, M. � POLČÁK, R. Judikatura a právní argumentace. Praha

2006, s. 5.
 8 TELEC, I. Metodika výkladu právních předpisů. Brno : Nakladatelství Doplněk,

2001.
 9 BRÖSTL, A. Dejiny politického a právneho myslenia, Ko�ice 1998, s. 181.
10 KÜHN, Z. � BOBEK, M. � POLČÁK, R. Judikatura a právní argumentace. Praha

2006, s. 5.
11 Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález Pl. ÚS 261/06, č. 13.
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v�eobecnenia spoločenských podmienok, ktoré je potrebné pri výklade práv-
nej normy vziať do úvahy so zohľadnením konkrétnych okolností individuál-
neho prípadu, ktorý príslu�ný orgán na základe právnej normy rie�i v rámci
aplikácie práva. Dôsledkom zmeny sociálnych podmienok nemusí byť toti�
v�dy zmena právneho predpisu.12

Teleologická metóda je pou�ívaná najmä pri rie�ení zlo�itých prípa-
dov, ide nad rámec zákonných textov. Je preto potrebné ozrejmiť aspoň
čiastočne problematiku zlo�itých prípadov. Za zlo�itý, nejednoznačný prípad
pova�ujeme situáciu, keď �tandardná metóda pripú�ťa viacero spôsobov rie-
�enia z dôvodu existencie medzery v zákone, prípadne z dôvodu nejasnosti
zákona. Práve v prípade existencie problémových situácií zlyhávajú �tan-
dardné metódy. Subjekt, ktorý uskutočňuje interpretáciu, si pomáha historic-
kou analýzou, vlastnými úvahami podporenými znalosťou právnej kultúry,
právneho systému a právneho myslenia, no taktie� argumentuje zahraničnou
judikatúrou a rozhoduje na základe právnych princípov. Subjekt tak postu-
puje v prípadoch, keď nie je mo�né stanoviť rie�enie priamo z textu zákona.
Hart tvrdí, �e ak nejde o jednoduchý prípad, potom orgán rozhodujúci
o problematike musí v�dy pou�iť istú mieru uvá�enia. Av�ak čím je väč�ia
miera uvá�enia a odchýlenie sa od čisto jazykového znenia právnej normy,
tým sa kladú väč�ie nároky na presvedčivosť dôvodov v prospech akcep-
tácie priority teleologického výkladu.

Teleologický výklad sa udomácnil v právnej teórii a právnej praxi najmä
v dôsledku globalizácie a európskej integrácie. Z orgánov súdnej moci
najmä Ústavný súd Slovenskej republiky a Najvy��í súd Slovenskej republi-
ky vyu�ívajú teleologickú výkladovú metódu, konkrétne teleológiu ob-
jektívnu. �Ak vedú výkladové metódy k rozdielnym záverom, tendencia
v náuke a praxi smeruje k priorite pou�itia aktuálneho, teda teleologického
výkladu.13 Zásada �effet utile�, ktorá znamená praktický alebo u�itočný
účinok, je jedným z rozmerov teleologického výkladu. Európsky súdny
dvor podľa tejto zásady vykladá právne prepisy tým spôsobom, aby nado-
budli čo najväč�iu účinnosť vzhľadom na ciele Európskej únie a ich funk-
cieschopnosť. �ESD pri presadzovaní princípu efektivity dáva prednosť vý-
kladu, pri ktorom je pôsobenie či účinok normy práva spoločenstva, a teda aj
praktický ú�itok čo najväč�í.�14 V�dy je v�ak potrebné vyvarovať sa situácií,
keď sa pod zdanlivým tvrdením o výsledku teleologického výkladu skrýva u�

                                                            
12 DOLE�AL, T. Právní hermeneutika a problematika tzv. předporozumění. Problé-

my interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Sborník
příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva. Praha 2003, s. 69-73.

13 KNAPP, V. Teorie práva. Praha 1995, s. 168.
14 CSACH, K. Význam výkladu sekundárneho európskeho práva pre výklad národ-

ného práva. Právny obzor, 89, 2006, č. 4, s. 331-340.
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vopred predsavzatý úmysel interpretovať taký obsah právnej normy, ktorý
nie je výsledkom hľadania účelu a zmyslu právnej normy, ale so zreteľom na
posudzovanie konkrétneho prípadu, v spojení so subjektívnym a chceným
zámerom, s výkladom čisto pragmatickým, čo je metodologicky neseriózne.15

Jazykový výklad verzus teleologický výklad

Pri pou�ívaní teleologického výkladu sa vynára na povrch aj otázka vzá-
jomného prepojenia a vzťahu teleologického a jazykového výkladu. Rozli�u-
jeme �tandardné a nad�tandardné výkladové metódy. Jazykový výklad radíme
k �tandardným, teleologický k tzv. doplnkovým, ne�tandardným metódam
výkladu. Výklad, ktorý vyu�íva jazykové pravidlá, sa nazýva jazykový vý-
klad, je v�ak často označovaný ako výklad gramatický alebo jazykovo-
-gramatický, niektorí autori pou�ívajú označenie slovný výklad. Väč�ina te-
oretikov sa otázkou vzájomného konfliktu jazykového a teleologického vý-
kladu do hĺbky nezaoberá, rie�ia ju len okrajovo.16 K teoretikom zaoberajú-
cim sa touto problematikou v Českej republike patria napr. Osina, Wintr,
Novák, Cvrček. Gerloch pova�uje teleologickú výkladovú metódu za ne�tan-
dardnú, rovnako ako Čapek. Knapp sa ňou vo svojej Teórii práva výslovne
nezaoberá, rovnako ako Harvánek.

Otázka pou�itia tej-ktorej výkladovej metódy súvisí s aplikáciou prá-
va. Preto�e práve pri aplikácii práva sú súdy povinné podradiť jedinečný prí-
pad pod v�eobecnú právnu normu, pričom e�te pred subsumpciou k druhovo
vymedzeným prípadom v právnej norme je potrebné objasniť si jej účel,
zmysel a význam. Jeden zo základných problémov aplikácie práva je spojený
práve s vágnosťou, neurčitosťou v�eobecného jazyka, av�ak zákonodarca
v právnom �táte je nútený ho pou�ívať. Sudca, ktorý rozhoduje, sa nemô�e
zbaviť povinnosti rozhodnúť právny prípad s odkazom na neurčitosť dikcie
zákona. V�dy musí platiť zásada denegatio iustitiae, teda zákaz odmietnutia
spravodlivosti.

�Sudca je povinný rozhodnúť. Pritom buď bude určitú situáciu subsumo-
vať pod neurčito vymedzený pojem a aplikovať tým právny následok príslu�-
nej normy, alebo túto normu aplikovať nebude � tertium non datur.�17 Výklad
právneho predpisu mô�eme označiť za metodologický postup, ktorým sa zis-
ťuje jeho obsah. Je v�ak potrebné povedať, �e ka�dá autoritatívna, v pod-
state v�dy v istom zmysle normotvorná interpretácia, kde v prípade kon-
                                                            
15 KNAPP, V. Teorie práva. Praha 1995, s. 171.
16 WINTR, J. Interpretace práva a ře�ení obtí�nych případů. Problémy interpretace a

argumentace, Sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva. Praha
2003, s. 111.

17 MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha :
C. H. BECK, 2010, s. 96.
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�tantnej judikatúry ide o určitý druh sudcovského práva, je na rozhraní
medzi výkladom práva a jeho tvorbou.18 Samotný obsah právnej normy nie
je zastre�ený len jazykovými výrazmi, ktoré sú jednoznačnou odpoveďou na
priradenie individuálneho, jedinečného prípadu pod v�eobecnú právnu nor-
mu. Jazykový výklad nepostačuje na vyvodenie právnych následkov plynú-
cich z tohto subsumovania.

Základný problém podľa sociálnej psychológie spočíva v tom, �e normo-
tvorca vlo�í do obsahu právnej normy určitý význam a adresát právnej normy
ho musí správne pochopiť. Je preto viac ne� �iaduce, aby tieto subjekty pri-
raďovali znakom rovnaký význam. Jazykové hľadisko nám neumo�ňuje
zistiť, či má určitý pojem význam vo v�eobecnom jazyku, alebo či mu
zákonodarca priradil �pecifický právny význam. Vzhľadom na toto kon-
�tatovanie u� vôbec nie je mo�né zistiť, aký konkrétny �pecifický právny
význam zákonodarca s určitým pojmom spája. Predmetom jazykového
výkladu je slovo umo�ňujúce prechod z myslenia zákonodarcu do ná�ho
myslenia.19 Jazykový výklad je metódou, ktorá napomáha získať základné
poznatky o zmysle slovného textu normatívneho aktu.20

Po�iadavka znejúca prinajmen�om utopisticky je, aby zákonodarca tvoril
právo jednoznačne, bez mo�nosti pou�ívania viacerých výkladov. Uvedená
po�iadavka v podstate znamená striktné pridŕ�anie sa jazykového znenia
textu. Právni pozitivisti a normativisti stoto�ňujú právnu normu s jazykovým
významom textu a je pre nich typické, �e objektívne teleologickým argu-
mentom nepriznávajú právny význam. Na rozdiel od výkladu jazykového te-
leologický výklad má za úlohu nachádzanie objektívneho zmyslu a účelu
právnej normy.

J. Filip poukazuje na skutočnosť, �e �iadna z výkladových metód nemá
prednosť aj napriek tomu, �e so samotným jazykovým výkladom si nevy-
stačíme. Jednotlivé výkladové metódy by sa mali navzájom dopĺňať a viesť
tak k racionálne zdôvodniteľnému vysvetleniu právnej normy.21 O. Weinber-
ger vyvodzuje záver, �e teleologický výklad je potrebné pou�iť v�dy pri vý-
klade akejkoľvek právnej normy. Pre interpretačné úvahy toti� nie je bez
významu skutočnosť, �e zákonodarca sleduje právnym predpisom určité
spoločenské účely, pričom bez pochopenia účelu právneho predpisu nie je
mo�né právny predpis správne interpretovať.22 Domnievame sa v�ak, �e aj
účel zákona sa mô�e po čase posunúť.
                                                            
18 KNAPP, V. Interpretace v právu. Stát a právo č. 27/1989, s. 7 a s. 12.
19 GRAY, J. C. The Nature and Sources of the Law, 1921, s. 172-173.
20 BRÖSTL, A. � DOBROVIČOVÁ, G. � KANÁRIK, I. Teória práva. Ko�ice 2002,

s. 133.
21 Ústavní právo České republiky, Základní pojmy a instituty. Brno : MU a naklada-

telství Doplněk, 2003, s. 316.
22 WEINBERGER, O. Základy právní logiky, Brno : MU, 1993, s. 234-235.
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Účelom právnej normy je vo svojej podstate najmä úprava spoločenských
pomerov práve tým, �e sa stanovia autoritatívnym spôsobom záväzné alter-
natívy dovoleného ľudského správania. Práve objektívne právo je reakciou na
konflikt, ktorý vznikol v ľudskej spoločnosti a má mocenský charakter. Cie-
ľom objektívneho práva je definovať a rie�iť spor kultivovanou cestou. Je
preto v�dy potrebné zistiť účel, bez jeho identifikácie toti� nemá zmysel
normovať určité spoločenské vzťahy.

P. Holländer pod pojmom účel v práve rozumie zákonodarcom chcený
stav veci, ktorého dosiahnutie je sledované prostredníctvom právnou normou
postulovaného ľudského správania.23 Zisťovanie účelu právnej normy je tým
zlo�itej�ím krokom pri vlastnom teleologickom výklade, preto�e len v prípa-
de zistenia účelu právnej normy mô�eme porozumieť norme samej. Samotný
účel vo väč�ine prípadov nie je mo�né odvodiť priamo z textu zákona. Výni-
močne zákon obsahuje ustanovenia, ktoré deklarujú ciele, ku ktorým príslu�-
ná právna norma smeruje24 (napríklad úvodný paragraf kódexu má rubriku
účel zákona, respektíve predmet úpravy). Zistenie účelu právnej normy je
najproblematickej�í moment celého teleologického výkladu, preto�e sa-
motná úvaha mô�e byť priamo alebo nepriamo ovplyvnená predporozu-
mením.25 Úskalie, ktoré vyplýva z jazykového vyjadrenia právnej normy,
spočíva v tom, �e nemusí reflektovať účel normy do v�etkých jej aspektov,
z toho vyplýva aj potreba presne vybudovať pojmoslovie.

Ak skúmame účel zákona, v�dy vo väč�ej alebo men�ej miere zu�ujeme,
roz�irujeme, prípadne dopĺňame danú normu za súčasného pou�itia ďal�ích
výkladových metód, najmä výkladu systematického a logického. L. Heyrov-
ský v tejto súvislosti uvádza: �Pravidelným prípadom býva, �e zmysel zákona
nájdený gramatickým výkladom, ktorý je jasný, býva doplňovaný výkladom
logickým. Mnohokrát sa v�ak samotným gramatickým výkladom nepodarí
odvodiť z textu zákona jeho zmysel.�

Zákonné vyjadrenie je mnohokrát nezrozumiteľné alebo neúplné. Preto
nastane potreba pou�itia logického výkladu. Ak sa po pou�ití logického vý-
kladu zistí, �e zákonný text je nesprávny, �e nie je úplne v súlade s my�lien-
kou, ktorá mala byť vyjadrená, je potrebné dať prednosť samotnej my�lien-
ke.26 Podľa L. Hanu�a teleologický a jazykový výklad by mali mať rovnakú
                                                            
23 HOLLÄNDER, P. Filozofie práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Ale� Če-
ňek, s.r.o., 2006, s. 74 a nasl.

24 MELZER, F. Metodologie nelézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha :
C. H. BECK, 2010, s. 162.

25 Predporozumenie � získané znalosti v naj�ir�om zmysle a tie� hodnotové postoje,
s ktorými interpret pristupuje k výkladu určitého javu a často sa do výkladu vedo-
me či podvedome premietajú.

26 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Díl I. Páté vydá-
ní. Praha : J. Otto, spol. s.r.o., 1921, s. 8.
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váhu a ani jeden z nich by nemal mať prioritnej�ie postavenie. Rovnako L.
Hanu� zdôrazňuje, �e napokon je potrebné výklad teleologický, opierajúci sa
o právnou úpravou komunikovaný účel, ktorý je z nej samej vyvoditeľný
a odpútaný od subjektívneho zákonodarcu, jazykovému výkladu čo sa týka
jeho relevancie v rámci interpretačných úvah, postaviť na roveň.27

Napriek tomuto kon�tatovaniu je v�ak mo�né v�imnúť si niektoré situácie,
v ktorých by mal mať teleologický výklad prioritné postavenie, samozrejme,
tieto situácie nemô�eme zov�eobecňovať.28 Podľa A. Gerlocha vo väč�ine
prípadov má výsledok teleologického výkladu prednosť pred výkladom jazy-
kovým, preto�e mô�e viesť ku kvalifikovaným pochybnostiam o obsahu
právnej normy v tej podobe, ktorá vychádza len z čisto doslovného znenia.
Predpokladom takéhoto záveru je aj skutočnosť, �e výsledok teleologického
výkladu je, čo sa zisteného obsahu právnej normy týka, v súlade s právnym
poriadkom ako významovým celkom. To znamená, �e zohľadňuje materiálny
obsah svojho normatívneho okolia tak horizontálne, ako aj vertikálne.29

Sudcovia a úradníci by mali právo aplikovať nie podľa ľubovôle a ani
tvrdohlavým pridŕ�aním sa litery zákona, ale v�dy v súlade s právnym
poriadkom ako celkom a v súlade s princípmi interpretácie. Najčastej�ou
námietkou voči objektívnemu teleologickému výkladu je, �e slú�i ako zá-
sterka vlastných hodnotových názorov sudcu, av�ak je potrebné zdôraz-
niť, �e takýto postup nie je samotnou podstatou tejto výkladovej metódy,
ale je len jej zneu�itím.30

Ako teda vyrie�iť načrtnutú konkurenciu jazykového a teleologické-
ho výkladu? Mô�eme kon�tatovať, �e jazykový výklad, hoci je nevy-
hnutný, predstavuje len akési prvotné priblí�enie sa k obsahu právnej
normy.31 Teleologický výklad aj napriek tomu, �e a priori nemô�eme ge-
neralizovať jeho prednostné pou�itie pred výkladom jazykovým, ako
výklad účelový by mal mať rozhodujúce postavenie pri zisťovaní obsahu
právnej normy.

                                                            
27 HANU�, L. Ke smyslu a účelu práva z pohledu interpretace právních předpisů: ar-

gumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem). Právny obzor,
92, 2009, č. 2, s. 112.

28 Nález sp. zn. PL. ÚS 33/97 (Suspenzivní veto prezidenta republiky � počítání lhůty
podle čl. 50 odst. 1 Ústavy) a sp. zn III. ÚS 258/03 (Převod bytu z vlastnictví by-
tového dru�stva do vlastnictví člena bytového dru�stva z hlediska konkurzního
práva.)

29 Pozri bli��ie: GERLOCH, A. K metódám interpretace a argumentace v judikatuře
Ústavního soudu České republiky. Zborník z konferencie Zjednocovanie a vývoj
judikatúry ústavných súdov. Levoča, 2000, s. 51-62.

30 MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha :
C. H. BECK, 2010, s. 154.

31 Nález ÚS ČR sp. zn. Pl.ÚS. 42/03 (Sb. n. u., sv. 40, č. 72, s. 703 a nasl.).
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Toto kon�tatovanie je podporené aj nálezom Ústavného súdu Českej re-
publiky, ktorý kon�tatoval: �Ak sú k dispozícii dva rovnocenné výklady,
z ktorých jeden je extenzívny a druhý re�triktívny, súd musí zvoliť ten, ktorý
zodpovedá ďal�ím výkladovým metódam, najmä výkladu teleologickému.32

Rovnako nález, ktorý hovorí o viacerých interpretačných alternatívach a pou-
�ití teleologického kritéria, podľa ktorého ak existuje výklad zákona, ktorý
vedie k popretiu zmyslu zákonnej úpravy, ako aj výklad, ktorý vedie k napl-
neniu zmyslu zákonnej úpravy, je racionálne a ústavne �iaduce, aby v�eobec-
ná justícia zvolila výklad druhý. Týmto postupom nezasahuje do výlučnej
kompetencie zákonodarcu, ale naopak, v súlade s pou�itím princípu objektív-
neho teleologického výkladu naplňuje účel zákona a vôľu zákonodarcu.33

Historický výklad verzus teleologický výklad

Historický výklad patrí k nad�tandardným výkladovým metódam. Je
označovaný aj ako subjektívny teleologický, subjektívny historický alebo
historicko-teleologický výklad. Teleologický výklad ako objektívny teleo-
logický výklad alebo aktuálny teleologický výklad. Podstatou pojmového
rozli�ovania je metodologická nutnosť ujasniť si, čo chceme výkladom do-
siahnuť. Teda či chceme zistiť, čo chcel autor povedať, napr. v prípade nejas-
nej formulácie tzv. subjektívna interpretácia, alebo to, aký význam má jeho
jazykový prejav, teda čo skutočne vyjadril, tzv. objektívna interpretácia.34

Pomocou historického výkladu dosiahneme subjektívny historický výkladový
cieľ, v�dy hľadáme odpoveď na otázku, aký význam spájal zákonodarca ako
autor interpretovaného textu s vytvoreným právnym predpisom.35 O tom, čo
je historický výklad, nie je medzi teoretikmi zhoda. Tento výklad sa vzťahuje
na stav, ktorý existoval v čase prijatia zákona, na ktorý zákonodarca reago-
val, a na spôsob jeho prijímania.36 Východisko predstavuje informácia o pô-
vodnom znení zákona, ako aj o argumentoch, ktoré pri jeho prijímaní boli
pou�ité. Historický výklad má dejinné pôsobenie a odrá�a zámery tvorcu
právnej normy.37

Historický výklad zohráva úlohu pri precizovaní zmyslu zákonov
a iných právnych predpisov. Napriek tomuto tvrdeniu ho právni teoretici, ale

                                                            
32 Nález ÚS ČR sp. zn. II. ÚS 277/99 (Sb. n. u., sv. 24, č. 144, s. 35 a nasl.).
33 Nález ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 69/06.
34 WEINBERGER, O. Základy právní logiky. Brno : MU, 1993, s. 231.
35 MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha :

C.H.BECK, 2010, s. 118.
36 GRAY, J. C. The Nature and Sources of the Law, 1921, s. 172-173.
37 WINTR, J. Interpretace práva a ře�ení obtí�ných případů, In.: Problémy interpreta-

ce a argumentace, Sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva.
Praha 2003, s. 111.
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taktie� právna prax radia medzi najmenej spoľahlivé a teoreticky pochyb-
né výklady. Práve pochybnosť je jedným z dôvodov zriedkavého pou�ívania,
najmä v prípadoch potreby potvrdenia výsledku dosiahnutého pou�itím iných
metód. Mô�eme povedať, �e historický výklad má obmedzený metodolo-
gický význam, preto�e účel a cieľ normatívneho aktu treba re�pektovať len
vtedy, keď zmysel normy, ktorý bol jednoznačne a nepochybne zistený, vy-
plýva aj zo samotného textu právnej normy.38 Podľa P. Mar�álka sa historic-
ký výklad mô�e uplatňovať najmä pri vedecky koncipovaných procesoch in-
terpretácie práva. Pomáha nám mapovať kauzálne vzťahy stavu spoločnosti,
jej záujmy a ciele, ktoré boli sledované vydaním normatívneho právneho ak-
tu. U�itočný je aj pre poznanie efektivity právnej úpravy a potrebu jej noveli-
zácie.39

V nálezoch Ústavného súdu Českej republiky je mo�né zaznamenať
delenie teleologického výkladu. Konkrétne ide o subjektívny teleologický
výklad definovaný ako pôvodná intencia zákonodarcu a objektívny teleolo-
gický výklad skúmajúci účel právnej úpravy v súlade s platným objektívnym
právom.40 Subjektívny teleologický výklad má nepochybne podpornú hod-
notu, napriek tomuto tvrdeniu Ústavný súd Českej republiky vo svojom nále-
ze uviedol: �Zámer zákonodarcu vychádzajúci z historických skúseností, kto-
ré sú za situácie, keď sa historická pamäť skracuje, budúcim generáciám
nereprodukovateľné, preto�e sú viazané na pre�itky, nie je sám osebe rozho-
dujúcim argumentom.�41

Napriek nálezu Ústavného súdu Českej republiky je potrebné pove-
dať, �e nemô�eme prehliadať dôvod vzniku právnej normy. Práve prvot-
ný účel, ktorý vedie k potrebe vzniku právnej normy, v sebe reflektuje úmy-
sel zákonodarcu. Svoju interpretačnú úlohu z toho dôvodu zohráva práve
historický výklad. Podľa N. Vaculíkovej: �Je toti� viac ne� isté, �e výsledok
výkladu by mal byť spôsobilý uskutočniť účel zákona... Ide tak o naplnenie
podstaty práva slú�iaceho potrebám ľudí v zmysle sociálne funkčného urče-
nia právnej normy. V�dy musí dôjsť aspoň k čiastočnému prieniku jednotli-
vých interpretačných výsledkov.

Účel zákona je najlep�ie mo�né odvodiť najmä z histórie vzniku zákona,
napriek tomu sa stretávame s podceňovaním pou�ívania historického výkla-

                                                            
38 BRÖSTL, A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I. Teória práva, Ko�ice 2002, s. 140.
39 MAR�ÁLEK, P. O smyslech a limitech pou�ití historického výkladu při aplikaci

práva. Problémy interpretace a argumentace, Sborník příspěvků z vědeckého kolok-
via kateder teorie práva. Praha 2003, s. 121. a nasl.

40 MAR�ÁLEK, P. O smyslu a limitech pou�ití historického výkladu při ap-
likaci práva. Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii
a právní praxi. Praha : Eurolex Bohemia, 2003, s. 121.

41 www.usoud.cz
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du. Práve z dôvodu mo�ného zistenia účelu zákona je mo�né historický vý-
klad, teda výklad e ratione legis pova�ovať za podmno�inu teleologické-
ho výkladu (podč. autorkou). V�dy je potrebné prihliadnuť na okolnosti vy-
dania právneho predpisu, teda na ocassio legis. Z toho dôvodu je preto
nevyhnutné prihliadať na okolnosti vydania právneho predpisu, preto�e práve
z nich je mo�né vyvodzovať úmysel zákonodarcu.�42 Odli�ovať historický
a teleologický výklad je potrebné, preto�e samotný historický výklad nie
je spôsobilý dosiahnuť také kľúčové interpretačné výsledky ako výklad
teleologický.

Záver

Význam a postavenie teleologického výkladu v právnej teórii a právnej
praxi nemô�eme poprieť. Existujú teórie, ktoré popierajú legitimitu objektív-
neho teleologického výkladu. Pre teórie, ktoré stoto�ňujú právnu normu s ja-
zykovým významom, je charakteristické, �e teleologickým argumentom ne-
pripisujú právny význam. Mnohí teoretici a prax kritizujú teleologický
výklad, preto�e jeho nesprávnou aplikáciou a prekročením mantinelov do-
chádza k arbitrárnemu rozhodnutiu. Rovnako jedna z najčastej�ích námietok
je, �e slú�i ako nástroj pre vlastné politické názory sudcu.

Napriek týmto kon�tatovaniam musíme korektne priznať, �e účel je hyb-
ným momentom pri tvorbe práva. (Tvorba práva je cieľavedomá činnosť.)
Práve existencia účelu zohráva významnú úlohu pri tvorbe práva. Ka�dá
právna norma regulujúca správanie subjektov je vo väč�om alebo men�om
rozsahu zásahom do slobody jednotlivcov a to je dôvod, prečo musí byť justi-
fikovaná určitým účelom. Pokiaľ by nebol stanovený účel, i�lo by o ľubovôľu
zákonodarcu. Predmetom teleologického výkladu je práve samotný účel zá-
kona. Umo�ňuje prispôsobiť účel zákona zmene spoločenských podmie-
nok. Teleologický výklad je vyu�ívaný najmä pri rie�ení zlo�itých prípadov.
Je pou�ívaný najvy��ími súdmi, ústavnými súdmi a v neposlednom rade tie�
Európskym súdnym dvorom. Objektívny teleologický výklad je spôsobilý
dosiahnuť kľúčové interpretačné výsledky, jeho pou�ívanie napĺňa účel zá-
kona a vôľu zákonodarcu.

Recenzent: doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.

DORKOVÁ, Mária. Teleological interpretation and its relation to other me-
thods of interpretation. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 3, 2011, No. 5,
p. 19-30.

                                                            
42 VACULÍKOVÁ, N. Aplikácia práva a právne princípy. Právny obzor, 79, 1996, č.

4, s. 276.
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The article refers to the importance of teleological methods of interpretation
as one of the high standard interpretation methods. The task of the article is to
show that at present it is necessary to take account of the fact that the application
of the law is inevitable the completion of a judicial rights. Of course, that judge
completion of the law can not be the basis and the beginning of lawmaking pro-
cess, but only for its continuation.
This article is aimed at the fact that the use of teleological interpretation makes it
possible to modify and supplement the result of legal formula interpretation,
which was achieved by using of language interpretative methods, while res-
pecting the rules that help prevent arbitrariness in the application of teleological
methods of interpretation. The article particularly refers to the difference between
historical and teleological interpretation, because they are often interchanged.
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MODUS VIVENDI

MGR. LUKÁ� HAMZA
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Abstrakt

Predkladaný článok sa zaoberá otázkou úpravy vzťahu cirkvi a �tátu. Osobit-
ne sa zameriava na vzťah cirkvi a �tátu v prvej Československej republike s pou-
kazom na situáciu v spoločnosti a postoj vlády k cirkvi, ako aj na rokovania, kto-
ré viedli k neskor�iemu uzatvoreniu Modu Vivendi. Obsahom článku je proces
prijatia a schválenia dokumentu zo strany Československa a Svätej stolice, ako aj
analyzovanie vzájomných postojov a vzťahov, ktoré v tomto procese vznikli.

HAMZA, Luká�. Modus Vivendi. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3,
2011, č. 5, s. 31-40.

Úvod

Skončením prvej svetovej vojny sa utvorili podmienky na realizáciu dlho-
ročného úsilia slovenského a českého národa o samostatnosť od Rakúsko-
-Uhorska, ktoré vyústili do vzniku samostatnej Československej republiky.
V novovzniknutom �táte bolo potrebné upraviť mnohé oblasti jeho fungova-
nia, a to tak vnútri samotného �tátu, ako aj na medzinárodnej úrovni. Česko-
slovensko s cieľom spolupracovať nadväzovalo diplomatické styky s ostat-
nými �tátmi a ostatnými subjektmi medzinárodného práva. V tejto súvislosti
sa dôle�itou ukázala aj úprava otázky nadviazania diplomatických stykov so
Svätou stolicou. Od roku 1918 sa tento problém podarilo čiastočne vyrie�iť
a� koncom dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, a to Dohodou medzi
Československou republikou a Svätou stolicou z roku 1928, nie v�ak klasic-
kou medzinárodnou dohodou formou konkordátu, ale uzatvorením Modu Vi-
vendi.

Vzťah cirkvi a �tátu � formy právnej úpravy a postavenie subjektov

�tát aj cirkev majú za úlohu dosiahnutie čo najlep�ích podmienok na �ivot
človeka a jeho dobro. Na napĺňanie týchto cieľov v�ak pou�ívajú rozdielne
prostriedky a vo svojich oblastiach sú autonómne. Vzťah cirkvi a �tátu sa
historicky vyvíjal a počas tohto vývoja sa uplatňovali na rôznych miestach
rôzne modely. V dne�nej dobe je �tandardné uzatváranie medzinárodných
zmlúv, ktoré upravujú postavenie cirkví v �táte. Hlavnou úlohou týchto
zmlúv je úprava pravidiel správania a spolupráce nezávislých a autonómnych
strán zmluvy, ktoré majú slú�iť v prospech obyvateľov daného �tátu. �tát sa
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uzavretím podobných dohôd zaväzuje k re�pektovaniu a dodr�iavaniu princí-
pov nábo�enskej slobody, ktoré sú zároveň princípmi právneho �tátu. Takáto
dohoda je zalo�ená na plnej dôvere v jej dodr�iavanie, keď�e Svätá stolica
nedisponuje armádou ani ekonomickým zvýhodnením.

Vzťah medzi �tátom a cirkvou je vzťahom medzi mocou duchovnou �
spirituálnou a svetskou. Cirkev a �tát pôsobia pri výkone svojej činnosti ved-
ľa seba. Súčasťou a podmienkou uznania �tátu je okrem iných atribútov jeho
obyvateľstvo. Ka�dý človek má právo na nábo�enskú slobodu a jej slobodné
vyjadrenie. Človek občan mô�e byť zároveň aj súčasťou cirkvi. Týmto do-
chádza k vzájomnému prepojeniu cirkvi a �tátu. Pokiaľ dochádza k ich spo-
ločnej činnosti, je tento vzťah potrebné upraviť aj po právnej stránke. Názory
autorov na otázku komu priznať medzinárodnoprávnu subjektivitu nie sú jed-
notné.

Subjekty medzinárodného práva charakterizuje medzinárodnoprávna
subjektivita.1 Medzinárodnoprávna subjektivita suverénnych �tátov je ne-
sporná. Samostatné �táty sú pova�ované za prvotné � originárne subjekty
medzinárodného práva. Ich subjektivita je daná princípom efektivity. Suve-
rénne �táty majú normotvornú spôsobilosť, sú tvorcami a ochrancami medzi-
národného práva.2

Katolícka cirkev má tie� právnu subjektivitu, av�ak podľa prevládajúcich
odborných názorov nemá medzinárodnoprávnu subjektivitu. Nemô�e teda
vystupovať a konať ako subjekt medzinárodného práva. Je pova�ovaná za
spoločenstvo veriacich a nábo�enskú organizáciu univerzálneho charakteru.
Medzinárodnoprávnu subjektivitu má v�ak Svätá stolica, ktorá je pova�ovaná
za subjekt medzinárodného práva.3 Pod termínom Svätá stolica sa rozumie
najmä hlava katolíckej cirkvi pápe� a rímska kúria obsahujúca výkonné orgá-
ny.4 K medzinárodnému postaveniu pri uzatváraní medzinárodných zmlúv
katolíckej cirkvi a v rámci nej Svätej stolice uvádza doc. Hi�em: �Svätá stoli-

                                                          
 1 Pod medzinárodnoprávnou subjektivitou sa rozumie spôsobilosť byť nositeľom

práv a povinností na úrovni medzinárodného práva verejného. Obsahom tejto me-
dzinárodnoprávnej subjektivity sú dva aspekty. Prvým je aspekt kon�titutívny za-
hrnujúci vznik a zalo�enie subjektu na základe medzinárodného práva. Druhým je
potom uznanie medzinárodným spoločenstvom ako aspekt deklaratórny. Porov.
HRICOVÁ, I. Medzinárodné právo verejné, s. 27 a nasl.

 2 MRÁZ, S. Medzinárodné právo verejné. Prvé vydanie. Banská Bystrica : PrF
UMB Banská Bystrica a Bratia Sabovci, s.r.o., 2007, s. 95, 96.

 3 Medzinárodnoprávne postavenie Svätej stolice je obdobné ako postavenie �tátov.
Je pova�ovaná za �osobitný subjekt medzinárodného práva�. �tát Vatikán je podľa
prof. �mida pre Svätú stolicu priestorom, ktorý jej poskytuje územie, občianstvo
a ďal�ie podmienky fungovania.

 4 Porov. �MID, M. Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stoli-
cou, In Ročenka Ústavu pre vzťahy �tátu a cirkví 2000. Bratislava, 2001, s. 115.
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ca ako strana konkordátnej zmluvy je verejnoprávnym titulárom subjektu
katolíckej cirkvi. V medzinárodných vzťahoch obdobne patrí katolícka cirkev
k medzinárodne mimoriadnym organizáciám, preto�e je jedinou nábo�enskou
spoločnosťou so v�eobecným charakterom, ktorá je vybavená znakom du-
chovnej suverenity, a ako taká má verejnoprávnu subjektivitu medzinárodné-
ho charakteru.�5 Zatiaľ čo �táty na medzinárodnej úrovni konajú prostred-
níctvom svojich orgánov, cirkev vystupuje prostredníctvom Svätej stolice. Pri
charakteristike zmluvných strán stojí na jednej strane samostatný a nezávislý
�tát, ktorý je subjektom medzinárodného práva. Na druhej strane Svätá
(Apo�tolská) stolica, ktorá je najvy��ím �tatutárnym zástupcom katolíckej
cirkvi a vystupuje v jej mene pri rokovaniach so �tátom. Sama osebe je sub-
jektom medzinárodného práva, ktorý vystupuje vo svojom mene ako strana
medzinárodných zmlúv. Z hľadiska medzinárodného práva je subjektom de
iure i de facto. Medzinárodné spoločenstvo nikdy nevznieslo námietky voči
medzinárodnej subjektivite Svätej stolice.

Situácia v Československu po prvej svetovej vojne

Cesta k vzniku Československa ako samostatného a nezávislého �tátu
bola zlo�itá a plná preká�ok. Po prvej svetovej vojne sa sformovalo mnoho
nových �tátov. Medzi nimi aj Československo. U� počas vojny sa začali vy-
víjať snahy o vznik samostatného �tátu Čechov a Slovákov. Významné boli
najmä Clevelandská dohoda podnecujúca na vznik spoločného �tátu a neskôr
Pittsburská dohoda. Snahy o spoločný �tát vyústili 28. októbra 1918 v Prahe
do vyhlásenia prvej Československej republiky. Slovenskí politici sa k spo-
ločnému �tátu prihlásili o dva dni neskôr Martinskou deklaráciou. Právnym
základom spoločného �tátu bol zákon č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného
československého �tátu. Týmto zákonom boli recipované �v�etky doteraj�ie
krajinské a rí�ske zákony a nariadenia� a �v�etky úrady samosprávne, �tátne
a �upné, ústavy �tátne, krajinské, �upné a najmä obecné�.6 Územie Českoslo-
venska sa z politicko-správneho hľadiska delilo na územnosprávne celky Če-
chy, Morava, Sliezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Z bývalej rakúsko-
-uhorskej monarchie sa recipovali okrem �tátoprávnych noriem aj cirkevno-
právne.7 Rozdelenie a vymedzenie cirkevných provincií v�ak také jednoznač-

                                                          
 5 HI�EM, C. Konkordáty v dejinách a ich význam In Modus Vivendi v historii Ka-

tolícké církve v Československu: Sborník z medzinárodní konference konané v Olo-
mouci. Olomouc, 2005.

 6 Zákon Národního výboru československého č.11/1918. In SIVÁK, F. a kol. Slo-
venské a české dejiny �tátu a práva v rokoch 1918 � 1945. Bratislava : UK, 1996,
s. 19-20.

7 Pre oblasť Čiech, Moravy a Sliezska to boli najmä: zákon č. 142/1868 r.z. o v�e-
obecných právach �tátnych občanov, zákon č. 47/1868 r.z. o man�elských otáz-
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né nebolo a stalo sa v ďal�om vývoji problematickým. V roku 1921 sa usku-
točnilo sčítanie obyvateľstva, pričom ku katolíckej viere sa hlásilo 80,22 %
ľudí. Novovzniknutá československá cirkev získala 7,28 % a 5,32 % obyva-
teľstva sa neprihlásilo k �iadnemu vyznaniu. Ostatné percentá obyvateľstva
sa prihlásili preva�ne k protestantským cirkvám.8 Na Slovensku bolo rozvrs-
tvenie veriacich v roku 1930 nasledovné:

Tabuľka počtu veriacich na Slovensku v roku 1930

Nábo�enské zlo�enie Počet

rímskokatolíci 2 384 146
gréckokatolíci 213 701
českobratská cirkev 5 941
nemeckí evanjelici 1 496
evanjelici augsburského vyznania 399 867
reformovaná cirkev 145743
pravoslávni 9 067
československá cirkev 11 572
�idovské nábo�enstvo 136 615
iné cirkvi 4 185
bez vyznania 16 900
neudali 626

Československá republika sa svojimi postojmi k cirkvám a nábo�enstvu
ako takému napriek pomerne vysokému percentu veriacich v �iadnom prípa-
de nemohla pova�ovať za �konfesijný� �tát. I�lo skôr o liberálnodemokratic-
kú formu zriadenia so silnou konfesionalitou katolíckeho vyznania svojich

                                                                                                                            
kach, zákon č. 48/1868 r.z. o pomere �koly k cirkvám, zákon č. 49/1868 r.z. o me-
dzikonfesijných pomeroch, zákon č. 50/1874 r.z. o príspevkoch do nábo�enského
fondu a zákon č. 68/1874 r.z. o zákonnom uznaní spoločností nábo�enských. Pre
územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi boli recipované najmä: zák. čl. XX/1848
o nábo�enstve, zák. čl. XXXVIII/1868 o ľudových �kolách, zák. čl. LIII/1868 o re-
ciprocite zákonom prijatých kresťanských konfesií, zák. čl. XXXI/1894 o obliga-
tórnom civilnom sobá�i a zák. čl. XLIII/1895 o slobodnom vyznaní nábo�enstva.
Porov. ČEPLÍKOVÁ, M. Právny a organizačný vývoj cirkví a nábo�enských spo-
ločností po roku 1918. In Ročenka Ústavu pre vzťahy �tátu a cirkví 2000. Bratisla-
va, 2001. s. 110, 111.

 8 Porov. DOLINSKÝ, J. Cirkev a �tát na Slovensku v rokoch 1918 � 1945. Trnava :
Dobrá kniha, 1999, s. 18.
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občanov. V prvých rokoch po vzniku Československej republiky sa dokonca
stala aktuálnou aj odluka cirkvi od �tátu.9 Roku 1918 bol ustanovený poradný
zbor pre rie�enie cirkevno-politických vecí, často označovaný aj ako odluko-
vá komisia. Malo ísť o radikálnu formu odluky zavedením francúzskeho
systému odluky (tzv. odluka nepriateľská).10 Rozhodujúci zápas o odluku sa
v�ak odohral pri zostavovaní ústavy Československej republiky v roku 1920.
Z mnohých návrhov sporného ustanovenia ústavy sa v�ak do konečnej podo-
by dostal iba upravený paragraf v znení Sloboda svedomia je zaručená.11
Odluka teda z ústavy úplne vypadla a nakoniec sa nerealizovala vôbec pre
odmietavé stanovisko slovenských predstaviteľov, ako aj časti českej politic-
kej scény a bola zalo�ená ad acta.

Vzťah ku katolíckej cirkvi bol iný v českej časti a iný v slovenskej časti
republiky. Najmä česká inteligencia a časť duchovenstva sa postavili nega-
tívne voči cirkvi a pápe�ovi ako jej hlave. Dôvod takéhoto postoja mo�no na-
chádzať aj v histórii, keď katolícka cirkev udr�iavala nad�tandardné styky
s habsburskou monarchiou. O to prekvapujúcej�í sa mô�e zdať postoj Svätej
stolice, ktorá krátko po vzniku Československej republiky uznala nový �tát.
V čase neistoty ďal�ieho vývoja a najmä snáh Maďarska nárokujúceho si stav
spred prvej svetovej vojny tento krok Svätej stolice československá vláda
uvítala. Bolo potrebné upraviť mnohé otázky medzi novou republikou a cir-
kvou. Oficiálne boli diplomatické styky medzi Československom a Vatiká-
nom nadviazané u� v septembri 1919 odovzdaním dokumentu potvrdzujúce-
ho uznanie novej republiky zo strany Svätej stolice. Apo�tolským delegátom
v Československu sa stal Mons. Micara. Zaznievali v�ak aj názory politikov,
ktorí pova�ovali udr�iavanie diplomatických stykov so Svätou stolicou za
zbytočné. Na vzájomné vzťahy katolíckej cirkvi a novej republiky negatívne
vplývali aj okolnosti z 8. januára 1920, keď časť reformného hnutia českých
duchovných zalo�ila tzv. československú cirkev, ktorej cieľom bolo, aby bola

                                                          
 9 Pre lep�í obraz situácie uvádzame vystúpenie poslanca Franti�ka Mareka v komi-

sii, ktorá mala pripraviť odluku cirkvi od �tátu: �... my, v čsl. �táte, sme demokra-
tickými republikánmi, zatiaľ čo cirkev katolícka, uznávajúca neomylnosť a univer-
zálny episkolát pápe�ov, je riadená monarchistickým princípom a je po tejto
stránke vyslovene �ivlom protirepublikánskym � teda politicky aj �ivlom protiús-
tavným.� Porov. HALAS, X. F. Fenomén Vatikán idea, dějiny a současnost pápe�-
ství � diplomacie Svatého stolce � České země a Vatikán. Brno, 2004, s. 534.

10 Pri odluke �tátu od cirkvi mo�no rozlí�iť spôsoby samotnej odluky. Okrem fran-
cúzskeho systému, tzv. nepriateľskej odluky, teória pozná v americkom systéme
úplne priateľskú odluku a v nemeckom systéme koordinovanú odluku. Porov.
KONÍČEK, J. Modus Vivendi, forma, obsah, charakteristika a význam. In Zborník
z medzinárodnej konferencie konanej v Olomouci 2005, s. 13.

11 Porov. HALAS, X. F. Fenomén Vatikán idea, dějiny a současnost pápe�ství �
diplomacie Svatého stolce � České země a Vatikán. Brno, 2004, s. 536.
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ustanovená za �tátnu cirkev.12 Nová �národná� cirkev dosiahla pomerne
značný úspech v Čechách, men�í na Morave a zanedbateľný na Slovensku,
kde sa do jej radov hlásili najmä prisťahovalci z Čiech.

Vyhrotenie situácie vo vzájomných vzťahoch, ktoré takmer na rok preru-
�ilo rokovania o dohode, boli oslavy výročia upálenia Jana Husa.13 V deň vý-
ročia do�lo k urá�kam katolíckej cirkvi a pra�ský nuncius Mons. Marmaggi
na protest opustil Prahu. K zlep�eniu situácie a tým aj posunu vo veci úpravy
vzájomného vzťahu medzi Československom a Svätou stolicou do�lo po pri-
jatí tzv. kongruového zákona, publikovaného ako zák. č. 122/1926 Zb. o fi-
nančnom zabezpečení duchovných. V tomto zákone boli stanovené kňazské
platy a ich vý�ka bola dopĺňaná zo �tátnych prostriedkov. Okrem toho na �tát
pre�lo zabezpečenie náhrady nákladov na financovanie bohosloveckých fa-
kúlt a vzdelávanie kňazov.14

Problémom v�ak aj naďalej ostávala cirkevná správa, ktorá sa ani vzni-
kom republiky nezmenila. Situácia bola zlo�itá najmä na Slovensku. Biskupi
presadzovali maďarizáciu a pod Ostrihomskú arcidiecézu stále spadalo 404
slovenských farností. Aj preto jednou z prvoradých úloh vlády bolo vyrie�iť
otázku nahradenia pôvodných maďarských biskupov a kňazov novými, so
slovenským povedomím a úprava hraníc slovenských diecéz. Na túto po�ia-
davku Svätá stolica čiastočne reagovala, keď vymenovala pre Slovensko 13.
novembra 1920 troch nových biskupov: Dr. Karola Kmeťku pre Nitru, Jána
Vojta��áka pre Spi� a Mariána Blahu pre Banskú Bystricu. Jediným bisku-
pom, ktorý nebol po vzniku republiky vymenený, bol Augustín Fisher-
-Colbrie. 15

Otázka cirkevnej organizácie

V septembri 1923 vystriedal zástupcu Svätej stolice v Československu
Clementa Micaru nový pápe�ský diplomat Francesco Marmaggi. Jeho pri-
márnou úlohou bolo pripraviť dohodu medzi Československou republikou

                                                          
12 Základnými po�iadavkami kňazov �iadajúcich zmenu bolo presadenie dobrovoľ-

nosti celibátu a zavedenie národného jazyka do liturgie. Prvá po�iadavka bola pre
Vatikán absolútne neprijateľná, pri druhej bol pápe� Benedikt XV. naklonený
čiastočným ústupkom.

13 Prezident republiky T. G. Masaryk prevzal nad oslavami protektorát a nad Pra�-
ským hradom dokonca vyvesil čiernu husitskú vlajku s červeným kalichom. Porov.
HALAS, X. F. Fenomén Vatikán idea, dějiny a současnost pápe�ství � diplomacie
Svatého stolce � České země a Vatikán. Brno, 2004, s. 549.

14 Porov. �ABO, M. �tát a cirkvi na Slovensku, vývoj financovania cirkví. Prvé vy-
danie. Bratislava : vydavateľské dru�stvo Bratislava, 2006, s. 42-46.

15 Porov. LENČI�, �. Situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku po roku 1918. In Zbor-
ník z medzinárodnej konferencie konanej v Olomouci, 2005, s. 36-39.
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a Svätou stolicou.16 Návrh tejto dohody medzi �tátom a Svätou stolicou
predlo�il o rok neskôr československej vláde. Tá ho v�ak prepracovala spô-
sobom, v ktorom si vyhradzovala právo vymenúvať niektorých biskupov, od-
vodzujúc toto právo od starého práva uhorských kráľov a rakúskych cisárov,
čo bolo pre Svätú stolicu neprijateľné.

V roku 1923 prebehli rokovania, ktorých cieľom bolo zriadenie komisie
na nové rozdelenie diecéz. Sporným sa v�ak stal spôsob správy cirkevných
majetkov a pozemková reforma. Vzájomné rokovania československej vlády
so Svätou stolicou nebolo mo�né vykonávať iba u zástupcu Svätej stolice
v Prahe, ale taktie� rokovaniami s ústrednými orgánmi katolíckej cirkvi
v Ríme. Za zástupcu Československej republiky pri Svätej stolici bol vyme-
novaný Kamil Krofta.

V súvislosti s usporiadaním diecéz treba poukázať na ďal�iu oblasť, ktorá
zo samotného usporiadania vyplýva. Ide o správu cirkevného majetku, ktorý
spadal pod diecézy na území Slovenska a Maďarska. Maďarské cirkevné
kruhy na Slovensku, v Maďarsku a pri Svätej stolici vo Vatikáne dokonca
vyvíjali aktivitu zriadiť maďarské biskupstvo na slovenskom území. Tieto
snahy v�ak Svätá stolica nepodporila a návrh bol zamietnutý.

Problematickou otázkou bola správa cirkevných majetkov. Pri ich vyme-
dzení treba vychádzať z faktu, �e po roku 1918 sa na území Slovenska dal
rozli�ovať cirkevný majetok, ktorý patril do vlastníctva právnických osôb so
sídlom v Československu, a ten, ktorý patril do vlastníctva právnických osôb
so sídlom na území Maďarska. V�eobecnými nariadeniami � zák. č. 215/1919
Zb., č. 132/1919 Zb. a č. 6525/1919 Zb. prevzala správu cirkevných majetkov
do svojej správy československá vláda. Túto správu pôvodne vykonávala
centrálna komisia rímskokatolíckych majetkov pre Slovensko v Bratislave.17
Namiesto centrálnej komisie vznikla likvidačná komisia pri referáte �kolstva
a národnej osvety v Bratislave, ktorej súčasťou sa neskôr stal aj biskup Ján
Vojta��ák. Hospodárenie tejto komisie bolo úspe�né iba krátkodobo. Majet-
kovú otázku partikulárne rie�il vo svojich ustanoveniach a� Modus Vivendi.18

Prijatie Modu Vivendi

Ako u� vy��ie uvádzame, dohoda medzi �tátom a Svätou stolicou, kde vy-
stupuje ako subjekt medzinárodného práva na jednej strane Svätá stolica a na
                                                          
16 Porov. HALAS, X. F. Fenomén Vatikán idea, dějiny a současnost pápe�ství �

diplomacie Svatého stolce � České země a Vatikán. Brno, 2004, s. 548.
17 Bola zru�ená nariadením ministra s plnou mocou pre správu Slovenska č. 4/1923,

9656/1923 zo dňa 15. októbra 1923.
18 Porov. ZUBKO, P. Otázka cirkevných majetkov na Slovensku In Modus Vivendi

v historii Katolícké církve v Československu: Sborník z mezinárodní konference
konané v Olomouci. Olomouc, 2005, s. 43-56.
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druhej strane suverénny �tát, máva väč�inou charakter konkordátu.19 V prípa-
de Československej republiky i�lo o �pecifickú formu uzavretia dohody me-
dzi týmito zmluvnými stranami. V tomto dokumente ide o úpravu vzťahu
medzi cirkvou a �tátom, ktorý mo�no označiť ako prijatý na čas, pokiaľ to je
nutné, nevyhnutné. Ide teda iba o dočasnú úpravu vzťahov �tátu a cirkvi for-
mou cirkevno-politickej zmluvy na úpravu hlavných otázok, dokiaľ nebudú
vzťahy upravené podrobne.20

O zmluve sa viedli dlhé rokovania, ktorých predmetom boli najmä prob-
lémy týkajúce sa zladenia hraníc diecéz so �tátnymi hranicami, spôsob vyme-
núvania biskupov a správy cirkevných majetkov. K ustáleniu textu dohody
do�lo v decembri 1927. Na príprave dohody sa zo strany Svätej stolice po-
dieľal Mons. Borgongini Duca a z československej strany K. Krofta. Vláda
schválila text dokumentu 20. januára1928. Keď�e ne�lo o konkordát, na plat-
nosť dohody stačila iba výmena reverzálnych nót. Dohoda na svoju platnosť
a účinnosť nepotrebovala schvaľovací proces vykonaný parlamentom, do-
konca ju nepodpísal ani prezident T. G. Masaryk. Samotná zmluva bola veľ-
mi krátka, obsahovala iba �esť článkov. Oficiálne znenie textu bolo vyhoto-
vené vo francúzskom jazyku.

Prvý článok dohody bol pre Československo mimoriadne dôle�itý. V ňom
sa strany dohodli, �e �iadna časť Československej republiky nebude podlie-
hať ordinárovi, ktorého sídlo je za hranicami Československa, a �e �iadna
diecéza z československého územia nebude presahovať do iného �tátu. S cie-
ľom vymedziť hranice diecéz mali byť zriadené dve komisie. Jedna vytvore-
ná zo strany Svätej stolice a druhá zo strany československej vlády.21 Druhý
článok upravoval správu cirkevných majetkov a stanovoval, �e vnútená sprá-
va vykonávaná nad hnuteľným a nehnuteľným majetkom cirkvi je len dočas-
ná. Otázku cirkevných rádov a kongregácií, ktorých domy sú v ČSR, upravo-
val tretí článok spôsobom, �e rády a kongregácie nebudú podliehať predsta-
veným provinciálnych domov v zahraničí. Vo �tvrtom článku strany upravili
vymenúvanie biskupov. Československá vláda sa vzdala nominačného práva
rakúskych cisárov a uhorských kráľov a Svätá stolica sa naproti tomu zavia-
zala vláde oznámiť meno kandidáta arcibiskupa a biskupa, aby sa zistilo, či
vláda nemá proti nemu námietky politického charakteru. Okrem toho, tento
článok upravoval aj povinnosť �tátneho občianstva u budúcich prelátov. Dô-

                                                          
19 Modus Vivendi je oproti konkordátu ni��í stupeň dohody medzi Vatikánom a �tá-

tom.
20 Porov. �ÍMA, J. Právo Konkordátní In Modus Vivendi v historii Katolícké církve

v Československu: Sborník z mezinárodní konference konané v Olomouci. Olo-
mouc, 2005. s. 36.

21 Otázka vymedzenia hraníc diecéz bola problematická najmä v prípade Slovenska
a Podkarpatskej Rusi.
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vod, prečo československá vláda trvala na tejto po�iadavke, spočíval najmä
v obave, aby sa na miesta cirkevných hodnostárov nedostávali maďarskí du-
chovní, ktorí by presadzovali svoj vplyv na území Československej republi-
ky. Piaty článok stanovil povinnosť cirkevných hodnostárov zlo�iť prísahu
vernosti republike. V �iestom článku československá vláda prevzala na seba
záväzok previesť čím skôr zákonnú platnosť dohody.

Modus Vivendi určil v�eobecné zásady vzťahov Svätej stolice a Česko-
slovenskej republiky. Dohoda rie�ila úpravu problémov iba rámcovo a neve-
novala sa im do hĺbky, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako veci prospe�-
né pre obe strany najmä z dôvodu, �e novovzniknuté otázky, ktoré neboli
v Mode Vivendi upravené, sa darilo vyrie�iť flexibilnej�ie. Vo veciach, ktoré
neboli upravené, sa uplatňoval právny stav z čias Rakúsko-Uhorska. V me-
dzivojnovom období neboli zo strany Svätej stolice voči Československej re-
publike namietané �iadne poru�enia Modu Vivendi. Pápe� Pius XI. vydal
bulu Ad ecclesiastici regiminis, ktorá upravovala otázku členenia diecéz. Jej
základom bol práve Modus Vivendi. Bula vyčlenila z Jágerskej cirkevnej
provincie diecézu Ko�ickú, Spi�skú a Ro�ňavskú. Z Ostrihomskej cirkevnej
provincie zase Banskobystrickú, Nitriansku, Pre�ovskú a Mukačevskú diecé-
zu. V�etky diecézy nachádzajúce sa na Slovensku boli priamo podriadené
Svätej stolici.22

V Československu chýbala vôľa strán uzatvoriť konkordát, v ktorom by
sa vyjadril názor oboch kontrahentov na povahu vzťahov cirkvi a �tátu, ale aj
napriek tomu existovali oblasti, kde sa strany dokázali zhodnúť. Analógiu
k Modu Vivendi v danom období predstavovala dohoda (convention), ktorú
podpísala Svätá stolica s Portugalskom. Z hľadiska �truktúry bola podobná
v tom, �e rie�ila iba niektoré základné otázky, v ktorých sa strany dokázali
zhodnúť. Oba dokumenty sú si podobné v tom, �e cirkvi nepriznávali �iadne
výnimočné privilégiá, av�ak poskytovali jej slobodu a priestor potrebný na
činnosť.

Z pohľadu medzinárodného práva má uzavretie Modu Vivendi v danom
čase význam aj v tom, �e Československo uzatvorilo zmluvu so Svätou stoli-
cou e�te pred tým, ako boli uzavreté lateránske dohody, na ktorých základe
bol obnovený vatikánsky �tát. Československá republika sa tak zaradila me-
dzi �táty, ktoré de iure uznali pápe�ovu suverenitu aj v období neexistencie
vatikánskeho �tátu v rokoch 1870 � 1929.

Ustanovenia Modu Vivendi neboli počas celého času vypovedané �iadnou
z vládnucich mocí. Na území bývalej ČSR sa v�ak prakticky od začiatku dru-
hej svetovej vojny s malou povojnovou výnimkou neuplatňoval. Samostatné
Slovensko so Svätou stolicou podpísalo základnú zmluvu a� v roku 2000.
                                                          
22 �ABO, M. �tát a cirkvi na Slovensku, vývoj financovania cirkví. Prvé vydanie.

Bratislava : vydavateľské dru�stvo Bratislava, 2006, s. 49-51.
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At The end of World War I. were formed the conditions for the realization of
long-standing efforts to Czech and Slovak nation for independence from Austria
� Hungary, which resulted in the establishment of an independent Czechoslovak
Republic. The article deals with documents, Modus Vivendi, in terms of its crea-
tion, circumstances and events that led to it. In newly formed state was necessary
to modify several areas of its operations, within the State itself as well as interna-
tionally. Czechoslovakia for cooperation is consequent diplomatic relations with
other states and other international bodies. An important event was the establis-
hment of diplomatic relations with the Holy See and the Church's relationship
adjustment in the new country. Since 1918, this problem has been solved in part
to the late twenties of the twentieth century and the Agreement between the Cze-
choslovak Republic and the Holy See from 1928, but not the classic form of
a concordat by international agreement, but the conclusion of legally separate do-
cuments MODUS VIVENDI fashion.



HTI č. 5/2011

41

VÝZNAM ZBIERKY CORPUS IURIS CANONICI PRE PLATNÉ
KÁNONICKÉ PRÁVO1

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

Abstrakt

Zbierka Corpus Iuris Canonici predstavovala hlavný prameň kánonického
práva de facto od jej uzatvorenia pribli�ne okolo roku 1500, de iure od jej schvá-
lenia pápe�om Gregorom XIII. v roku 1580 a� do vyhlásenia prvého latinského
Kódexu kánonického práva v roku 1917. Napriek tomu, �e v jej prípade ne�lo
o kompiláciu úradnú či exkluzívnu, výrazným spôsobom vplývala na vývoj tohto
právneho systému počas viac ne� �tyroch storočí a zreteľne tie� prispela ku kon-
�tituovaniu jeho súčasnej podoby. Význam Korpusu kánonického práva, pozostá-
vajúceho z piatich osobitných zbierok, v�ak nemo�no z hľadiska platného práva
redukovať len na úroveň materiálneho prameňa práva, keď�e platný latinský kó-
dex odkazuje na staré právo a nepriamo tie� na jeho mo�nú aplikáciu na konkrét-
ne právne kauzy. Hlavným cieľom tohto článku je poukázanie na jednotlivé fázy
vývoja tejto zbierky, charakteristika a spôsob jej pozitívnoprávnej aplikácie a� po
zdôraznenie jej dôle�itosti pre platné kánonické právo.

VLADÁR, Vojtech. Význam zbierky Corpus Iuris Canonici pre platné káno-
nické právo. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011, č. 5, s. 41-57.

Úvod

Kánonické právo ako právny systém katolíckej cirkvi pre�lo zlo�itým vý-
vojom, charakterizovaným predov�etkým vy�e devätnásť storočí trvajúcim
značným právnym partikularizmom, čo pramenilo predov�etkým v neexis-
tencii univerzálneho zákonníka, ktorý by platil v celej cirkvi a vyhovoval by
jej tak z hľadiska vedy, ako aj praxe. Máloktorý z historických prameňov
ovplyvnil tento vývoj a popritom tie� prispel k istej redukcii v nejednotnosti
univerzálneho práva takým spôsobom ako zbierka známa pod názvom Cor-
pus Iuris Canonici (Korpus kánonického práva). Vznikala postupne v časo-
vom rozmedzí vy�e tristo päťdesiatich rokov, čo zodpovedalo vzniku jej jed-
notlivých častí (pribli�ne od roku 1140 do roku 1500), a v praxi bola
pou�ívaná po obdobie viac ne� �tyroch storočí. Aj keď bola od začiatku po-

                                                          
 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.
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va�ovaná charakterom len za právnu kompiláciu, vo v�eobecnosti bola súdmi
akceptovaná pri rozhodovaní prejednávaných káuz. Obsahovala toti� takmer
v�etky dôle�ité predpisy kánonického práva, usporiadané v relatívne pre-
hľadnej forme, a suplovala tak mno�stvo partikulárnych zbierok, ktoré ne-
mohli ani zďaleka vyhovovať v kánonicko-právnej vede či praxi.

K zmene charakteru Korpusu kánonického práva z právnej kompilácie na
úradnú (oficiálnu, autentickú) zbierku nedo�lo ani po jej promulgovaní v roku
1580 pápe�om Gregorom XIII. (1572 � 1585), ktorý vynalo�il enormné úsilie
na prípravu jedinej kvalitnej úradnej a exkluzívnej zbierky. Napriek tomu
v�ak táto kompilácia nevy�la z pou�ívania a predstavovala, spolu s legislatí-
vou Tridentského koncilu (1545 � 1563), najdôle�itej�í prameň práva a� do
promulgácie prvého latinského Kódexu kánonického práva (Codex Iuris Ca-
nonici) v roku 1917, na ktorý mala tie� vplyv. Viaceré kánony tohto kódexu
majú toti� základ práve v tejto zbierke a podobné je to i s platným Kódexom
kánonického práva z roku 1983. Bli��ie sa najskôr pozrieme na jednotlivé
časti tohto diela2, potom na spôsob jeho uplatňovania ako pozitívneho práva
a napokon neopomenieme ani jeho význam pre platné kánonické právo. La-
tinský kódex (Codex Iuris Canonici) toti�, podobne ako kódex východný
(Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium), odkazuje na star�ie právo, ktoré
má svoju nezastupiteľnú úlohu predov�etkým pri interpretácii kánonov zosta-
vených na základe práva star�ieho.

Zbierky zahrnuté do Corpus Iuris Canonici

1. Decretum Gratiani (Graciánov dekrét)

Autor tohto diela, kamaldulský mních Gracián (Gratianus), bol profeso-
rom disciplinárnej teológie (cirkevného práva) na Bolonskej univerzite. Keď-
�e poznal situáciu, v akej sa cirkevné právo nachádzalo, rozhodol sa zostaviť
dielo, ktoré by obsahovalo najnov�ie cirkevné zákony, rie�ilo rozpory medzi
autoritami kánonického práva a súčasne bolo i praktickou pomôckou pre cir-
kevných sudcov. Dôkazom úspechu tejto zbierky je najmä skutočnosť, �e
Gracián sa jej zostavením postaral o vyprofilovanie kánonického práva ako
samostatnej vedecko-pedagogickej disciplíny.3 Aj keď nepoznáme pôvodný
                                                          
 2 Detailnej�ie som sa touto problematikou zaoberal VLADÁR, V. Pramene práva

Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Ale�
Čeněk, 2009, s. 128-145, 149-160.

 3 A� vďaka Graciánovi toti� získalo kánonické právo systematicky vypracovanú po-
dobu a ako veda sa jasne odlí�ilo od teológie a svetského práva. Opodstatnene teda
nazývame Graciána otcom cirkevného práva ako vedy. Porovnaj KUTTNER, S.
The Father of the Science of Canon Law. In The Jurist 1. Washington : Catholic
University of America, 1941, s. 2-19. Ako prívr�encovi pápe�stva sa mu zároveň
podarilo vlo�iť kánonické právo do pápe�ských slu�ieb. Gracián tak vplyvom
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názov tohto diela, najviac kánonistov sa zhodne v názore, �e autor ho pôvod-
ne pomenoval Concordia Discordantium Canonum, čo znamená Uzmierenie
rozporných kánonov4. Gracián pracoval vedeckou historicko-kritickou metó-
dou. Rozpory v jednotlivých otázkach odstraňoval takým spôsobom, �e naj-
skôr poukázal na určitý rozpor; potom nastolil otázku a odpovedal na ňu ci-
tátmi z rôznych právnických i neprávnických prameňov (pro, ako aj contra)5

a nakoniec sa sám sna�il nájsť vlastné rie�enie (poprípade poukázať, prečo
treba jednému prístupu dať prednosť pred druhým) formou dicta Gratiani.6

Najstar�ie rukopisy potvrdzujú, �e Gracián rozdelil svoje dielo do troch
častí. Prvá časť, nazývaná ako Ministeria alebo De clericis, obsahuje 101
di�tinkcií (distinctiones), ktoré sa ďalej delia na kánony (canones, capita,
decreta). Obsahuje ich presne 973. Druhá časť, označovaná ako Negotia ec-
                                                                                                                            

svojej autority a diela prispel k tomu, �e pápe�ská moc si postupne čoraz viac
upevňovala svoje postavenie nielen voči svetským autoritám, ale aj voči biskup-
ským koncilom. Samotný autor nazýval pápe�ské dekretálie vo svojom diele ako
�canones�, teda práve tak, ako sa dovtedy zásadne označovali uznesenia koncilov,
a tým dal výraz skutočnosti, �e pápe�ská zákonodarná moc začala v tomto období
jednoznačne dominovať univerzálnemu právu. Porovnaj BU�EK, V. Učebnice dě-
jin práva církevního I. Praha : V�ehrd, 1946, s. 79.

 4 TRETERA, J. R. Církevní právo. Praha : Jan Krigl nakladatelství, 1993, s. 17. Ta-
kýto názov podľa v�etkého Gracián pou�il z dôvodu, �e texty, ktoré zozbieral, si
v mnohom protirečili a on sa ich sna�il dať do súladu a vytvoriť z nich konzistent-
ný a jednotný systém. Porovnaj BRUNDAGE, J. A. Medieval Canon Law. London
: Longman, 1995, s. 47. Av�ak aj o tomto názve mô�eme tak trochu pochybovať
vzhľadom na to, �e Gracián mal vo svojej dobe a� príli� veľkú autoritu na to, aby
sa jeho nasledovníci odvá�ili jeho dielo nazývať ináč, ako by ho pôvodne pomeno-
val autor. Porovnaj FILO, V. Stručný úvod do Graciánovho dekrétu. Bratislava :
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 1995, s. 5. U� koncom
12. storočia sa pre toto dielo ustálil názov Decretum Gratiani, často len Decretum.
Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo katolické. Praha : Právnická jednota, 1887,
s. 36.

 5 Gracián odkazoval najčastej�ie na pápe�ské dekretálie, uznesenia v�eobecných
i významných partikulárnych koncilov, ale tie� na Sväté Písmo a svetské autority
rímskeho a germánskeho práva. Je samozrejmé, �e vlastným prameňom práva
v dekréte sú iba cirkevno-právne kánony (capita), ktorými Gracián dokazuje svoje
tvrdenia. Nepatria k nim teda ani dicta Gratiani, rovnako ako rubricae a inscrip-
tiones. Súčasťou dekrétu sú i niektoré glosy, pochádzajúce od neskor�ích vyklada-
teľov dekrétu. Tieto v�ak rovnako nemô�eme za pramene práva pova�ovať (vý-
nimku v tomto prípade predstavuje dielo Glossa Ordinaria). Porovnaj HRDINA,
A. Kanonické právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2002, s. 40.

 6 Pod týmto pojmom máme teda na mysli krátke teoretické výroky, v ktorých autor
prezentuje nejakú právnu zásadu alebo interpretuje pramene práva. Ide teda o akýsi
výklad kánonického práva, ktorému za podklad slú�ia výňatky z prameňov. Porov-
naj RITTNER, E. Cirkevní právo katolické. Praha : Právnická jednota, 1887, s. 38.
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clesiastica či jednoducho De causis, sa delí na 36 káuz. Autor v nich rie�i
najmä prípady, ktoré boli najčastej�ie príčinami sporov a súdnych konaní.
Tieto kauzy Gracián uvádza najskôr súhrnne a potom body, od ktorých závisí
rozhodnutie, predkladá oddelene vo forme otázok (quaestiones).7 Ka�dá kau-
za sa teda delí na otázky a otázky na kánony. Ide o najobsiahlej�iu časť diela,
ktorá pozostáva z 2 576 kapitol. Tretia časť, známa tie� pod názvom De con-
secratione (De sacramentis), sa delí na päť di�tinkcií (distinctiones) a tie e�te
na kapitoly (capita). Pozostáva z 396 kapitol.8

Keď�e Graciánov dekrét zostavil súkromný vedec, ide v jeho prípade len
o súkromné akademické dielo a výroky v ňom obsiahnuté majú z právneho
hľadiska len natoľko váhu, nakoľko ju mali od svojho pôvodcu, teda e�te
pred tým, ne� sa dostali do dekrétu.9 Ka�dé miesto v ňom tak musíme preve-
rovať samostatne, či je vôbec predpisom právnym, alebo či ide len o súkrom-
ný názor cirkevného spisovateľa. Napokon musíme platnosť jednotlivých
prameňov skúmať aplikáciou princípu �lex posterior derogat legi priori�.10
Z tohto dôvodu napokon dekrét stratil na cene vydaním neskor�ích úradných
zbierok. Aj bez tejto kvalifikácie sa v�ak táto zbierka ujala tak vo vede, ako
aj v praxi, a to dokonca aj vo fóre Rímskej kúrie.11 Graciánov dekrét by sme
teda vo v�eobecnosti mohli charakterizovať ako prvú vecne usporiadanú,

                                                          
 7 Tieto sa ďalej delia e�te na canones a capita. Porovnaj RITTNER, E. Cirkevní

právo katolické. Praha : Právnická jednota, 1887, s. 37.
 8 Čo sa týka spôsobu citovania, spočiatku sa Graciánov dekrét citoval začiatočnými

slovami kánonu s dodatkom �in decretis�. Neskôr sa v�ak pou�íval jednoduch�í
spôsob citovania, a teda: v prvej časti sa udalo číslo kánonu a di�tinkcie, napríklad
c. 1. D. 56; v druhej časti sa udalo číslo kánonu, kauzy (causae) a otázky (quaes-
tionis), napríklad c. 29. C 17. qu. 4; v tretej časti sa citovalo rovnakým spôsobom
ako v prvej časti, len�e kvôli rozlí�eniu sa e�te k citácii pridávalo �de consecratio-
ne�, napríklad c. 1. D. 1 de cons. V star�ích právnych zbierkach sa namiesto čísla
toho-ktorého kánonu uvádzal i jeho nadpis: napríklad c. Presbyterorum filios 1. D.
56. Porovnaj RITTNER, E. Cirkevní právo katolické. Praha : Právnická jednota,
1887, s. 40.

 9 Túto zásadu jasne vyslovil aj pápe� a vynikajúci kánonista Benedikt XIV. (1740 �
1758). Gracián ako súkromná osoba toti� nedisponoval v cirkvi zákonodarnou prá-
vomocou, a teda nemohol dať svojmu dielu a v ňom obsiahnutým výrokom zákon-
nú autoritu. Porovnaj FILO, V. Stručný úvod do Graciánovho dekrétu. Bratislava :
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK, 1997, s. 27.

10 HRDINA, A. Kanonické právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2002, s. 40.
11 KASAN, J. Prameny cirkevního práva (Dějinný vývoj). Praha : Katedra historicko-

právní na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě, 1952, s. 26.
Veľa kánonistov na základe toho zastáva názor, �e aj keď dekrét ako celok nemal
silu zákona, niektoré jeho časti ju neskôr získali cestou právnej obyčaje (per con-
suetudinem iuridiacam). Porovnaj HRDINA, A. Kanonické právo. Praha : Eurolex
Bohemia, 2002, s. 41.
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právnickou metódou spracovanú, obsahom úplnú zbierku kánonického prá-
va.12 Aj preto sa naň mô�eme pozerať ako na vyvrcholenie prvého obdobia
dejín kánonického práva (ius antiquum), ktoré trvalo viac ne� jedno tisícro-
čie.13 Tvorí prvú časť Corpus Iuris Canonici.

2. Liber Extra (Dekretálie Gregora IX.)

Po Graciánovom dekréte bolo zostavených mno�stvo nových kánonicko-
právnych zbierok, čo malo opätovne za následok skomplikovanie jednoznač-
nosti celého právneho systému. V tejto situácii bolo preto nevyhnutné ich
zjednotenie a najmä diferencovanie platných noriem od noriem neplatných.
Túto funkciu plnilo po určitý čas predov�etkým tzv. päť starobylých kom-
pilácií (quinque compilationes antiquae)14, ktoré viacerí kánonisti pova�ovali
za prípravu prvej komplexnej, univerzálnej, oficiálnej a výlučnej zbierky. Na
tento čin sa podujal pápe� Gregor IX. (1227 � 1241), ktorý bol �tudentom
a neskôr aj učiteľom na Bolonskej univerzite.15 Podľa jeho plánu mala byť
zbierka usporiadaná tak, aby neobsahovala nič nadbytočné, postačovala na
vyrie�enie akejkoľvek kánonicko-právnej kauzy, odstraňovala odporujúce si
normy predchádzajúcich zbierok a bola svojou matériou stručná a jasná.16

Výsledok snáh Gregora IX. je dodnes známy pod názvom Liber Extra.
Hlavné práce na zbierke zveril pápe� v roku 1230 profesorovi práv na Bolon-
skej univerzite, Rajmundovi z Peňafortu (! 1275). Úloha, ktorú mu stano-
vil, spočívala v zostavení systematickej zbierky, doplnenej o jeho vlastné
dekretálie. Rajmundova práca v�ak nebola výlučne činnosťou kompilátor-

                                                          
12 PEJ�KA, J. Cirkevní právo I. (Ústavní právo cirkevní). Semily : Nákladem vlast-

ním, 1932, s. 25.
13 Kardinál Pietro Gasparri vo svojom predhovore k tomuto zákonníku o dekréte pí�e,

keď ho porovnáva s dovtedaj�ími zbierkami, �e �... ich Graciánov dekrét v�etky
takmer odsunul do zabudnutia�. Porovnaj Predhovor ku Kódexu kánonického prá-
va z roku 1917 od Pietra Gasparriho.

14 V skutočnosti v�ak vzniklo enormné mno�stvo zbierok takéhoto charakteru. Z nich
v�ak práve spomínaných päť vyučovala (i glosovala), spolu s Graciánovým dekré-
tom, bolonská �kola. V�etky tieto kompilácie pochádzali z prelomu 12. a 13. storo-
čia a obsahovali preva�ne pápe�ské dekretálie. Porovnaj MRKÝVKA, P. � VESE-
LÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno : Masarykova univerzita,
1992, s. 40 � 41.

15 Niektorí autori v tomto kroku Gregora IX. v�ak videli skôr manifestáciu vrcholné-
ho absolutizmu pápe�skej moci, ktorá sa mala odraziť v novom jednotnom a vý-
lučnom zákonníku, ktorý by platil výlučne z pápe�skej moci. Porovnaj KRAJČI, J.
Historické pramene a v�eobecné normy cirkevného práva. Banská Bystrica : UMB
PF, 1997, s. 10.

16 Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím
k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 52.
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skou. Pápe� mu toti� udelil splnomocnenie vylúčiť z dekretálií historické
predhovory, odporujúce si normy a menej u�itočné výklady, ktoré nemali po-
vahu prameňa práva (partes decisae).17 Rajmund vzal za základ svojej práce
päť starobylých kompilácií a texty Gregora IX. Takýmto spôsobom vznikla
Compilatio Sexta seu Nova, tzv. Liber Extra (extra Decretum Gratiani),
v skratke X,18 ktorú pápe�, spolu s promulgačnou bulou Rex Pacificus z 5.
septembra 1234, zaslal univerzitám v Bologni a Parí�i. Keď�e predstavuje
zbierku úradnú, v�etky v nej obsiahnuté dekretálie (autentické i sfal�ované)
majú silu zákona.

Jej hodnota v�ak spočívala najmä v skutočnosti, �e i�lo o prvú zbierku
výlučnú, a teda ňou boli zásadne derogované v�etky dekretálie, ktoré nie sú
obsiahnuté buď v nej samotnej, alebo v Graciánovom dekréte19. Pápe� Gre-
gor IX. jej publikovaním pre budúcnosť zakázal zostavovať ďal�ie súkromné
zbierky bez súhlasu Apo�tolskej stolice.20 Liber Extra pozostávala z piatich

                                                          
17 Rajmund v�ak pri svojej práci za�iel tak ďaleko, �e mnohokrát skracoval texty zá-

konov, uvádzajúc len samotné nariadenie, s vypustením prípadu, ktorého sa týkalo.
Rajmundovi bolo udelené navy�e i splnomocnenie rozdeliť určitú dekretáliu podľa
obsahu na viac dielov pod rôzne rubriky, s ponechaním začiatočných slov, a teda
arengy, s poznámkou �et i�, t. j. et infra. Takýmto spôsobom bol zní�ený najmä
historicko-vedecký význam tejto zbierky. Porovnaj PEJ�KA, J. Církevní právo I.
(Ústavní právo církevní). Semily : Nákladem vlastním, 1932, s. 28 � 29. Rajmund
tie� viaceré dekretálie, ktoré mali len miestny alebo osobitný význam, zmenil na
predpisy v�eobecné. Porovnaj KASAN, J. Prameny církevního práva (Dějinný vý-
voj). Praha : Katedra historicko-právní na Římskokatolické Cyrilometodějské bo-
hoslovecké fakultě, 1952, s. 29. Medzery, ktoré v práve existovali, Rajmund vypĺ-
ňal prostredníctvom vy�iadania si nového rozhodnutia od pápe�a. Nejasnosti alebo
nezrovnalosti star�ích zbierok tak pápe� priamo opravoval vydaním potrebnej kon-
�titúcie, čo je v zbierke poznamenané pri príslu�nej matérii poznámkou �Gregorius
IX.�. Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pramenů poznání kanonického práva s při-
hlédnutím k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství,
1967, s. 53.

18 Ide o skratku od slova �extra�, keď�e Gregorova zbierka bola jedinou �liber extra
decretum�. Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo katolické. Praha : Právnická
jednota, 1887, s. 44.

19 Z tohto dôvodu nemô�eme túto zbierku označiť za úplne exkluzívnu, keď�e neob-
sahovala celé právo a zachovala v platnosti i Decretum Gratiani. Porovnaj MR-
KÝVKA, P. � VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno : Ma-
sarykova univerzita, 1992, s. 42.

20 Svoju vôľu vyjadril pápe� v spomínanej promulgačnej bule slovami: �Volentes
igitur, ut hac tantum compilatione universi utantur in iudiciis et in scholis, distric-
tius prohibemus, ne quis praesumat aliam facere absque auctoritate sedis aposto-
licae speciali.� (��elajúc si, aby v�etci pou�ívali len túto zbierku pri súdoch
a v �kolách, zakazujeme čo najprísnej�ie, aby sa nikto neopová�il vytvoriť inú
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kníh, ktoré sa ďalej členili na tituly a kapitoly.21 Najvýznamnej�ím prame-
ňom zbierky boli pápe�ské dekretálie Graciánom opomenuté. Ostatné texty
autor čerpal najmä z apo�tolských kánonov, v�eobecných (predov�etkým
Tretieho a �tvrtého lateránskeho) i partikulárnych koncilov, spisov cirkev-
ných Otcov a cirkevných spisovateľov.22 Zbierka obsahuje tie� mnohé výro-
ky rímskeho a germánskeho práva a pripojených je k nej aj 11 autentických
právnych zásad (regulae iuris).23 Predstavuje druhú časť Korpusu kánonické-
ho práva.24

3. Liber Sextus (Zbierka Bonifáca VIII.)

Po vydaní zbierky Gregora IX. boli nové dekretálie do nej priraďované
pod príslu�ný titul, ktorý sa týkal predmetnej matérie. Druhou úradnou kom-
piláciou v poradí sa stala zbierka Liber Sextus, ktorej u� samotný názov pou-
kazuje na snahu o pokračovanie v �týle a nadväznosti na predchádzajúcu
kompiláciu.25 Spracovaná bola pred rokom 1298 na podnet pápe�a a vynika-
júceho právnika Bonifáca VIII. (1294 � 1303). Obsahuje pápe�ské dekretálie
od Gregora IX. (od roku 1234) a� po jeho vlastné dekretálie. Nájdeme v nej
                                                                                                                            

zbierku bez dovolenia Apo�tolskej Stolice.�) Porovnaj PEJ�KA, J. Církevní právo
I. (Ústavní právo církevní). Semily : Nákladem vlastním, 1932, s. 28.

21 I�lo o usporiadanie zavedené autorom Prvej starobylej kompilácie (Compilatio
Prima) Bernardom z Pavie (Papiensis, ! 1213). Konkrétne i�lo o tieto heslá: iudex
(o prameňoch práva a cirkevnej hierarchii), iudicium (o súdoch a cirkevnom súd-
nom procese � okrem trestného procesu), clerus (o �ivote a povinnostiach duchov-
ných a rehoľníkov), sponsalia alebo connubia (zásnuby či man�elstvo, t. j. o práve
man�elskom) a crimen (o práve trestnom). Knihy boli rozčlenené podľa titulov,
ktoré opisovali stručne obsiahnutú matériu (rubriky), a tie sa e�te delili na kapitoly,
ktoré odkazovali na svoj pôvod a zdroj, z ktorého čerpali. Táto zbierka obsahuje
celkovo 185 titulov a 1 961 kapitol. Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo kato-
lické. Praha : Právnická jednota, 1887, s. 43.

22 MRKÝVKA, P. � VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno :
Masarykova univerzita, 1992, s. 42.

23 BU�EK, V. Učebnice dějin práva církevního I. Praha : V�ehrd, 1946, s. 89.
24 V citáciách sa označujú Gregorove dekretálie písmenom X (niekedy tie� slovami

�apud Gregorium�) s udaním čísla kapitoly, knihy a titulu, obyčajne tie� s udaním
rubriky: teda napríklad c. 23 X de sponsalibus et matrimoniis IV. 1. To vlastne
znamená dvadsiata tretia kapitola v prvom titule �tvrtej knihy, ktorá sa zaoberá zá-
snubami a man�elstvom. Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo katolické. Praha :
Právnická jednota, 1887, s. 44.

25 Aj ďal�í nasledovníci pápe�a Gregora IX. ohlasovali vydanie nových autentických
zbierok. Tri takéto vyhlásil pápe� Inocent IV. (1243 � 1254), jednu Gregor X.
(1271 � 1276) a jednu tie� Mikulá� III. (1277 � 1280). Tieto zbierky boli riadnou
promulgáciou priradené k Liber Extra. Porovnaj MRKÝVKA, P. � VESELÁ, R.
Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno : Masarykova univerzita, 1992, s. 42.
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tie� uznesenia Prvého a Druhého lyonského koncilu (r. 1245 a r. 1247) a na
záver 88 právnych zásad preva�ne rímskoprávneho pôvodu (De regulis iuris),
spísaných bolonským profesorom rímskeho práva Dinom Mugellanom
(! 1303).26 Liber Sextus27 je zbierkou úradnou a výlučnou28 a je technicky
najpln�ím dodatkom súboru Corpus Iuris Canonici, ktorého tretiu časť pred-
stavuje.29

                                                          
26 Keď�e tieto boli publikované spolu so zbierkou, majú povahu zákona. Porovnaj

BU�EK, V. Učebnice dějin práva církevního I. Praha : V�ehrd, 1946, s. 90. Viace-
ro kánonistov v�ak zastáva názor, �e v prípade týchto právnych regúl ne�lo o záko-
ny, keď�e boli k Liber Sextus iba jednoducho pripojené a neboli teda súčasťou jej
normatívneho textu. Bli��ie k tejto problematike pozri napríklad: KINCL, J. Dicta
et regulae iuris aneb právnické mudrosloví latinské. Praha : Karolinum, 1990; FI-
LO, V. Kánonické právo (Úvod a prvá kniha). Bratislava : Rímskokatolícka boho-
slovecká fakulta UK, 1997, s. 158-167 a HRDINA, A. Prameny ke studiu kanonic-
kého práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Ale� Čeněk, 2007, s. 63-69.

27 Aj táto zbierka sa opäť skladá z piatich kníh podľa systematiky Liber Extra. Po-
dobne sa tie� ďalej člení na tituly a kapitoly (titulov je 76, kapitol 359). Obdobné
je tie� pou�ívanie prameňov v tejto zbierke. Jej autori � učenci (neskor�í kardináli)
ako embrunský arcibiskup Viliam Mandagoto (Guilielmus de Mandagoto ! 1321),
beziersky biskup Berengar Fredoli (! 1323) a vicekancelár pápe�skej kúrie Ri-
chard Petronius zo Sienny (! 1314) v�ak e�te viac pozmenili star�ie zákony ne�
autor zbierky Liber Extra. Mnohokrát toti� nevypustili len znenie prípadu, ale na
viacerých miestach zmenili dokonca i pôvodný text zákona. Porovnaj RITTNER,
E. Církevní právo katolické. Praha : Právnická jednota, 1887, s. 45. Tento zbor mal
tie� výslovnú právomoc meniť partikulárne právo vyplývajúce z dekretálie či kon-
�titúcie na právo v�eobecné. Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pramenů poznání kano-
nického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní
nakladatelství, 1967, s. 57. Napriek uvedeným nedostatkom takmer v�etci káno-
nisti pova�ujú túto kompiláciu po formálnej stránke za kvalitnej�iu ne� Liber Ex-
tra. Porovnaj BU�EK, V. Učebnice dějin práva církevního I. Praha : V�ehrd, 1946,
s. 90.

28 Promulgovaná bola zaslaním univerzitám v Bologni a Parí�i promulgačnou bulou
Sacrosanctae Romanae Ecclesiae z 3. marca 1298. Bula túto zbierku opisovala ako
autentickú a exkluzívnu. Podľa nej teda naďalej mali platiť len dekretálie a ostatné
pramene, ktoré sa nachádzali u Graciána a v zbierkach Liber Extra a Liber Sextus,
spolu s dekretáliami, ktoré Liber Sextus výslovne zachoval v platnosti (tzv. decre-
tales reservatae). Porovnaj HRDINA, A. Kanonické právo. Praha : Eurolex Bohe-
mia, 2002, s. 44.

29 Zbierka Bonifáca VIII. sa cituje ako c. 1, I, 16 in VI, t. j. caput 1, libri I, tituli 16 in
Sexto. Porovnaj MRKÝVKA, P. � VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonic-
kého práva. Brno : Masarykova univerzita, 1992, s. 43.
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4. Clementinae Constitutiones (Klementíny)

Klementíny predstavujú päťdielnu zbierku, ktorá vznikla v roku 1313
z podnetu pápe�a Klementa V. (1305 � 1314). Táto obsahuje dekretálie Kle-
menta V., dve dekretálie jeho predchodcov a uznesenie pätnásteho ekume-
nického snemu vo Vienne (1311 � 1312). Klement ju zverejnil v konzistóriu
kardinálov a v roku 1314 bola zaslaná s cieľom promulgácie univerzitám
v Parí�i a Orléans.30 Klement v�ak umrel predtým, ne� zbierka dorazila na
miesto určenia, čo spôsobilo vznik pochybností o jej platnosti. Jeho nástupca,
pápe� Ján XXII. (1316 � 1334),31 ich rozptýlil jej opätovným vyhlásením
(bulou Quoniam Nulla Sanctio z 25. októbra. 1317) a znovuzaslaním univer-
zitám v Bologni a Parí�i.32 Aj Klementíny sú zbierkou úradnou a čo sa tohto
týka, poslednou do roku 1917.33 Pri kolízii noriem Klementíny derogujú
normy v predchádzajúcich zbierkach, keď�e v�ak ide o zbierku nevýlučnú,
ponecháva v platnosti dekretálie vydané po kolekcii Liber Sextus (v rokoch
1298 � 1305), aj keď ich sama neobsahuje.34 Aj z tohto dôvodu sa pre ňu ne-

                                                          
30 S určitosťou bol v Parí�i nájdený text buly Cum Nuuper, ktorou mala byť zbierka

promulgovaná. Porovnaj MRKÝVKA, P. � VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin
kanonického práva. Brno : Masarykova univerzita, 1992, s. 43.

31 Taktie� vynikajúci právnik. U pápe�ov Bonifáca VIII. a Klementa V. zastával
miesto právneho poradcu. Mal ukončené právnické i lekárske vzdelanie. Porovnaj
KRAJČI, J. Historické pramene a v�eobecné normy cirkevného práva. Banská
Bystrica : UMB PF, 1997, s. 11.

32 V tomto prípade i�lo v�ak u� o pozmenené (revidované) vydanie tejto zbierky,
keď�e po jej prvej edícii v nej boli odhalené určité machinácie s právnymi textami.
I�lo najmä o pripisovanie rozhodnutí pápe�a Klementa V. rozhodnutiam v�eobec-
ného koncilu. V promulgačnej bule k tejto kompilácii preto Ján XXII. očisťuje
meno svojho predchodcu, postihuje machinátorov a na dôkaz pravosti ju nazýva
ako Liber Septimus. Podľa Michala toti� u� Klement V. za svojho �ivota zistil ma-
chinácie v textoch zbierky, a tak nariadil likvidáciu vydaných exemplárov a súčas-
ne začal pracovať na revidovanom vydaní. Toto vy�lo a� po jeho smrti a promul-
gované bolo pápe�om Jánom XXII. spomínanou bulou Quoniam Nulla Sanctio.
Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím
k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 58.

33 Ak teda neberieme do úvahy prvú časť Bulária Benedikta XIV. (1740 � 1757)
a Akty Apo�tolskej Stolice (Acta Apostolicae Sedis) za Pia X. (1903 � 1914) od
roku 1909. Porovnaj HRDINA, A. Kanonické právo. Praha : Eurolex Bohemia,
2002, s. 44. Neskor�ie dekretálie boli (podobne ako v prípade zbierky Gregora IX.)
pridávané pod príslu�né tituly do predchádzajúcich zbierok. Táto kompilácia tak-
tie� znamenala koniec éry bohatej pápe�skej legislatívnej činnosti formou dekretá-
lií. Porovnaj BRUNDAGE, J. A. Medieval Canon Law. London : Longman, 1995,
s. 198.

34 Práve svojou nevýlučnosťou sa táto zbierka lí�i od ostatných. Takto napríklad aj
bula Unam Sanctam Bonifáca VIII. z r. 1302, hoci bola touto zbierkou opomenutá,
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ujal názov Liber Septimus. Jej skutočného autora nepoznáme, av�ak spraco-
vaná bola jednoznačne podľa vzoru Gregorovej a Bonifácovej zbierky.35

Tvorí �tvrtú časť Korpusu kánonického práva.36

5. Extravagantes (Extravaganty Jána Chappuiseho)

Po Klementínach boli pápe�ské dekretálie pripájané buď k Liber Sextus
(poprípade ku Klementínam), alebo z nich boli tvorené men�ie súkromné
zbierky. Z týchto �voľných� predpisov zostavil francúzsky právnik, parí�sky
knihovník Ján Chappuis okolo roku 1500 dve súkromné zbierky, ktoré na-
zval extravagantes, t. j. blúdiace (mimo zbierky úradnej). Prvá z nich � sys-
tematická Extravagantes Domini Joannis Papae XXII. (Extravaganty Jána
XXII.)37 obsahuje 20 dekretálií tohto pápe�a (1315 � 1324) opatrených glo-
sami.38 Druhá � Extravagantes Communes (V�eobecné extravaganty)39 ob-
sahuje v tradičnom päťdielnom členení40 74 pápe�ských dekretálií vydaných

                                                                                                                            
nestratila platnosť. Táto bula bola neskôr zahrnutá do zbierky Extravagantes
Communes. Porovnaj PEJ�KA, J. Církevní právo I. (Ústavní právo církevní). Se-
mily : Nákladem vlastním, 1932, s. 29.

35 Skladá sa teda z piatich kníh, ktoré sa delia na 52 (v niektorých rukopisoch 60) ti-
tulov a 106 kapitol. Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo katolické. Praha :
Právnická jednota, 1887, s. 46.

36 Klementíny sa citujú c. 5, II, 12 in Clem., t. j. caput 5, libri II, tituli 12 in Clemen-
tinis. Porovnaj MRKÝVKA, P. � VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonické-
ho práva. Brno : Masarykova univerzita, 1992, s. 43.

37 Táto malá súkromná zbierka bola pôvodne dokončená v chronologickom usporia-
daní u� medzi rokmi 1325 a 1327 Zenzelinom de Cassanis (! 1354), ktorý k nej
napísal aj glosy. Zenzelinus, pôvodne profesor kánonického a civilného práva na
univerzite v Montpellier, sídlil v čase prác na tejto zbierke v pápe�skej kúrii
v Avignone. Táto zbierka bola v�ak zrejme významne ovplyvnená i malou súk-
romnou zbierkou obsahujúcou dekretálie pápe�a Jána XXII. z roku 1325 od Vilia-
ma z Montlezun (Guilielmus de Monte Lauduno, ! 1343), profesora kánonického
práva v Toulouse. Porovnaj BRUNDAGE, J. A. Medieval Canon Law. London :
Longman, 1995, s. 55, 56, 199.

38 Pozostávala zo 14 titulov, ktoré obsahovali 26 kapitol, a publikovaná bola spolu so
Zenzelinovou glosou. Extravaganty Jána XXII. sa citujú c. 5, 14 in Extravag. Io-
ann. XXII., t. j. caput 5, tituli 14 in Extravagantibus Ioannis XXII. Porovnaj MR-
KÝVKA, P. � VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno : Ma-
sarykova univerzita, 1992, s. 43.

39 Táto zbierka bola dokončená v roku 1506. Porovnaj KA�NÝ, J. Metoda v kano-
nickém právu. In Revue církevního práva 1/07. Praha : Společnost pro církevní
právo, 2007, s. 11.

40 Zbierka obsahuje 43 titulov a 74 kapitol. Päťdielne členenie bolo zachované na-
priek tomu, �e v dekretáliách vydaných v dobe zbierkou sledovanou nebol vydaný
nijaký zákon z oblasti man�elského práva. �tvrtú knihu preto označuje iba nadpis



HTI č. 5/2011

51

v období od Liber Sextus (r. 1298) do Klementa V. (1298 � 1305) a od Kle-
mentín (r. 1313) do pontifikátu Sixta IV. (1471 � 1484).41 Keď�e v prípade
týchto zbierok ide o diela súkromné, je nutné pri nich skúmať platnosť jed-
notlivých dekretálií s pou�itím princípu �lex posterior derogat priori�.42 Od
tohto času boli Extravaganty Jána Chappuiseho pravidelne pridávané ako
piata časť do vydaní Corpus Iuris Canonici.

Zbierka Corpus Iuris Canonici ako prameň kánonického práva

Podľa vzoru legistov, ktorí od 16. storočia nazývali Justiniánov Kódex,
Digesta, In�titúcie a Novely ako Corpus Iuris Civilis, označovali kánonisti
analogicky súhrn vy��ie charakterizovaných piatich zbierok ako Corpus Iuris
Canonici (Ecclesiastici).43 Prvý Korpus kánonického práva bol vydaný u�
v roku 1500 Jánom Chappuisem, av�ak v tomto prípade ne�lo o ucelený zá-
konník. Práce na takomto kódexe sa začali a� z iniciatívy pápe�a Gregora
XIII. (1572 � 1585), ktorý poveril touto úlohou kardinálov Flavia Orsiniho
(! 1581), Francesca Alciatiho (! 1580) a Antonia Carafu (! 1591), ktorí po
konzultáciách s kardinálom Dominikom Pinelliom (! 1611) zvolali zbor tri-
dsiatich piatich právnikov, známych ako �correctores romani�.44 Ich úlohou
bolo pripraviť na podklade star�ích rukopisov nové jednotné právnické dielo.
                                                                                                                            

Liber quartus vacat. Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo katolické. Praha :
Právnická jednota, 1887, s. 48.

41 Extravagantes Communes sa citujú c. 1, I, 8 in Extravag. com., t. j. caput 1, libri I,
tituli 8 in Extravagantibus communibus. Porovnaj MRKÝVKA, P. � VESELÁ, R.
Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno : Masarykova univerzita, 1992, s.
43.

42 HRDINA, A. Kanonické právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2002, s. 45.
43 Decretum Gratiani bolo prirovnávané k Digestam, Liber Extra ku Kódexu, Liber

Sextus a Klementíny k Novelám. Porovnaj KASAN, J. Prameny církevního práva
(Dějinný vývoj). Praha : Katedra historicko-právní na Římskokatolické Cyrilome-
todějské bohoslovecké fakultě, 1952, s. 35. Prvýkrát sa pomenovanie Corpus Iuris
Canonici objavilo zrejme na Kostnickom koncile (1414 � 1418), vtedy prirodzene
v rozsahu od Graciánovho dekrétu po Klementíny. Na Bazilejskom koncile (1431
� 1449) sa zase hovorilo o �reservatio in corpore iuris�. Po roku 1500 boli ako
piata a posledná časť pridané Extravaganty Jána Chappuiseho. Porovnaj HRDINA,
A. Kanonické právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2002, s. 45.

44 V tomto prípade i�lo len o obnovenie tejto komisie pápe�om Gregorom XIII. Pr-
výkrát sa rímski korektori, ako komisia kardinálov, právnikov a pomocníkov, toti�
zi�li u� v roku 1566 predov�etkým s cieľom prác na zbierke Decretum Gratiani.
Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím
k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 42, 62.
Podľa Rittnera zase komisia rímskych korektorov pracovala nepretr�ite od roku
1566 a� do roku 1582. Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo katolické. Praha :
Právnická jednota, 1887, s. 39.



HTI č. 5/2011

52

Revidovať mali teda star�ie zbierky, ako aj pôvodný Corpus Iuris Canonici
z roku 1500. V takto �očistených� zbierkach bolo Gregorom XIII. (potvr-
dzujúcou kon�titúciou Cum pro Munere z 1. júla 1580) zakázané pod sank-
ciou exkomunikácie čokoľvek dopĺňať (corpus clausum) alebo meniť.45 Prá-
ce v�ak pokračovali ďalej a smerovali k zostaveniu naozaj kvalitného
kódexu. No výsledky tohto sna�enia napokon výrazne zaostali za očakáva-
niami.46 Gregor XIII. v�ak napriek tomu udelil kon�titúciou Emendationem
z 5. júna 1582 súhlas na úradné súborné vydanie revidovaných a v roku 1580
schválených zbierok.47

Keď�e Korpus nebol promulgovaný ako zákonník, ponechal si naďalej
charakter zbierky práva. Ka�dá zo zahrnutých kompilácií si tak podr�ala
svoju pôvodnú povahu, a teda súkromné zbierky zostali naďalej súkromnými
dielami. Vo vzťahu jednotlivých častí korpusu bolo nutné pri kolízii noriem
pou�iť zásadu �lex posterior derogat priori�. Liber Extra derogovala odpo-
rujúce normy Graciánovho dekrétu, Liber Sextus ru�ila normy zbierky Liber
Extra a Dekrétu, Klementíny derogovali normy Dekrétu a zbierok Liber Ex-
tra a Liber Sextus; Extravaganty ru�ili odporujúce normy v�etkých predchá-
dzajúcich častí korpusu. Túto zásadu bolo nutné pou�iť i pre vzťah noriem
vnútri súkromných zbierok (t. j. Dekrétu a Extravagánt), nie v�ak pri zbier-
kach úradných (t. j. Liber Extra, Liber Sextus a Klementíny), preto�e ich
predpisy fingovali súčasné vydanie. V tomto prípade bolo pri ich kolízii nut-
né pou�iť v�eobecné právne zásady, vychádzajúce z teórie práva, o tzv. anti-
nómii.48

Od druhej polovice 17. storočia sa vo vydaniach Corpus Iuris Canonici
začali objavovať dva dodatky, a to: učebnica Institutiones Iuris Canonici,

                                                          
45 Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím

k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 42.
Gregor XIII. v úvode k tomuto rímskemu vydaniu priamo pí�e: �... Iubemus igitur,
ut quae emendata et reposita sunt, omnia quam diligentissime retineantur, ita ut
nihil addatur, mutetur aut imminuatur.� (�... teda rozkazujeme, aby to čo bolo
odobraté a odlo�ené, v�etko čo najsvedomitej�ie nech je zachované, tak aby sa nič
nepridalo, nezmenilo ani neubralo.�)

46 Nedostatky v práci rímskych korektorov sa stali e�te zjavnej�ími po viacerých ve-
deckých kritikách neskor�ieho obdobia. Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo
katolické. Praha : Právnická jednota, 1887, s. 39.

47 Toto v poradí u� sedemnáste vydanie je dnes známe tie� ako oficiálne �rímske�
vydanie. Vo v�eobecnosti v�ak nie je pova�ované za veľmi vydarené. Porovnaj
GEROSA, L. Právo Cirkvi. Pre�ov : Petra, 2005, s. 61. Táto edícia e�te nemala
v názve �corpus iuris�, keď�e ten sa v jednotlivých vydaniach objavuje a� od 17.
storočia. Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo katolické. Praha : Právnická jed-
nota, 1887, s. 49.

48 HRDINA, A. Kanonické právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2002, s. 46.
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ktorú na rozkaz pápe�a Pavla IV. (1555 � 1559) usporiadal podľa vzoru Jus-
tiniánových in�titúcií49 v roku 1563 profesor Ján Pavol Lancelotti z Perugie
(! 1590), a súkromná zbierka Liber Septimus Decretalium50 od Petra Matú-
�a z Lyonu (Pierre Mathieu, Petrus Mathaeus, ! 1621) z roku 1591. Okrem
týchto dvoch zbierok bývajú ku Korpusu kánonického práva pre lep�iu pre-
hľadnosť a praktickej�ie pou�ívanie jednotlivých zbierok pripájané tie� rôzne
indexy, obsahy či praktické poznámky.51 V jednotlivých vydaniach korpusu
býva súbor zbierok buď dvojzväzkový, z ktorých prvý tvorí Graciánov dekrét
a druhý ostatné zbierky, jednozväzkový, pod súborným titulom Corpus Iuris
Canonici, alebo trojzväzkový, v ktorom prvý zväzok tvorí Graciánov dekrét,

                                                          
49 Zbierka je teda rozdelená na tri časti: osoby (persones), veci (res), �aloby (actio-

nes). Tieto sú obsiahnuté v �tyroch knihách, ktoré sa ďalej delia na tituly a paragra-
fy. Dielo bolo dokončené a� za pápe�a Pia IV. (1559 � 1565), keď bolo tie� vyda-
né s pápe�ským odporučením pod titulom Institutiones Iuris Canonici, Quibus Ius
Pontificium Singulari Methodo Libris Quatuoe Comprehenditur. Zbierka v�ak na
sklamanie autora nebola pápe�om schválená a ponechala si tak len súkromný cha-
rakter. Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pramenů poznání kanonického práva s při-
hlédnutím k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství,
1967, s. 63.

50 Spracovaná je podľa vzoru gregoriánskych dekretálií do piatich kníh a obsahuje
dekretálie od Chappuisových Extravagánt, a teda od pápe�a Sixta IV. (1471 �
1484) do pápe�a Sixta V. (1585 � 1590). Zahrnuté sú tu tie� niektoré dekretálie,
ktoré boli Chappuisovou zbierkou opomenuté. Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pra-
menů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského. Praha
: Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 65. O neveľkej hodnote tejto zbierky
hovorí tie� skutočnosť, �e v roku 1623 bola daná na Index zakázaných kníh. Po-
rovnaj FILO, V. Kánonické právo (Úvod a prvá kniha). Bratislava : Rímskokato-
lícka bohoslovecká fakulta UK, 1997, s. 27.

51 Porovnaj RITTNER, E. Církevní právo katolické. Praha : Právnická jednota, 1887,
s. 51. K niektorým častiam zbierok obsiahnutých v Korpuse kánonického práva
bývajú v niektorých vydaniach pridávané ďal�ie dodatky. K Decretum Gratiani sú
to najčastej�ie: Arbor Consanguinitatis et Affinitatis, Canones Poenitentiales ex
Summa Aurea, Canones Apostolorum a Tabula vel Margarita Decreti (tvorí index
k dekrétu). K Dekretáliám Gregora IX. bývajú priraďované: Arbor Consanguinita-
tis et Affinitatis, index dekretálií a prehľadná tabuľka matérie jednotlivých kníh
a titulov. Ku Klementínam sa spravidla priraďuje schéma titulu o patronátnom
práve. K Extravagantám Jána XXII. sa na ich začiatok zaraďuje predhovor, regu-
lae cancellariae Apostolicae, decisiones Rotae Romanae a výklady niektorých
dekretálií. K Extravangates Communes sa pridáva zvyčajne predhovor od Hiero-
nyma Clara, právnika a apo�tolského pronotára. Porovnaj MICHAL, J. Dějiny
pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského.
Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 64.
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druhý Dekretálie Gregora IX. a tretí zvy�né zbierky.52 Za najlep�ie vydanie
je vo v�eobecnosti pova�ovaná edícia Emila Alberta Friedberga Corpus Iuris
Canonici, I � II, editio Lipsiensis secunda, 1879 � 1881. Toto vydanie, čo sa
týka Graciánovho dekrétu, sa opiera o priame skúmanie jeho rukopisov
a kvalitou predstihlo i vydanie rímskych korektorov. Znenie dekretálií vy-
chádza zase bezprostredne z textu korektorov.53

Význam Corpus Iuris Canonici pre platné právo

Význam Korpusu kánonického práva pre platné právo spočíva predov�et-
kým v jeho interpretačnej hodnote. Podobne toti� ako v prípade Kódexu ká-
nonického práva z roku 191754, aj pri platnom kódexe sa má brať pri výklade
kánonov obsahujúcich staré právo do úvahy historické, dnes u� neplatné prá-

                                                          
52 Porovnaj MICHAL, J. Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím

k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 64.
53 BU�EK, V. Učebnice dějin práva církevního I. Praha : V�ehrd, 1946, s. 93. Toto

vydanie je k dispozícii vo forme skenovaného výtlačku na internetovej stránke:
http://mdz.bib-bvb.de/digbib/gratian/text/. K reprintovej verzii v dvojzväzkovej
podobe pozri: Corpus Iuris Canonici. � Editio Lipsiensis secunda / post Aemilii
Ludouici Richteri curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanae fidem
recognouit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg. New Jersey : The
Lawbook Exchange, Ltd. Union, 2000. K anglickej verzii prvých dvadsiatich di�-
tinkcií Graciánovho dekrétu bli��ie pozri: GRATIAN. The Treatise on Laws with
the Ordinary Gloss. Washington : The Catholic University of America Press, 1993.
K slovenským prekladom uká�ok zo zbierky Corpus Iuris Canonici pozri: BEŇA,
J. Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Práv-
nickej fakulty Univerzity Komenského, 2007, s. 193-259; k českým: HRDINA, A.
Prameny ke studiu kanonického práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Ale�
Čeněk, 2007, s. 37-74.

54 Porovnaj kán. 6, 1 CIC 1917. Na základe zásady obsiahnutej v kán. 6, 4, ak by no-
vý kánon opakoval len star�í predpis, a to či u� ex integro alebo aspoň ex parte, je
nevyhnutné brať zmysel zákona v rozmere interpretácie práva starého. Porovnaj
PEJ�KA, J. Církevní právo I. (Ústavní právo církevní). Semily : Nákladem vlast-
ním, 1932, s. 37-38. V pochybnostiach, či sa určitá časť kódexovej normy lí�i od
star�ieho práva, kódex ponecháva v platnosti právo star�ie. Porovnaj kán. 6, 4 CIC
1917. Treba povedať, �e takmer v�etky kánony tohto kódexu boli vytvorené na zá-
klade star�ieho práva. Veľké mno�stvo noriem pochádzajúcich zo star�ieho práva
tak mohlo a malo byť interpretované aj v rozmedzí interpretácie noriem zbierky
Corpus Iuris Canonici. Nadväznosť týchto noriem a ich transformáciu do platného
práva by sme mohli logicky odôvodniť skutočnosťou, �e platný latinský kódex
predstavuje novým �ivotným podmienkam prispôsobené prepracovanie Kódexu
kánonického práva z roku 1917 v duchu ekleziológie Druhého vatikánskeho kon-
cilu (1962 � 1965).
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vo.55 Konkrétne podľa kánonu 6 § 2 CIC 1983 treba tieto kánony interpreto-
vať s ohľadom na kánonickú tradíciu.56 Ak by sme sa bli��ie pozreli na
tento pojem, vo v�eobecnosti by sme ho mohli charakterizovať ako právne
a zákonodarné dedičstvo cirkvi ako celku. Tradícia i�la toti� od začiatku ruka
v ruke s vývojom katolíckej cirkvi a práve do nej sa postupom času premietal
celkový duch tohto vývoja, ktorý ovplyvňuje podobu kánonického práva vo
v�etkých jeho aspektoch dodnes. Podľa znenia apo�tolskej kon�titúcie Jána
Pavla II. (1978 � 2005) Sacrae Disciplinae Leges z 25. januára 1983, ktorou
bol vyhlásený v súčasnosti platný Kódex kánonického práva, je zrejmé, �e
pod týmto pojmom dnes rozumieme v�etko staré i nové, vychádzajúce od
apo�tolov cez Otcov z evanjeliovej zvesti, v�estranne neporu�ene uvedené do
nových �ivotných okolností.57 Dôle�itou súčasťou kánonickej tradície sa
stala tie� zbierka Corpus Iuris Canonici. Keď�e viaceré kánony platného la-
tinského kódexu majú svoj základ v tejto kompilácii, vykladať ich treba prá-
ve v rozmedzí interpretácie jej kánonov.

Z hľadiska interpretačnej hodnoty Korpusu kánonického práva by sme
v�ak mohli spomenúť tie� súbor výkladových pravidiel obsiahnutých
v právnych regulách (regulae iuris) zbierok Liber Extra (r. 1234) a Liber
Sextus (r. 1298). Keď�e tieto reguly sa ako súčasť Korpusu kánonického prá-
va nikdy nestali zákonmi58, z toho dôvodu nemohli byť ani zru�ené derogač-
nými dolo�kami Kódexu kánonického práva z roku 1917 či Kódexu kánonic-
kého práva z roku 1983. Podľa platného kódexu má byť právne relevantný
prípad � ak nie je upravený zákonom alebo právnou obyčajou � rozhodnutý
mimo iného za pou�itia v�eobecných právnych zásad, t. j. per analogiam iu-
ris.59 Pod pojem v�eobecné zásady práva mô�eme zaradiť najmä právne re-

                                                          
55 Porovnaj kán. 6 § 1 CIC 1983. Porovnaj tie� kán. 6 CCEO.
56 �Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam

canonicae traditionis habita.� Kán. 6, § 2 CIC 1983. Porovnaj tie� kán. 2 CCEO.
57 Porovnaj znenie apo�tolskej kon�titúcie Sacrae Disciplinae Leges pápe�a Jána

Pavla II. z roku 1983.
58 Bli��ie som sa touto problematikou zaoberal VLADÁR, V. Vzťah cirkevného prá-

va k rímskemu právu. In MACH, P. � NEMEC, M. � PEKARIK, M. (ed.). Ius ro-
manum schola sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám. Trnava :
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, s. 449-486.

59 �Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum
aut consuetudo, cuasa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in si-
milibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurispruden-
tia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia.� (�Ak
o nejakej veci chýba výslovný predpis univerzálneho alebo partikulárneho zákona
alebo zvyk, kauzu, ak nie je trestná, treba rozrie�iť s prihliadnutím na zákony, vy-
dané v podobných prípadoch, na v�eobecné zásady práva, uplatňované s kánonic-
kou miernosťou, na právnu vedu, na prax Rímskej kúrie a na spoločnú a stálu
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guly obsiahnuté v zbierke Liber Sextus60, ktoré je mo�né pou�iť aj pri inter-
pretácii platného kánonického práva. Spomínané právne reguly sú dodnes
v úradnej praxi v katolíckej cirkvi pou�ívané a predstavujú výborného sprie-
vodcu pri nále�itom pochopení a aplikácii kánonicko-právnych noriem. Táto
skutočnosť je zrejmá najmä z rozhodnutí Rímskej Roty a Apo�tolskej Signa-
túry, ktoré priamo a dôsledne v určitých prípadoch odkazujú na právne reguly
i právo obsiahnuté v star�ích zbierkach.

Záver

Zbierka Corpus Iuris Canonici sa podobne ako Graciánov dekrét nikdy
nedočkala svojej promulgácie ako úradnej a exkluzívnej zbierky. Ponechala
si teda len charakter právnej kompilácie a takýmto spôsobom prakticky pla-
tila a� do roku 1917, keď bola nahradená prvou kodifikáciou práva latinskej
cirkvi. Keď�e i�lo o najvýznamnej�í prameň tohto právneho systému po ob-
dobie viac ne� �tyroch storočí, je pochopiteľné, �e z hľadiska star�ích prame-
ňov práve táto zbierka najvýraznej�ím spôsobom ovplyvnila aj podobu prvé-
ho kódexu a sukcesívne tie� kódexu platného. Okrem právnickej hodnoty
tohto diela v�ak mo�no vyzdvihnúť taktie� skutočnosť, �e popri dejinách
právnych in�titútov či prameňov obsahuje tie� históriu samotnej právnej ve-
dy. Aj z toho dôvodu ju mo�no označiť za jeden z najdôle�itej�ích medzní-
kov cirkevného dejinného vývoja a dne�ný charakter kánonického práva si
bez jej existencie vari ani nie je mo�né predstaviť. Skúmanie tejto kompilácie
je aj dnes stále opodstatnené, keď�e exegéza jej niektorých pramenných
miest poukazuje okrem viacerých osobitostí tohto právneho systému tie� na
spôsob vývoja vzťahov medzi cirkvou a jednotlivými �tátmi, ktoré sú aj
v dne�nej spoločnosti nanajvý� aktuálne.

Ako sme videli v predchádzajúcom výklade, napriek zru�eniu v�etkých
zákonov, ktoré odporovali predpisom kodifikačných právnych diel latinskej
cirkvi, a teda i noriem obsiahnutých v Korpuse kánonického práva, nebolo
star�ie právo celkom zbavené významu ani pre �túdium kánonického práva,
ani pre úradnú prax. Dôle�itú úlohu malo toti� star�ie právo naďalej zohrávať
pri interpretácii kánonov týchto kódexov. Bolo by teda omylom myslieť si, �e
právo latinskej cirkvi je aj dnes redukované len na platný Kódex kánonického

                                                                                                                            
mienku odborníkov.�). Kán. 19 CIC 1983. Platný Kódex kánonického práva
v tomto prípade pou�íva takmer rovnaké slová ako Kódex kánonického práva z ro-
ku 1917 v kánone 20. Porovnaj tie� kán. 1501 CCEO.

60 Túto skutočnosť potvrdzujú i renomované komentáre k platnému Kódexu kánonic-
kého práva. Porovnaj HRDINA, I. A. 700 let od promulgace sbírky dekretálů Bo-
nifáce VIII. In Revue církevního práva 1/00. Dostupné na:
http://spcp.prf.cuni.cz/15-20/hrdina15.htm.
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práva a mimokódexové právo.61 Jednotlivé kódexové normy toti� vôbec ne-
�ijú osamotené, keď�e ich slová majú význam, ktorý musíme chápať vo
svetle takmer dvetisícročného právneho vývoja,62 ktorého pevnou a neod-
deliteľnou súčasťou sa stala aj zbierka Corpus Iuris Canonici. Tento prameň
mal v�ak svoj význam aj pre právo svetské, keď�e obsahoval tie� viaceré
predpisy, ktoré mali povahu rýdzo civilných noriem.63 Najvýznamnej�í vplyv
takýmto spôsobom Korpus kánonického práva zaznamenal najmä na odvetvia
práva správneho, občianskeho procesného, trestného a medzinárodného.64

Recenzent: doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

VLADÁR, Vojtech. The Meaning of Corpus Iuris Canonici for Valid Canon
Law. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 3, 2011, No. 5, p. 41-57.

The compilation Corpus Iuris Canonici had represented the main source of
Canon Law de facto from the time of its enclosing approximately about the year
1500, de iure from the time of its approbation by the pope Gregory XIII. in the y-
ear 1580, until the promulgation of first Latin Code of Canon Law in the year
1917. Even though we can not identify this compilation as official or exclusive it
had influenced the development of this legal system for more than four hundred
centuries and contributed considerably to the constitution of the present form of
above mentioned legal system. The meaning of Corpus of Canon Law, compri-
sing of five individual compilations, can not be reduced only to the standard of
material source of law from the point of view of valid law since the valid Code
refers to the older law and to its possible application on concrete legal causes in-
directly. The main goal of this article is to point out individual stages of deve-
lopment of this compilation, its characterization and the way of its application as
the positive law, not forgetting to mention its meaning for valid Canon Law.

                                                          
61 Mimokódexové právo tvorí súhrn právnych noriem nachádzajúcich sa v osobit-

ných predpisoch, ktoré z rôznych dôvodov nie sú súčasťou kódexov. Ide predo-
v�etkým o rôzne pápe�ské apo�tolské kon�titúcie upravujúce obyčajne určité �peci-
fické oblasti spoločenských vzťahov v katolíckej cirkvi. Porovnaj NEMEC, M.
Základy kánonického práva. Bratislava : Iura Edition, 2001, s. 12.

62 Podobné je to aj v prípade Kódexu kánonov východných cirkví (Codex Canonum
Ecclessiarum Orientalium). V tomto prípade je v�ak nevyhnutné brať ohľad pre-
dov�etkým na staré právo východných cirkví. Porovnaj kán. 2 CCEO.

63 Najmä kánonický proces a man�elské cirkevné právo malo najväč�í vplyv na tento
vývoj. Porovnaj BU�EK, V. Učebnice dějin práva církevního I. Praha : V�ehrd,
1946, s. 95. Ako príklad by sme z pohľadu územia dne�ného Slovenska mohli
spomenúť zbierku uhorského obyčajového práva Opus Tripartitum (r. 1514) od
�tefana Verböczyho (" 1541), v ktorej podľa vzoru kánonického i rímskeho práva
okrem iného rie�il otázky derogácie zákona, obyčajového práva či �tatútov.

64 Porovnaj MRKÝVKA, P. � VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonického prá-
va. Brno : Masarykova univerzita, 1992, s. 44.
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PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN

Abstrakt

Témou článku je právo Indií � �panielske koloniálne právo, teda právny sys-
tém vytvorený pre potreby �panielskych zámorských kolónií, označovaných
termínom Indie, pričom mohlo ísť o právo vytvorené orgánmi s legislatívnou
právomocou, sídliacimi tak v �panielsku, ako aj v Indiách, a tie� o miestne oby-
čajové právo �panielskych kolónií. Článok pribli�uje miesto práva Indií v kom-
plikovaných právnych pomeroch �panielskych zámorských kolónií, druhy jeho
formálnych prameňov, ale najmä jeho historický vývoj a významnej�ie právne
pamiatky.

PUCHOVSKÝ, Ján. Právo Indií � prvý hispanoamerický právny systém. In
HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011, č. 5, s. 58-74.

Úvod

Právo Indií... Tento pojem znie nezainteresovanému stredoeurópskemu
čitateľovi zrejme zvlá�tne. Čo si pod ním predstaviť? Má súvis s indickým
subkontinentom? Ale prečo potom právo Indií a nie právo Indie? Realita je
v�ak úplne iná. Je v�eobecne známe, �e pôvodných obyvateľov amerického
kontinentu nazývame Indiánmi, aj keď väč�ina z nich nikdy Indiu nenav�tí-
vila. Známe je aj to, �e toto pomenovanie dostali na základe omylu Kri�tofa
Kolumba, ktorý si pri objavení Ameriky myslel, �e doplával do Indie.
A v tomto omyle spočíva aj dôvod toho, prečo �panieli svoje zámorské koló-
nie, nachádzajúce sa preva�ne na území dne�nej Latinskej Ameriky, nazvali
termínom Indie (Indias). Právo Indií bolo teda právom �panielskych zámor-
ských kolónií.1 Po �panielsky sa označuje ako derecho indiano. Doslovný
                                                          
 1 Medzi �panielske zámorské kolónie, ktoré existovali v 15. a� 19. storočí, zaraďu-

jeme rozsiahle územia na americkom kontinente (značná časť Ju�nej Ameriky,
väč�ina Strednej Ameriky vrátane Mexika a viacerých karibských ostrovov a tie�
rozsiahle územia na juhozápade a juhu dne�ných Spojených �tátov amerických),
ázijské súostrovie Filipíny a viaceré tichomorské ostrovy (napr. Guam). Pre pod-
robnej�ie vymedzenie územia �panielskych zámorských kolónií a charakteristiku
ich vzťahu k materskej krajine pozri článok: PUCHOVSKÝ, Ján. Ústredné orgány
správy �panielskych zámorských kolónií v 16. a� 19. storočí. In HISTORIA ET
THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 80-92.
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preklad tohto pojmu je indické právo. Keby sme v�ak pou�ívali tento pojem,
pomýlilo by to čitateľskú verejnosť. Preto sa ako najvhodnej�í preklad javí
práve termín právo Indií.

Pojem právo Indií (derecho indiano) sa v �panielskojazyčnej odbornej li-
teratúre pou�íva v dvoch významoch � v �ir�om a v u��om zmysle. V �ir�om
zmysle pojem právo Indií označoval celý právny poriadok �panielskych ko-
lónií, ktorý pozostával z práva Indií v u��om zmysle, z kastílskeho práva
aplikovaného v �panielskych kolóniách, z obyčajového práva domorodého
obyvateľstva a zo (v pomerne malej miere aplikovaného) �panielskeho ne-
kastílskeho práva. V tomto článku budeme termín právo Indií chápať v u�-
�om zmysle � ako �panielske koloniálne právo, teda právny systém upravujú-
ci (na rozdiel od kastílskeho práva) len otázky týkajúce sa �panielskych
zámorských kolónií, pričom mohlo ísť o právo vytvorené orgánmi s legisla-
tívnou právomocou, sídliacimi tak v �panielsku, ako aj v Indiách, a tie�
o miestne obyčajové právo �panielskych kolónií s výnimkou obyčajového
práva domorodého obyvateľstva.2

V tomto článku sa budeme venovať tomuto prvému hispanoamerickému
právnemu systému z hľadiska jeho miesta v komplikovaných právnych po-
meroch �panielskych zámorských kolónií i druhov prameňov práva, ale naj-
mä si priblí�ime jeho historický vývoj a významnej�ie právne pamiatky.

1. Miesto práva Indií v právnom poriadku �panielskych zámorských
kolónií

Právo platné v �panielskych zámorských kolóniách malo komplikovanú
�truktúru. Na ich území platilo súčasne niekoľko právnych systémov. Tromi
základnými právnymi systémami platnými súčasne v �panielskych zámor-
ských kolóniách boli kastílske právo (derecho castellano), ktoré bolo plat-
ným právom Kastílie ako materskej krajiny týchto kolónií, ďalej právo Indií
(derecho indiano) ako právo vytvorené len pre potreby �panielskych kolónií
a indiánske obyčajové právo (derecho consuetudinario indígena). Okrem
nich sa v Indiách v men�ej miere aplikovalo aj �panielske nekastílske právo,
či�e právne normy iných častí �panielska ako Kastílie � napr. baskické právo.
Ďal�ím právnym poriadkom aplikovaným v �panielskych kolóniách bolo ká-
nonické právo Katolíckej cirkvi, ktorého početné normy boli obsiahnuté aj vo
viacerých zbierkach kastílskeho práva i práva Indií. �tát tie� v prípade nie-
ktorých právnych vzťahov výslovne ustanovil, �e sa budú spravovať norma-
                                                          
 2 Táto definícia termínu právo Indií v �ir�om a v u��om zmysle vychádza z prác:

MENACHO CHIOK, Luis Pedro. El Derecho Indiano. In
http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/eco/derecho-indiano-concepto-y-
caracteristicas.htm (2007-09-01); BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Perua-
no. Lima : Edigraf S.A., 1985, s. 276, 280-281.
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mi kánonického práva Katolíckej cirkvi.3 Okrem toho treba upozorniť na
skutočnosť, �e nie v�etky normy práva Indií boli jednotné pre celú �panielsku
zámorskú koloniálnu rí�u, a preto treba rozli�ovať regionálne právo Indií
platné v jej určitom regióne a spoločné právo Indií platné v celých �paniel-
skych Indiách.4

Aký bol vzájomný vzťah medzi týmito právnymi systémami? V akých
prípadoch sa malo aplikovať kastílske právo, v akých právo Indií, kedy in-
diánske obyčajové právo a kedy niektorý z ďal�ích spomenutých právnych
systémov? Túto otázku rie�ili normy kastílskeho práva aj práva Indií. Ak od-
hliadneme od aplikácie indiánskeho obyčajového práva v určitých sférach �i-
vota príslu�níkov indiánskych komunít a od veľmi obmedzenej aplikácie
�panielskeho nekastílskeho práva, bol tento problém rie�ený na princípe
vzťahu generálnych a �peciálnych právnych noriem (lex generalis a lex spe-
cialis). A� na určité výnimky, o ktorých bude reč ďalej, platil v �panielskom
koloniálnom práve tento systém: Na prvom mieste sa malo pou�iť miestne
regionálne právo Indií. Ak daný právny vzťah neupravovalo, malo sa subsi-
diárne pou�iť právo susedného regiónu. V prípade, �e ani to neobsahovalo
úpravu daného právneho vzťahu, malo sa aplikovať spoločné právo Indií.5 Ak
úpravu daného právneho vzťahu neobsahovalo regionálne ani spoločné právo
Indií, aplikovali sa naň normy kastílskeho práva.6

Spomínané výnimky tvorili normy kastílskeho práva, ktoré sa v Indiách
neaplikovali subsidiárne ako lex generalis, ale primárne. Mohlo sa tak stať
len v prípadoch, o ktorých to výslovne ustanovovalo platné právo. Príkladmi
kastílskych právnych predpisov, ktoré v kolóniách pôsobili primárne, a nie
subsidiárne, boli Ordenanzas Militares (Vojenské nariadenia), Ordenanzas
generales de la Armada (V�eobecné nariadenia o vojenských námorných si-
lách) atď.7

S určitým zjednodu�ením mo�no v rámci právneho poriadku �panielskych
zámorských kolónií rozlí�iť oblasti právnych vzťahov, ktoré boli podrobne
upravené právom Indií, a právne odvetvia, v ktorých sa preva�ne aplikovali
normy kastílskeho práva. Francisco José del Solar k tomu uvádza, �e normy
                                                          
 3 Kráľovský výnos z 12. júla 1564 napríklad ustanovil, �e man�elskoprávne vzťahy

sa majú spravovať podľa pravidiel prijatých na Tridentskom koncile. (BASADRE
AYULO, Jorge. Historia del Derecho. Tomo II. Lima : [s.n.], 2001, s. 170.)

 4 K tomu pozri BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf
S.A., 1985, s. 279.

 5 Porovnaj BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A.,
1985, s. 279.

 6 Porovnaj BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A.,
1985, s. 282.

 7 K tomu pozri BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf
S.A., 1985, s. 282.
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práva Indií boli preva�ne verejnoprávne a upravovali predov�etkým politické,
administratívne a trestnoprávne zále�itosti, čo v�ak neznamená, �e by neexis-
tovalo aj súkromné právo Indií.8 O prevahe verejnoprávnych noriem v práve
Indií hovorí aj Federico Geng Delgado.9 V práve Indií bola veľmi podrobne
upravená oblasť správneho a finančného práva, ako aj cirkevné zále�itosti
rie�ené normami kánonického práva.10 Právo Indií sa tie� podrobne venovalo
úprave právneho postavenia Indiánov, ktorých sa na jednej strane sna�ilo
ochrániť pred svojvôľou a útlakom kolonizátorov11, na druhej strane v�ak le-
galizovalo určité formy vykorisťovania Indiánov, ako bola napr. mita12 v ba-
niach. Naopak, v oblasti súkromného práva bolo právo Indií slab�ie rozvinu-
té. Základné in�titúty, ako boli rodina, vlastníctvo atď., sa spravovali podľa
noriem kastílskeho práva. Právo Indií v oblasti súkromného práva malo ka-
zuistický charakter, teda jeho �peciálne normy upravovali len niektoré oso-
bitné problémy. Ostatné veci sa riadili podľa kastílskeho práva, ak odhliad-
neme od pou�ívania �panielskeho nekastílskeho práva a indiánskeho
obyčajového práva.13

2. Druhy prameňov práva platného v �panielskych zámorských
kolóniách

Formálnymi prameňmi písaného práva platného v �panielskych zámor-
ských kolóniách boli: zákon (ley)14, nariadenie (ordenanza), opatrenie (provi-

                                                          
 8 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Lima

: Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 34.
 9 GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima : Ediciones Ju-

rídicas, 2005, s. 169.
10 Porovnaj BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A.,
1985, s. 274.

11 O vznik legislatívy ochraňujúcej Indiánov sa zaslú�ili bojovníci za práva indián-
skeho obyvateľstva v �panielskych kolóniách, z ktorých najslávnej�ím bol biskup
v mexickom Chiapase � dominikán Bartolomé de las Casas (1474 � 1566), ktorý
mal pomerne veľký vplyv na �panielskych kráľov. Legislatíva ochraňujúca Indiá-
nov sa, �iaľ, v kolóniách často nedodr�iavala. U� samotný fakt jej existencie v�ak
pre Indiánov predstavoval pozitívum, keď�e sa mohli na súdoch domáhať práv,
ktoré im z nej vyplývali, čo sa aj mnohokrát stalo.

12 Termín mita pochádza z rí�e Inkov, kde označoval verejné práce vykonávané prí-
slu�níkmi ľudu. Tento inkský in�titút prevzali v koloniálnom období �panieli � i�lo
o verejné práce, ktoré museli vykonávať Indiáni.

13 BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A., 1985, s. 276.
14 V tomto prípade ide o zákon vo vlastnom zmysle slova. V �ir�om zmysle sa za zá-

kony v Indiách pova�ovali aj rôzne iné typy prameňov práva: pragmatické sankcie,
opatrenia, výnosy, dekréty atď. (K tomu pozri MENACHO CHIOK, Luis Pedro. El
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sión), kráľovský výnos (real cédula, real orden), kráľovský dekrét (real dec-
reto), listina (carta), pragmatická sankcia (pragmática sanción), obe�ník (or-
den circular), rozhodnutie (auto, resolución, sentencia) a �tatút (estatuto,
constitución).15 Popri tejto legislatíve platilo v Indiách aj obyčajové právo.
Mohlo ísť o právne obyčaje kastílske, hispanoamerické, �panielske nekastíl-
ske a o obyčajové právo indiánskeho obyvateľstva. V období conquisty16 boli
významnými prameňmi práva aj capitulaciones, teda zmluvy conquistado-
rov17 s korunou, repartos de tierras e indios � rozdelenie pôdy a Indiánov
vykonávané conquistadormi, ako aj requerimientos � výzvy na podrobenie sa
�panielskemu kráľovi čítané domorodým panovníkom a náčelníkom, ktorých
neuposlúchnutie bolo zámienkou pre následný útok na Indiánov.18

3. Periodizácia dejín práva Indií

Právo Indií začalo vznikať v období objavenia Ameriky výpravou Kri�to-
fa Kolumba. Časť právnych historikov19 pova�uje za jeho prvé právne pa-
miatky súbor piatich búl pápe�a Alexandra VI. z roku 1493, nazývaný Ale-
xandrovské buly (Las Bulas Alejandrinas). Iní autori20 pova�ujú za začiatok
dejín práva Indií u� uzavretie Capitulación de Santa Fe � zmluvy medzi
Kri�tofom Kolumbom a Katolíckymi kráľmi Fernandom Aragónskym a Isa-
bel Kastílskou zo 17. apríla 1492 o financovaní a iných zále�itostiach jeho
prvej výpravy, počas ktorej sa podarilo objaviť Ameriku. Dejiny práva Indií,
ktoré sa začali koncom 15. storočia, rozdeľujú právni historici na niekoľko
období.

                                                                                                                            
Derecho Indiano. In: http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/eco/derecho-
indiano-concepto-y-caracteristicas.htm (2007-09-01).)

15 TAMAYO HERRERA, José. Nuevo compendio de Historia del Perú. Lima : [s.n.],
1985, s. 104; SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo
segundo). Lima : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 35; ASSEN GUERRA, Percy.
Derecho Indiano. In http://www.telser.com.pe/assen/indio.htm (2006-06-30).

16 Slovo conquista znamená v �panielčine dobytie, podmanenie si, podrobenie si.
V tomto článku sa termín conquista pou�íva v �pecifickom význame � na označe-
nie dobytia území v zámorí �panielmi.

17 �panielskych dobyvateľov
18 BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A., 1985, s.

241-242, 244; GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Li-
ma : Ediciones Jurídicas, 2005, s. 140-141.)

19 Napríklad SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo se-
gundo). Lima : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 29;

20 Napríklad GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima :
Ediciones Jurídicas, 2005, s. 126.
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Francisco José del Solar � vychádzajúc z členenia, ktorého autorom je Ni-
ceto Alcalá Zamora21 � rozdeľuje dejiny práva Indií na tri obdobia: 1) úvodné
obdobie (época del prologo), ktoré sa začalo vydaním búl Alexandra VI.
v roku 1493 a končí sa promulgáciou Nových zákonov (Leyes Nuevas) v roku
1542; 2) obdobie textu (época del texto), nazývané tie� obdobím legislatív-
nych aktivít (época de la legislación), začínajúce sa kompilačnými a syste-
matizačnými aktivitami Juana de Ovando vo sfére práva Indií, ktoré vyvr-
cholili vydaním Ovandovho kódexu (Código Ovandino) v roku 1571, a trva-
júce do konca 17. storočia, keď bola vydaná najvýznamnej�ia zbierka �pa-
nielskych koloniálnych zákonov � Recopilación de Leyes de los Reinos de las
Indias (Rekopilácia22 zákonov kráľovstiev Indií) z roku 1680; 3) záverečné
obdobie (época del epílogo), ktoré zahŕňa 18. storočie a končí sa promulgo-
vaním prvej �panielskej ústavy � známej ako Ústava z Cádizu � v roku 1812
a jej následným odvolaním kráľom Fernandom VII. v roku 1814.23 Táto pe-
riodizácia má svoje klady aj zápory. Kladom je, �e zreteľne rozli�uje tri svo-
jím zameraním skutočne odli�né obdobia vývoja tohto právneho systému.
Nedostatkom tejto periodizácie je v�ak fakt, �e prvá etapa sa končí v roku
1542, ale druhá sa začína a� na prelome �esťdesiatych a sedemdesiatych ro-
kov 16. storočia. V dôsledku toho vzniká vákuum skoro tridsiatich rokov, a to
aj napriek tomu, �e v tomto období vzniklo niekoľko zbierok (kompilácií)
práva Indií. Jej druhým nedostatkom je vymedzenie konca záverečného ob-
dobia dejín práva Indií promulgovaním Ústavy z Cádizu v roku 1812 a jej ná-
sledným odvolaním zo strany kráľa Fernanda VII. v roku 1814 napriek tomu,
�e v roku 1819 vzniká zbierka platného koloniálneho práva Catálogo de Mat-
raya.

Iné členenie ponúka Federico Geng Delgado. Hlavným medzníkom jeho
periodizácie dejín práva Indií sú kompilačné a systematizačné aktivity Juana
de Ovando v oblasti koloniálneho práva na prelome �esťdesiatych a sedem-
desiatych rokov 16. storočia. Preto dejiny práva Indií rozdeľuje na dve zá-
kladné obdobia � 1) predovandovské obdobie (etapa preovandina), ktoré sa
začína uzavretím Capitulación de Santa Fe a končí sa vymenovaním Juana
de Ovando za vizitátora Rady pre Indie v roku 1567; 2) postovandovské ob-
dobie (etapa postovandina), v rámci ktorého rozli�uje etapu postovandov-
ských rekopilácií a 18. storočie, ktoré bolo pre neho epochou komentárov

                                                          
21 Niceto Alcalá Zamora (1877 � 1949) bol v rokoch 1931 � 1936 prezidentom �pa-

nielskej republiky.
22 Termín rekopilácia (�pan. recopilación) označoval v práve Indií aj v kastílskom

práve zbierku právnych predpisov.
23 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 11-14.
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a dopĺňania Recopilación z roku 1680, pričom sa zmieňuje aj o kompilačných
snahách vo sfére práva Indií na konci 18. storočia.24

Jorge Basadre Grohmann rozdelil vo svojej významnej práci Historia del
Derecho Peruano (Dejiny peruánskeho práva) matériu dejín koloniálneho
práva tak, �e venoval osobitnú kapitolu prameňom práva v období conquisty,
ďal�iu rekopiláciám 16. a 17. storočia (pričom za prvý pokus o koordináciu
zákonov Indií pova�uje u� Leyes Nuevas z roku 1542) a do osobitnej kapitoly
vyčlenil koloniálnu legislatívu 18. a 19. storočia.

Na rozdiel od predchádzajúcich troch peruánskych autorov člení �paniel-
sky právny historik Francisco Tomás y Valiente dejiny práva Indií na �tyri
obdobia. Prvé nazýva úvodnou etapou a vymedzuje jeho trvanie od roku
1492 do roku 1511. Charakterizuje ho ako roky, keď �panieli e�te nepoznali
rozsah teritórií, ktoré začali objavovať, pričom nemali e�te jasnú predstavu,
ako organizovať svoje panstvo a kolonizáciu. Druhým obdobím jeho periodi-
zácie je tzv. kritická etapa (1511 � 1566), počas ktorej sa polemizovalo
o právach ovládnuť nové územia a vykorisťovať ich obyvateľov. Revidovali
sa základné koloniálne in�titúcie a diskutovalo sa o legitimite �panielskej
prítomnosti v Indiách.25 Napriek týmto debatám vznikala početná koloniálna
legislatíva, a to tak v �panielsku (najmä na pôde významného ústredného or-
gánu koloniálnej správy � Rady pre Indie26), ako aj v samotných kolóniách
(kde boli tvorcami právnych predpisov miestne orgány s legislatívnou prá-
vomocou27). Tretie obdobie nazýva Francisco Tomás y Valiente etapou kon-
solidácie práva Indií (1566 � 1700). Jeho začiatok vymedzuje rokom 1566,
keď zomrel biskup Bartolomé de las Casas, najslávnej�í (aj keď zďaleka nie
jediný) �panielsky zástanca Indiánov, ktorý sa zaslú�il aj o rozvoj legislatívy
na ich ochranu. V nasledujúcom roku začal Juan de Ovando svoju slávnu vi-
zitáciu Rady pre Indie, ktorá sa stala impulzom pre aktivity v oblasti kompi-
lácie obrovského celku predpisov práva Indií. Tie sa zavŕ�ili vydaním Reco-
pilación de Leyes de los Reinos de las Indias v roku 1680. Medzi rokmi 1566
a 1680 koloniálna legislatíva pribúdala, právnická vedecká literatúra v In-
                                                          
24 GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima : Ediciones Ju-

rídicas, 2005, s. 126-128.
25 K problematike týchto polemík pozri napr.: TOMÁS Y VALIENTE, Francisco.

Manual de Historia del Derecho Español. Madrid : Editorial Tecnos, 2010, s. 332-
337; GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edicio-
nes Jurídicas, 2005, s. 91-111.

26 Charakteristiku postavenia a právomocí Rady pre Indie mo�no nájsť napr. v člán-
ku: PUCHOVSKÝ, Ján. Ústredné orgány správy �panielskych zámorských kolónií
v 16. a� 19. storočí. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 80-92.

27 K problematike orgánov �panielskej koloniálnej správy pôsobiacich priamo v In-
diách pozri napr. monografiu PUCHOVSKÝ, Ján. Právne dejiny rí�e Inkov
a miestokráľovstva Peru. Bratislava : PraF UK, 2010, s. 130-183.
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diách28 pre�ívala svoj najväč�í rozkvet a právo Indií sa čoraz viac odli�ovalo
od svojho kastílskeho vzoru. Posledné � �tvrté obdobie v periodizácii Fran-
cisca Tomása y Valienteho sa začína v roku 1700, keď Habsburgovcov na
�panielskom tróne vystriedali Bourbonovci. S týmto obdobím sú spojené re-
formy koloniálnej správy, ale aj narastanie emancipačných snáh obyvateľov
kolónií, ktoré napokon viedli k ich osamostatneniu od �panielska v 19. storo-
čí.29

Napriek parciálnym rozdielom majú v�etky uvedené periodizácie spoloč-
né to, �e odli�ujú skor�ie obdobie vytvárania koloniálneho práva od obdobia,
keď sa okrem legislatívnej činnosti dbalo u� aj na systematizáciu a kompilá-
ciu právnych predpisov.

V súlade s tým a s prihliadnutím na odli�nosť právneho vývoja v 18. sto-
ročí a v 19. storočí mo�no teda dejiny práva Indií rozdeliť na tri základné ob-
dobia.

Prvé z nich mo�no charakterizovať ako etapu tvorby práva Indií, ktorá
e�te nebola sprevádzaná snahami o jeho systematizáciu.30 Jeho poslednou
významnej�ou právnou pamiatkou boli Leyes Nuevas z roku 1542.

Druhé obdobie bolo etapou, keď sa popri legislatívnej činnosti mimoriad-
ne plodne rozvíjali aktivity zamerané na kompiláciu a systematizáciu kolo-
niálneho práva, ktoré vyústili do tvorby významných zbierok koloniálnych
právnych predpisov. Prvou zbierkou tohto typu bola � podľa súčasného stavu
bádania � rekopilácia miestokráľa Nového �panielska Luisa de Velasco z ro-
ku 1552. Najslávnej�ou právnou pamiatkou tohto obdobia je monumentálna
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias z roku 1680 � najvýznam-
nej�ia zbierka �panielskej koloniálnej legislatívy, ktorej vydaním vyvrcholilo
druhé obdobie dejín práva Indií.

V treťom období 18. a 19. storočia kompilačné a systematizačné aktivity
v právnej sfére spočiatku utíchli. Vystriedali ich reformy v oblasti koloniálnej
ekonomiky a administratívy, presadzované bourbonovskou dynastiou. A�
v druhej polovici 18. storočia sa o�ivila kompilátorská činnosť vo sfére prá-
va. Nedosiahla v�ak u� intenzitu podobných aktivít v 16. a 17. storočí.

                                                          
28 Téme �panielskej koloniálnej právnickej literatúry sa podrobnej�ie venuje napr.

BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A., 1985, s.
285-321.

29 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho Español.
Madrid : Editorial Tecnos, 2010, s. 328.

30 Mo�no s výnimkou Leyes Nuevas z roku 1542, ktoré Jorge Basadre Grohmann po-
va�uje za prvý pokus o koordináciu koloniálnych zákonov, a preto je diskutabilné,
či ich vydanie e�te mo�no zaradiť do úvodného obdobia dejín práva Indií.
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4. Prvé obdobie dejín práva Indií

Na začiatku vývoja koloniálneho práva stoja Las Bulas Alejandrinas
(Alexandrovské buly) � súbor piatich búl pápe�a Alexandra VI. z roku 1493,
ktorými pridelil jednu časť Indií kastílskym kráľom a druhú časť panovníkom
Portugalska.31 Obe krajiny si následne hraničnú líniu medzi svojimi sférami
vplyvu modifikovali. Stalo sa tak zmluvou z Tordesillas v roku 1494. V dô-
sledku tohto rozhraničenia sa Brazília � objavená v roku 1500 � stala ako je-
diná časť Latinskej Ameriky kolóniou Portugalska.32 Alexandrovské buly sa
pre �panielskych učencov 16. storočia i neskor�ích období stali najvýznam-
nej�ím právnym titulom, slú�iacim na ospravedlnenie conquisty a kolonizácie
Ameriky. V súvislosti s touto témou vznikla teologicko-právna diskusia, či
pápe� týmito bulami udelil kastílskym kráľom politickú moc, alebo len du-
chovnú úlohu hlásateľov evanjelia. �panielsky �tát sa priklonil k prvej
z týchto dvoch interpretácií.33 Významným predstaviteľom druhého názoro-
vého prúdu bol biskup v mexickom Chiapase Bartolomé de las Casas. Pre
neho Alexandrovské buly kráľom poskytli len právo hlásať evanjelium Indiá-
nom, ale nie priamu moc nad nimi. Podľa neho sú Indiáni slobodní, mo�no na
nich pôsobiť len nenásilnými prostriedkami a iba ak sa dobrovoľne obrátia na
kresťanskú vieru, budú podriadení �panielskemu kráľovi, pričom v�etky voj-
ny vedené proti nim sú nespravodlivé.34

Prvý �panielsky koloniálny zákon bol vydaný 20. júna 1500. Kráľovským
výnosom bola vtedy uznaná sloboda Indiánov. Motívom na jeho vydanie bol
ilegálny predaj 21 zajatých Indiánov, privezených do �panielska Kri�tofom
Kolumbom. Zákon nariaďoval, aby títo Indiáni znova získali slobodu a vrátili
sa do Ameriky.35

Dňa 27. decembra 1512 kráľ Fernando Aragónsky promulgoval Leyes de
Burgos (Zákony z Burgosu), ktorých cieľom bola ochrana Indiánov pred
krutosťou kolonizátorov. Impulzom na ich vydanie sa stalo energické vystú-
penie dominikánskeho mnícha Antonia de Montesinos na obranu Indiánov na
ostrove Española36 pred krutým zaobchádzaním zo strany kolonizátorov v ro-

                                                          
31 BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A., 1985, s. 242.
32 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 40.
33 GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima : Ediciones Ju-

rídicas, 2005, s. 86 � 87.
34 Porovnaj TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho Es-

pañol. Madrid : Editorial Tecnos, 2010, s. 336.
35 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Lima

: Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 41.
36 Ide o �panielsky dobový názov ostrova, na ktorom sa dnes nachádza Dominikánska

republika a Haiti.
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ku 1511.37 Leyes de Burgos pozostávali z 32 zákonov. Zaväzovali conquista-
dorov a kolonizátorov re�pektovať ľudské práva pôvodných obyvateľov ko-
lónií.38

Ďal�ou právnou pamiatkou tohto obdobia bolo Provisión sobre descubri-
mientos (Opatrenie o objavoch), ktoré vydal �panielsky kráľ Carlos I.39 v ro-
ku 1526.40

Mimoriadne významným súborom koloniálnych zákonov v prvej polovici
16. storočia boli slávne Nariadenia pre správu Indií a dobré zaobchádzanie
a zachovanie Indiánov (Ordenanzas para la gobernación de las Indias y buen
tratamiento y conservación de los indios), označované aj ako Leyes Nuevas
(Nové zákony)41, ktoré vydal 20. novembra 1542 kráľ Carlos I. Ich duchov-
ným otcom bol u� spomínaný chiapasský biskup Bartolomé de las Casas.
Nové zákony upravovali činnosť Rady pre Indie, nimi bolo zriadené miesto-
kráľovstvo Peru42 i audiencia43 v Lime, ako aj tzv. pohraničná audiencia
v Strednej Amerike. Venovali sa aj rôznym ďal�ím otázkam koloniálnej
správy a zavádzali podstatné reformy v právnej úprave prác a tribútu Indiá-
nov, ako aj encomiend44 a proklamovali úplné zru�enie otroctva domorodcov.

                                                          
37 K tomu pozri TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho

Español. Madrid : Editorial Tecnos, 2010, s. 332-333.
38 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 42.
39 Tento panovník, známy tie� ako cisár Svätej rí�e rímskej národa nemeckého pod

menom Karol V., bol �panielskym kráľom v rokoch 1516 � 1556.
40 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 42.
41 Ich podrobnej�iu analýzu obsahuje napr. �túdia: OREJÓN MURO, Antonio. Anali-

sis de las Leyes Nuevas. In SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Pe-
ruano (Tomo segundo). Lima : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 104-117.

42 �panielska zámorská koloniálna rí�a sa členila na miestokráľovstvá. Ako prvé bolo
v roku 1535 zriadené miestokráľovstvo Nové �panielsko so sídlom v Mexiku
a ako druhé v roku 1542 miestokráľovstvo Peru so sídlom v Lime. V 18. storočí
k nim pribudli miestokráľovstvá Nová Granada a Río de la Plata.

43 Termín audiencia označoval významný kolegiátny orgán �panielskej koloniálnej
správy v Indiách. I�lo o kráľovské odvolacie tribunály predstavujúce najvy��iu
súdnu in�tanciu v �panielskych koloniálnych miestokráľovstvách. V niektorých
zále�itostiach pôsobili aj ako súd prvej in�tancie. Boli tie� dôle�itým administra-
tívnym orgánom. Na ich čele stál prezident audiencie.

44 Termín encomienda označoval spôsob vykorisťovania Indiánov, ktorý zaviedli
�panielski kolonizátori vo svojich amerických dŕ�avách v 16. storočí. Princípom
encomiendy bolo, �e sa encomenderom (dr�iteľom encomiendy) zverovali Indiáni
na určenom území pod ochranu s povinnosťou zabezpečiť ich evanjelizáciu. Za
odmenu mali právo na tribút od Indiánov. Ten mohol mať formu drahých kovov,
poľnohospodárskych a iných výrobkov i práce. V praxi sa v�ak encomenderi vo
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Obsahovali aj ustanovenie na ochranu černochov pri vykonávaní práce.45 Po
potlačení povstania peruánskych encomenderov, vedených Gonzalom Pizar-
rom, ktorí sa nevedeli zmieriť s ustanoveniami Nových zákonov zameranými
na podstatné obmedzenie a postupnú likvidáciu systému encomiend, boli No-
vé zákony zmiernené v ich prospech.

5. Obdobie kompilácie a systematizácie práva Indií

V druhej polovici 16. storočia sa začalo druhé obdobie dejín práva Indií,
pre ktoré bola charakteristická kompilácia a systematizácia koloniálnych
právnych predpisov.

U� v päťdesiatych a �esťdesiatych rokoch 16. storočia vzniklo niekoľko
čiastkových zbierok koloniálnych právnych predpisov, ako boli rekopilácia
miestokráľa Nového �panielska Luisa de Velasco (1552), rekopilácia proku-
rátora audiencie v Mexiku Antonia Maldonada, nazvaná Repertorio de las
cédulas, provisiones y ordenanzas reales (Zbierka kráľovských výnosov, o-
patrení a nariadení) (1556), zbierka Cedulario de Puga (1563) od oidora46

mexickej audiencie Vasca de Puga, ako aj komplilácie úradníkov Rady pre
Indie Francisca Fernándeza de Liébana a Juana Lópeza de Velasco.47

Oficiálne snahy �panielskeho �tátu o vytvorenie zbierky koloniálnej le-
gislatívy sa začali vyvíjať v roku 1570, keď kráľ Felipe II. nariadil, aby sa
vytvorila zbierka koloniálnych zákonov (compilación de las Leyes de Indias).
Táto úloha pripadla veľkej osobnosti �panielskej právnej vedy � Juanovi de
Ovando48. Tento profesor univerzity v Salamanke a prezident Rady pre Indie
predbehol svoju dobu. Nechcel vytvoriť len rekopiláciu koloniálnych záko-
nov, ale (ako uvádza Federico Geng Delgado) viac ako dve storočia pred érou
veľkých európskych kodifikácií sa stal autorom prvého projektu kódexu
v moderných dejinách � kodifikácie práva Indií.49 Tento plánovaný, ale na-
                                                                                                                            

vzťahu k Indiánom zvykli starať preva�ne alebo výlučne o svoje práva a nie aj
o povinnosti, pričom domorodcov kruto vykorisťovali.

45 Porovnaj OREJÓN MURO, Antonio. Analisis de las Leyes Nuevas. In SOLAR,
Francisco José del: Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Lima : Edicio-
nes Reales S.R.L., 1993, s. 104.

46 Termín oidor označoval v �panielskych zámorských kolóniách sudcu audiencie.
47 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 49-50; MENACHO CHIOK, Luis Pedro. El
Derecho Indiano. In http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/eco/derecho-
indiano-concepto-y-caracteristicas.htm (2007-09-01).

48 Tento právnik vykonal ako vizitátor (in�pektor) v rokoch 1567 � 1571 in�pekciu
Rady pre Indie, pri ktorej zistil vá�ne nedostatky v jej činnosti. Neskôr sa stal pre-
zidentom tejto významnej in�titúcie.

49 GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima : Ediciones Ju-
rídicas, 2005, s. 123-124.
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pokon nedokončený kódex vo�iel do dejín ako Código Ovandino (Ovandov
kódex).50 Ovandovi nestačilo len zozbierať zákony a usporiadať ich do reko-
pilácie. Chcel skúmať prírodné podmienky kolónií a spoločenské vzťahy
v rámci �republiky Indiánov� a �republiky �panielov�51, poznať právne, po-
litické, spoločenské a ekonomické in�titúcie v Indiách, teda najprv sa oboz-
námiť s týmito krajinami, aby mohol zohľadniť ich potreby, a a� potom pre
ne tvoriť právne normy.52 V súvislosti s prípravou kódexu Ovando zaslal do
Nového sveta dotazníky, na ktorých otázky odpovedali koloniálni hodnostári
a úrady v rôznych častiach Ameriky. Tie sa neskôr stali dôle�itými materiál-
mi pre právnu vedu.53 Podľa Federica Genga Delgada bolo dielo Juana de
Ovando pokusom skoncovať s vizigótskou54 tradíciou neorganických reko-
pilácií. Ovandov kódex mal byť rozdelený do siedmich kníh, pričom ka�dá
z nich mala obsahovať právne predpisy upravujúce príbuznú problematiku.55

Veľkolepý projekt tohto kódexu sa v�ak napokon nezrealizoval. Juan de
Ovando odovzdal kráľovi v roku 1571 prvú knihu svojej kodifikácie s ná-
zvom De gobernación espiritual (O duchovnej vláde). Ovandova smrť v roku
1575 v�ak paralyzovala tieto snahy o kompiláciu a kodifikáciu práva Indií.56

Rada pre Indie sa v�ak nevzdala zámeru vytvoriť komplexnú zbierku ko-
loniálnych zákonov, prekonávajúcu doteraj�ie čiastkové kompilácie práva In-
dií. Nik sa v�ak nechcel ujať tejto úlohy, a� kým ju v roku 1582 neprevzal
Diego de Encinas.57 Výsledkom jeho viac ako jedno desaťročie trvajúcej prá-
ce bola čiastková zbierka koloniálnych zákonov, známa ako Cedulario de
Encinas, publikovaná v roku 1596.

Práce na tvorbe komplexnej zbierky koloniálnej legislatívy postupne po-
kračovali v priebehu 17. storočia. V tejto činnosti vtedy vynikli najmä Rodri-

                                                          
50 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-

ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 49.
51 Termíny �republika �panielov� a �republika Indiánov� označovali v amerických

kolóniách �panielska dve základné zlo�ky spoločnosti. Ako vidno u� z názvu
týchto dvoch komunít, i�lo o rozdelenie na rasovom a etnickom princípe.

52 GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima : Ediciones Ju-
rídicas, 2005, s. 124.

53 GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima : Ediciones Ju-
rídicas, 2005, s. 126.

54 Feudálne �panielske právo nadväzovalo na právo Vizigótov, ktorí ovládali �paniel-
sko v období raného stredoveku.

55 K tomu pozri GENG DELGADO, Federico. Historia del Derecho Peruano. Lima :
Ediciones Jurídicas, 2005, s. 125.

56 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-
ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 50.

57 Porovnaj HARING, Clarence H.. El Imperio Hispánico en América. Buenos Ai-
res : Ed.Solar/Hachette, 1966, s. 121.
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go de Aguiar y Acuña a dvaja právnici osobne spojení s Peru � Antonio de
León Pinelo a Juan de Solórzano Pereira.58 Ani jeden z týchto právnikov sa
v�ak nedo�il vydania zbierky, na tvorbe ktorej pracovali. Práce trvali dlhé de-
saťročia a do úspe�ného konca dospeli a� v roku 1680, keď kráľ Carlos II.
promulgoval ich výsledok � komplexnú zbierku koloniálneho práva, nazvanú
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias (Rekopilácia zákonov krá-
ľovstiev Indií). Recopilación � promulgovaná v roku 1680 � bola publikovaná
a začala platiť v roku 1681.59

Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias z roku 1680 predsta-
vuje najvýznamnej�iu právnu pamiatku v dejinách práva Indií � jeho najsláv-
nej�iu zbierku. Je to monumentálne dielo, pozostávajúce zo 6 377 zákonov.
Recopilación sa delí na deväť kníh. Knihy sa ďalej delia na tituly, obsahujúce
zákony. Celkový počet titulov je 218.60

Prvá kniha, rozdelená na 24 titulov, obsahuje predov�etkým právnu úpra-
vu cirkevných zále�itostí. Okrem toho v nej mo�no nájsť aj zákony upravujú-
ce problematiku univerzít a iných vzdelávacích ustanovizní, kníh, ktoré sa
v Indiách tlačili alebo do nich dová�ali, ako aj nemocníc a dobročinných za-
riadení.

Druhá kniha, rozdelená na 34 titulov, obsahuje najmä normy správneho
práva. Okrem iného tu mo�no nájsť podrobnú právnu úpravu organizácie,
právomocí a fungovania Rady pre Indie a audiencií.

Zákony tretej knihy, rozdelenej na 16 titulov, tie� upravujú problematiku
koloniálnej správy (napr. úrad miestokráľa). Veľký priestor je v nej tie� ve-
novaný zále�itostiam vojenstva a námorníctva.

�tvrtá kniha, rozdelená na 26 titulov, obsahuje právnu úpravu objavov
a kolonizácie, mestskej a obecnej správy v Indiách, verejných prác, banskej
problematiky, rybárstva, manufaktúr a ďal�ích zále�itostí.

Zákony piatej knihy, rozdelenej na 15 titulov, sa týkajú problematiky ko-
loniálnej správy a súdnictva.

                                                          
58 K tomu pozri BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf

S.A., 1985, s. 252; HARING, Clarence H: El Imperio Hispánico en América. Bue-
nos Aires : Ed. Solar/Hachette, 1966, s. 121-122.

59 Porovnaj BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A.,
1985, s. 252; SOLAR, Francisco José del: Historia del Derecho Peruano (Tomo
segundo). Lima : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 53.

60 Porovnaj BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A.,
1985, s. 253; SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo
segundo). Lima : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 53; GENG DELGADO, Fede-
rico. Historia del Derecho Peruano. Lima : Ediciones Jurídicas, 2005, s. 172.
Celý text Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias z roku 1680 v historic-
kom vydaní, rozdelený podľa titulov, je prístupný na webovej stránke peruánskeho
parlamentu (http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm).
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�iesta kniha, rozdelená na 19 titulov, obsahuje podrobnú právnu úpravu
postavenia pôvodného obyvateľstva Indií.

V siedmej knihe, ktorú tvorí len 8 titulov, preva�ujú normy trestného prá-
va a právna úprava ochrany spoločenskej morálky.

Zákony ôsmej knihy, rozdelenej na 30 titulov, podrobne upravujú prob-
lematiku finančnej správy a finančného práva.

Deviata kniha Recopilación, ktorá sa člení na 39 titulov, obsahuje podrob-
nú právnu úpravu organizácie, právomocí a činnosti Kontraktačného domu
pre Indie61, ako aj normy obchodného a námorného práva.

6. Záverečné obdobie dejín práva Indií

V 18. storočí kompilátorské aktivity vo sfére práva Indií ustali. �panielske
kolónie mali k dispozícii rozsiahlu Recopilación z roku 1680 a pozornosť
�tátu vedeného novou bourbonovskou dynastiou sa zamerala na vnútorné re-
formy v �panielsku aj v kolóniách. Reformy boli, samozrejme, zavádzané
prostredníctvom právnych predpisov, čoho dôsledkom bol postupný vývoj
práva Indií. Francisco Tomás y Valiente v tejto súvislosti kon�tatuje, �e Re-
copilación z roku 1680 sa čoskoro začala stávať zastaranou.62 Oficiálne sna-
hy �tátu o novú kompiláciu koloniálnych právnych predpisov sa v�ak obja-
vujú a� v druhej polovici 18. storočia. Kráľ Carlos III. � reformne
orientovaný monarcha � poveril v roku 1776 prokurátora Rady pre Indie Jua-
na Crisóstoma de Ansótegui, aby vypracoval novú redakciu koloniálnych
právnych predpisov. Výsledkom jeho (ako výsti�ne skon�tatoval Francisco
José del Solar) titanskej práce bol Nuevo Código de las Leyes de Indias (Nový
kódex zákonov Indií), ktorý napriek tomu, �e ho 25. marca 1792 schválil kráľ
Carlos IV., nikdy nenadobudol platnosť. Preto je známy skôr pod názvom
Proyecto Ansótegui (Ansóteguiho projekt).63

Na sklonku obdobia �panielskej koloniálnej nadvlády nad väč�inou Latin-
skej Ameriky � v roku 1819 bol v Lime publikovaný katalóg kráľovských
výnosov vydaných po vzniku Recopilación de Leyes de los Reinos de las In-
dias z roku 1680, ktorého autorom bol �panielsky mních Juan Matraya de Ri-

                                                          
61 Kontraktačný dom pre Indie bol jedným z ústredných orgánov správy �panielskych

zámorských kolónií. Charakteristiku jeho postavenia a právomocí mo�no nájsť
napr. v článku: PUCHOVSKÝ, Ján. Ústredné orgány správy �panielskych zámor-
ských kolónií v 16. a� 19. storočí. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009,
č. 1, s. 80-92.

62 Porovnaj TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho Es-
pañol. Madrid : Editorial Tecnos, 2010, s. 343.

63 SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Peruano (Tomo segundo). Li-
ma : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 56.
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ci.64 V odbornej literatúre65 je podľa svojho zostavovateľa nazývaný Catálo-
go de Matraya (Matrayov katalóg).

Zánikom miestokráľovstva Peru v roku 1824 sa zavŕ�il proces osamostat-
nenia väč�iny �panielskych zámorských kolónií. V nových nezávislých re-
publikách, ktoré nastúpili na ich miesto, boli postupne normy práva Indií na-
hrádzané novými právnymi úpravami. Vplyv práva Indií sa v�ak zachoval aj
v právnych poriadkoch týchto nezávislých latinskoamerických �tátov.

Záver

Právo Indií začalo vznikať v období �panielskej koloniálnej expanzie na
prelome 15. a 16. storočia ako odpoveď na praktickú potrebu právne upraviť
otázky správy �panielskych zámorských kolónií, ako aj najrôznej�ie aspekty
�ivota koloniálnej spoločnosti. Bolo to prvé hispanoamerické právo � právo
tvorené z veľkej časti Európanmi podľa kastílskeho � teda európskeho vzoru
pre rozľahlé územia �panielskej mimoeurópskej koloniálnej rí�e. Pomerne
skoro sa z neho stal veľmi rozsiahly právny systém zahŕňajúci obrovské
mno�stvo právnych predpisov, vydávaných tak v �panielsku sídliacimi
ústrednými orgánmi koloniálnej správy, ako aj rôznymi in�titúciami kolo-
niálnej správy so sídlom priamo v Indiách. Túto legislatívu e�te dopĺňalo
obyčajové hispanoamerické právo. Uvedené pomery, panujúce v 16. storočí,
mo�no bez preháňania označiť za akýsi stav legislatívneho chaosu, čo od
polovice spomínaného storočia viedlo úradné autority koloniálnej správy, ako
aj �panielskych právnikov zaoberajúcich sa koloniálnym právom k snahám
o zozbieranie a systematizáciu mimoriadne početnej hispanoamerickej legis-
latívy. Tieto snahy sa stali oficiálnou politikou �panielskej koruny od posled-
nej tretiny 16. storočia, keď sa systematizačných aktivít v oblasti práva Indií
chopil Juan de Ovando. Keby smrť nebola ukončila jeho činnosť, mo�no by
sa boli svetové právne dejiny u� v 16. storočí dočkali prvej modernej kodifi-
kácie práva. V ka�dom prípade v�ak na�tartoval dlhodobý (viac ako jedno
storočie trvajúci) proces tvorby komplexnej zbierky práva Indií, ktorý sa za-
vŕ�il v roku 1680 vydaním monumentálnej Recopilación de Leyes de los Rei-
nos de las Indias.

Právo Indií bolo u� od 16. storočia aj predmetom vedeckého výskumu
v �panielsku aj priamo v kolóniách, ktorý nadviazal na veľmi vyspelú tradí-

                                                          
64 Porovnaj BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima : Edigraf S.A.,
1985, s. 270.

65 Napríklad v dielach: BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima :
Edigraf S.A., 1985, s. 269; SOLAR, Francisco José del. Historia del Derecho Pe-
ruano (Tomo segundo). Lima : Ediciones Reales S.R.L., 1993, s. 59.
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ciu �panielskej právnej vedy.66 Z veľkých indianistas, ako sa po �panielsky
nazývali vedci zaoberajúci sa právom Indií, mo�no spomenúť napr. postavy
ako Juan Matienzo, Juan de Solórzano Pereira či Gaspar de Escalona y Agüe-
ro. V Indiách vznikali a rozvíjali sa univerzity budované podľa vzoru slávnej
�panielskej Universidad de Salamanca. Prvou z nich bola najstar�ia univerzita
na americkom kontinente � Universidad San Marcos v Lime, zalo�ená v roku
1551. A neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania, ktoré poskytovali, bola aj
výchova budúcich právnikov. Spomedzi ich absolventov vzi�li aj vedci, skú-
majúci právo Indií. Vtedy sa mu venovali e�te ako pozitívnemu právu.
Neskôr, s rozpadom �panielskeho koloniálneho impéria, sa z práva Indií po-
stupne stal predmet výskumu právnej histórie. Venovalo a venuje sa mu
mno�stvo autorov v rôznych krajinách sveta. Najväč�iu pozornosť mu, priro-
dzene, venujú autori zo �panielska a z latinskoamerických krajín, kde ide
o súčasť národných právnych dejín. Nie sú v�ak zďaleka jediní. Stačí spome-
núť napríklad výsledky výskumov Clarencea Henryho Haringa (1885 � 1960)
zo Spojených �tátov amerických, ktorý podrobne vedecky spracoval proble-
matiku �panielskej koloniálnej správy v Amerike. Medzinárodná komunita
vedcov, skúmajúcich právo Indií, sa od roku 1966 pravidelne (väč�inou
v dvoj- a� trojročných intervaloch) stretáva na medzinárodných vedeckých
kongresoch. Z prvého takéhoto stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v októbri 1966
v Buenos Aires, vzi�la iniciatíva zalo�iť stálu organizáciu, ktorá na periodic-
ky konaných kongresoch umo�ní komunikáciu výsledkov výskumov, reali-
zovaných pokiaľ mo�no podľa spoločných plánov, a kritické vyhodnotenie
týchto výsledkov. V dôsledku týchto návrhov vznikol Instituto Internacional
de Historia del Derecho Indiano (Medzinárodný in�titút dejín práva Indií),
tvorený historikmi, ktorí sa �pecializujú na túto problematiku. 11. októbra
1966 bola podpísaná zakladajúca listina tohto in�titútu. Jeho zakladajúcimi
členmi sa stalo 21 vedcov.67 Zatiaľ posledný � sedemnásty kongres Medziná-
rodného in�titútu dejín práva Indií sa konal 27. septembra � 1. októbra 2010
v mexickom meste Puebla de los Ángeles.68

Prečo je aj dnes dôle�itý vedecký výskum práva Indií? �panielsky právny
historik Francisco Tomás y Valiente uvádza viaceré dôvody. Bez �túdia práva
Indií podľa neho nemo�no porozumieť počiatkom ani rozvoju �panielskej
kolonizácie v zámorí, pre ktorú tvorilo normatívny prostriedok, cez ktorý sa
organizovala a nadobudla legitimitu. Ďal�ím dôle�itým dôvodom je, �e tak
ako je �túdium koloniálneho obdobia nevyhnutné pre porozumenie nov�ej

                                                          
66 K problematike �panielskej právnej vedy v období raného novoveku pozri napr.

dielo TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho Espa-
ñol. Madrid : Editorial Tecnos, 2010, s. 298-324.

67 Porovnaj http://www.congresoderechoindiano.ucv.cl/instituto.htm
68 Porovnaj http://www.diecisietecongresoderechoindiano.com/
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histórie rôznych krajín Strednej a Ju�nej Ameriky, tak aj poznanie práva Indií
umo�ňuje porozumieť mnohým charakteristickým črtám a in�titútom súčas-
ného pozitívneho práva týchto krajín a aj dnes je potrebné pre právne rie�enie
hraničných sporov a iných medzinárodnoprávnych problémov medzi týmito
�tátmi.69 �e je táto funkcia práva Indií (prameniaca zo skutočnosti, �e súčasné
hranice latinskoamerických krajín majú korene v územnosprávnom členení
�panielskeho impéria v Amerike) stále aktuálna, dokazuje aj súčasný hranič-
ný spor medzi Nikaraguou a Kostarikou. A je tu e�te jeden aspekt. Právo In-
dií bolo prvým hispanoamerickým právnym systémom. Bolo to prvé vlastné
právo �panielskej Ameriky, budované podľa európskeho vzoru. Ak dnes mô-
�eme skon�tatovať, �e právo krajín Latinskej Ameriky patrí do kontinentál-
neho právneho systému (a teda je ná�mu právu bli��ie ako napr. právo Ang-
licka či Spojených �tátov amerických), táto skutočnosť má korene práve
v období, keď v tejto časti sveta platilo právo Indií. Právo Indií tak predsta-
vuje spoločné právne dedičstvo �panielskojazyčných latinskoamerických
krajín.

Recenzent: doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

PUCHOVSKÝ, Ján. Law of the Indies � the first Hispano-American legal
system. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 3, 2011, No. 5, p. 58-74.

Law of the Indies was the Spanish colonial law � the legal system created for
the needs of Spanish overseas colonies, called by term Indies. It could be the law
created by institutions with legislative power, residing both in Spain and in In-
dies, and also the local customary law of Spanish colonies with exception of
customary law of indigenous population.

The history of Law of the Indies can be divided into three basic periods. The
first of them can be described as the period of creation of the Law of the Indies,
which was not yet accompanied by efforts to its systematization. The second pe-
riod was age, when there were developed � alongside legislative activity � very
prolific activities focused on compilation and systematization of colonial law,
which resulted in creation of important collections of colonial legislation. For the
third period of 18th and 19th century there were typical reforms in the sphere of
colonial economy and administration. In the second half of 18th century there
was revived compilatory activity in the sphere of Law of the Indies. However, it
did not reach the intensity of similar activities in the 16th and 17th century.

                                                          
69 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: Manual de Historia del Derecho Español.

Madrid : Editorial Tecnos, 2010, s. 326-327.
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TVRZENÍ, PŘÍSAHY A JEJICH PRÁVNÍ DOPAD
VE VYBRANÝCH ZEMÍCH STAROVĚKÉHO SVĚTA1

MGR. MICHAELA UHLÍŘOVÁ
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DĚJIN STÁTU A PRÁVA

Abstrakt

Článek se zaměřuje na verbální vyjádření skutečnosti, respektive na jeho
právní dopad ve vybraných starověkých státech. V první části je vymezeno prosté
tvrzení oproti významněj�í přísaze a oba tyto ústní projevy jsou charakterizovány
z pohledu tehdej�í společnosti. Následující části se zabývají jednotlivými oblast-
mi, kdy se dostává verbální projev do kontaktu s právem, předev�ím pak právní
úpravou postihující osoby úmyslně zkreslující skutečnost, ať ji� v počáteční fázi
soudního řízení (fale�né obvinění z trestné činnosti) či v jeho průběhu (křivá vý-
pověď, fale�né svědectví). Závěr se zaměřuje na tehdej�í společnost jako takovou
a na problematiku společenské diferenciace ve vztahu k rozebíranému tématu.

UHLÍŘOVÁ, Michaela. Tvrzení, přísahy a jejich právní dopad ve vybraných
zemích starověkého světa. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011, č. 5,
s. 75-84.

Úvod

Tvrzení versus přísaha

Starověké právnické prameny se často zabývají verbálním výrokem jako
takovým. Mů�eme se s ním setkat buď ve formě tvrzení nebo přísahy. Oba
tyto typy se tě�ily vá�nosti, přísaha pak dokonce vá�nosti značné. Tvrzení lze
definovat jako pouhé verbální vyjádření skutečnosti, jde tedy o výrok určité
osoby bez dal�ích nále�itostí. Přísaha je o stupeň vý�e, neboť se jedná o po-
tvrzení vyřčeného výroku odvoláním se na královskou či dokonce bo�skou
autoritu. Jak ji� bylo zmíněno, oba typy takovýchto výpovědí jsou často ob-
sa�eny v právních dokumentech. Tvrzení a pota�mo i sankce za nepravdivá
tvrzení jsou často uváděny přímo v zákonech, kde jsou za l�ivé výroky stano-
veny různorodé sankce ovlivněné řadou aspektů. V první řadě zde bezpochy-
by hrála roli kulturní odli�nost jednotlivých starověkých zemí.2 Význam také
mělo, zda se jednalo o tvrzení či přísahu stvrzenou odvoláním se na bohy či

                                                          
 1 Tato práce zapracovává vybrané dokumenty pocházející z Mezopotámie (Sumer,

Babylónie, Asýrie), dále pak ze starověkého Egypta a Chetitské ří�e.
 2 A také stupeň jejich vývoje neboť práce zahrnuje velký časový úsek.
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panovníka. V neposlední řadě byly důle�ité okolnosti související s tvrzením,
tedy jakou záva�nost mohla mít v tomto případě le� a jaké následky by její
pova�ování za skutečnost mohlo vyvolat. Význam a váhu vyřčeného tvrzení
nám přibli�uje následující ustanovení Chammurapiho zákoníku3, kde je ver-
bálnímu výroku přisuzována taková vá�nost, �e na jeho základě dojde ke
zpro�tění viny údajného pachatele, v tomto případě tedy holiče, který ne-
oprávněně, ale nevědomě odstranil otrocké označení:

�Jestli�e holič odstraní otrockou značku otroka, který mu nepatří, bez so-
uhlasu otrokova majitele bude mu useknuta ruka.�

�Jestli�e někdo uvede holiče v omyl tak, �e holič odstraní otrockou značku
otroka, který mu nepatří, zabijí toho dotyčného a pověsí ho do jeho dveří;
holič musí přísahat: �Neodstranil jsem vědomě.� a bude propu�těn.�4

Přísaha obviněného, kterou potvrzoval svou nevinu, mohla tedy vést
k ukončení sporu, neboť byl-li přísahající ochoten riskovat nejen trest pozem-
ského soudu, ale dokonce i hněv bohů, bylo předpokládáno, �e je nevinen.5

Stejně jako tvrzení i přísahy se často objevují zejména v dokumentech
právního charakteru, kdy mů�e jejich prostřednictvím dojít k obvinění jiné
osoby z protiprávního jednání či mů�e jít o důkazní prostředek v rámci soud-
ního sporu. V�ichni účastníci soudních jednání, předev�ím svědci potvrzovali
pravdivost svých tvrzení toliko ústní formou. Bylo tedy třeba zamezit úmysl-
ně l�ivým výpovědím, které by mohly mít za následek zkreslení celého pro-
cesu a následně vynesení nespravedlivého rozsudku. Klíčové je pak spojení
této přísahy s nábo�enstvím, neboť dotyčný ji v�dy vyřkl ve jménu nějakého
konkrétního boha či panovníka. Jednalo-li se o panovníka či boha bylo v pod-
statě nepodstatné, jeliko� orientální vládce byl vět�inou přímo za boha pova-
�ován a i v případě, �e tomu tak výjimečně nebylo (například u chetitského
krále), byla jeho pozice výjimečná a nedotknutelná. Poru�ení přísahy tedy
mělo výrazně záva�něj�í následek ne� nepravdivé tvrzení, neboť tím do�lo
současně k urá�ce nedotknutelné autority. S ohledem na skutečnost, jak vý-
jimečnou a významnou roli nábo�enství v této době hrálo, je jasné, �e trest za
křivou přísahu mohl být pro dotyčného nepoměrně vět�í ne� sankce, před kte-
rou se jejím prostřednictvím sna�il uniknout.

                                                          
 3 Pocházející z období cca 1750 př. Kr.
 4 §§ 226, 227 Chammurapiho zákony In ROTH, Marta T. a kol. Law Collection

from Mesopotamia and Asia Minor. Second edition. Atlanta : Scholar Press, 1997,
s. 124.

 5 LANDGRÁFOVÁ, Renata. Zákon a řád ve starém Egyptě. In ANTALÍK, Dalibor
� STARÝ, Jiří � VÍTEK, Tomá�: Zákon a právo v archaických kulturách. Svět ar-
chaických kultur V. Praha : Hermann & synové, 2010, s. 253.
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Z některých ustanovení jasně vyplývá, �e vyřčené přísaze (stejně jako tvr-
zení) byla presumována pravdivost, tedy byl primárně přepokládán soulad
vyřčeného se skutečností a opak musel být dokázán. Příkladem mů�e být i čl.
37 zákonů z E�nunny6 zabývající se úschovou, respektive situací, kdy byly
uschované předměty zničeny. Schovatel se zde zbavuje odpovědnosti právě
prostřednictvím přísahy, v rámci které uvádí, �e k celé události do�lo bez je-
ho zavinění:

�Jestli�e něčí dům byl vypleněn (i) s věcmi mu�e, který je dal v úschovu,
do�lo i k ztrátě věcí majitele domu, majitel domu v bráně chrámu boha Ti�-
paka mu odpřisáhne při bohu �spolu s tvými věcmi se vskutku ztratily (i) mé
věci, nedopustil jsem se �patnosti a ni podvodu�, odpřisáhne-li mu (takto),
nebude mít (uschovatel) proti němu nároku.�7

Nepravdivé tvrzení za účelem získání prospěchu

Cílem nepravdivého tvrzení mohla být nejen snaha vyhnout se hrozícímu
postihu, ale často také touha nějakým způsobem se obohatit. Takovou situaci
předpokládal Chammurapiho zákoník:

�Jestli�e někdo, komu se jeho věc neztratila, prohlásil �moje věc se ztra-
tila�, a jestli�e) u svého městského obvodu (bābtum) podal stí�nost, jeho ob-
vod jej před bohem usvědčí, �e se jeho věc neztratila; tu on vrátí svému obvo-
du věc, které se domáhal, dvakrát.�8

Ale také například tzv. chetitské zákony9:

�Pokud někdo zapřáhne vola, koně, mulu nebo osla a on zemře nebo jej
vlk se�ere nebo zmizí, je povinen zvíře nahradit. Ale pokud prohla�uje:
�Zemřelo zásahem boha�, musí to odpřísáhnout.�10

Chetitské zákony dále neuvádějí trest za křivou přísahu, nicméně jeliko�
zpochybnění královské autority bylo v Chetitské ří�i trestáno nejvy��ím tres-
tem11, s největ�í pravděpodobností i útok na bo�skou autoritu byl sankciono-
ván stejným způsobem.

                                                          
 6 Zákony E�nunny pocházejí cca z období 1770 př. Kr.
 7 Čl. 37 Zákonů z E�nunny In KLÍMA, Josef. Nejstar�í zákony lidstva, Chammurapi

a jeho předchůdci. Praha : Academia, 1979, s. 117-118.
 8 § 126 Chammurapiho zákoník. In KLÍMA, Josef. Nejstar�í zákony lidstva, Cham-

murapi a jeho předchůdci. Praha : Academia, 1979, s. 131.
 9 Pocházející cca z období 15. � 14. století př. Kr.
10 § 92 chetitských zákonů. In NEUFELD, Ephreim. The Hittite Laws. London : Lu-

zac & Co. Ltd., 1951, s. 40.
11 Srov. § 173 chetitských zákonů.
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Křivé obvinění z trestného činu

Obvinění z trestné činnosti bylo ve v�ech orientálních despociích bráno
velmi vá�ně, a to ji� z toho důvodu, �e právě jeho vyřčením často do�lo k za-
hájení trestního řízení. Starověké zákoníky byly připraveny i na situaci, kdy
by se jednalo o křivé obvinění a provinilce přísně trestaly. Zpravidla se
ov�em nejedná o samostatnou skutkovou podstatu, ale sankce za křivé obvi-
nění jsou uvedeny roztří�těně u příslu�ných skutkových podstat, z nich� byl
dotyčný neprávem obviněn. Také tresty jsou odstupňovány právě v závislosti
na těchto skutkových podstatách. Takové ustanovení nalezneme ve Středoa-
syrských zákonech12 v části zabývající se trestným činem cizolo�ství vdané
�eny, které bylo pova�ováno za záva�ný trestný čIn

�Jestli�e někdo řekne svému sousedovi, buď za zády nebo v hádce:
�S tvou man�elkou líhají, doká�u to�, jestli�e to neproká�e a neusvědčí ji,
tomuto mu�i dají 40 (ran) holí, bude konat plný měsíc nucené práce pro krále
[vtisknou mu (potupnou známu) ostříhání (hlavy)] a zaplatí 1 talent cínu.�13

Jedno nepodlo�ené tvrzení bylo trestáno celou řadou trestů zahrnující do-
konce i tresty dehonestující (ostříhání hlavy). Sankce měla plnit předev�ím
zastra�ující charakter a odradit jednotlivce od fale�ného obvinění, které by
mohlo mít velmi záva�né následky. Pokud by na základě nepravdivého tvrze-
ní do�lo k odsouzení �eny za trestný čin cizolo�ství, následoval by trest nej-
vy��í � smrt.14 Svou roli jistě hrál i fakt, �e takovýmto obviněním byla
po�kozena čest dotyčného. Přesto�e je sankci jako takovou v�dy třeba posu-
zovat v závislosti na charakteru práva té dané země a přesto�e právě pro
Asyrskou ří�i je typická značná surovost, a to i v oblasti práva, i jiné právní
řády se stavěly k fale�nému či nepodlo�enému obvinění značně negativně
a tomu odpovídaly i tresty. Chammurapiho zákoník nám stejnou situaci upra-
vuje velmi podobným způsobem, tedy ukládá tělesný a dehonestující trest:

�Jestli�e někdo ukázal prstem po kně�ce ēntum/ugbablum nebo po man-
�elce plnoprávného občana a neusvědčil ji, tohoto člověka před soudci zbijí
a oholí polovinu jeho hlavy.�15

                                                          
12 Středoasyrské zákony pocházejí cca z období 1076 př. Kr.
13 § 18 Středoasyrských zákonů, tabulka A. In KLÍMA, Josef. Zákony Asýrie a Chal-

deje. Pokračovatelé Chammurapiho. Praha : Academia, 1985, s. 145. Obdobně
bylo trestáno neprokázané obvinění ze sodomie, které by v případě prokázání bylo
takté� trestáno velmi přísně � vykastrováním dotyčného, srov. § 19 tamté�.

14 Srov. ustanovení § 13 � 16 tamté�.
15 § 127 Chammurapiho zákoníku. In KLÍMA, Josef. Nejstar�í zákony lidstva�, s. 131.
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Je bezesporu zajímavé porovnat ustanovení Chammurapiho zákoníku
s ustanovením jeho sumerských předchůdců � zákonů Ur-Namma16, jen� vý-
�e uvedený čin trestá finanční náhradou:

�Pokud mu� obviní �enu mladého mu�e z promiskuity, ale ordál Řeky ji
očistí, mu�, jen� ji obvinil, navá�í a dodá 20 �ekelů stříbra.�17

a zákonů Lipit-I�tara:18

�Jestli�e někdo, bez důvodu(?) obvinil jiného z věci, o které neměl dotyč-
ný ani tu�ení, a tento mu� to neprokázal, ponese trest, jen� hrozil obviněné-
mu.�19

Porovnáme-li sumerské a babylonské právo (konkrétně Chammurapiho
zákoník), vychází nám výrazně přísněj�í nová úprava oproti staré. Vztah
Chammurapiho zákoníku a star�í úpravy ov�em není jednoduchý. Posuzuje-
me-li Chammurapiho zákoník jako celek, pak je nutné zmínit, �e sice nava-
zuje na star�í úpravy jak formou, tak i obsahem, přesto se nejedná o pouhou
kompilaci. Právě v oblasti trestního práva do�lo ke značnému zostření trest-
ních sazeb oproti dřívěj�í době, a to v důsledku uvolnění mravů a nutnosti
zaji�tění ochrany hospodářských hodnot.20

Je třeba připomenout, �e právo se v tomto případě stavělo k fale�ným či
nedostatečně prokázaným obviněním velmi negativně výhradně v případě, �e
se obvinění týkalo plnoprávných osob. Tamní přístup, přesunující důkazní
břemeno na člověka jen� obvinění pronesl, měl zabránit bezdůvodnému uda-
vačství.21

Chammurapiho zákoník upravuje neprokázané obvinění i v dal�ích přípa-
dech, jako je: vra�da, kdy je udavač sám potrestán za neprokázané obvinění
smrtí:

�Pokud někdo spáchá vra�du, bude zabit.�
�Pokud někdo obviní jiného ze zabití, ale neproká�e to (proti němu), bude

ten, jen� jej obvinil, zabit.�22

                                                          
16 Zákony města Ur pocházejí přibli�ně z období 2100 př. Kr.
17 § 14 zákoníku Ur-Namma. In ROTH, Marta T. a kol. Law Collection�, s. 18.
18 Zákony Lipit-I�tara isinského vládce pocházejí zhruba z období 1930 př. Kr.
19 § 17 zákony Lipit-I�tara. In ROTH, Martha T. a kol. Law Collection�, s. 29.
20 KLÍMA, Josef. Nejstar�í zákony�, s. 89.
21 KLÍMA, Josef. Nejstar�í zákony �, s. 208.
22 § 1 Chammurapiho zákoníku. In DRIVER, Godfrey Rolles � MILES, John C. The

Babylonian Laws. Volume II. Transliterated text translation philological notes
glossary. Oxford : Clarendon Press, 1955, s. 12-13.
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nebo čarodějnictví, kdy o vině či nevině rozhoduje ordál Řeky, ale v pří-
padě prokázání neviny obviněného je zde pro udavače rovně� trest smrti:

�Pokud někdo obvinil jiného z čarodějnictví a pak mu to nedokázal, ten,
kdo byl obviněn z čarodějnictví, má jít do svaté řeky; půjde do svaté řeky
a pokud ho svatá řeka přemů�e, ten, kdo jej obvinil, získá jeho dům; pokud
svatá řeka doká�e, �e mu� je nevinný (nespáchal trestný čin), bude opět svo-
bodný, ten, kdo jej obvinil z čarodějnictví, bude zabit; ten, kdo skočil do svaté
řeky, získá dům toho, kdo jej obvinil.�23

Na jedné straně je sice obviňující motivován mo�ným majetkovým pro-
spěchem, na druhé straně se vystavuje smrtelnému riziku. Cílem ustanovení
bylo tedy dosáhnout ideálního výsledku, kdy by na jedné straně byli sprave-
dlnosti vydáváni skuteční viníci, neboť ten, kdo by je obvinil, by tak učinil a�
po důkladněj�ím prověření skutečnosti a na druhé straně by bylo zamezováno
fale�ným udáním prostřednictvím zastra�ující sankce.

O tom, �e problematiku fale�ného obvinění ře�ily v�echny starověké stá-
ty, svědčí i úryvek ze soudního protokolu ve starověkém Egyptě. Soud se zde
zabýval obviněním z trestného činu urá�ky panovníka, které měl údajně spá-
chat představený dělníků jménem Haj. Obvinění vznesli jeho spolupracovníci
a samotný Haj vypovídal takto:

�Zatím co jsem spal ve své chatě, při�el Penamón se svými lidmi a učinili
na mne, Haje, udání pro cosi o vzne�enosti krále [řkouce]: ,Vyslovil urá�ky
proti [králi] Sethimu'.�24

V průběhu tohoto případu nedo�lo ov�em mezi obviňujícími ke shodě:

�Soudní sbor jim řekl: �Povězte nám, co jste sly�eli.� Kdy� naléhali na
sebe, perouce se, a představený dělníků Peneb jim řekl: �Povězte nám, co
jste sly�eli�, odpověděli: �Nesly�eli jsme nic.�25

Aby byl Haj definitivně oči�těn, museli obviňující stvrdit změněnou vý-
pověď formou přísahy:

�Tu soudní sbor jim, Penamónovi, Ptah�edovi, Vennofrovi a Tevosře řekl:
�Odříkejte: Jako �e trvale �ije Amón a jako�e trvale �ije panovník, nebylo
urá�ky vyslovené proti králi. Kdybychom ji dnes zatajili, abychom ji roztru-
�ovali zítra nebo pozítří, nechť nám uříznou nos a u�i a přisoudí nám i v�ecky
jiné zlé tresty!�26

                                                          
23 § 2 tamté�, s. 13-15.
24 LEXA, Franti�ek. Veřejný �ivot ve starověkém Egyptě II. Doklady. Praha : Nakla-

datelství Československé Akademie Věd, 1955, s. 77.
25 Tamté�.
26 LEXA, Franti�ek. Veřejný �ivot�, s. 78.
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Jak je zjevné, přísaha byla vyřčena ve jménu obou nejvy��ích autorit sta-
rých Egypťanů, tedy ve jménu jednoho z nejvýznamněj�ích bohů pestrého
egyptského panteonu a ve jménu samého krále. Udavači pochopitelně trestu
neu�li:

�Pak jim bylo vysázeno sto důkladných ran prutem.�27

Trest mů�e působit oproti úryvkům z mezopotamských pramenů v pod-
statě mírně, nicméně v kontextu staroegyptského práva se jednalo o záva�něj-
�í sankci, a to ji� proto, �e tělesné tresty nebyly ukládány příli� často.

Křivá výpověď a fale�né svědectví

S ohledem na vá�nost jaká byla přísaze přisouzena byla stanovena i přísná
sankce pro případné poru�ení. Jak ji� bylo zmíněno, jednalo se předev�ím
o pomstu ze strany bo�stev. Byla-li přísaha vyřčena v jejich jméně, lidé před-
pokládali, �e bohové lháře za takový čin sami potrestají. Nespoléhali se
ov�em na bo�skou odplatu zcela, jak je patrné při jednom ze staroegyptských
soudních zápisů. Předmětem sporu byla kupní cena zaplacená za otrokyni.
Erenofre (kupující) vypočítala seznam věcí, které za otrokyni údajně zaplati-
la. Proti ní stálo tvrzení dal�ích osob vypovídajících, �e v kupní ceně byly
zahrnuty i věci patřící do majetku jiné osoby (Bekmúty). Přísaha, kterou pro-
ná�eli účastníci sporu ve své výpovědi, byla doslovně určena soudem samot-
ným:

�Vy�etřovací soud řekl obyvatelce města Erenofře: �Přísahej při pánu �
ké� �ije, jest zdráv a svě�í! �: Budou-li postaveni proti mně svědkové, �e byl
nějaký majetek obyvatelky města Bekmúty v ceně, kterou jsem zaplatila za
tuto slu�ku, a já jsem to zatajila, dostane se mi 100 ran [holí] a budu [té ot-
rokyně] zbavena.�

Přísaha: �Jako�e trvale �ije Amón a jako�e trvale �ije panovník � ké� �ije,
je zdráv a svě�í!, budou-li postaveni proti mně svědkové, �e byl nějaký maje-
tek obyvatelky města Bekmúty v ceně, kterou jsem zaplatila za tuto slu�ku,
a já jsem to zatajila, dostane se mi 100 ran [holí] a budu [té otrokyně] zba-
vena.�28

Coby sankce je uveden tělesný trest a ztráta otrokyně.29 Ztráta otrokyně je
my�lena jako trest za neoprávněné nakládání s věcmi patřící Bekmútě. Křivá
přísaha je pak trestána tělesným trestem, ve formě bití holí. Trest je v tomto
                                                          
27 LEXA, Franti�ek. Veřejný �ivot�, s. 78.
28 LEXA, Franti�ek. Veřejný �ivot�, s. 99.
29 Trest odebrání otrokyně by byl pro Erenofru značný s ohledem na cenu otrokyně.

Výčet věcí, je� Erenofre za otrokyni zaplatila. In LEXA, Franti�ek: Veřejný �i-
vot�, s. 99.
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případě toto�ný se sankcí, jaká byla vyměřena udavačům v přede�lém přípa-
dě, tedy i v případě přestaveného dělníka Haje. Bití ov�em nebylo jedinou
újmou, která případnému křivopříse�níku hrozila. Dal�í z dokladů zmiňují
i tvrd�í sankce:

�Bylo mu ulo�eno, aby slo�il přísahu při vládci � ké� �ije, jest zdráv
a svě�í! � slovy: �Kdybych lhal, nechť jsem zmrzačen a poslán do Núbie!�30

Uvedené zmrzačení znamenalo useknutí nosu a u�í, co� byl ve starém
Egyptě trest tradičně spojený s nucenými pracemi.31 Takový trest je bezpo-
chyby mnohem tvrd�í ne� bití holí, byť ve značném rozsahu. O tom, �e se
nejednalo o ojedinělý případ, svědčí dal�í úryvky:

�Byla jí ulo�ena přísaha při vládci � ké� �ije, jest zdráv a svě�í! � řekne-li
le�, �e bude zmrzačena a vsazena do klády.�32

Některé zákoníky v rámci soudního řízení s úmyslně nepravdivým tvrze-
ním počítaly a uváděly jej coby samostatnou skutkovou podstatu. Mezi ně
patří například Chammurapiho zákoník:

�Jestli�e někdo vystoupil u soudu s křivým svědectvím a výpověď, kterou
učinil, neprokázal, bude, jestli�e jde o hrdelní spor, potrestán smrtí; jestli�e
vystoupil se svědectvím (ve sporu) o obilí nebo o peníze, ponese trest v hod-
notě tohoto sporu.�33

či § 28 zákoník Ur-Nammua:

�Pokud se někdo presentuje jako svědek, ale proká�e se, �e je to křivopří-
se�ník, zvá�í a dodá 15 �ekelů stříbra.�34

V rámci soudního řízení byla přísaha obligatorní nále�itostí a její odmít-
nutí devalvovalo výrok dotyčného na le�:

�Pokud člověk vystupuje jako svědek, ale odmítne přísahu, je povinen
provést náhradu toho, co je předmětem sporu.�35

Tvrzení proti tvrzení � vliv konkrétní osob

Celá rozebíraná problematika nará�í na jeden základní problém, a tím je
váha tvrzení osob stojících proti sobě. Pro právo zmiňovaných starověkých

                                                          
30 LEXA, Franti�ek. Veřejný �ivot�, s. 111.
31 Srov. např. zákony krále Haremheba.
32 LEXA, Franti�ek. Veřejný �ivot�, s. 112.
33 § 3 � 4 Chammurapiho zákonů. In KLÍMA, Josef. Nejstar�í zákony�, s. 122.
34 § 28 zákoníku Ur-Nammu. In ROTH, Martha T. a kol. Law Collections�, s. 20.
35 § 29 zákoníku Ur-Nammu, tamté�.
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národů je typická diferenciace, t. j. rozdílný přístup k osobám v závislosti na
jejich společenském postavení. V tomto případě je třeba ponechat stranou
rozdělení skupin obyvatel na svobodné a otroky, neboť starověké právo je
charakteristické jejich diametrálně odli�ným postavením, a zaměřit se spí�e
na společenské rozdíly v rámci skupiny svobodných obyvatel. Mezopotámie
jednoznačně patřila mezi státy otevřeně zvýhodňující vy��í vrstvy, Egypt na
druhou stranu usiloval, alespoň oficiálně, o rovnost, kterou proklamoval
v předev�ím v dokumentech naučného charakteru. Takzvaná Nauka Ameno-
pova36 doslova uvádí:

�Nevěnuj zvlá�tní pozornosti člověku skvěle oblečenému a nev�ímej si ta-
ké zvlá�tě rozedraného! Nepřijímej darů od člověka mocného a nepotlačuj
kvůli němu slabého!�37

V praxi bohu�el i na první pohled pokrokový Egypt bojoval s korupcí
a s ní spojeným upřednostňováním nároků movitých a vlivných osob oproti
ostatním. Nicméně rozhodně lze říci, �e takové jednání bylo chápáno jako
negativní, a pokud bylo odhaleno, pak bylo trestáno. Dle pramenů doplatil na
poru�ení nestrannosti i nejvy��í z egyptských úředníků a druhý nejvlivněj�í
mu� ve státě po králi samotném � vezír Cheti, co� ho stálo jeho výjimečný
post:

�Vypravuje se, �e zacházel se svými lidmi hůře ne� s jinými z bázně [�e by
se o něm řeklo, �e dává] neprávem [přednost svým lidem]. Kdy� si kdosi
z nich stě�oval na rozsudek, který mu hrozil, vytrval při jeho �kodě. To jest
více ne� spravedlnost! Nezapomínej na spravedlivé rozhodování, neboť bohu
se hnusí stranictví! To jest v nauce, tedy chovej se tak! Pohlí�ej na toho, koho
zná�, jako na toho, koho nezná�; na toho, kdo jest blízký králi, jako na toho,
kdo jest vzdálen od jeho paláce.�38

                                                          
36 S naukami či takzvanou mudrosluvnou literaturou se v Egyptě setkáváme velmi
často. Staroegyptský název tohoto typu literatury je �sbójet� � naučení, ponaučení,
nauka. Podle pověsti byl autorem první z nauk slavný vezír Imhotep. Tvůrci tako-
výchto dokumentů bývali vět�inou významní úředníci na konci své kariéry, kteří
z pozice uznávaných autorit sepisovali ponaučení pro pří�tí generace. Tyto nauky
svým charakterem ov�em nejsou pramenem práva, jde spí�e o soupis morálních zá-
sad, které se pochopitelně v mnoha ohledech s právními normami překrývají.
K mudroslovné literatuře podrobně LANDGRÁFOVÁ, Renata. Jak se stát nesmr-
telným. Mudrosloví a nepsaný zákon ve starém Egyptě. In ANTALÍK, Dalibor �
STARÝ, Jiří � VÍTEK, Tomá� a kol. Mudrosloví v archaických kulturách. Svět ar-
chaických kultur IV. Praha : Hermann & synové, 2009, s. 29-52.

37 LEXA, Franti�ek. Výbor ze star�í literatury egyptské. Praha : Nakladatelství �olc
a �imáček společnost s r.o., 1947, s. 262.

38 LEXA, Franti�ek. Veřejný �ivot ve starověkém Egyptě�, s. 54-55.
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Je tedy očividné, �e právě Egypťané, ačkoli nedokázali ve v�ech přípa-
dech zajistit stoprocentní nestrannost, jednostranné zvýhodňování neuznávali,
co� se s největ�í pravděpodobností týkalo i oblasti tvrzení a jejich váhy.
V praxi v�ak v Egyptě stejně jako v ostatních starověkých zemích byli privi-
legovaní značně zvýhodňováni a je proto vysoce pravděpodobné, �e jejich
slovo mělo vět�í váhu. Přesto i pro ně platila přísná sankce pro případ l�ivého
tvrzení či výroku.

Závěr

Závěrem lze tedy shrnout, �e jakýkoli ústní projev byl ve starověkých
státech brán velmi vá�ně a mohl mít dalekosáhlé následky. Pouhým vyřčením
slov tak mohlo dojít nejen k urá�ce na cti, ale také k obvinění z trestného či-
nu, které jak bylo vý�e uvedeno mohlo mít za následek potrestání nařčeného
i v případě jeho neviny (byla-li vina určována například prostřednictvím or-
dálu). Samotný řečník se pak vystavoval riziku značné, často i nejvy��í sank-
ce ukládané světskou mocí a pochopitelně i riziku trestu vykonaného mocí
bo�skou (při poru�ení přísahy ve jménu bohů). Ať u� zmíněné vedlo k prav-
domluvnosti či byla lákadla získání prospěchu nebo naopak po�kození nená-
viděné osoby příli� vábivá, starověký člověk byl pravděpodobně velmi opatr-
ný při veřejné presentaci svých výroků.

Recenzent: JUDr. Marek �tevček, PhD.

UHLÍŘOVÁ, Michaela. Claim, oath and their legal impact in selected coun-
tries of the ancient world. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 3, 2011, No.5,
p. 75-84.

The contribution is focused on the oral expression of fact, respective to the
legal effect which this statement might have. Primarily there is a common claim,
distinguished from the oath, which is further reinforced by appeal to the gods or
the ruler. The seriousness of the oath was therefore undoubtedly much higher on
the other hand the abuse of oath was also examined much more strictly because it
was also an insult to the ruler or the gods themselves.

The verbal expression of certain fact was a powerful weapon for ancient man.
Based on the oral impeachment, another person could be charged from criminal
activity and it was the start of the criminal proceeding. Most of the evidence in
the proceedings was made by the oral testimony of witnesses. But legislators we-
re aware of the danger of deliberately false statements that were intended to harm
innocent people or to obtain a personal benefit and then severely punish the liars.
Unfounded accusations, false testimony and perjury have been strictly punished
and the penalties were not only the punishment for offenders but they also have
a preventive effect on the rest of the population. With regard to the nature of the
sanctions, preventive effect was undoubtedly effective.
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VÝKUP PRVORODENÝCH V STAROVEKOM IZRAELI

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

Abstrakt

Práca analyzuje vykupovanie prvorodených v starovekom Izraeli. V úvodnej
časti je načrtnutá vzájomná relácia postavenia synov a dcér v staroizraelskej rodi-
ne s osobitným akcentom na právny a spoločenský status prvorodeného syna. Na-
sleduje rozbor a anatomizácia samotného in�titútu vykupovania s prihliadnutím
na účel a modus jeho realizácie. Záver je donorom stručnej rekapitulácie hlav-
ných my�lienok a zoznamu pou�itých skratiek.

VYHNÁNEK, Ján. Vykupovanie prvorodených v starovekom Izraeli. In
HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011, č. 5, s. 85-102.

Úvod

Právny poriadok starovekého Izraela disponoval reglementáciou viace-
rých právnych in�titútov, ktorými sa diferencoval od okolitých národov. Jed-
ným z nich bol aj výkup prvorodených synov, ktorého analýza je predmetom
príspevku. Pre bli��ie pochopenie významu potomkov mu�ského pohlavia
(osobitne prvorodených) pre izraelskú societu je adekvátne najskôr aspoň
kontúrovo naskicovať ich právny status na báze komparácie postavenia detí
v staroizraelskej rodine.

Právne postavenie synov a dcér

V patriarchálnej staroizraelskej spoločnosti neexistovala ani formálna
normatívna rovnoprávnosť medzi súrodencami rozdielneho pohlavia. Na-
opak, práve písané právo často zakotvovalo a� drakonickú nerovnosť v práv-
nom postavení synov a dcér. Dcéra sa v právnych vzťahoch často vyskyto-
vala iba v pozícii objektu, pasívneho príjemcu povinností (a, prirodzene, aj
práv, i keď tie boli v komparácii s povinnosťami minoritné).

Dcéra bola pova�ovaná za majetok svojho otca, jej právny status nepre-
kročil horizont obmedzenej spôsobilosti na právne úkony. Otec ju bol opráv-
nený predať do otroctva1 (Ex 21:72: �A keby niekto predal svoju dcéru za

                                                          
 1 TUREČEK, J. a kol. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha : Orbis,
1963, s. 125.
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slú�ku, nevyjde, jako vychádzajú sluhovia3.�). Znásilnenie panny nebolo kla-
sifikované ako sexuálny trestný čin, kde chráneným objektom bola dôstoj-
nosť, sloboda či telesná integrita človeka, ale ako majetkový trestný čin, kto-
rého sankcia (peňa�ný trest 50 �ekelov striebra4) vyjadrovala náhradu za
po�kodenie majetku otca.

Otec dokonca mohol obetovať aj česť dcér (Gn 19:8, Sd 19:24), aby pre-
ukázal svoju pohostinnosť. Znehodnotením kúpnej ceny dcéry5 po�kodil len
seba, skazený alebo aj zmarený �ivot dievčaťa sa na zreteľ nebral6. Otec v�ak
nebol kompetentný rozhodnúť sám o �ivote svojej dcéry a detí vôbec7. Roz-
sudok smrti v prípade konflagrácie medzi otcom (rodičmi) a deťmi bol po-
volaný vyniesť len orgán verejnej moci (súdny orgán), ktorého ingerencia

                                                                                                                            
 2 Biblické odkazy v článku sú primárne citované podľa prekladu profesora Jozefa

Roháčka. Porov. napr. Svätá Biblia. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoloč-
nosť, 1998. Zoznam skratiek je uvedený v závere textu.

 3 Toto ustanovenie bolo limitované povinnosťou kupca správať sa k �ene ohľadupl-
ne a zákazom predať ju do cudziny (porov. Ex 21:8). V Biblii sa v�ak zachovala aj
zmienka o predaji synov do otroctva: �... a hľa, my depceme svojich synov a svoje
dcéry predávajúc ich za otrokov, a u� aj sú niektoré z na�ich dcér zdeptané za otro-
kyne, a nemô�eme si pomôcť, a na�e polia a na�e vinice majú iní.� (Neh 5:5) Bola
to zjavne ne�tandardná situácia, determinovaná neute�enou ekonomickou situáciou
spoločnosti.

 4 Dt 22:28-29: �Keby na�iel niektorý mu� dievku, pannu, ktorá by nebola zasnúbe-
ná, a pochytil by ju a le�al by s ňou, a boli by najdení, vtedy dá mu�, ktorý le�al
s ňou, otcovi dievky päťdesiat �eklov striebra, a bude mu �enou...� Keď�e jeden
�ekel striebra vá�il 11 � 16 gramov, panna sa v starovekom Izraeli oceňovala na
cca 750 gramov striebra.

 5 Potenciálny �eních bol povinný otcovi zaplatiť kúpnu cenu nevesty (obvenenie �
móhar), pričom jej vý�ka závisela od stupňa opotrebovania (po�kvrnenia) pred-
metu kúpy � �eny. Základná kúpna cena bola ustálená pravdepodobne vo vý�ke 50
�ekelov striebra, čo sa dá legitímne vyabstrahovať z ustanovenia o náhrade za zve-
denie panny.

 6 BIČ, M. Radostná zvěst Starého zákona. Praha : Kalich, 1983, s. 88.
 7 Výnimkou by mohla byť predzákonná doba (obdobie patriarchov), keď napr. Júda

vyniesol rozsudok nad svojou nevestou Támar: �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.�
(Gn 38:24) Taktie� je zaznamenaný príbeh Abraháma (Gn 22:1-19), ktorý sa na
Bo�í príkaz vybral obetovať svojho syna Izáka, pričom z kontextu vyplýva, �e po-
dobná prax nebola v tých časoch ojedinelá. Staroizraelská spoločnosť v�ak vtedy
e�te neexistovala, nebola organizovaná ani na �tátnej, ani na kmeňovej báze (v do-
be Abraháma nebol e�te známy ani názov Izrael, ktorý dostal od Boha a� jeho
vnuk Jakob � Gn 32:28), preto je tieto jednotlivé prípady potrebné vnímať segre-
govane od staroizraelského práva, azda ako protoizraelské právo, výrazne ovplyv-
nené právnou obyčajou okolitých národov.
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bola v danom prípade nevyhnutnou podmienkou legitimity verdiktu. Najčas-
tej�ie i�lo o radu star�ích, ktorú v tom-ktorom meste tvorili významní pred-
stavitelia svojich rodov, v kráľovskej dobe existovala miestna samospráva so
súdnou právomocou či synedriá8 (porov. napr. Dt 21:18-21: �Keby mal
niekto nezdarného syna spúrneho a nepoddajného, ktorý by nepočúval na hlas
svojho otca a na hlas svojej matere, a hoci by ho káznili, predsa by ich len
neposlúchal, vtedy ho pochytia jeho otec a jeho mať a vyvedú ho von ku star-
�ím jeho mesta a ku bráne jeho miesta a povedia star�ím jeho mesta: Tento
ná� syn je spúrny a nepoddajný, nepočúva na ná� hlas, je �ráč a pijan. Vtedy
ho ukameňujú v�etci mu�ovia jeho mesta, a zomrie. A odprace� také zlo zo
svojho stredu. A počujú to, celý Izrael, a budú sa báť9.).

Naznačené privilegované postavenie syna bolo v podmienkach patriar-
chálnej staroizraelskej society determinované jeho právnou i sociálnou rolou.
Ako mu�ský potomok po smrti otca dosiahol pozíciu jeho právneho nástupcu
(či u� ako spôsobilý subjekt v rámci dedičskej sukcesie alebo v prípade prvo-
rodeného ako �pater familias�10 � i�lo teda o zásadu primogenitúry). Zároveň
plnil funkciu garanta kontinuity rodovej línie11, pričom táto sociálna rovina

                                                          
 8 Porov. SCHELLE, K. a kol. Právní dějiny. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství

Ale� Čeněk, s.r.o., 2007, s. 89-91.
 9 Dokonca ani podľa Dt 13:6-11, keď bol rodič oprávnený a povinný zabiť svoje

dieťa za trestný čin nahovárania na idolatriu, ne�lo o svojvoľný sankčný akt.
Z formulácie: �Tvoja ruka bude prvá, ktorá siahne na neho, aby ho zabila a potom
ruka v�etkého ľudu...� jednoznačne vyplýva, �e rozsudok bol vykonávaný verejne
a �e rodič postupoval v súlade s pravidlami staroizraelského procesného práva,
keď ako prví vykonávali trest smrti svedkovia, v tomto prípade rodičia.

10 Po otcovej smrti bol za pána domu dezignovaný najstar�í syn. V starozákonnom
kontexte (Gn 24) je známy i prípad fratriarchátu � variácie patriarchátu, keď pri-
márnou autoritou v rodine disponoval nie otec, ale (pravdepodobne prvorodený)
dospelý syn. V uvedenej epizóde sa Rebeka síce predstavila ako �dcéra Betuela,
syna Milky, ktorého porodila Náchorovi...� (Gn 24:24,47), napriek tomu Eliezér
(obstarávateľ nevesty na základe obdoby mandátnej alebo príkaznej zmluvy s Ab-
rahámom) odovzdal okrem nej dary (mattan, poskytoval sa popri móhare skôr ako
spoločenská úslu�nosť) u� iba jej matke a bratovi Lábanovi: �.. a drahocenné veci
dal i jej bratovi i jej matke.� (Gn 24:53) Zdá sa, �e napriek Betuelovej osobnej pre-
zencii bol Lában taktie� kompetentný dojednať sobá�: �Ale jej brat povedal i jej
matka: Nech zostane dievča s nami niekoľko, asi desať dní, a potom pôjde�.� (Gn
24:55) Spomenutý príklad v�ak nemo�no kvalifikovať ani ako fragment protoizra-
elského práva, keď�e Betuelova neizraelská rodina obývala mezopotámsku oblasť
Aram-Naharaim, v ktorej bol opísaný rodinný modus operandi be�ným javom.

11 Dcéra ako predmet kúpnej zmluvy pri uzavretí man�elstva odi�la (bola delo�ova-
ná) z otcovského domu, a tak sila rodu nebola odvodzovaná od počtu dcér. Porov.
DE VAUX, R. Ancient Israel: Its Life and Institutions. New York : McGraw-Hill,
1961, s. 41.
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v teokratickom starom Izraeli12 fuzionovala so sférou duchovnou (teologic-
kou) a Bo�ím prísľubom: �A polo�ím nepriateľstvo medzi tebou a medzi �e-
nou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty
mu rozdrtí� pätu.� (Gn 3:15) Toto zasľúbenie nedávalo len nádej na Vyslo-
boditeľa, ktorý príde, aby premohol satana, ale aj prorocky ukazuje na trvalý
zápas medzi �semenom hada� a �semenom �eny�. Záver tohto zápasu je
rozdrvenie päty na jednej strane a rozdrvenie hlavy na strane druhej, čo zna-
mená dezavovanie satanovej autority i sily13.

Očakávanie Spasiteľa (Mesiá�a) malo v starom Izraeli silnú tradíciu, keď-
�e pôvod prvého patriarchu Abraháma sa priamou mesiá�skou rodovou líniou
odvodzoval od Adama14. Navy�e, k prvotnému, ohniskovému sľubu (Gn
3:15) sa počas celých staroizraelských dejín pripájali ďal�ie proroctvá o Spa-
siteľovi15, a tak sa postupne kon�tituovalo celé portfólio prísľubov16, ktoré
motivovalo spoločnosť plodiť synov17.

                                                          
12 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.

13 Biblické panorama. Dillenburg : Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg, 1985,
časť II.

14 Porov. Mt 1:2-17 a L 3:24 � 38.
15 Porov. napr. predpoveď narodenia Knie�aťa pokoja pri ceremónii �ehnania Júdovi

Jakobom v Gn 49:10: �Neuhne berla od Júdu ani palica zákonodarcu zpomedzi je-
ho kolien, dokiaľ neprijde �ílo ( = priná�ajúci pokoj), a jeho budú poslúchať náro-
dy.� Podobné posolstvo predniesol aj prorok Nátan kráľovi Dávidovi: �A bude,
keď sa vyplnia tvoje dni, aby si odi�iel a bol so svojimi otcami, �e postavím tvoje
semeno po tebe, ktoré bude zpomedzi tvojich synov, a upevním jeho kráľovstvo.
Ten mi vystaví dom, a ja postavím pevne jeho trón, aby stál a� na veky. Ja mu bu-
dem otcom, a on mi bude synom, a svojej milosti neodnímem od neho, jako som ju
odňal od toho, ktorý bol pred tebou. A postavím ho, aby stál v mojom dome
a v mojom kráľovstve a� na veky, a jeho trón bude stáť pevne a� na veky.� (1Pa
17:11-14). O príchode Mesiá�a sa v�ak zmienili napr. aj starozákonní proroci Iza-
iá� (7:14; 9:6-7), Jeremiá� (23:5-6), Micheá� (5:2), Zachariá� (9:9) a Malachiá�
(3:1).

16 Evidenčnou matériou perpetuálneho dejinného �idovského očakávania Mesiá�a sú
novozákonné pasá�e, v ktorých ho prví christianizátori (Peter, �tefan, Pavol) iden-
tifikovali ako Je�i�a Krista a dezorientovali tak predstaviteľov tradičného judaizmu
(porov. Sk 2:14-36; 7:56; 13:23).

17 Samozrejme, od čias Jakobových synov sa spomenutý duchovný (teologický)
kontext dezidéria po potomkoch mu�ského pohlavia naplno uplatňoval len v po-
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Spomedzi mu�ských descendentov po�íval �peciálny právny status prvo-
rodený syn, ktorý bol pova�ovaný za otcovu �silu a počiatok vlády� (Gn
49:3), �prvotinu sily� (Dt 21:17, � 78:51; 105:36) a za �otvárajúceho �ivot�
(Ex 13:2,12,15, Nu 18:15). Uvedené termíny eklatantne súvisia s reproduk-
čnou silou otca a jej transpozíciou na prvorodeného ako exponenta a ručiteľa
zachovania rodovej línie a rodových tradícií pro futuro. O jeho výsadách
a zodpovednosti (právach a povinnostiach) sa hovorí ako o jeho �rodnom
práve�18. Prvorodenstvo poznali a uznávali aj súdobé okolité �tátne útvary
(napr. Ex 11:5), av�ak v právnom poriadku starovekého Izraela figurovalo
ako in�titút sui generis.

Právne postavenie prvorodeného sa dá legitímne detailizovať a rekon�tru-
ovať najmä podľa ústneho práva, zachyteného v starozákonných príbehoch.
Písané právo (právne normy) precizovalo jeho �tatút len v troch prípadoch:
a) nariaďovalo rodičom povinnosť zaplatiť kúpnu cenu Bohu za prvorode-

ného v hodnote 5 �ekelov striebra19 (Ex 13:2,11-16; 22:29; 34:20, Nu
18:15-1620), bola to ceremónia s názvom pidyon ha-ben. Primárna právna
povinnosť podľa Exodus 13:2 ukladala zasvätiť Bohu v�etko prvorodené:
�Posväť21 mi v�etko prvorodené, čo otvára jakýkoľvek �ivot medzi synmi
Izraelovými jako u ľudí tak i u hoviad; to je moje.� Spod primárnej po-
vinnosti segregovať (zasvätiť) pre Boha v�etko prvorodené jestvovali tri
exempcie, spojené so sekundárnou povinnosťou vykúpiť taxatívne vyme-
dzený index subjektov: 1. prvorodeného syna (pidyon ha-ben), 2. prvoro-
dený nečistý dobytok22, 3. prvorodeného osla. V prvých dvoch prípadoch
bol výkup obligatórny, v treťom fakultatívny,

b) v polygamických rodinách dilitovalo právomoc otca opomínať (negovať)
výsadné postavenie biologicky prvorodeného syna (Dt 21:15-17),

                                                                                                                            
kolení Júdu, av�ak i v iných kmeňoch bol syn vnímaný ako po�ehnanie, keď�e
symbolizoval príchod očakávaného Záchrancu.

18 Nový biblický slovník. Praha : Návrat domů, 1996, s. 831.
19 Aproximatívne 75 gramov striebra.
20 Porov. KENT, Ch.F. Israel's Laws and Legal Precedents: From the Days of Moses

to the Closing of the Legal Canon. New York : C. Scribner�s Sons, 1907, s. 227-
229.

21 Druhá osoba jednotného čísla (singuláru) naznačuje univerzálny subjekt povinnos-
ti. I�lo teda o právnu normu � v�eobecne záväzné pravidlo správania, vzťahujúce
sa na skupinu rovnakého druhu a neurčitého počtu. Sankcionistom normy bol
v pred�tátnej staroizraelskej spoločnosti sám Boh, prípadne ním zvolení reprezen-
tanti.

22 Taxatívny výpočet je zaznamenaný v Lv 11. Za čisté zvieratá boli pova�ované pre-
�úvavce s rozdeleným kopytom. Nečisté �ivočíchy nebolo povolené konzumovať
a oddeliť pre Boha.
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c) prvorodeného z levirátneho man�elstva definovalo ako právoplatného sy-
na zosnulého (Dt 25:6).

Účel pidyon ha-ben

Z načrtnutého statusu právnej i faktickej prevalencie synov nad dcérami
(mu�ov nad �enami) v patriarchálnej spoločnosti starovekého Izraela legitím-
ne rezultuje fakt, �e predmetom záujmu aktu zasvätenia boli len osoby mu�-
ského pohlavia (resp. v zvieracej sfére samci). Problematika vykupovania sa
v priebehu dejín stala predmetom heterogénnych interpretácií a polemík.
V zásade sa napokon vykry�talizovali dva fundamentálne opozitné ideové
prúdy, sna�iace sa ustanovenia pidyon ha-ben s akríbiou �pecifikovať.

Mlad�í z nich, ktorého vznik je datovaný do 19. storočia ako produkt ne-
meckej historicko-kritickej teológie, pova�uje kúpnu cenu (5 �ekelov strieb-
ra) za hodnotu �ivota prvorodeného a obrad pidyon ha-ben za substitúciu
ľudskej obete, ktorá by inak bola nutná. Akcentuje spoločný základ judaizmu
s pohanstvom a a� jeho postupnú profiláciu a vyčleňovanie ako samostatného
nábo�enstva. Deklaruje, �e minimálne v predexilovej dobe23 boli prvorodení
synovia v prípade nezaplatenia kúpnej ceny obetovaní (zasväcovaní) Bohu
(Jahvemu, Hospodinovi), eventuálne cudzím idolatrickým bohom24 a stoto�-
ňuje izraelského Boha s pohanským Molochom. Právna úprava v�ak legálne
praktizovanie takýchto �ertiev celkom evidentne vylučovala: �Neučiní� tak
Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo v�etko, čo je ohavnosťou Hospodinovi, čo-
ho on nenávidí, robili (pohanské národy) svojim bohom, lebo e�te len aj svo-

                                                          
23 V roku 587/586 pred Kr. bolo Judské kráľovstvo dobyté babylonskými vojskami

a veľká časť �idov v niekoľkých etapách vyexpedovaná a deportovaná do baby-
lonského zajatia � exilu. Táto udalosť je zaznamenaná i v Starom zákone: �Devia-
teho roku Cedekiá�a, judského kráľa, desiateho mesiaca pri�iel Nabuchodonozor,
babylonský kráľ, i v�etko jeho vojsko proti Jeruzalemu a obľahli ho. Jedenásteho
roku Cedekiá�a, �tvrtého mesiaca, deviateho dňa toho istého mesiaca bolo prelo-
mené mesto... A Chaldeji spálili dom kráľov ako i domy ľudu ohňom a múry Jeru-
zalema rozborili. A ostatok ľudu, ktorý bol pozostal v meste, i prebehlých, ktorí
boli prebehli k nemu, jako aj iný ostatok ľudu, ktorí boli pozostali, prestehoval
Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej strá�e, do Babylona.� (Jr 37:1-2, 8-9) Doba exilu
bola ukončená po roku 539 pred Kr., keď bol Babylon anektovaný perzským krá-
ľom Kýrom II. Veľkým. Nábo�enská politika Perzie bola (nielen) voči �idom ús-
tretová, sna�ila sa vybudovať nábo�enské, pokiaľ mo�no o to menej politické a ná-
rodne zamerané komunity. Tak bolo ukončené babylonské zajatie a �idia mohli,
pokiaľ prejavili slobodnú vôľu, repatriovať.

24 Túto otázku anatomizujú a rekognoskujú napr. BAUMGARTEN, A. I. Sacrifice in
Religious Experience. Boston : Brill, 2002, s. 49-55. KRELL, M. A. Intersecting
Pathways: Modern Jewish Theologians in Conversation with Christianity. New
York : Oxford University Press, 2003, s. 96.
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jich synov aj svoje dcéry pálili ohňom svojim bohom� (Dt 12:31). A: �Ne-
najde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez
oheň...� (Dt 18:10). V staroizraelskom právnom poriadku tak bolo obetovanie
detí kvalifikované ako trestný čin, ktorého objektmi boli simultánne nábo�en-
ská čistota (zákaz plagizovať idolatrickú prax okolitých národov chránil rý-
dzosť monoteizmu a výsadné privilegované postavenie Boha25) a �ivot
a zdravie dieťaťa (ľudský �ivot). Napriek zlo�enej kumulatívnej skutkovej
podstate deliktu je vymedzené protiprávne konanie legitímne klasifikovať
ako nábo�enský (modloslu�obný) trestný čin, nie ako trestný čin proti �ivotu.
Ich diferenciácia a rafinácia tkvela v objektívnej stránke. V prípade trestného
činu obetovania dieťaťa konanie páchateľa (rodiča) spočívalo v zabití a obe-

                                                          
25 Kým idolatrické obetovanie detí Molochovi (Ex 20:3: �Nebude� mať iných bohov

predo mnou.� Lv 20:2: �Ktokoľvek zo synov Izraelových ako i z pohostínov, kto
pohostíni v Izraelovi, kto by dal zo svojho semena Molochovi, istotne zomrie, ľud
zeme ho ukameňuje.�) v�dy deklarovalo otvorenú vzburu voči Bohu, keď�e adre-
sátom detskej obete bol cudzí boh (napr. Moloch, Baal a pod.), pri osobitnom
trestnom čine obetovania detí Bohu tento substrát mohol absentovať, ak si páchateľ
chcel bona fide detskou �ertvou získať Bo�iu priazeň. Aj taký nábo�enský modus
operandi sa v�ak rovnal pokusu vertikalizovať Boha na etá� pohanských bo�stiev �
reprezentantov diabla (1K 10:20: �... čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démo-
nom a nie Bohu.�). Ten �bol vrahom od počiatku� (J 8:44), kým Boh (Hospodin)
�vytrhuje du�u zo smrti� (� 56:14), �dáva v�etkému �ivot a dych� (Sk 17:25)
a u neho je �prameň �ivota� (� 36:10). Podobná obeť by teda identifikovala Boha
s diablom. Argumentácia čistými bohoslu�obnými pohnútkami páchateľa by bola
v danom kontexte irelevantná, nemohla spôsobiť právne účinky exkulpácie
v zmysle okolnosti vylučujúcej trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu, preto�e
slu�ba Bohu bola právoplatná len vtedy, pokiaľ kore�pondovala s Bo�ou vôľou tak
obsahom (úmysel získať si obeťou Bo�iu náklonnosť), ako i formou (spôsob reali-
zácie obete). Pokiaľ čo i len jeden z uvedených fragmentov obradu chýbal, tak da-
ný úkon nemohol byť označený za legitímnu bohoslu�bu. Evidenciou tohto princí-
pu je napr. Saulovo obetovanie z prekliateho amalechitského dobytka: �Na to
povedal Saul Samuelovi: Veď som poslúchol na hlas Hospodinov a i�iel som ces-
tou, ktorou ma poslal Hospodin, a doviedol som Agaga, kráľa Amalechovho,
a Amalecha, daného pod kliatbu som zahladil. Ale ľud vzal z koristi drobné stádo
a voly, prvotinu daného pod kliatbu, aby bolo čo obetovať Hospodinovi, tvojmu
Bohu, v Gilgale. No Samuel riekol: Či azda má Hospodin takú záľubu v zápalných
a v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov? Hľa, po-
slúchať je lep�ie ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinovo ako doná�ať tuk
baranov� (1S 15:20-22). Účinky obete boli nulitné, preto�e tá nebola realizovaná
v súlade s Bo�ou vôľou a Saul sa stal recipientom Bo�ieho trestu straty funkcie:
�Lebo spúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa jako modlárstvo a boho-
via. Preto, �e si ty zavrhnul slovo Hospodinovo, zavrhnul aj on teba, aby si nebol
kráľom� (1S 15:23). Záva�nosťou sa trestný čin vzbury proti Bo�iemu obetnému
poriadku vyrovnal čarodejníctvu.
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tovaní dieťaťa Bohu, čoho bezprostredným následkom (nexus causalis) bol
pokus degradovať Boha na pohanské niveau (ten bol priamo determinovaný
zmarením ľudského �ivota). Pri trestnom čine proti �ivotu bolo konanie pá-
chateľa charakterizované zabitím dieťaťa bez obety post mortem, čoho di-
rektným následkom bolo poru�enie záujmu chráneného zákonom � ľudského
�ivota (Ex 20:13: �Nezabije�!�). Subjekt (páchateľ) tohto trestného činu bol
konkrétny � rodič26 a na naplnenie skutkovej podstaty sa vy�adovalo úmysel-
né zavinenie27.

Takáto rigorózna a exaktná právna úprava v�ak bola podľa argumentačnej
bázy prívr�encov teórie ľudských obetí skoncipovaná a prijatá a� v poexilo-
vej etape, dovtedy bol pidyon ha-ben realizovaný len podľa Exodus 22:29:
�Prvorodeného zo svojich synov dá� mne.�28

Kontradikčne k uvedenej teórii stojí star�ia ideová platforma, pertrakto-
vaná protagonistami judaizmu, kore�pondujúca s kon�tantnou dejinnou inter-
pretáciou �idmi, ktorí dodnes tradíciu pidyon ha-ben zachovávajú. Podľa nej
kúpna cena (5 �ekelov striebra) predstavuje hodnotu práce, ktorú by bol inak
prvorodený syn povinný vykonávať v chráme29. Odmieta preto denominovať
proces vykupovania ako substitúciu za ľudskú obeť. Svoje východiskové po-
stuláty inunduje masívnou a monolitnou teologicko-právnou argumentáciou.
Genéza tohto záväzku siahala do čias egyptského exodu: v noci prepustenia
izraelitov z Egypta boli autochtónni prvorodenci na rozdiel od izraelských
                                                          
26 Je otázne, či pri dominantnom postavení otca ako hlavného rodinného obetníka

mohla daný trestný čin spáchať aj matka, najmä keď po smrti hlavu rodu substitu-
oval na tom poste najstar�í syn. Práve tak nie je z uvedených ustanovení zrejmé, či
by boli aj obetovaním cudzieho dieťaťa naplnené znaky skutkovej podstaty tohto
deliktu. V takom prípade by ako páchateľ mohol figurovať ktokoľvek (v�eobecný
subjekt). Z formulácie �nenajde sa ... nikto..., kto by viedol svojho syna alebo
svoju dcéru cez oheň�, sa v�ak pri pou�ití zámena �svojho� dá legitímne vyextra-
hovať, �e delikventom sa mohol stať len rodič dieťaťa. V starozákonných príbe-
hoch zachytené obyčaje deskribujú ako obetujúceho (či u� cudzím bohom alebo iz-
raelskému Bohu) v�dy len otca (porov. napr. Gn 22:2, Sd 11:39, 2Kr 3:27; 16:3;
21:6).

27 Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu bola precizovaná úmysel-
ným konaním v podobe zabitia a obetovania svojho dieťaťa. Pre dokonanie trest-
ného činu bolo irelevantné, či páchateľ zamý�ľal spôsobiť následok a ohroziť
chránený objekt (Bo�iu zvrchovanosť).

28 SCHAUSS, H. The Lifetime of a Jew throughout the Ages of Jewish History. Cin-
cinnati : Union of American Hebrew Congregations, 1950, s. 307.

29 Takéto ponímanie sa javí pravdepodobnej�ie aj vzhľadom na komparáciu kúpnej
ceny nevesty (50 �ekelov) a prvorodeného (5 �ekelov). Hodnota vlastníckeho práva
k �ene by tak bola desaťkrát vy��ia ako �ivot (prípadne prevod rodičovských práv)
najstar�ieho a najvzácnej�ieho syna, čo by bolo v podmienkach patriarchálneho
starovekého Izraela prinajmen�om nelogické, a� iracionálne.
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zahubení (Ex 12:1-32)30. Tí stáli pod Hospodinovou ochranou a stali sa tak
jeho majetkom (vlastníctvom). Preto v�etko prvorodené (ľudia, zvieratá, úro-
da) malo byť i v budúcnosti delegované Bohu. Prvorodení synovia odvtedy
po�ívali v staroizraelskej societe �peciálne (právne i spoločenské) postavenie.
Reprezentovali (po otcovom úmrtí) svoj rod pred Bohom, boli nositeľmi po-
�ehnania a supervízormi tradícií. Predov�etkým v�ak boli zasvätení Bohu,
oddelení pre neho ako vykonávatelia hieratických nábo�enských úkonov.
Kňazského úradu boli pozbavení v direktnej nadväznosti na ich zlyhanie
v kauze kultických orgií pri zlatom teľati31. Na ich miesto boli dosadení mu�-
skí zástupcovia kmeňa Lévi, ktorí jediní nepodľahli idolatrickým tendenciám
a ostali verní Bohu � Hospodinovi32. Po tom, čo vlastným protiprávnym ko-
naním stratili prvorodení svoju unikátnu religióznu funkciu, musel byť ka�dý
ďal�í najstar�í descendent zaplatením kúpnej ceny oslobodený spod povin-
nosti slú�iť v chráme33. Z osobnej pôsobnosti tohto záväzku boli vyňatí Levi-
                                                          
30 Porov. Ex 13:14-16: �A bude, keď sa ťa voľakedy zajtra opýta tvoj syn a povie: Čo

to znamená? Povie� mu: Silnou rukou nás vyviedol Hospodin z Egypta, z domu
sluhov. Lebo stalo sa, keď zatvrdil faraon svoje srdce tak, �e nás nechcel prepustiť,
�e Hospodin pobil v�etko prvorodené v Egyptskej zemi, od prvorodeného z ľudí a�
do prvorodeného z hoviad. Preto ja obetujem Hospodinovi v�etko otvárajúce �ivot,
čo je mu�ského pohlavia, a ka�dého prvorodeného zo svojich synov vykupujem.
A bude to znamením na tvojej ruke a pamätným poväzkom medzi tvojimi očima,
lebo silnou rukou nás vyviedol Hospodin z Egypta.� Nu 3:13: �... preto�e je mojím
v�etko prvorodené. Toho dňa, keď som bil v�etko prvorodené v Egyptskej zemi,
posvätil som si v�etko prvorodené v Izraelovi od človeka a� do hoväda. Mojimi
budú. Ja som Hospodin.�

31 Epizóda je zachytená v Exodus 32. Nábo�enský predák Moj�i� zotrvával na vrchu
Sinaj dlhú temporálnu periódu, a tak jeho brat Áron zhotovil na objednávku bez-
radného izraelského ľudu modlu (zlaté teľa) ako substitúta za Hospodina, pričom
idolatrické bohoslu�by boli spojené s bezbrehými bakchanáliami. Moj�i� po ná-
vrate proklamoval, aby ka�dý, �kto je Hospodinov, pristúpil k nemu. A shroma�-
dili sa k nemu v�etci synovia Léviho.� (Ex 32:26) Slovné spojenie �kto je Hospo-
dinov� koreluje s formuláciou �v�etko prvorodené... je moje� (Ex 13:2) a �preto�e
je mojím v�etko prvorodené� (Nu 3:13), ktorou si Boh (Hospodin) vyvolil izrael-
ských prvorodencov. Je to evidenčná matéria dvoch skutočností: a) prvorodení sy-
novia svojím modloslu�obným modus operandi stratili privilegovaný kňazský
status a ich sukcesormi sa stali Leviti, b) prvorodený sa mohol vlastným protipráv-
nym konaním pripraviť sčasti (nábo�enská sféra) alebo úplne (duchovná a dedič-
ská area, čo dokumentuje osud Jakobovho prvorodenca Rúbena, ktorý zviedol ot-
covu súlo�nicu, a preto mu bolo jeho rodné právo odňaté � Gn 49:3-4) o svoje
výsadné právne postavenie.

32 Porov. napr. DONIN, H. H. To Be a Jew: A Guide to Jewish Observance in Con-
temporary Life. New York : Basic Books, 1972, s. 276.

33 MILLGRAM, A. E. Jewish Worship. Philadelphia : Jewish Publication Society of
America, 1971, s. 323.
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ti, ktorých segregácia pre nábo�enskú slu�bu bola definitívna a neboli opráv-
není sa z nej vykúpiť. Ďal�ím (sekundárnym, akcesorickým) aspektom účelo-
vého určenia rituálu pidyon ha-ben bol záväzok pripomínať si Bo�iu milosť
a svätosť � vyvedenie z Egypta a oddelenie prvorodených34, ale aj ich kola-
boráciu s hriechom. Duchovné (teologické) povinnosti (uvoľniť po�kvrne-
ných prvorodených spod kňazskej slu�by a komemorácia Bo�ej zvrchovanos-
ti) sa tak realizovali prostredníctvom právnej povinnosti vykupovať prvoro-
dencov. Oba segmenty spoločenských noriem, spoločenského milieu starove-
kého Izraela, normy právne i nábo�enské sa tak prelínali a fuzionovali.

Deskripcia priebehu prvého generálneho výkupu prvorodených, ktorý na-
sledoval po afére so zlatým teľaťom, explicitne dokladuje formu a účel obra-
du, kore�pondujúc s explikovanou konvenčnou judaistickou interpretáciou,
a súčasne naznačuje podstatu teologicko-právneho povedomia staroizraelskej
spoločnosti predexilových čias, v ktorom ľudské obete nemali miesto:
�A Hospodin riekol Moj�i�ovi: Spočítaj v�etkých prvorodených mu�ského
pohlavia zo synov Izraelových vo veku od jedného mesiaca a vy�e a spočítaj
počet ich mien. A vezme� Levitov mne... A bolo v�etkých prvorodených
mu�ského pohlavia v počte mien vo veku od jedného mesiaca a vy�e, ich
spočítaných, dvadsaťdva tisíc dvesto sedemdesiattri. A Hospodin hovoril
Moj�i�ovi a riekol: Vezmi Levitov namiesto v�etkých prvorodených medzi
synmi Izraelovými i dobytok Levitov namiesto ich dobytka, a Levitovia budú
moji. Ja som Hospodin. A čo do tých dvesto sedemdesiattri vykúpených,
zbývajúcich nad Levitov, z prvorodených zo synov Izraelových, vezme� po
päť �eklov od hlavy, v �ekle svätyne to vezme�.� (Nu 3:40-41, 43, 44-47)
Procedúra inaugurácie Levitov ako surogátov tak bola realizovaná formou
univerzálneho výkupu, keď v�etci prvorodení star�í ako jeden mesiac boli
spätne vykúpení s právnymi účinkami ex tunc. Vykupovanie sa prednostne
uskutočňovalo vzájomnou kompenzáciou oboch dotknutých skupín izraelskej
populácie. Počet prvorodených v�ak bol o niečo vy��í ako mno�ina Levitov35,
a preto bola za ka�dého z dvestosedemdesiattri prebytočných prvorodencov
uhradená kúpna cena vo vý�ke päť �ekelov striebra. Leviti neboli percipovaní
ako substitúcia ľudských obetí, ale pravým zámerom ich konsekrácie bolo
kňazské vysvätenie a oddelenie pre slu�bu v chráme: �A Hospodin hovoril
Moj�i�ovi a riekol: Priveď pokolenie Léviho a postav ho pred Árona, kňaza,

                                                          
34 Prvorodení �idia dodnes deň pred paschou tradične dr�ia pôst ako reminiscenciu

na zázračnú záchranu svojich predkov v Egypte. Porov. JACOBS, L. A Concise
Companion to the Jewish Religion. Oxford : Oxford University Press, 1999, s. 164.

35 Tí tvorili kmeňovú formáciu s veľkosťou 22 000 mu�ov: �V�etkých spočítaných
z Levitov, ktorých spočítal Moj�i� a Áron na rozkaz Hospodinov podľa ich čeľadí,
teda v�etkých mu�ského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vy�e bolo dvad-
saťdva tisíc.� (Nu 3:39)
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aby mu posluhovali. A budú strá�iť jeho strá� a strá� celej obce pred stánom
shroma�denia, aby konali slu�bu príbytku.� (Nu 3:5-7)

Argument, �e generálny zákaz (klauzula) obetovania detí Bohu (Dt 12:31
a Dt 18:10) bol ako právna norma prijatý a dodr�iavaný a� v poexilovej ére,
sa v tomto kontexte javí irelevantný a nesprávny, keď�e je evidentné, �e úst-
ne právo predchádzajúce uvedenej legislatíve nijakým spôsobom nepripú�-
ťalo ľudské obete36. Ďal�ím pilierom a apendixom uvedenej interpretácie je
záznam v Jr 7:31: �A nastaväli vý�in Tofeta, ktorý je v údolí Ben-hinnoma,
aby pálili svojich synov a svoje dcéry ohňom, čoho som neprikázal, a čo ani
len nevstúpilo na moje srdce.� Tento ver� v�ak okrem faktu, �e obetovanie
detí bolo zakázané, dokazuje aj skutočnosť, �e ho obyvatelia Izraela napriek
tomu v niektorých obdobiach realizovali (2Kr 16:3: �... ba e�te i svojho syna
dal previesť cez oheň podľa ohavností pohanských národov, ktoré vyhnal
Hospodin zpred tvári synov Izraelových.� 2Kr 21:6: �Aj previedol svojho sy-
na cez oheň a planetáril a ve�til a nadová�il si duchárov...�), napodobňujúc
a imitujúc tak okolité etniká (napr. 2Kr 3:27: �Vtedy vzal moábsky kráľ jeho
prvorodeného syna, ktorý mal kraľovať miesto neho, a obetoval ho zápalnou
obeťou na múre.�)

Také konanie v�ak v�dy bolo prestúpením zákona, poru�ením právneho
poriadku a zmluvy s Bohom, za ktoré mal byť podľa platných a účinných
právnych noriem ulo�ený ten najvy��í trest (poena capitalis)37.

                                                          
36 Dokonca i v prípade, �e by vykupovanie skutočne slú�ilo ako náhrada povinnosti

obetovať prvorodených, tento fakt by nezakladal nevyvrátiteľný nárok stoto�ňovať
izraelského Boha s Molochom. Spomínanú dichotómiu je mo�né ilustrovať na prí-
klade patriarchu Abraháma a jeho simulovanom pokuse obetovať prvorodeného
syna Izáka (Gn 22:1-19). Kým pre jedných je to dôkaz, �e fundament protoizrael-
ského práva synkretizoval s pohanskými kultmi, ďal�í z toho derivujú gnómu, �e
u� v ére pred Moj�i�om bola ľudská obeť reprobovaná, čo znamenalo explicitné
vymedzenie a diferencovanie od nábo�enských praktík okolitých národov. Porov.
napr. NOORT, E. � TIGCHELAAR, E. The Sacrifice of Isaac: The Aqedah (Gene-
sis 22) and Its Interpretations. Boston : Brill, 2002, s. 88-95. SCHAUSS, H. The
Lifetime of a Jew throughout the Ages of Jewish History. Cincinnati : Union of
American Hebrew Congregations, 1950, s. 307.

37 Nábo�enské (modloslu�obné, magické) trestné činy boli v podmienkach staroizra-
elskej teokratickej spoločnosti pova�ované za najťa��ie poru�enie zákona. Nimi
ohrozený objekt sa dal klasifikovať ako najvy��ia hodnota nekompromisne chráne-
ná kódexmi � Bo�ia zvrchovanosť, svätosť a suverenita. Okrem uvedeného sa me-
dzi ne zaraďovali napr. obetovanie detí Molochovi (Lv 20:2), nekromancia (vyvo-
lávanie duchov) a ve�tectvo � jasnovidectvo (Lv 20:27), blasfémia (Lv 24:10-16),
znesvätenie soboty (Nu 15:32-36), navádzanie na (podnecovanie) idolatriu (Dt
13:7-12), idolatria (Dt 17:2-7), rebélia (vzbura) proti rodičom (Dt 21:18-21) či ča-
rodejníctvo (Ex 22:18, Dt 18:10).
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Modus výkonu pidyon ha-ben

Generálny zákaz (klauzula) obetovania detí Bohu (Dt 12:31 a Dt 18:10)
bol v intenciách vykupovania prvorodených spod kňazskej slu�by detailizo-
vaný a precizovaný �peciálnymi ustanoveniami: �Ale ka�dý plod osla, otvá-
rajúci �ivot, vykúpi� dobytčaťom, ovcou alebo kozou. A keď nevykúpi�,
zlomí� mu krk. Ale ka�dého prvorodeného z ľudí medzi svojimi synmi vykú-
pi�.� (Ex 13:13) �V�etko, čo otvára �ivot akéhokoľvek tela, čo obetujú Hos-
podinovi, u� či z ľudí a či z hoviad, bude tvoje, len �e istotne vykúpi� prvo-
rodené z ľudí jako i prvorodené z nečistých hoviad tie� vykúpi�. tie, ktoré
majú byť z toho vykúpené, vykúpi�, keď budú mať jeden mesiac, v tvojej ce-
ne, piatimi �eklami striebra v �ekle svätyne, ktorý vá�i dvadsať gér.� (Nu
18:15-16)

Aj v súčasnosti existujú komentáre, deklarujúce, �e pidyon ha-ben zna-
menal v praxi obetovanie zvierat a nie zaplatenie kúpnej ceny38. Ide v�ak
o malígnu interpretáciu, odvolávajúcu sa na Ex 13:13 (�ka�dý plod osla, ot-
várajúci �ivot, vykúpi� dobytčaťom...�), predisponujúcu spôsob vykupovania
somára na človeka. Pritom sa omisívne nereflektuje na Nu 18:16, kde je ako
prostriedok pidyon ha-ben jednoznačne definovaných päť �ekelov striebra.
Túto verziu potvrdzuje nielen opis prvého výkonu ceremoniálu (Nu 3:40-51),
ale aj uniformná historická �idovská prax, ktorá pretrvala a� do súčasnosti39.

Substitúcia ovce alebo kozy (zvieraťa) za prvorodeného bez v�eobecného
výmenného ekvivalentu (peňa�nej jednotky) by vytvárala kon�trukciu akejsi
zámennej zmluvy medzi Bohom a rodičom (otcom) dieťaťa, kým jeho vy-
platenie za päť �ekelov striebra40 by sa dalo charakterizovať ako kúpna zmlu-
va. Keď�e podstatou oboch zmluvných typov je výmena veci, resp. peňazí za
vec, je nutné preklenúť teoreticko-právny rébus vnímania prvorodenca ako
predmetu kontraktu. Je potrebné si uvedomiť, �e najstar�í syn narodením ipso
facto (Ex 13:2: �A Hospodin...riekol: v�etko prvorodené... to je moje.�) na-
dobudol status Bo�ieho slu�obníka, separovaného pre prácu v chráme. Výra-
zom sluha (slu�obník) bol často označovaný aj otrok � či u� v profánnom
alebo duchovnom význame. Sekulárne synonymum slov otrok/sluha je mo�-
né nájsť napr. v Ex 21:1-6, kde je zaznamenané prepú�ťanie hebrejských

                                                          
38 Napr. Výklady ke Starému zákonu I. Praha : Kalich, 1991, s. 244. The Law of the

Firstborn [online]. 2002 [cit. 2011-02-08]. Dostupné na internete:
<http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Library.sr/CT/ARTB/k/690/Law-
of-Firstborn.htm>

39 Porov. The Pidyon Haben Ceremony [online]. 2010 [cit. 2011-02-09]. Dostupné na
internete: < http://www.pidyonhaben.org/theCeremony.html>

40 Splnomocnení prijať striebro boli kňazi ako Bo�í reprezentanti (Nu 18:16). Bola to
de facto odmena za ich slu�bu vo svätyni (nábo�enská tarifa), keď�e nemali dedič-
ný územný podiel ako ostatní izraeliti (Dt 18:1-2).
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otrokov41. V slovenskom preklade je pou�itý pojem sluha, čo zodpovedá ne-
meckému Knecht42, anglickému servant43, českému slu�ebník44 a maďarské-
mu szolga45, av�ak v hebrejskom origináli sa nachádza výraz �ēbęd46, čo
znamená otrok47. Tým istým ekvivalentom boli v hojnej miere titulovaní aj
Bo�í slu�obníci, pomenovaní � či u� Abrahám (� 105:6, 42), Achiá� (1Kr
14:18; 15:29), Dávid (Ez 37:24-25), Eliá� (1Kr 18:36), Jakob (� 136:22), Jo-
ná� (2Kr 14:25), Jozue (Jz 24:29), Moj�i� (Mal 4:4) alebo Zorobábel (Hg
2:24) � i nepomenovaní (napr. Iz 42:19; 49:3, 5). Vo v�etkých týchto prípa-
doch s pojmom �ēbęd kore�ponduje aj grécke označenie otroka dūlos48. Na
starozákonnú tradíciu nadviazal v Novej zmluve apo�tol Pavol, ktorý sa v R
1:1 predstavuje ako �sluha Je�i�a Krista (ein Knecht Jesu Christi), povolaný
apo�tol, oddelený k evanjeliu ná�ho Boha�, pričom v gréckej predlohe je
opäť lokalizované podstatné meno dūlos � otrok49. Akcentovaním svojho po-
volania proklamuje, �e apo�tolom sa nestal z vlastnej ľubovôle, ale bol pre-
destinovaný a dezignovaný Bohom50 (práve tak prvorodenci neboli abilitní
vlastnou vôľou/konaním ovplyvniť dosadenie do svojej nábo�enskej pozície).

                                                          
41 Izraelský sluha (otrok) mal podľa zákona po �iestich rokoch slu�by nárok byť pre-

pustený na slobodu. Pokiaľ si v�ak prial ostať u svojho pána, ten mu prebodol ucho
pri dverách svojho domu a od toho momentu bol otrok zaviazaný u neho slú�iť na-
v�dy (Dt 15:16-17).

42 Porov. Die Heilige Schrift. Wuppertal : R. Brockhaus Verlag Wuppertal, 1976, s.
60. Die neue Scofield Bibel mit Erklärungen. New York : Oxford University Press,
1973, s. 97.

43 MACARTHUR, J. The MacArthur Study Bible. Nashville : Word Publishing,
1997, s. 126.

44 Kralický text, porov. Bible Svatá aneb v�ecka svatá písma Starého i Nového Záko-
na . Praha : Kalich, 1969, s. 75.

45 Preklad Gáspára Károliho. Szent Biblia, s. 74.
46 V gréčtine pais (sluha), čo pôvodne znamenalo syn, chlapec, neskôr sa stalo ozna-
čením sluhu, pano�a. Porov. Nový testament. Lancing : Kingston Bible Trust,
1983, s. 436.

47 Exaktné pretlmočenie (otrok) je v�ak situované napr. v českom ekumenickom pre-
klade. Porov. Studijní Bible s výkladovými poznámkami. Springfield : Life Publi-
shers International, 2009, s. 146.

48 BIČ, M. � SOUČEK, J. B. Biblická konkordance S-�. Praha : Kalich, 1967, s.
1779-1780.

49 Novum Testamentum Graece et Germanice. Stuttgart : Privilegierte Württember-
gische Bibelanstalt, 1898, s. 391.

50 ZLATO�, �. � �URJANSKÝ, A. J. Písmo sväté Nového zákona, sv. II. Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 1947, s. 402.
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V kontexte metaforickej stigmatizácie prvorodeného ako Bo�ieho slu�ob-
níka (otroka51) je ľah�ie obhájiteľný fakt, �e najstar�í, extraordinárny a naj-
vzácnej�í syn bol v procese realizácie pidyon ha-ben v počiatočnom �tádiu
svojho �ivota degradovaný na objekt právneho vzťahu, predmet kúpnej zmlu-
vy. Pre staroizraleskú societu bolo vykupovanie otrokov symptomatické (Lv
25:39-43; 47-55). So symbolickým nazeraním na prvorodeného ako na Bo-
�ieho slu�obníka (otroka) harmonizovala aj kúpna cena (5 �ekelov striebra),
ktorá bola �esťkrát ni��ia ako pravdepodobná hodnota skutočného otroka52.

Pre komplexnú kooptáciu matérie je kruciálne �pecifikovať, kto, kedy
a za akých podmienok bol oprávnený podstúpiť, resp. odbavovať pidyon ha-
ben. Z dikcie �... tie, ktoré majú byť z toho vykúpené, vykúpi�, keď budú mať
jeden mesiac...� (Nu 18:16) vyplýva, �e rituál sa uskutočňoval po dovŕ�ení
jedného mesiaca veku dieťaťa. Formulácia �keď budú mať jeden mesiac� ne-
bola fixovaná striktne a rigidne na 30. deň po narodení dieťaťa, ale rodičom
bola ponechaná minimálne niekoľkodňová lehota, počas ktorej bolo mo�né
obrad vykonať. Preto bolo vykupovanie descendenta niekedy kumulované
s obeťou za očistenie �eny matky (33. deň po pôrode), čo je badateľné a ex-
trahovateľné z pasá�e, pribli�ujúcej zasvätenie Je�i�a Krista: �A keď sa napl-
nily dni jej (Máriinho) očisťovania podľa zákona Moj�i�ovho, doniesli ho
(Je�i�a) hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, jako je napísané v zá-
kone Pánovom, �e v�etko mu�ského pohlavia, čo otvára �ivot, bude sa volať
svätým Pánovi, a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Páno-
vom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.53� (L 2:22-24) Podľa súčasných ju-
daistických regúl je ceremónia zadministrovaná v 31. deň �ivota prvorodenca
(30. deň po narodení)54, pokiaľ ten nepripadne na sobotu (�ábes) alebo iný

                                                          
51 Je interesantné, �e popri analyzovanej problematike poznal staroizraelský právny

poriadok pravdepodobne aj reálny in�titút chrámového otroctva (porov. Nu 31:30,
47, Jz 9:23).

52 Suma býva extrapolovaná z ustanovenia Nu 21:32: �A keby vôl poklal sluhu, alebo
slú�ku, dá jeho pánovi tridsať �eklov striebra, a vôl bude ukameňovaný.� Nie je
v�ak jasné, či je peňa�ný trest (kompenzácia) za usmrtenie otroka/otrokyne legi-
tímne identifikovať s jeho kúpnou cenou. Je tie� zaujímavé, �e podľa vý�ky náhra-
dy boli obe pohlavia rovnocenné.

53 Podľa zákona (Lv 12:1-8) sa �ena po pôrode stala nečistou (7, resp. 14 dní v zá-
vislosti od pohlavia novorodenca), z toho dôvodu bola povinná absolvovať karan-
ténu spojenú s očisťovaním (33, resp. 66 dní) a následne priniesť obeť za očistenie,
aglomerujúcu obeť za hriech (ročný baránok, resp. v prípade nepriaznivej ekono-
mickej situácie rodiny samec holuba/hrdličky) a zápalnú obeť (samec holu-
ba/hrdličky).

54 Napr. DE LANGE, N. An Introduction to Judaism. Cambridge : Cambridge Uni-
versity Press, 2000, s. 111. EISENBERG, J. � SCOLNIC, E.: The JPS Dictionary
of Jewish Words. Philadelphia : Jewish Publication Society, 2006, s. 120.
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sviatok (napr. pascha), keď platí zákaz práce a narábania s peniazmi � vtedy
sa obrad presunie na nasledujúci večer55. Americkí �idia zvyknú stanoviť
termín slávnosti pidyon ha-ben na prvú nedeľu po tomto medzníku, aby bolo
zabezpečené maximum kvantitatívneho substrátu náv�tevnosti v podobe čo
najvy��ieho počtu rodinných príslu�níkov a priateľov56. Rodoskí sefardskí
�idia vykonávali obrad a� 40. deň po pôrode57.

Oprávnený a povinný vykúpiť prvorodeného bol ako jeho zákonný zá-
stupca otec, čo implicitne vyplýva z jeho prominentného postavenia v rodine.
Z Luká�a 2:22-24 sa v�ak dá derivovať legitímny predpoklad, �e pri úkone
disponovala nárokom byť prítomná (asistovať) aj matka. Právne normy, re-
gulujúce pidyon ha-ben, nesplnenie povinnosti nijako nesankcionujú, preto sa
dajú z teoreticko-právneho hľadiska charakterizovať ako imperfektné. Mo�no
sa len domnievať, �e v prípade otcovej nespôsobilosti zrealizovať transakciu
jeho funkciu ad hoc suplovala matka či iný mu�ský príbuzný a pri kompletnej
absencii vykupujúceho bol chlapec zaviazaný slú�iť v svätostánku. Na pod-
poru daných predpokladov v�ak v Biblii nefiguruje �iadna relevantná matéria
(právne normy či obyčaje transponované do príbehov). Keď�e v súčasnosti
neexistuje chrám, kde by objekty rituálu mali/mohli pracovať, obrad takmer
stratil svoj duchovný raison d'être58. Preto pokiaľ otec nezabezpečí výkon pi-
dyon ha-ben v riadnom termíne či vôbec, ceremoniál protektoruje buď rabín-
sky súd beit din, prípadne po dovŕ�ení plnoletosti (13. rok veku59) samotný
prvorodený60.

                                                          
55 KLEIN, M. A Time to Be Born: Customs and Folklore of Jewish Birth. Philadel-

phia : Jewish Publication Society, 1998, s. 186. KAGAN, B.: The Redemption of
the First Born Son [online]. 2002 [cit 2011-02-09]. Dostupné na internete:
< http://www.jewishmag.com/51mag/pidyanhaben/pidyanhaben.htm>

56 Porov. GEFFEN, R. M. Celebration & Renewal: Rites of Passage in Judaism.
Philadelphia : Jewish Publication Society, 1993, s. 30. OLITZKY, K. M. An En-
cyclopedia of American Synagogue Ritual. Westport : Greenwood Press, 2000, s. 106.

57 ANGEL, M. D. � GAON, S. The Jews of Rhodes: The History of a Sephardic
Community. New York : Sepher-Hermon Press, 1980, s. 177.

58 Porov. TREPP, L. Eternal Faith, Eternal People: A Journey into Judaism. Engle-
wood Cliffs : Prentice Hall, 1962, s. 221.

59 Podľa �idovskej tradície dosiahnutím tejto vekovej hranice sa dieťa stáva �synom
príkazu� (bar micva) a nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie (nadobudne spô-
sobilosť na právne úkony v plnom rozsahu). Chlapec (od tej chvíle mu�) je povin-
ný dodr�iavať v�etky nábo�enské (teda i právne) prikázania (micvot) a stáva sa pl-
noprávnym členom nábo�enskej obce. Porov. napr. �idé � dějiny a kultura. Praha :
�idovské muzeum v Praze, 2005, s. 132.

60 Napr. The Jewish Law Annual. Volume: 14. London : Routledge, 2003, s. 101.
FINKEL, A. Y. The Torah Revealed: Talmudic Masters Unveil the Secrets of the
Bible. San Francisco : Jossey-Bass, 2004, s. 232.
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Komplikovanou sa javí aj indikácia adepta na ceremóniu. �idia sa doteraz
kategoricky a bezpodmienečne pridŕ�ajú formulácie �... v�etko, čo otvára �i-
vot matky (all the firstborn, whatever opens the womb61)...� (Ex 13:2) a sta-
tus tak detegujú podľa príslu�nosti k rodičke. K tejto epicentrickej podmienke
(matkin prvorodený syn) bolo nimi počas svojej dejinnej právnej evolúcie
vyabstrahovaných niekoľko akcesorických spresňujúcich po�iadaviek, ktoré
na pidyon ha-ben priemerne kvalifikujú len jedného z päťdesiatich mu�ských
descendentov62: chlapec musí byť privedený na svet prirodzenou (vaginál-
nou) cestou, nie cisárskym rezom63 a súčasne nie je synom Levitu, Kohena64

alebo ich dcéry. Takáto determinácia prvorodeného v�ak v izraelskom práve
zakladá akúsi schizofrenickú dvojkoľajnosť: sociálnoprávna línia sleduje ur-
čenie sukcesora s nárokom na dvojnásobný dedičský podiel (Dt 21:15-17)
z paternálneho hľadiska (Gn 49:3: �prvorodený, moja [otcova] sila a počiatok
mojej vlády, hebrejský ekvivalent �reishit ono�), pričom paralelná kultická
vetva definuje kvalifikanta pidyon ha-ben podľa maternálnych kritérií (Ex
13:2: �... v�etko, čo otvára �ivot matky...�, hebrejská frazéma �peter re-
hem�)65. Je otázne, či podobná bipolarita fungovala u� v najstar�ích izrael-
ských dobách. V Biblii sa nenachádza jediná notifikácia, �e by sa obe zlo�ky
(dedičská a nábo�enská) nekumulovali do jednej osoby otcovho prvorodené-
ho. Naopak, rigorózna judaistická interpretácia Ex 13:266 by v podmienkach

                                                          
61 Doslova �v�etko prvorodené, čo otvára maternicu�. Porov. JACOBS, S. L. Rethin-

king Jewish Faith: The Child of a Survivor Responds. Albany : State University of
New York Press, 1994, s. 51.

62 Pidyon Haben: Redeeming of First Born Male Child [online]. 1998 [cit 2011-02-
10]. Dostupné na internete:
< http://www.jewishcelebrations.com/baby/Pidyon/pidyonhome.htm>

63 Cisársky rez nie je pova�ovaný za naturálne �otvorenie maternice�. �idovská ju-
risprudencia rie�i s ohľadom na pidyon ha-ben aj problematiku vaginálneho pôro-
du po cisárskom reze či potrate. Porov. EISENBERG, R. L. The JPS Guide to Je-
wish Traditions: A JPS Desk Reference. Philadelphia : Jewish Publication Society,
2004, s. 22. GOLD, M. And Hannah Wept: Infertility, Adoption, and the Jewish
Couple. Philadelphia : Jewish Publication Society, 1988, s. 135 � 139.

64 �idovskí kňazi a potomkovia Árona, Moj�i�ovho star�ieho brata a prvého veľkňa-
za, ktorí boli dedične nominovaní na výkon bohoslu�obného úradu. V súčasnosti
získaním kúpnej ceny ako Bo�í splnomocnenci realizujú výkup prvorodeného. Po-
rov. GLINERT, L. The Joys of Hebrew. New York : Oxford University Press,
1992, s. 185.

65 Porov. LEVINE, B. A.: Firstborn In the Bible [online]. 2008 [cit. 2011-02-11].
Dostupné na internete: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/
/ejud_0002_0007_0_06494.html>

66 Podľa evanjelického prekladu: �Zasväť mi u Izraelcov v�etko prvorodené; v�etko,
čo otvára �ivot matky u ľudí i u dobytka, je moje.� Podstatné meno matka je
v týchto konotáciách logicky vysvetliteľné. Prvorodený kus sa v rí�i zvierat deri-
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polygamického starovekého Izraela viedla často k nelogickým kon�truk-
ciám67.

Záver

Napriek častému opomínaniu modernou právnou históriou je nespochyb-
niteľné, �e in�titút vykupovania prvorodených zohrával v staroizraelskej so-
ciete dôle�itú úlohu, čoho evidenciou je i skutočnosť, �e sa v torzovitej,
fragmentárnej a (pravdepodobne) modifikovanej podobe udr�al do dne�ných
dní. Z minuciózneho rozboru príslu�ných právnych ustanovení, syntézou do-
slovného znenia a zmyslu zákona (2K 3:6: �... lebo litera zabíja, ale Duch o-
�ivuje.�), je evidentné, �e u� v najstar�ích dobách, v prvopočiatkoch svojej
�tátnosti, bol v Izraeli stabilizovaný a vykry�talizovaný nábo�enský a právny
systém sui generis, ktorý �idovskú spoločnosť markantne diferencoval od
ostatných súdobých civilizácií.

Zoznam pou�itých skratiek

1K � Prvý list svätého Pavla Korinťanom
1Kr � Prvá kniha Kráľov
1Pa � Prvá kniha Paralipomenon, Prvá kniha kronická
1S � Prvá kniha Samuelova
2K � Druhý list svätého Pavla Korinťanom
2Kr � Druhá kniha Kráľov
Dt � Deuteronomium, Piata kniha Moj�i�ova
Ex � Exodus, Druhá kniha Moj�i�ova
Ez � Prorok Ezechiel
Gn � Genesis, Prvá kniha Moj�i�ova
Hg � Prorok Hageus
Iz � Prorok Izaiá�
J � Evanjelium podľa svätého Jána
Jz � Kniha Jozuova

                                                                                                                            
voval od príslu�nosti k roditeľke, keď�e detegovať otcovstvo bolo často nereálne.
Preto pri spoločnej deskripcii difúzie mno�ín prvorodených mu�ov a zvierat je po-
u�itá formulácia �v�etko, čo otvára �ivot matky...�. Porov. HARY, B. H. � HAY-
ES, J. L. � ASTREN, F. Judaism and Islam: Boundaries, Communication, and In-
teraction. Essays in Honor of William M. Brinner. Boston : Brill, 2000, s. 176.

67 Napr. mu�, ktorý by figuroval v niekoľkonásobnom man�elskom zväzku, by bol za
ka�dého najstar�ieho syna jednotlivých �ien povinný zaplatiť 5 �ekelov striebra.
Demon�tratívne kráľ Dávid by bol zaviazaný vykúpiť svojich prvorodených synov
Amnona (od Achinoamy Jizreelskej), Daniela (od Abigaily Karmelskej), Absolo-
ma (od Maachy), Adoniá�a (od Chaggity), �efatiá�a (od Abitály), Jitráma (od Eg-
ly), �imu (od Bat-�uy) a prezumptívne i ďal�ích (1Pa 3:1-5).
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Jr � Prorok Jeremiá�
L � Evanjelium podľa svätého Luká�a
Lv � Leviticus, Tretia kniha Moj�i�ova
Mal � Prorok Malachiá�
Mt � Evanjelium podľa svätého Matú�a
Neh � Kniha Nehemiá�ova
Nu � Numeri, �tvrtá kniha Moj�i�ova
R � List svätého Pavla Rimanom
Sd � Kniha Sudcov
Sk � Skutky svätých apo�tolov
� � Kniha �almov
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VYHNÁNEK, Ján. Redemption of the first-born son in ancient Israel. In
HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 3, 2011, No. 5, p. 85-102.

The work is an analysis of the ancient Israeli redemption of firstborns. The
introduction deals with the mutual relation of sons and daughters and their posi-
tions in an ancient Israeli family underlining the legal and social status of a first-
born son. The following part examines the institution of redemption itself in de-
tail, focusing on the purpose and its execution. The aim of the analysis is to com-
pare and evaluate the contradictory ideological points of view. Whereas the first
one claims the redemption to be the substitution for a human sacrifice, the second
one denies it proving that ancient Israel had differentiated itself from the surroun-
ding pagan nations from the very beginning. The work also deals with the theore-
tical and legal problem of firstborns as subjects of sales contracts. The conclusion
is dedicated to the brief summing-up and the list of abbreviations.
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Abstrakt

Cieľom príspevku je poukázať na problematiku prerogatív ako osobitných
oprávnení a privilégií výkonnej moci, ktoré sa začínajú len pomaly identifikovať
aj v slovenskom právnom prostredí. Na príklade Spojeného kráľovstva príspevok
mapuje ich pôsobenie v rámci právneho systému. Pozornosť je venovaná najmä
subjektom, ktoré sú oprávnené prerogatívy vykonávať, rozsahu ich vyu�ívania
a mo�nosti kontroly ich vyu�ívania prostredníctvom parlamentu alebo súdov cez
preskúmanie v rámci správneho súdnictva. Priestor je tie� venovaný pokusom
o zdôvodnenie existencie prerogatív a ich kritike.

MLKVÝ, Matej. Koncepcia prerogatív v britskom ústavnom systéme. In
HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011, č. 5, s. 103-114.

Úvod

Britský autor Joe Jacob začína jedno zo svojich diel zaujímavým kon�ta-
tovaním � V srdci Británie právo nevládne. Koruna je v tomto centre. Ak sú
v ňom nejaké práva, nie sú preskúmateľné súdom �iadnym riadnym spôsobom
a nie sú poznateľné �iadnou právnou metódou. Mô�eme síce kon�tatovať, �e
okraje tohto jadra sú definované a �e s určitosťou sa jeho rozsah zmen�uje,
ale stále platí, �e v tomto centre sa princíp vlády práva neuplatňuje.1 Autor
teda vyslovuje odvá�ne tvrdenie, �e v 21. storočí v materskom �táte parla-
mentnej formy vlády existuje kategória právnych aktov, ktoré nepodliehajú
ani kontrole parlamentu, ani preskúmaniu súdmi v �iadnom riadnom konaní,
a teda popierajú princíp anglosaskej koncepcie právneho �tátu (rule of law).
Ide konkrétne o právne akty, ktoré vydáva Koruna na základe svojich inhe-
rentných prerogatív.

                                                          
 1 At the heart of Britain, law does not rule. The Crown is at this centre. If there are

laws, they are not justiciable in any ordinary sense and not discernible by any legal
technique. We may grant that the boundaries of this core are defined by law and,
certainly that its scope is diminishing; but, in this centre, the rule of law does not
operate. JACOB, J. M. The Republican Crown: Lawyers and the Making of the
State in Twentieth Century Britain. Aldershot : Dartmouth Publishing Group,
1996, s. 1.
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Pojem prerogatíva v najv�eobecnej�om význame slova znamená výhradné
právo a ako taký sa najčastej�ie pou�íva na označenie právomocí hlavy �tátu,
prípadne na označenie určitých výhradných právomocí orgánov výkonnej
moci. Práve prostredníctvom orgánov výkonnej moci �tát najčastej�ie zasa-
huje do práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, čo odô-
vodňuje po�iadavku kontroly týchto orgánov. V parlamentných formách vlá-
dy je táto kontrola uskutočňovaná v dvoch formách � ide jednak o kontrolu
vykonávanú zákonodarným orgánom prostredníctvom ústavnoprávnej kon-
�trukcie zodpovednosti vlády parlamentu a jednak o kontrolu vykonávanú
súdmi v rámci správneho súdnictva. Bolo by v�ak mylné sa domnievať, �e
ka�dý výkon právomocí orgánov výkonnej moci podlieha jednej z týchto
dvoch foriem kontroly, a práve v tejto súvislosti je zmysluplné pou�ívať po-
jem prerogatíva na označenie tých právomocí, ktoré tejto kontrole nepodlie-
hajú, ide teda o určitú kategóriu výhradných, privilegovaných právomocí.

Táto kategória právomocí je uznaná v rozličnej miere vo väč�ine �tátov
sveta a má rôzne označenie (v Spojenom kráľovstve ide o prerogatívy Koru-
ny � royal prerogative, v USA o tzv. privilégium exekutívy � executive pri-
vilege), prípadne je uznaná právnym poriadkom len implicitne (Slovenská re-
publika). Najčastej�ie býva zdôvodnená po�iadavkami ochrany bezpečnosti
�tátu či verejného poriadku, pričom prípadné zásahy iných orgánov do prá-
vomocí výkonnej moci v tejto oblasti by mohli mať vplyv na rýchlosť
a efektívnosť ich výkonu.2 Konkrétnym príkladom zo Slovenskej republiky
mô�e byť napríklad prístup k dokumentom a záznamom z rokovaní vlády na
základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ústavný súd SR vo
svojom náleze sp. zn. II. ÚS 514/2010 zamietol po�iadavku sťa�ovateľa na
sprístupnenie zvukového záznamu z rokovania vlády SR a kon�tatoval, �e �sa
stoto�ňuje s názorom, �e v zásade by mali byť verejnosti prístupné v�etky do-
kumenty orgánov, treba v�ak chrániť niektoré verejné a súkromné záujmy
prostredníctvom výnimiek; orgány by mali mať mo�nosť chrániť svoje vnú-
torné konzultácie a porady tam, kde je to potrebné na zabezpečenie ich spô-
sobilosti uskutočňovať svoje úlohy�. Obdobnú výnimku upravuje aj nariade-
nie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe
verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. V USA
bolo výnimočné právne postavenie výkonnej moci potvrdené rozhodnutím
Najvy��ieho súdu USA vo veci United States vs. Nixon. Prejavuje sa tak, �e
v súdnom spore zakladá tzv. prezumpciu privilégia v prospech orgánu vý-
konnej moci � t. j. �alujúca strana v prípade, �e po�aduje predlo�enie dôkaz-
ných materiálov, nesie dôkazné bremeno v podobe dostatočného preukázania

                                                          
 2 Po�iadavka bezpečnosti �tátu a ochrany verejného poriadku odôvodňuje aj obme-

dzenie slobody prejavu a práva vyhľadávať a �íriť informácie v zmysle čl. 26
ods. 4 Ústavy SR.
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(sufficient showing) skutočnosti, �e po�adované dôkazné prostriedky sú nutné
na dosiahnutie spravodlivého rozhodnutia vo veci.

V nasledujúcom texte sa budem bli��ie venovať tomu, ako je táto kategó-
ria upravená v Spojenom kráľovstve. Príklad Spojeného kráľovstva je zaují-
mavý v tom, �e nám umo�ňuje sledovať vývoj tohto právneho in�titútu
v priebehu dlh�ieho časového úseku v dôsledku na európske pomery unikát-
nej kontinuity právneho systému.

Subjekt prerogatív

V úvode sme naznačili, �e v Spojenom kráľovstve je subjektom, ktorý
disponuje prerogatívami, Koruna. Vymedzenie pojmu Koruna je v britských
podmienkach mimoriadne komplikované v dôsledku rozličného výkladu poj-
mu v právnej doktríne a judikatúre, a to najmä vďaka dlhému historickému
vývoju a rôznym definičným kritériám. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa
obmedzím na tomto mieste len na stručný náčrt vývoja pojmu.

Anglické právo tradične rozli�ovalo medzi pojmami panovník, monarcha
či suverén na jednej strane a Korunou na strane druhej. Pôvod tejto dichotó-
mie mo�no vidieť v stredoveku, keď Koruna v dôsledku mystického chápania
pojmu prestala byť len symbolom moci, ale stala sa jej priamym subjektom.
Vo feudálnom práve nahrádzala neexistujúci pojem ,,�tát� v súvislosti s pre-
konávaním patrimoniálnej teórie �tátu3, a to nielen v Anglicku, ale aj v iných
feudálnych �tátoch Európy (Svätováclavská koruna, resp. Koruna Kráľovstva
českého, Sväto�tefanská koruna a pod.). Kantorowicz vo svojom diele The
King�s Two Bodies odvodzuje anglický koncept Koruny z kombinácie orga-
nickej teórie Koruny, ktorá vychádzala z organickej metafory kráľa ako hlavy
a stavov zhroma�dených v parlamente ako údmi tvoriacimi corpus mysticum,
a teórie Koruny vychádzajúcej z následníckej (dynastickej) perpetuity, kde
osoba panovníka zahrnovala v�etkých minulých aj budúcich dr�iteľov krá-
ľovského maiestas.4 Pôvodná organická teória, ktorá v Korune ako právnic-
                                                          
 3 GÁBRI�, T. Uhorské feudálne právo spred roku 1800 platné na začiatku 20. storo-
čia a právnohistorický romantizmus. In Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho
státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. Sborník příspěvků ke 140.
výročí rakousko-uherského vyrovnání. Ostrava : Key Publishing, 2007, s. 110.

 4 Koncepcia Koruny v dôsledku perpetuity bola potrebná z praktických dôvodov �
z potreby odstrániť akékoľvek pochybnosti o platnosti právneho poriadku po smrti
panovníka, keď�e niektorí stredovekí klerici razili názor temporálneho obmedzenia
platnosti zákonov na �ivot panovníka, ktorý ich vydal. Logickým výsledkom by
bolo bezprávie počas interregna, ktoré muselo podľa niektorých skupín klerikov
nutne nastať, lebo podľa nich sa následník trónu stával panovníkom a� korunová-
ciou a pomazaním. Tento problém preklenula fikcia právnickej osoby, ktorá je ne-
smrteľná a odstraňuje zároveň problém medzivládia, ako poznamenal v roku 1609
Sir Edward Coke v tzv. prípade Calvina (Calvin�s Case) � kráľ vládne kráľovstvu
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kej osobe zdru�ovala nielen panovníka, ale aj stavy (uznaná napr. v spore
Willion vs. Berkley z 1559) a ako taká sa podobala napr. koncepcii uhorskej
koruny na na�om území, nevyústila do vytvorenia koncepcie �tátu ako fiktív-
nej osoby, ako to bolo v kontinentálnej Európe. Anglické právo sa vrátilo
k ponímaniu Koruny ako právnickej osoby, ktorej jediným predstaviteľom
bol panovník. Výsledkom vývoja je koncept Koruny ako tzv. kráľovho poli-
tického tela5 alebo v modernej právnej terminológii jednoosobovej právnickej
osoby verejného práva (corporation sole), ktorá je v slovách sira Francisa
Bacona neoddeliteľná, ale odli�ná (inseparable, but distinct) od kráľa ako fy-
zickej osoby, teda panovníka. 6

Panovník teda disponuje dvojakou právnou subjektivitou � ako fyzická
osoba a ako právnická osoba (t. j. Koruna). Koruna ako právnická osoba na-
hrádza v anglickom práve koncepciu �tátu, �tátoprávny zväzok občana so
�tátom je potom v anglických podmienkach nahradený zväzkom vernosti me-
dzi panovníkom a jeho poddanými.7 Právo priznáva Korune vlastnosti, ako je
absolútna perfektnosť (absolute perfection), vyjadrená aj v anglickej právnej
maxime The King can do no wrong (kráľ nemô�e konať zlo), absolútna ne-
smrteľnosť (absolute immortality) a právna ubikvita (legal ubiquity).8 Z toho

                                                                                                                            
vrodeným dedičným právom (by birth-right inherent) a titul vládnuť prechádza na
neho bez potreby vykonania akejkoľvek neskor�ej ceremónie alebo úkonu (without
any essential ceremony or act to be done ex post facto). K tomu pozri COKE. Re-
ports, zv. IV., 7. časť, rep. 10a, 11. Dostupné na internete:
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=911
&chapter=106302&layout=html&Itemid=27 [cit. 2009-10-16] a KANTORO-
WICZ, E. H. The King�s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology.
Princeton : Princeton University Press, 1957, s. 449 a nasl.

 5 Stredovekí anglickí právnici robili rozdiel medzi kráľovým fyzickým telom (body
natural) a kráľovým politickým telom (body politic), no zároveň ich obidve neod-
deliteľne previazali v tvrdení, �e sú dve telá, ale len jedna osoba (two bodies but
only one person). K historickému vývoju fikcie koruny v kontinentálnych a brit-
ských podmienkach pozri KANTOROWICZ, E. H. The King�s Two Bodies. A Stu-
dy in Medieval Political Theology. Princeton : Princeton University Press, 1957.

 6 Rozhodnutie v tzv. veci Lancasterského vojvodstva (Case of Duchy of Lancaster).
LOUGHLIN, M. The Stae, the Crown and the Law. In SUNKIN, M. � PAYNE, S.
The Nature of the Crown. A Legal and political Analysis. New York : Oxford Uni-
versity Press, 1999, s. 56 a KANTOROWICZ, E. H. The King�s Two Bodies. A Stu-
dy in Medieval Political Theology. Princeton : Princeton University Press, 1957, s.
382.

 7 K tomu pozri LOUGHLIN, M. The State, the Crown and the Law. In SUNKIN, M.
� PAYNE, S. The Nature of the Crown. A Legal and Political Analysis. New
York : Oxford University Press, 1999, s. 39.

 8 ALLEN, J. Inquiry into the Rise and Growth of the Royal Prerogative. London :
Longman, Brown, Green and Longmans, 1849, s. 1.
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sú odvodené aj ďal�ie privilégiá a imunity Koruny. Prerogatívy sa v�ak ne-
vzťahujú len na osobu panovníka, ale aj na v�etky osoby ním splnomocnené,
na v�etky osoby v jeho slu�bách.

Právny vývoj od prijatia Bill of Rights na sklonku Slávnej revolúcie bol
charakteristický postupným nahrádzaním panovníka v správe �tátu jeho mi-
nistrami. Po krátkom čase, keď ministri boli politicky zodpovední tak panov-
níkovi, ako aj parlamentu, sa postupne ustálila ústavná obyčaj, �e panovník
koná (vyu�íva svoje právomoci) len na radu svojich ministrov.9 Mimo iného
to znamenalo, �e aj prerogatívy Koruny začali byť de facto vyu�ívané minis-
trami. Toto viedlo k mnohým problémom v právnej praxi, keď�e sa roz�iro-
vala koncepcia absolútnej perfektnosti Koruny na v�etky �tátne orgány. Tento
fakt ďalej mystifikoval celkovú koncepciu Koruny do takej miery, �e aj judi-
katúra zlyhala pri snahe ju moderným spôsobom vymedziť. V prípade Town
Investments Ltd. vs. Department of the Enviroment 10 lord Diplock vyslovil
názor, �e pojem Koruna znamená vláda (the government) a zahŕňa v�etkých
ministrov a parlamentných tajomníkov, pod ktorých vedením sa vykonáva
administratívna činnosť vlády. Diplockova koncepcia teda znamená, �e Ko-
runa je po formálnej stránke jednoosobová právnická osoba, ale zároveň je ju
potrebné vnímať ako právnu fikciu zastre�ujúcu vládu. V tej istej veci v�ak
lord Simon vyslovil názor, �e pojem Koruna je agregátna korporácia, teda
viacosobová právnická osoba (corporation aggregate) tvorená ministrami
a ústrednou vládou. V márnej snahe zladiť obe koncepcie lord Woolf v prí-
pade M vs. Home Office vyhlásil, �e Koruna mô�e byť nále�ite pova�ovaná
za jednoosobovú alebo viacosobovú právnickú osobu,11 nevysvetlil v�ak, ako
ju mô�eme pova�ovať za obe naraz. V praxi sa presadil názor lorda Diplocka.

Obsah a rozsah prerogatív

Obdobne ako pri snahe definovať Korunu, ani v prípade prerogatív nebola
snaha právnej doktríny a judikatúry o univerzálnu definíciu korunovaná ús-
pechom. Tradičnú definíciu prerogatívy vyslovil Sir William Blackstone
v Commentaries on the Laws of England (jedna z tzv. books of authority) ako

                                                          
 9 Sir William Anson definoval vo svojej analýze anglického ústavného práva pôso-

benie obyčaje nasledovne: (1) panovník sa nemá riadiť radami iných osôb ako mi-
nistrov pri správe �tátnych zále�itostí; (2) panovník sa má zdr�ať verejných vyhlá-
sení týkajúcich sa zále�itostí �tátu bez predo�lej konzultácie s ministrami a (3)
panovník má prijať rady kabinetu a riadiť sa nimi, pokým sú osoby v jeho slu�-
bách, t. j. sú ministrami. ANSON, W. R. Law and Custom of the Constitution, zv.
2, časť 1, Oxford : Clarendon press, 1907, s.16-33.

10 Town Investments Ltd. Vs. Department of the Enviroment [1978] A.C. 359.
11 ... the Crown can be appropriately described as a corporation sole or a corpora-

tion aggregate. M vs. Home Office [1994] 1 A.C. 377.
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takého práva a imunity vlastného Korune, ktoré je odvodené z anglického
v�eobecného práva (common law) a ide nad rámec oprávnení be�nej, súk-
romnej osoby podľa práva � napr. právo vyhlásiť vojnu prislúcha len Korune.
Dnes preva�ujúcu alternatívnu definíciu vyslovil Albert Venn Dicey, ktorý
pova�uje za prerogatívy zostávajúcu (reziduálnu) časť pôvodnej autority
(právomoci) Koruny, teda súbor diskrečných oprávnení prislúchajúcich v da-
nom momente panovníkovi bez ohľadu na to, či tieto práva vykonáva on
osobne alebo prostredníctvom ministrov.12 Diceyho koncepcia nám teda pos-
kytuje obraz o tom, �e pôvodná starobylá a neobmedzená právomoc Koruny
bola postupne v priebehu dejinného vývoja obmedzovaná zákonmi a obyča-
jami (common law) do súčasnej podoby. Ani táto teória nie je vnímaná nekri-
ticky, lebo je čisto deskriptívna a retrospektívna, teda neudáva definičné
kritérium, na základe ktorého by sme mohli určiť, ktorá právomoc je prero-
gatívna a ktorá nie. Významné je to najmä z hľadiska mo�ného obmedzenia
subjektívnych práv občanov, ktoré sa mô�u udiať len na základe zákona
(statute) alebo Korunnej prerogatívy (prerogative). Aj keď na základe Ra-
movej doktríny mô�e vláda na rozdiel od právneho stavu v Slovenskej
republike urobiť v�etko, čo nie je zakázané zákonom alebo prerogatívou,13
nemô�e bez zákonného alebo prerogatívneho zmocnenia zasiahnuť do sub-
jektívnych práv a právom chránených záujmov iných osôb.14 Preto sa javí
z právneho hľadiska ako potrebné rozli�ovať právny základ, na ktorého zá-
klade vláda koná.15

Samotné prerogatívy mô�eme rozdeliť z formálnoprávneho hľadiska na
prerogatívy v u��om zmysle slova (vyjadrujúce mo�nosť pozitívne konať ur-
čitým spôsobom) a na imunity či privilégiá Koruny (sú vymedzené negatívne,
teda vyjadrujú neaplikovateľnosť určitých právnych noriem na Korunu).
Keď�e obidve kategórie majú reziduálnu povahu, nie je mo�né ich vyčerpá-
vajúco enumerovať. Najdôle�itej�ie prerogatívy patriace do prvej kategórie
v�ak mô�eme kategorizovať nasledovne:

                                                          
12 DICEY, A. V. Introduction to the Study of the Constitution. Londýn : MacMillan

and Co., 1899, s. 349.
13 4. správa Select Committee on Public Administration, ods. 12.
14 K tomu bli��ie pozri HADFIELD, B. Judicial Review and the Prerogative Powers

of the Crown. In SUNKIN, M. � PAYNE, S. The Nature of the Crown. A Legal
and Political Analysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 201 a nasl.

15 Samozrejme, existujú aj iné definície prerogatív. Definícia Johna Locka, ktorá je
viacej filozofická ako právna, je obsiahnutá ďalej v texte. Existujú v�ak aj moderné
pokusy reformulovať star�ie definície, napr. snahu Sira Williama Wada o uplatne-
nie Blackstonovej definície v pozitívnom práve. K tomu pozri WADE, W. Proce-
dure and Prerogative in Public Law. In Law Quarterly Review, zv. 101 (1985), s.
180.
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a) legislatívne prerogatívy � zvolávanie, odročenie a rozpú�ťanie parlamentu
(the summoning, prorogation and dissolution of Parliament), podmienka
súhlasu Koruny so v�etkými zákonmi parlamentu (royal assent to Bills) �
teda absolútne legislatívne právo veta,

b) exekutívne prerogatívy � vymenovanie a odvolanie ministrov (the appo-
intment and dismissal of Ministers), vymenovanie a regulácia verejnej
správy (the appointment and regulation of the civil service), vymenovanie
dôstojníkov v ozbrojených silách (the commissioning of officers in the
armed forces), rozhodovanie o pou�ití ozbrojených síl vnútri �tátu (direc-
ting the disposition of the armed forces in the UK), vydávanie a odobera-
nie britských cestovných pasov (the issue and withdrawal of UK pass-
ports), udeľovanie rádov, vyznamenaní a právo nobilitácie (the granting
of honours), kreovanie právnických osôb prostredníctvom kráľovského
patentu (the creation of corporations by Charter),

c) súdne prerogatívy � udeľovanie milosti (the prerogative of mercy), vyme-
novanie tzv. radcov Koruny (the appointment of Queen's Counsel), vydá-
vanie v�etkých meritórnych rozhodnutí v mene Koruny,

d) prerogatívy vo vzťahu k cudzím �tátom � tvorba medzinárodných zmlúv
(the making of treaties), vyhlásenie vojny (the declaration of war), nasa-
denie ozbrojených síl mimo hraníc �tátu (the deployment of the armed
forces on operations overseas), uznávanie cudzích �tátov (the recognition
of foreign states) a poverovanie a prijímanie diplomatických predstavite-
ľov (the accreditation and reception of diplomats).

Do kategórie privilégií a imunít patria:
a) Koruna nie je viazaná zákonom, pokiaľ to zákon explicitne neuvádza,
b) osoba panovníka nemô�e byť zadr�aná,
c) �iadna osoba nemô�e byť zadr�aná v prítomnosti panovníka alebo v prie-

storoch kráľovských palácov,
d) veci patriace panovníkovi nepodliehajú zhabaniu,
e) panovník nedáva dôkazy v prospech seba,
f) tzv. veci nikoho (bona vacantia) patria Korune,
g) Koruna má výlučné vlastnícke právo k pokladom (treasure trove), k vy-

plaveným veciam z mora (privilege of wreck) a k veciam, ktoré boli
ukradnuté a neskôr odhodené zlodejom počas úteku (privilege of waif),

h) osobitné práva k určitým zvieratám (veľryby a labute).16

Vymenované prerogatívy sú len reziduálne, či�e zostatkové. Mnohé Ko-
runa stratila po prijatí Bill of Rights (1689) ako napr. právo suspendovať zá-
                                                          
16 TOMKINS, A. Crown Privileges. In SUNKIN, M. � PAYNE, S. The Nature of the

Crown. A Legal and Political Analysis. New York : Oxford University Press, 1999,
s. 171-172.
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kony bez parlamentu, dispenzné právo voči zákonom (právo udeľovať vý-
nimky v konkrétnych prípadoch), právo zriaďovať prerogatívne tribunály či
právo vytvoriť a vydr�iavať stálu armádu v čase mieru. Právo vyberať samo-
statne dane nepatrí Korune u� od prijatia Magna Charta Libertatum (1215).
Stále v�ak ostáva otvorenou otázka, či mô�u vznikať nové prerogatívy Koru-
ny aj v súčasnosti, teda nové právomoci Koruny, ktoré nemajú oporu v zá-
konnom predpise.

Zdanlivo je odpoveď na otázku záporná, čo potvrdzuje aj lord Diplock vo
veci BBC vs. Johns, keď tvrdí, �e je ,,350 rokov a o jednu občiansku vojnu
príli� neskoro, aby kráľovské súdy roz�irovali prerogatívy�.17 Odpoveď je
v�ak len zdanlivo záporná, keď�e v dôsledku chýbajúceho prerogatívneho
numerus clausus je stále teoreticky mo�né nachádzať nové prerogatívy majú-
ce svoj pôvod v minulosti alebo reinterpretovať staré. Príkladom mô�e byť
rozhodnutie vo veci R. v Secretary of State for the Home Department, ex
parte Northumbria Police Authority, v ktorom vrchný odvolací súd judiko-
val, �e minister vnútra mô�e nariadiť policajtovi pou�ívanie pi�tole s gumo-
vými projektilmi aj bez výslovného zákonného zmocnenia, keď�e Koruna má
prerogatívu udr�ovať verejný poriadok v �táte (to keep the peace within the
realm), aj keď pre pou�itie tejto prerogatívy chýba takmer akákoľvek opora
v minulosti.18 De Smith a Brazier okrem toho uznávajú, �e v prípade výni-
močného stavu Koruna stále disponuje právom vstúpiť, zhabať a zničiť súk-
romný majetok (to enter upon, take and destroy private property), pričom
postup pri výkone takéhoto práva je nejasný.19 Koruna teda formálne nemô�e
vytvoriť novú prerogatívu, no súdy mô�u uznať za prerogatívu aj právomoc,
ktorá nebola v minulosti za prerogatívu uznaná alebo za takú v�eobecne po-
va�ovaná.

Zdôvodnenie, obmedzenie a kritika

Ako bolo u� v úvode spomenuté, primárnym odôvodnením existencie pre-
rogatív je akcieschopnosť výkonnej moci reagovať na situácie ohrozujúce
bezpečnosť �tátu či verejný poriadok. Príkladom tohto odôvodnenia mô�e
byť rozhodnutie vo veci Burmah Oil Company vs. The Lord Advocate, v kto-
rom �alobca �iadal náhradu �kody za zničenie zariadení spoločnosti britskou
armádou pri ústupe z Rangúnu pred japonskými vojskami počas druhej sve-
tovej vojny.20 Protistrana argumentovala, �e k zničeniu do�lo na základe plat-
                                                          
17 [It is] ,,350 years and a civil war too late for the Queen�s courts to broaden the

prerogative.� BBC vs. Johns [1965] Ch. 32,79.
18 R. v Secretary of State for the Home Department, ex parte Northumbria Police

Authority [1989] 1 QB 26 (CA).
19 Public Administration Select Committee, session 2002-2003, press notice no. 19.
20 Burmah Oil Company vs. The Lord Advocate [1965] A.C. 75.
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ného právneho titulu, keď�e Koruna má prerogatívu viesť vojnu a zabezpe-
čovať bezpečnosť �tátu a jej konanie teda nezakladá nárok na náhradu �kody.
Snemovňa lordov ako vtedy najvy��í súd uznala existenciu prerogatívy
a uznala teda aj konanie Koruny ako konformné s právom, no zároveň pri-
znala �alobcovi náhradu �kody, keď�e i�lo podľa názoru súdu o analógiu
rekvirácie majetku.

Samozrejme, zďaleka nie v�etky prerogatívy mô�u byť odôvodnené týmto
spôsobom. Ak by sme sa posunuli od otázky, prečo existujú prerogatívy, na
ktorú kvôli značnej rôznosti jednotlivých právomocí nie je mo�né poskytnúť
uspokojivú odpoveď, k otázke na čo majú slú�iť prerogatívy, odpoveď nám
ponúka John Locke. Vo svojom Druhom pojednaní o vláde (Two Treatises of
Government. Second Treatise) John Locke pova�oval prerogatívu �za moc
v rukách vladára starať sa o verejné dobro v takých prípadoch, v ktorých zá-
le�í na nepredvídaných udalostiach a ktoré určité a nemenné zákony nemohli
bezpečne riadiť. Čokoľvek bude učinené pre dobro ľudu a zriadenie vlády na
ich pravých základoch, je a v�dy bude spravodlivá prerogatíva.� 21 Prerogatí-
vu teda Locke chápal ako moc robiť dobro bez pravidla (power of doing good
without a rule) a za typ diskrečného oprávnenia výkonnej moci, ktoré má do-
pĺňať a dokonca niekedy aj realizovať vôľu zákonodarcu vyjadrenú v záko-
noch. Je preto rovnako ústavne konformná ako zákonná normotvorba. Locke
v�ak priznáva, �e v sporných prípadoch výkonu prerogatívy nie je �iaden
sudca, ktorý by mohol posúdiť oprávnenosť vyu�itia prerogatívy.

Práve toto riziko viedlo súdy v 20. storočí k tomu, aby prehodnotili svoj
postoj k preskúmateľnosti pou�itia prerogatív, a teda k posilneniu správneho
súdnictva. Počas posledných 300 rokov súdy pristupovali k mo�nosti súdnej
preskúmateľnosti prerogatív re�triktívne � súdy sa obmedzovali len na ziste-
nie, či skutočne �alovaná prerogatíva existuje. Ak dospeli ku kladnému záve-
ru, samotný výkon prerogatívy ako diskrečného oprávnenia Koruny nespadal
do právomoci súdov. Prvý prelom nastal v rozhodnutí súdu vo veci R. vs.
Criminal Injuries Compensation Board, ex parte Lain, v ktorom súd vyjadril
názor, �e ka�dý výkon právomoci zverenej orgánom výkonnej moci vrátane
prerogatív podlieha súdnej preskúmateľnosti, pokiaľ má potenciál ovplyvniť
práva (vrátane inak nevynútiteľných práv) jednotlivca.22 Zásadný prelom pri-

                                                          
21 MATTIE, S. Prerogative and the Rule of Law in John Locke and the Lincoln Pre-

sidency. Príspevok prezentovaný na výročnom stretnutí The Midwest Political
Science Association v Palmer House Hilton, Chicago, Illinois, USA dňa 16. 4.
2004 Dostupné na internete:
http://www.allacademic.com/meta/p82935_index.html [cit. 2010-1-4].

22 R. vs. Criminal Injuries Compensation Board, ex parte Lain [1967] 2 Q.B. 864.
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�iel v rozhodnutí v tzv. prípade Goverment Communications Headquarters.23

V tomto rozhodnutí súd uznal, �e dovtedaj�ia situácia, keď rozhodnutia orgá-
nov výkonnej moci urobené na základe zákonného zmocnenia podliehali pre-
skúmaniu súdov a rozhodnutia tých istých orgánov na základe prerogatív nie,
bola nevyhovujúca a súdy sa rozhodli odkloniť od 300-ročnej tradície v tejto
oblasti. Práve preto sa kritériom preskúmateľnosti stala �alovateľnosť prípa-
du, resp. schopnosť posúdenia prípadu súdom (justiciability) a nie prameň
práva, na ktorého základe bol akt, resp. zásah výkonného orgánu uskutočne-
ný. V neskor�ích prípadoch súdy označili za nepreskúmateľné tie prerogatí-
vy, ktoré súvisia s implementáciou politického programu (policy, resp. high
policy) ako napríklad príprava a uzatváranie medzinárodných zmlúv, normo-
tvorba, rozpú�ťanie parlamentu, mobilizácia ozbrojených síl a pod.24 Výkon
prerogatív majúci charakter správneho rozhodnutia preskúmateľný je.25

V�eobecne mo�no povedať, �e v súčasnosti súdy uplatňujú extenzívny výk-
lad a čoraz viac prerogatív sa stáva potenciálne preskúmateľných súdom.

Popri súdoch ako druhá forma kontroly je kontrola vykonávaná parla-
mentom, ktorému sa vláda (kabinet) ústavnoprávne zodpovedá. Táto forma je
v�ak výrazne obmedzená, keď�e prerogatívy Koruny ako také nepodliehajú
schváleniu parlamentu ani parlamentnej kontrole v striktnom zmysle slova,
dokonca parlament tak ako �iaden iný subjekt nepozná ani ich presný výpo-
čet. Ministri sa v�ak zodpovedajú za vyu�itie prerogatív parlamentu rovna-
kým spôsobom ako pri vyu�ití zákonných zmocnení alebo iných zmocnení
podľa v�eobecného práva (common law) a výkon prerogatív by teda mal byť
teoreticky podrobený demokratickej kontrole. Na rozdiel od vyu�ívania zá-
konných zmocnení je v�ak táto kontrola vykonávaná a� ex post a parlament
nemá v �iadnom prípade právomoc nariadiť vyu�itie prerogatív určitým spô-
sobom. Bývalý konzervatívny ministerský predseda John Major dokonca vy-
hlásil, �e je na úvahe konkrétneho ministra, či vôbec a akým spôsobom bude
informovať parlament o svojom vyu�ití prerogatív.26 Podľa kon�tatovania

                                                          
23 Council of Civil Service Unions vs. Minister for the Civil Service [1984] 3 All E.R.

935.
24 HADFIELD, B. Judicial Review and the Prerogative Powers of the Crown. In

SUNKIN, M. � PAYNE, S.: The Nature of the Crown. A Legal and Political Ana-
lysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 219 a nasl.

25 K obdobnému záveru dospel aj slovenský Ústavný súd v náleze sp. zn. I. ÚS
354/08-50, podľa ktorého sa nemô�e fyzická alebo právnická osoba ako adresát
normatívneho správneho aktu domáhať právnej ochrany v rámci správneho súd-
nictva. Takáto ochrana sa mô�e vykonávať len prostredníctvom prokuratúry.

26 It is for individual Ministers to decide on a particular occasion whether and how
to report to Parliament on the exercise of prerogative powers. House of Commons
Debates (HC Deb), 1. marec 1993, Col 19W (záznam zo zasadaní Dolnej snemov-
ne).
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�tvrtej správy výboru Dolnej snemovne pre verejnú správu je navy�e atypické
pre demokratickú krajinu, �e výkon týchto práv sa neopiera ani o písanú ús-
tavu, ani o �iadnu formu výslovnej zákonnej delegácie týchto právomocí na
ministrov.27

Záver

Prerogatívy predstavujú osobitný druh právomocí orgánov výkonnej mo-
ci, ktoré nie sú zalo�ené ani na zákonnom zmocnení, ani na inom zmocnení
vyplývajúceho z obyčajového či sudcovského práva (common law). Ich exis-
tencia je len pasívne uznaná obyčajovým právom. Ich rozsah je značný, ich
úplný výpočet nemo�ný a ich vyu�itie tradične nepodliehalo ani kontrole
parlamentu, ani kontrole vykonávanej súdmi. V praxi sa teda len pramálo lí-
�ia od dekretálnej právomoci hlavy �tátu v niektorých �tátoch kontinentálnej
Európy.

Aplikovanie princípov právneho �tátu si vynútilo po�iadavku súdnej kon-
troly verejnej správy zameranej na ochranu subjektívnych práv fyzickej alebo
právnickej osoby pred neprimeranou či svojvoľnou činnosťou orgánu verej-
nej správy a do tejto miery aj prerogatívy dnes podliehajú súdnej kontrole.
Parlamentná kontrola je len veľmi obmedzená najmä v dôsledku prepojenia
parlamentu a vlády (kabinetu) prostredníctvom in�titútu politickej strany, kto-
rá umo�ňuje vláde efektívne kontrolovať obe snemovne parlamentu.

Alternatívny právny re�im k prerogatívam by bolo buď celkové zru�enie
reziduálnych prerogatív a ich nahradenie zákonnými zmocneniami, alebo
podmienenie pou�itia aspoň niektorých (napr. vyhlásenie vojny) predbe�ným
súhlasom parlamentu, príp. notifikáciou. V britskom politickom spektre boli
viaceré strany, ktoré takúto snahu deklarovali. Bývalý labouristický minister
spravodlivosti Jack Straw sa e�te ako radový poslanec vyjadril, �e Korunné
prerogatívy nemajú svoje miesto v modernej západnej demokracii, lebo boli
pou�ívané ministrami ako dymová clona na zahmlenie vyu�ívania právomo-
cí, za ktoré sa nedostatočne zodpovedali parlamentu.28 Aj bývalý predseda
Konzervatívnej strany William Hague vyhlásil, �e vyu�ívanie prerogatív má
byť predmetom demokratickej kontroly parlamentu.29 V konečnom dôsledku

                                                          
27 4. správa Select Committee on Public Administration, odst. 12.
28 �[t]he royal prerogative has no place in a modern western democracy� [The pre-

rogative] has been used as a smoke-screen by Ministers to obfuscate the use of
power for which they are insufficiently accountable�. STRAW, J. Abolish the Ro-
yal Prerogative In BARNETT, A. Power and the Throne: The Monarchy Debate,
Londýn : Vintage, 1994, s. 125-129.

29 ... prerogatives exercised through the Council should be subject to the democratic
control of Parliament. 4. správa Select Committee on Public Administration, odst.
33.
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si v�ak vláda veľmi cení tieto privilégiá exekutívy, ktoré jej v praxi poskytujú
veľkú flexibilitu. O tom svedčí aj prípad bývalého ministerského predsedu
Gordona Browna, ktorý 3. júla 2007 krátko po svojom vymenovaní vyhlásil,
�e je zámerom vlády presunúť väč�inu prerogatívnych právomocí na parla-
ment. Napriek �irokému politickému konsenzu sa v�ak nič neudialo a 15.
októbra 2009 ministerstvo spravodlivosti vydalo správu, v ktorej sa uvádza,
�e vláda nepova�uje za potrebné a dokonca za vhodné, aby v súčasnosti na-
vrhla zásadnú reformu v tejto oblasti.30

Recenzent: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

MLKVÝ, Matej. The Concept of Prerogative Powers within the British Con-
stitutional Framework. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 3, 2011, No. 5,
p. 103-114.

In most of the jurisdictions the executive branch of government claims certain
powers that are immune to legislative or judicial intervention. These powers bear
various names � it is for example the executive privilege in the United States and
the royal prerogative in the United Kingdom. Some states, like the Slovak Re-
public, do not have a special designation for these powers; nevertheless they are
implicitly recognised by the legal order. The aim of this article is to provide
a brief overview of how the prerogative powers operate within the British legal
systems. The first part of the article focuses on the legal concept of the Crown,
how it evolved and how it is modified by the case law of modern judiciary. In the
second part, an attempt to define and categorise the prerogative powers is made
addressing also the question, whether new prerogative powers can be created.
The third part focuses on the accountability of the executive bodies to the Parlia-
ment and to the courts of law for using the prerogative powers. An effort is made
to outline some of the arguments which provide justification of the current system
on one hand and certain arguments which make the prerogative powers subject to
critique on the other.

                                                          
30 The government has concluded that it is unnecessary, and would be inappropriate,

to propose further major reform at present. Cit. podľa
http://www.epolitix.com/latestnews/article-detail/newsarticle/no-change-to-
remaining-prerogative-powers/ [cit. dňa 2009-11-16].
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA TEÓRIE PRÁVA A SOCIÁLNYCH VIED

Abstrakt

Tento príspevok sa zaoberá prameňmi práva, ktoré pôsobia v právnych systémoch
Anglicka a USA. Obe krajiny sú základom anglo-amerického právneho systému.
Pramene práva oboch �tátov majú spoločné základy, z ktorých je najvýznamnej�ím
precedens, ktorý v nich pôsobí. Precedens tu efektívne funguje spolu s ďal�ími pra-
meňmi práva. Stručná charakteristika prameňov práva v anglo-americkom právnom
systéme mô�e slú�iť ako vzor pre postupné začleňovanie ďal�ích prameňov do konti-
nentálneho systému práva, ktoré tu zastávajú len podpornú funkciu k zákonu.

KASINEC, Rudolf. Precedens a ostatné pramene práva v Anglicku a v USA. In
HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011, č. 5, s. 115-127.

Úvod

Právo spolu s prameňmi práva sa neustále vyvíjajú. Súčasné právo je cha-
rakteristické právnym pluralizmom, ktorý pôsobí aj na postavenie prameňov
práva. V �tátoch patriacich do kontinentálneho právneho systému sa postupne
presadzujú pramene práva, ktoré boli donedávna pova�ované len za pomoc-
né. Najmä precedens v budúcom právnom vývoji má predpoklad presadiť sa
a spolu so zákonom pôsobiť ako primárny prameň kontinentálneho práva.
Vzťah zákona a precedensu sa dlho vyvíjal v anglo-americkom právnom
systéme. Zákon a precedens tu pôsobia ako primárne pramene práva a v po-
sledných rokoch neustále narastá význam zákona.

Pri charakteristike právneho systému common law ka�dému právnikovi
napadne slovíčko precedens a s ním spojená tvorba práva. Precedens v�ak nie
je jediným prameňom práva v tejto právnej kultúre. �Sudcovské právo je
najtypickej�ím znakom anglo-americkej právnej kultúry, av�ak sudcovské
právo nie je ani jediným, ani preva�ujúcim prameňom práva, nehovoriac u�
vôbec o tom, �e by azda bolo prameňom najvy��ej právnej sily. V súčasnej
dobe je v ka�dom právnom poriadku common law mnoho zákonov, ktoré sú
prameňom práva a majú v ka�dom prípade väč�iu právnu silu, ako má sud-
covské právo.�1

                                                          
 1 KÜHN, Zdeněk � BOBEK, Michal � POLČÁK, Radim. Judikatúra a právní ar-

gumentace: Teoretické a praktické aspekty práce s judikatúrou. Praha : Audito-
rium, 2006, s. 13.
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1. Pramene anglického práva

Pre postavenie precedensu ako základného prameňa práva v anglo-
-americkom systéme práva je dôle�ité poznať postavenie v krajine, v ktorej
vznikol a naďalej pôsobí ako stavebný prvok právneho systému. Precedens
v�ak nie je jediný prameň práva vyskytujúci sa v anglickom práve. Nachá-
dzajú sa tu i ďal�ie pramene, ktoré ovplyvňujú právny mechanizmus v tomto
�táte. Vzťah precedensu k ostatným prameňom, jeho �pecifické znaky v ang-
lickom práve sú najdôle�itej�ie body pre jeho identifikáciu ako prameňa prá-
va v Anglicku.

�Dôle�itým znakom ka�dého právneho systému je povaha prameňov prá-
va, poznanie právnych noriem. V anglickom práve sú to pramene, ktorých
základom sú precedensy a na ne nadväzujúce pravidlá legislatívne, ako aj
obyčaje a navy�e za prameň sa pova�uje aj právnická literatúra.�2

1.2. Precedens a jeho charakteristika v Anglicku

�Anglicko je krajinou nepísaného práva, kde �týlotvorným prameňom je
súdny precedens. Precedens nie je výlučným prameňom práva, ale je prame-
ňom, ktorý je pre anglické právne myslenie charakteristickým. Jeho podsta-
tou je to, �e rozhodnutie vy��ieho súdu, ktorý je oprávnený vydávať prece-
densy, sa stáva záväzným v prípade analogických prípadov, blízkych v skut-
kových okolnostiach a právnych princípoch aj pre budúcnosť. Tým sa vlastne
stáva prameňom práva. Táto skutočnosť sa odrá�a v povahe právnej normy
v anglickom práve, ktorá je kauzistická.�3

Presadenie precedensu ako primárneho prameňa práva v Anglicku si vy-
�iadalo niekoľko storočí. Dôle�itá pri začleňovaní precedensu ako prameňa
práva bola doktrína záväzného precedensu. Jej podstatou je zásada, �e sudca,
ktorý rozhoduje daný prípad, je povinný re�pektovať rozhodnutie u� vydané
v danej veci. Táto kľúčová zásada pre fungovanie precedensu sa v praxi
uplatnila a� v 19. storočí, keď do�lo k reorganizácii súdnictva a vytvoreniu
zbierok obsahujúcich vydané súdne rozhodnutia. Bolo nutné vytvoriť určité
pravidlá pou�itia tohto prameňa práva v anglickom práve. �Právna veda vy-
svetľuje pravidlo precedensu týmito princípmi:
1. Rozhodnutia vynesené Snemovňou lordov4 sú záväznými precedensmi

pre v�etky súdy.
                                                          
 2 �TEFANOVIČ, Milan. Svetové právne systémy. �ilina : Poradca podnikateľa,

spol. s r. o., Bratislavská vysoká �kola práva, 2007, s. 99.
 3 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie Uni-

verzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 98.
 4 Bli��ie pozri: HRU�KOVIČ, Ivan � KALESNÁ, Katarína � �TEFANOVIČ, Mi-

lan. Svetové právne systémy. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2009,
s. 76.
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2. Rozhodnutia prijaté Odvolacím súdnym dvorom5 sú záväzné pre v�etky
ni��ie postavené súdy a s určitými výnimkami aj pre samotný tento súd.

3. Rozhodnutia prijaté Vysokým súdnym dvorom6 sú záväzné pre ni��ie sú-
dy, nie v�ak pre jednotlivé oddelenia Vysokého súdneho dvora.�7

�Treba zdôrazniť, �e záväzné precedensy vytvárajú len rozhodnutia vy�-
�ích súdov (Najvy��ieho súdneho dvora a Snemovne lordov); rozhodnutia
ni��ích súdov záväzné precedensy nevytvárajú, zvyčajne sa ani nezazname-
návajú, ale mô�u pôsobiť silou presvedčivosti.�8 Pri tvorbe precedentného
práva je dôle�itá súdna hierarchia. Úprava vzťahov medzi jednotlivými súd-
mi na rozličných stupňoch pomáha pri posudzovaní záväznosti vydaného
rozhodnutia. �Čo musíme mať na pamäti, �e nie v�etky precedensy sú záväz-
né. Lebo pokiaľ existujú precedensy, ktoré záväzné sú, musia existovať aj ta-
ké, ktoré záväzné nie sú. Tieto sa nazývajú presvedčivé precedensy (persua-
sive precedents).

Presvedčivé precedensy vznikajú ako:
a) Rozhodnutia ni��ích súdov, ktoré nie sú záväzné. Ale mô�u byť presved-
čivé.

b) Rozhodnutia Najvy��ieho súdu v prvom stupni (v tzv. skú�obnej fáze)
majú presvedčivú povahu pre neskor�ie prípady na Najvy��om súde.

c) Rozhodnutia súdneho výboru �tátnej rady.
d) Rozhodnutia �kótskych a severoírskych súdov.
e) Rozhodnutia iných súdov v rámci systému common law (mimo anglické-

ho práva).�9

Precedens ako typický prameň anglického práva si vy�aduje dôkladnú
charakteristiku jeho pôsobenia v anglickom práve. �V anglickom práve sa
pojem 'precedens' vzťahuje na dva podnety, ktoré sú úzko prepojené. V �ir-
�om slova zmysle precedens zahŕňa úpravu predchádzajúcich (predo�lých)
súdnych rozhodnutí ako autoritatívnych rozhodnutí vydaných v súlade s prá-
vom, ktoré mô�e slú�iť ako dobrý právny dôvod na následné rozhodnutia.
V u��om zmysle slova precedens (reprezentovaný zásadou stare decisis) vy-
                                                          
 5 Bli��ie pozri: HRU�KOVIČ, Ivan � KALESNÁ, Katarína � �TEFANOVIČ, Mi-

lan. Svetové právne systémy. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2009,
s. 76.

 6 Bli��ie pozri: HRU�KOVIČ, Ivan � KALESNÁ, Katarína � �TEFANOVIČ, Mi-
lan. Svetové právne systémy. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2009,
s. 72.

 7 HRU�KOVIČ, Ivan � KALESNÁ, Katarína � �TEFANOVIČ, Milan. Svetové
právne systémy. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2009, s. 79.

 8 Tamtie�, s. 79
 9 http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199282500/hollandwebb_chap05.pdf, dostup-

né 17.11.2010
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�aduje, aby sudcovia v podobných sporoch zaručene aplikovali predchádza-
júce rozhodnutia, ktoré vydali vy��ie súdy, ako v�eobecne záväzné.�10

Aby mohli sudcovia aplikovať precedensy ako pramene práva, je dôle�ité,
aby sa vyskytovali v určitej forme, v ktorej budú ulo�ené. �Precedensy sú
evidované v rôznych zbierkach, oficiálnych i neoficiálnych, z nich najzná-
mej�ie sú Law reports,11 Law of England. Častej�ie sa objavujúce precedensy
vytvárajú tzv. leading cases (hlavné prípady pre určitú vec).�12 Tieto zbierky
obsahujú dôle�ité prípady, ktoré sú vyberané radou, spracúvané právnikmi
a odsúhlasené sudcami, ktorí sa podieľali na rozhodovaní v daných sporoch.

1.3. Ostatné pramene anglického práva

Postavenie precedensu a jeho vzťah k ostatným prameňom anglického
práva je najdôle�itej�ie pre poznanie právneho systému, ktorý je súčasťou
anglo-americkej právnej kultúry. Právny systém v Anglicku nie je postavený
len na precedense ako jedinom prameni práva. �Pramene anglického práva
mô�e teda triediť takto:
1. Právo sudcovské (judge-made law, case law);
2. Právo zákonné (legislation, statute law, enacted law);
3. Právo obyčajové (custum);
4. Právna literatúra (legel writings).�13

1.3.1. Zákon v anglickom práve

Anglické zákonodarstvo sa zrodilo z výnosov kráľa. Jeho úlohu sčasti
preberá v priebehu 14. a 15. storočia parlament. Zákony vydávané panovní-
kom alebo parlamentom mali verejnoprávnu povahu, zákony súkromnopráv-
nej povahy sa vyskytovali ojedinele.14 V tomto období neexistovala kodifiká-
cia práva. Snahy o kodifikáciu sa objavujú a� v 19. storočí a pokračujú a� do
polovice 20. storočia15.
                                                          
10 BELL, John. Sources of Law. Electronic Journal of Comparative Law in P. Birks

(Ed.), English Private Law, I (2000) p. 1, 29. However, see report on Australia
(Kirby); Ewoud Hondius, Precedent and the Law, vol. 11.3 ELECTRONIC JOUR-
NAL OF COMPARATIVE LAW, (December 2007), p. 8. Dostupné na:
http://www.ejcl.org/113/article113-3.pdf.

11 Od roku 1865 ich vydáva Council of Law Reporting.
12 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie Uni-

verzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 99.
13 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 1995, s. 95.
14 V období tudorovského absolutizmu to boli zákony � napr. zákon o vynálezoch

(1623), zákon regulujúci autorské práva (1709).
15 Neúplná kodifikácia sa uskutočnila po roku 1860, a to tzv. consolidation acts, ktoré

obsahovali kompilácie značnej skupiny zákonov v jednom dokumente. Niektoré
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V 20. storočí v Anglicku narastá význam zákonnej tvorby práva. V obdo-
bí po vypuknutí 1. svetovej vojny vzrástol počet zákonov vydávaných anglic-
kým parlamentom. Zákon sa tu v�ak naďalej presadzoval veľmi zlo�ito. �Zá-
kon sa nepova�uje za normálnu formu vyjadrenia práva, predpokladom jeho
integrácie je a� jeho výklad súdom.�16

�V dôsledku existencie sudcovského práva majú v�ak zákony �pecifickú
povahu v porovnaní so zákonmi v kontinentálnom systéme, pričom súdy
s týmito zákonmi zaobchádzajú �pecifickým spôsobom.�17 Sudca je povinný
re�pektovať zákony ako pramene práva a pri rozhodovaní v konkrétnej veci
rozhoduje v súlade s nimi.

1.3.2. Právna obyčaj a anglické právo

Okrem precedensov a zákonov sa medzi prameňmi práva v Anglicku vy-
skytujú i právne obyčaje. Ich súčasný význam je v anglickom práve len dru-
horadý a ich pou�itie v reálnom �ivote je výnimočné. V minulosti v�ak zastá-
vali pozíciu najvýznamnej�ieho prameňa.

�Právne obyčaje sa delia na v�eobecné (general customs) a miestne (lo-
cal). Zatiaľ čo v�eobecné právne obyčaje, pôvodne nazývané tie� customs of
the realm, boli v priebehu stáročí absorbované právom písaným, či i�lo o case
law, equity alebo zákon, prípadne medzinárodné zmluvy, tak miestne obyčaje
sú stále e�te pri �ivote. Samozrejme, len vo veľmi malom mno�stve, preto�e
ich tie� veľké mno�stvo bolo zru�ených alebo adoptovaných zákonom, prí-
padne sa stali súčasťou case law. Aby mohli byť miestne obyčaje pova�ované
za záväzné, teda za právne obyčaje, musia mať určité charakteristiky a spĺňať
určité podmienky: mali by byť vo svojom druhu výnimkou z common law
a mali by byť obmedzené iba na určité miesto, prípadne skupinu osôb.�18

Napriek vytlačeniu právnej obyčaje spomedzi primárnych prameňov prá-
va precedentným právom a zákonom zastávajú obyčaje významnú úlohu
v historickom vývoji prameňov práva. Obyčaj ako prameň práva stále zohrá-
va významnú úlohu v práve medzinárodnom a v tradičných a nábo�enských
právnych kultúrach.

                                                                                                                            
zbierky sa pokúsili spojiť písané a nepísané sudcovské právo v jednom diele (napr.
Property acts, 1922 � 1925 tvorí ho deväť častí).

16 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie Uni-
verzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 100.

17 KÜHN, Zdeněk � BOBEK, Michal � POLČÁK, Radim. Judikatúra a právní ar-
gumentace: Teoretické a praktické aspekty práce s judikatúrou. Praha : Audito-
rium, 2006, s. 13.

18 BUCHVALDEK, Jiří. Právní obyčej v Anglii a ve Skotsku. COMMON LAW RE-
VIEW, Issue 1 � The British Constitution. Dostupné na: http://review.society.cz/.



HTI č. 5/2011

120

1.3.3. Právna literatúra v Anglicku

Právna literatúra je pova�ovaná v anglickom práve za druhoradý prameň
práva, prípadne sa za prameň práva vôbec nepova�uje. Anglickí autori chápu
právnu literatúru vo význame �legal writings� ako pramene práva, ale za jeho
základ pokladajú len viacero dôle�itých právnických diel vytvorených pred
mnohými storočiami. Medzi najznámej�ie sa zaradzujú De Legibus od Ranul-
fa de Glanvill (koniec 12. storočia); Bractanove dielo De Legibus et Consu-
etudinibus Angliae (polovica 13. storočia); Littetonovo dielo The Tenures
(polovica 15. storočia); The Institutes od Sira Edwarda Coeka (1628 � 1641)
a Blackstonove Commentaries (1765). Dne�ná právnická literatúra nemá cha-
rakter prameňa práva, ale funguje len ako oporný informačný zdroj, ktorý
slú�i na orientáciu v danej problematike.

2. Pramene práva USA

Ďal�ím �tátnym celkom s dominanciou sudcovskej tvorby práva sú USA.
Spojené �táty americké prevzali do svojej ústavy Montesquieho koncepciu
trojdelenia �tátnej moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu a aplikovali ju na
svoje �tátne orgány. Ka�dý z najvy��ích �tátnych orgánov v USA má rovnako
silné postavenie, čo umo�ňuje dôle�itá zásada bŕzd a protiváh (checks and
balances). V USA sa presadil súdny systém podobný anglickému s určitými
�pecifickými zmenami. Právo je v USA definované ako �súbor pravidiel
správania alebo chovania predpísaný autoritatívnym orgánom, ktorý má zá-
väznú právnu silu�.19 Spojené �táty americké sú budované na základoch eu-
rópskej kultúry, ktorá sa na americkej pôde začala formovať zaujímavým
spôsobom. Zmenám neuniklo ani právo. �V rodine common law v�ak právo
USA zostalo. Patrí doň svojou povahou, koncepciou, prístupmi, názvoslovím,
základnými in�titútmi a pod. Základným predpokladom takéhoto právneho
systému je existencia silnej súdnej moci, ktorej výroky nadobúdajú norma-
tívny charakter. Táto sila právo dotvára, mení, spresňuje a v pomalom evo-
lučnom tempe kontinuálne vyvíja tak, aby sa čo najviac pribli�ovalo spolo-
čenským podmienkam a po�iadavkám.�20

Podobne ako v anglickom práve, aj v práve USA nie je precedens jedi-
ným prameňom práva. Precedensy tu majú významné postavenie medzi pra-
meňmi práva, no i ostatné pramene tu zahrávajú dôle�itú úlohu a formujú
vzhľad amerického práva. Pramene práva USA mô�eme rozdeliť na základné
a druhotné. Primárne pramene sú tvorené právo vytváraným súdmi a zákon-

                                                          
19 United States Fidelity and Guaranty Co. v. Guenther, (1930). Dostupné na:

http://www.law.uky.edu/files/docs/clinic/sources_of_the_law.pdf.
20 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie Uni-

verzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 106.
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nou tvorbou práva (písaným právom). Za druhotné pramene práva pokladáme
neoficiálne zbierky sudcovského práva21 a názory odborníkov pôsobiacich
v oblasti právnej vedy.

�Odli�nosť amerického a anglického právneho vývoja spočíva i v tom, �e
v Amerike stratilo svoj historický význam delenie sudcovského práva na
common law a equity. Oba tieto výrazy síce v americkom právnom jazyku
zostali, ale tak, �e common law prakticky znamená synonymum pre sudcov-
ské právo a equity sa pou�íva v celkom inom význame, ktorý pre ná� výklad
nemá význam.�22

Pramene práva USA sa mô�u triediť podľa viacerých kritérií:
1. Podľa orgánov, ktoré ich prijali:

a) Primárne � tvoriace základ práva. Sú pravidlá, ktoré presadzujú
miestne, �tátne a federálne vlády. Medzi zdroje primárneho práva pat-
ria vyhlá�ky, zákony, zmluvy, súdne rozhodnutia, súdne pravidlá, ad-
ministratívne pravidlá a predpisy, rozhodnutia správnych orgánov,
výkonné príkazy a nariadenia.

b) Sekundárne � pramene, ktoré pomáhajú nachádzať právo, mô�u ho
i vysvetľovať, prípadne komentovať. Netvoria v�ak právo samotné.
Do tejto skupiny zaraďujeme právne encyklopédie, odborné články,
monografie, prehľady literatúry, články v časopisoch.

2. Podľa donútenia, ktoré je s nimi spojené:
a) Oficiálne � ktorých sankcionovanie vynucuje vláda alebo súdy, je to

samotný text zákona. Súdy sa spravidla odvolávajú na citácie platných
zákonov.

b) Neoficiálne � komerčne zverejňované a sú skor�ieho datovania. Do-
chádza k ich redakčnej úprave, aby sa zlep�ila ich zrozumiteľnosť.
Komerčne publikované zdroje sú niekedy uvádzané ako �oficiálne�
a citované súdmi. Zaraďujeme sem články z Washington Reports ale-
bo Supreme Court Reporter.

3. Podľa poznámok, ktoré sú pripájané k textom zákona:
a) Komentované � pramene, ktoré obsahujú zverejnený text zákona

spolu s doplňujúcimi informáciami. Znenie zákona je primárnou čas-
ťou a anotácie sú len doplnkovým znením. Anotácie mô�u obsahovať
napr. zhrnutie prípadu, odkazy na interpretácie práva, odkazy na od-
borné články v časopisoch, legislatívnu históriu, redakčné poznámky
a analýzy.

b) Nekomentované � zdroje, ktoré uvádzajú len holé znenie zákona.23

                                                          
21 Patria sem najmä tzv. Restatements, ktoré vypracoval Americký in�titút práva.
22 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 1995, s. 100.
23 King County Law Library � Sources of the Law � Federal, State & Local. Dostup-

né na: http://www.kcll.org/researchhelp/researchguides/primarysources.pdf.
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Nasledujúce delenie prameňov práva USA sa pou�íva v teórii práva naj-
častej�ie:
1. Súdne rozhodnutia � zalo�ené na zásade stare decisis.
2. Pramene lex scripta � tvorené písaným (zákonným) právom. Do tejto

skupiny prameňov zaraďujeme Ústavu Spojených �tátov amerických, zá-
kony a akty výkonnej moci.

2.1. Precedens a právo USA

�G. Calebresi dokazuje, �e v posledných rokoch sa v systéme Common
law, najmä v USA, výrazne zosilňuje kult zákona a trend k nahrádzaniu sud-
covskej tvorby práva právnymi predpismi prijatými parlamentom.�24 Interna-
cionalizácia práva a právny pluralizmus ovplyvňujú v�etky svetové právne
systémy. Zmeny v práve nimi vyvolané postihli i právny systém USA a spô-
sobili zmeny, ktoré oslabili postavenie precedensu ako primárneho prameňa
práva.

�Je potrebné poznamenať, �e pravidlo precedensu pôsobí v USA trocha
inak ako v Anglicku. Precedens tu toti� nemá a� takú právnu silu. Najvy��í
súd USA ani najvy��ie súdy jednotlivých �tátov nie sú povinné re�pektovať
vlastné rozhodnutia a súčasne pravidlo precedensu pôsobí len v rámci súdne-
ho systému jednotlivých �tátov. Samozrejme, kvôli stabilite práva a právnej
istote sa zmeny súdnej praxe pripú�ťajú len s veľkou obozretnosťou.�25 Aj
z týchto dôvodov je presnej�ie nazývať právny systém pôsobiaci v USA
a Anglicku ako anglo-americký a nie ako systém common law. Rozdiely me-
dzi právom týchto �tátov sú značne viditeľné, aj keď stoja na spoločných zá-
kladoch.

V USA sa značné mno�stvo precedensov vytvára na apelačnej úrovni.
Takéto rozhodnutia zväč�a obsahujú:
1. Názov prípadu (tvorený menami strán, ktoré sú oddelené skratkou v.),
2. Názov súdu, ktorý vo veci konal,
3. Dátum rozhodnutia v danej veci,
4. Zhrnutie dovtedaj�ieho konania vo veci,
5. Rozhodnutia vo veci samotnej,
6. Odôvodnenie, ktoré zahŕňa opis základných skutočností prípadu,
7. Právny názor súdu, ktorý v�dy obsahuje ratio decidendi a mô�e zahrnovať

i obiter dicta.26

                                                          
24 DRGONEC, Ján � KRAMNÁ, Jarmila. Súdne rozhodnutie ako prameň práva. Jus-

tičná Revue, 44, 1992, č. 1, s. 6.
25 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie

Univerzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 110.
26 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie Uni-

verzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 110.
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Podobne ako v Anglicku, i v práve USA je kľúčová zásada stare decisis.
�Pou�itie precedensu súdmi v Spojených �tátoch amerických by malo byť
skôr vnímané ako tradícia alebo prax ne� ako právna doktrína v najprísnej-
�om zmysle slova, preto�e precedens je tak hlboko zakorenený v kultúre ad-
vokácie a súdnictva, ktoré následne koná bez väč�ích reflexií sudcov. Vo
svojom základnom a najdôle�itej�om význame doktrína stare decisis vy�a-
duje, aby v�etky súdy ni��ieho stupňa nasledovali precedensy súdov vy��ieho
stupňa, prijímali právo podľa vyhlásení vrchných súdov a nemajú sa pokú�ať
meniť ich rozhodnutia. Americkí právnici uverili, �e aj tá najmen�ia odchýlka
od tejto pevnej zásady by zničila posvätnosť súdnej prax. Neexistovalo by
konečné rozhodnutie, stabilita v práve, súdny systém by bol chaotický v jeho
fungovaní, nestabilný a nekonzistentný vo svojich rozhodnutiach.�27

Významný vplyv na fungovanie právneho systému v USA zohráva fede-
ratívne zriadenie. USA sú federáciou a právo tu vzniká na federálnej i celo-
�tátnej úrovni. Dôle�itú úlohu tu zohráva i písaná ústava, ktorá má silnú pozí-
ciu. �V USA sa vychádza z písanej ústavy, právne obyčaje nie sú prameňom
práva a vytváranie common law je ovplyvnené federatívnym systémom (prá-
vo USA a jednotlivých �tátov únie). Významné rozdiely spočívajú tie�
v vzťahoch statute law a common law vo Veľkej Británii a v USA. V Británii
vzhľadom na doktrínu suverenity parlamentu nemô�e súdny precedens odpo-
rovať zákonu. V USA v�ak na základe dekoncentrovanej podoby ústavného
súdnictva Najvy��í súd USA (a obdobne Najvy��ie súdy členských �tátov ú-
nie) mô�e odmietnuť aplikáciu zákona na konkrétny prípad s odôvodnením
jeho neústavnosti, pričom jeho rozhodnutie má precedentný charakter.�28

2.2. Lex scripta v USA

USA charakterizuje písaná ústava a to zvýrazňuje význam písaného prá-
va. Existencia písaného práva v�ak nevylučuje priamu účinnosť precedensov.
Spolupôsobenie dvoch primárnych prameňov práva si vy�aduje dôslednú
úpravu. �Podobne ako v Anglicku patrí aj v USA k najdôle�itej�ím prame-
ňom práva súdna prax a zákon. Najmä v poslednom storočí sa veľmi posilnila
úloha zákonodarstva, ktorým sa usmerňuje vývoj práva v mnohých výz-
namných oblastiach. Rozvoj zákonodarstva sa v USA nepociťoval natoľko
ako cudzorodý prvok, preto�e tradícia písaného práva sa v USA presadila
krátko po získaní nezávislosti najmä prijatím federálnej ústavy vytvorenej na

                                                          
27 SELLERS, Mortimer N. S. The Doctrine of Precedent in the United States of Ame-

rica, American Journal of Comparative Law, Vol. 54, No. 1, 2006, s. 17, Dostupné
na: http://www2.law.uu.nl/priv/AIDC/PDF%20files/IC1/IC1%20-%20USA.pdf.

28 GERLOCH, Ale�. Teorie práva. Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelstvi Ale�
Čenek, 2001, s. 105.
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základe Deklarácie práv � základu právnych in�titútov a verejných slobôd
v USA.�29 USA napriek svojej zemepisnej polohe majú ku kontinentálnemu
právnemu systému bli��ie ako Veľká Británia. Písané právo sa tu presadilo
omnoho ľah�ie ako v Anglicku a má i významnej�ie postavenie.

Dôle�itosť zákona pre americké právo zvýraznila i samotná Ústava USA,
ktorá o zákonodarstve v čl. 6 ods. 2 uvádza: �Táto Ústava a zákony Spoje-
ných �tátov, ktoré budú prijaté v súlade s ňou, ako aj zmluvy, ktoré boli alebo
budú uzavreté Spojenými �tátmi, budú najvy��ími zákonmi krajiny a budú
zaväzovať sudcov ka�dého �tátu bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia ústav
alebo zákonov ktoréhokoľvek �tátu.�30

2.2.1. Ústava Spojených �tátov amerických

�Predstavuje najvy��í zákon únie, s ktorým musia byť v súlade v�etky
ostatné právne akty (federálne aj �tátne) a tie� normy case law. Má prednosť
aj pred medzinárodnými zmluvami. Bola prijatá v roku 1787 a je najstar�ou
platnou ústavou na svete. Je pozoruhodná aj tým, �e jej jazyk je čisto práv-
nický, neobsahuje �iadne filozofické, mimoprávne a teoretické zdôvodnenia,
v dôsledku čoho je veľmi málo poplatná dobe a jej politike. Za viac ako
dvesto rokov v nej bolo vykonaných len 22 zmien, príčinou tejto stálosti je
obťa�nosť meniť ústavu, keď�e v článku V. vy�aduje na zmenu 2/3 rozhod-
nutie Kongresu USA a následnú ratifikáciu 3/4 �tátov únie. Napriek tejto
skutočnosti Ústava USA nie je statická, prispôsobuje sa spoločenským pre-
menám čiastočne dodatkami, ale predov�etkým výkladom Najvy��ieho sú-
du.�31

�Ústavu USA ako vá�ny politický i právny dokument nemo�no najmä
v podmienkach právneho systému common law, kde sa v�etky zákony poní-
majú ako niečo cudzorodé vlastnému právu, postaviť na roveň be�nému zá-
konu. Ústava USA na rozdiel od iných zákonov toti� nesleduje ciele doplne-
nia alebo spresnenia súdnej praxe, naopak, je zákonom románskeho typu,
ktorého ambíciou nie je rie�iť spory, ale ustanoviť normy v�eobecného cha-
rakteru o organizácii a výkone �tátnej správy. Z týchto dôvodov nezaujíma
ústava ako prameň práva vo vzťahu k súdnej praxi subordinované postavenie,
skôr naopak � vládne nad korpusom common law a mo�no povedať, �e aj

                                                          
29 HRU�KOVIČ, Ivan � KALESNÁ, Katarína � �TEFANOVIČ, Milan. Svetové

právne systémy. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2009, s. 85.
30 �TEFANOVIČ, Milan. Svetové právne systémy. �ilina : Poradca podnikateľa, s r.

o., Bratislavská vysoká �kola práva, 2007, s 116.
31 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie Uni-

verzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 112.
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samotné common law z nej čerpá svoju silu.�32 Je dôle�ité, �e práve prijatie
ústavy v Spojených �tátoch amerických viedlo k najvýraznej�iemu odklonu
od anglického vzoru. V Anglicku sa nikdy nepodarilo prijať rigidnú ústavu.
USA v tomto smere vykročili správnym smerom a sú dôkazom koexistencie
ústavy ako najvy��ieho zákona �tátu spolu so sudcovskou tvorbou práva.

2.2.2. Zákony v USA

�Predmetom úpravy prostredníctvom zákonov sú predov�etkým verejno-
právne otázky � funkcie a právomoci orgánov verejnej moci, otázky hospo-
dárskej a sociálnej politiky, daňové a fi�kálne veci. V poslednom, čase zasa-
huje zákonodarstvo aj do oblasti súkromnoprávnej. V USA sa v niektorých
odvetviach v rade �tátov ujala aj skutočná kodifikácia práva � v prípade ob-
čianskych zákonov, občianskych súdnych poriadkov a trestných súdnych po-
riadkov.�33 Zákon pôvodne upravoval len oblasti patriace výhradne do verej-
ného práva. S rastúcim významom zákonnej tvorby práva sa postupne
pridávajú i právne odvetvia patriace výhradne do sféry práva súkromného.

�Rast počtu zákonov sprevádza aj vydávanie celého radu zborníkov, ktoré
podávajú prehľady federálneho zákonodarstva a zákonodarstva �tátov. Na-
priek tomu, �e tieto zborníky sa niekedy nazývajú kódexmi, nejde o kódexy
v zmysle romano-germánskeho práva. To v�ak neznamená, �e by v USA zá-
konníky vôbec neexistovali. V rade �tátov boli prijaté občianske zákonníky,
občiansko-procesné a trestno-procesné zákonníky a v�etky �táty majú trestné
kódexy. Ani tieto americké kódexy nie sú toto�né s európskymi, pri ich vý-
klade sa vychádza z názoru, �e zákonodarca mal v úmysle skonsolidovať
predtým platné normy vytvorené súdnou praxou.�34 Napriek dôle�itej úlohe
ústavy v dejinách USA i v súčasnosti nie sú zákony ako prameňa práva
v rovnakej pozícii. Zákon tu má stále menej stabilnej�ie postavenie ako pre-
cedens. V poslednom období sa význam týchto prameňov práva začína pri-
bli�ovať a je mo�né, �e v budúcnosti si budú precedens a zákon ako primárne
pramene práva rovné.

2.2.3. Akty výkonnej moci v USA

�Predstavujú vyhlásenia a vykonávacie nariadenia, resp. dekréty prezi-
denta USA vo veciach, ktoré spadajú do jeho právomoci, ďalej sú to v�e-

                                                          
32 HRU�KOVIČ, Ivan � KALESNÁ, Katarína � �TEFANOVIČ, Milan. Svetové

právne systémy. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2009, s. 90.
33 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie Uni-

verzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 113.
34 HRU�KOVIČ, Ivan � KALESNÁ, Katarína � �TEFANOVIČ, Milan. Svetové

právne systémy. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2009, s. 91.
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obecné záväzné predpisy federálnej administratívy, na úrovni �tátov nariade-
nia guvernérov a v�eobecne záväzné predpisy �tátnej administratívy.�35

Black�s Law Dictionary definuje tieto akty ako:
1.  �Nariadenia implementujúce politiku prijatú v zákone.�36

2. �Pravidlo alebo poriadok so silou zákona vydaný orgánom vládnej mo-
ci.�37

Záver

Anglo-americký právny systém spolu s kontinentálnym sú v súčasnej do-
be piliermi, na ktorých stojí svetové právo. �táty, ktoré nezaraďujeme do
týchto právnych systémov, ale ich spájame do spoločnej skupiny nábo�en-
ských a tradičných systémov práva, boli konfrontované s oboma právnymi
systémami. Vplyv oboch právnych systémov je zjavný takmer vo v�etkých
právnych systémoch sveta. Základom anglo-amerického právneho systému je
nepochybne anglické právo, ktoré bolo významne obmenené v USA a tým
pomohlo vytvoriť súčasnú podobu tohto právneho systému.

Dôvodov, pre ktoré sa právo USA odklonilo od svojho anglického vzoru,
bolo viacero. Medzi najvýznamnej�í patrí nepochybne �tátne zriadenie. USA
sú federáciou a právo tu vzniká na federálnej i celo�tátnej úrovni. Rozdiely
badať i v pou�ívaní právnej terminológie. Typickým znakom amerického
práva je existencia písanej ústavy, ktorá má dôle�itý vplyv pri formovaní fe-
derálnych zákonov.

Recenzent: JUDr. Marek �tevček, PhD.

KASINEC, Rudolf. Precedent and other sources of law in United Kingdom
and in USA. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 3, 2011, No. 5, p. 115-127.

Legal system of the United Kingdom and the United States belong to anglo-
american legal culture. In USA law is derived from four sources: constitutional
law, statutory law, administrative regulations, and common law (which includes
case law). The most important source of law in the United States is the US Con-
stitution. In the UK there are three main sources of law: legislation (statue law),
common law (judge-made law) and the European law. British law was histori-
cally based on customs and social traditions. Today custom law is a part of com-
mon law, notably being in cases where there was no judicial precedent but which

                                                          
35 TÓTHOVÁ, Marta. Právna komparatistika. Ko�ice : Vydavateľské oddelenie Uni-

verzity Pavla Jozefa �afárika, 2005, s. 113.
36 CONNELLY, Allison. The Sources of the Law. Dostupné na:

http://www.law.uky.edu/files/docs/clinic/sources_of_the_law.pdf, dostupné 21. 11.
2010.

37 Tamtie�.
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were known to exist since time memorial (since 1189). Sources of law of both the
UK and the United States are built on common foundations, but in the historical
development they are considerably delayed from each other. The aim of this ar-
ticle is to show the differences between the sources of law of both states.
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA MÍĽNIKY
PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2011
JUDR. JÁN PUCHOVSKÝ, PHD.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore... Aj v roku 2011 sa na ve-
deckom podujatí s týmto názvom stretli mladí právni vedci zo Slovenska aj
zahraničia. Dejiskom jubilejného piateho ročníka tejto medzinárodnej vedec-
kej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bola v dňoch
31. marca � 2. apríla 2011 Častá-Papiernička.

Na konferencii sa diskutovalo o aktuálnych otázkach právnej teórie i praxe.
snímka: archív konferencie Mílniky 2011
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Konferencia sa uskutočnila pod zá�titou dekana Právnickej fakulty Uni-
verzity Komenského prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. a Kancelárie Národnej
rady Slovenskej republiky. Participovalo na nej 158 účastníkov zo Slovenska
aj z ďal�ích krajín, najmä z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Rokovanie
bolo rozdelené na tri odborné sekcie (sekcia súkromného práva, sekcia verej-
ného práva a sekcia teórie práva a dejín �tátu a práva), členené na tematické
okruhy v súlade s členením právnej vedy a �tvrtú sekciu s anglickým rokova-
cím jazykom. Rokovanie v sekciách bolo platformou pre prezentáciu výsled-
kov výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a na diskusiu
o aktuálnych otázkach právnej teórie i praxe.

Osobitnými zahraničnými hosťami konferencie boli dekan Fakulty práva
a správy Rzesowskej univerzity z poľského Rzesowa prof. dr hab. Stanisław
Sagan a prodekanka uvedenej fakulty Dr. Viktoriya Serzhanova. Na konfe-
rencii sa zúčastnil aj dekan Právnickej fakulty UK prof. Pavol Kubíček, ako
aj členovia vedenia fakulty, z ktorých viacerí stáli pri zrode my�lienky jej or-
ganizovania. Piaty ročník konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom
priestore bol nesporne vydareným vedeckým podujatím, ktoré účastníkom
ponúklo príle�itosť na odborný rast, ale aj na nadväzovanie a rozvíjanie
osobných vzťahov s kolegami z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky
i z ďal�ích krajín.
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SURMÁNEK, �TEFAN. KLERIKALIZÁCIA VEREJNÉHO
�IVOTA NA SLOVENSKU AKO PREJAV A DÔSLEDOK
SILNEJÚCEHO VPLYVU KATOLÍCKEJ CIRKVI. KO�ICE :
ELFA, 2009. 132 S. ISBN 978-80-8086-105-6
(RECENZIA)
JUDR. LUCIA MADLEŇÁKOVÁ
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA A SPRÁVNÍ VĚDY

Úvod

Nedávno sa na slovenskom trhu objavila publikácia �tefana Surmánka
Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav a dôsledok sil-
nejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ako z názvu ľahko vybadať, autor si
v nej nekladie otázku, či skutočne dochádza ku klerikalizácii verejného �ivo-
ta, ale predkladá kon�tatovanie, �e k nej dochádza, a rovno ju zdôvodňuje
silnejúcim vplyvom katolíckej cirkvi. Vnímavému čitateľovi tak vzal kus
pote�enia z bádania a objavovania jeho názoru na stav klerikalizácie na Slo-
vensku. Ten dostane odpoveď na svoju prípadnú otázku o stave klerikalizácie
na Slovensku hneď v názve publikácie.

No pokiaľ ide o to, čo vlastne klerikalizácia je, to sa čitateľ nedozvie,
i keď ide o zásadný pojem, s ktorým publikácia často operuje. O obsahu tohto
slova sa takisto mnoho nedozvie ani v be�nom slovníku cudzích slov. Jeho
krátku definíciu v�ak ponúka na svojich webových stránkach autorovi zrejme
blízka spoločnosť Prometheus1: �KLERIKALIZMUS je spoločensko-politic-
ké hnutie usilujúce o získanie a udr�anie rozhodujúcej úlohy cirkvi v politic-
kom, kultúrnom a hospodárskom �ivote spoločnosti.� Autorovi sa tak poda-
rilo k čítaniu knihy pripojiť aj čo-to z detektívnej zápletky, keď obsah zá-
kladného pojmu knihy treba vyhľadávať na internete.

Pokiaľ ide o autora, zadná strana obálky knihy o ňom prezrádza, �e PhDr.
�tefan Surmánek, CSc. (1953) je vysoko�kolský pedagóg. Vo svojej vedec-
ko-výskumnej činnosti sa orientuje predov�etkým na problémy tvoriace ob-
sah a výskumné zameranie v�eobecnej politológie, dejín, sociálno-politického
myslenia a otázok spojených s formovaním vzťahov medzi �tátom a cirkev-
nými organizáciami. Ak by sme chceli autora charakterizovať bli��ie, mnohé
nám napovie skutočnosť, �e výber z jeho knihy je uverejnený na webových
                                                          
 1 Spoločnosť Prometheus � zdru�enie svetských humanistov,

http://prometheus.unas.cz/, nav�tívené 1. júla 2010.
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stránkach spoločnosti Prometheus. Táto spoločnosť samu seba nazýva spo-
ločnosťou humanistov, ktorých hlavným cieľom je ochraňovať práva sloven-
ských občanov bez akéhokoľvek nábo�enského vyznania. Medzi jej hojne
publikujúcich členov sa radia také mená ako Peter Prusák či Marián Baťala.
Z takejto krátkej charakteristiky autorových preferencií sa potom dá vytvoriť
uhol pohľadu na autora a najmä na jeho samotné dielo, ktoré je predmetom
tejto recenzie. Dá sa z nej vytu�iť, �e ide o výsledok práce autora �sekulárne-
ho� a do značnej miery subjektívne hodnotiaceho súčasnú situáciu na Sloven-
sku, čo bráni v tom, aby sa jeho kniha dala nazvať odbornou.

Publikácia je rozdelená na dve základné časti: v prvej autor podrobuje
kritike a analýze sociálne učenie a sociálnu doktrínu katolicizmu, pričom táto
kapitola vychádza predov�etkým z historických súvislostí, v druhej kapitole
autor osvetľuje momentálny stav vzťahu �tátu a katolíckej cirkvi na Sloven-
sku. Úvod obsahuje stručné zhodnotenie súčasného trendu odlevu veriacich
v súvislosti s krízou katolicizmu, upozorňuje na krízu kresťanských hodnôt
a morálky a na neschopnosť kresťanstva reagovať na nové trendy a vývoj
spoločnosti a jeho zastavenie sa v stredoveku. Kríza katolicizmu, prijímania
jeho hodnôt a morálky a odlev veriacich je reálnou skutočnosťou. Av�ak
kon�tatovanie príčin tohto stavu je určite hodné hlb�ieho skúmania a zdôvod-
nenia, nielen vieroučného či politického charakteru, ale aj charakteru socio-
logického či psychologického. To, �e katolicizmus nereaguje na �potreby
modernej doby�, je na druhej strane skôr výrazom jeho schopnosti stáť si za
svojím názorom. Otázkou, samozrejme, ostáva, či má byť úlohou kresťanstva
zachovať si za ka�dú cenu priazeň čo najväč�ieho počtu veriacich, alebo, na-
opak, dbať na kvalitu �ponuky� pre tých, ktorí sa rozhodli ísť jeho cestou.

Protirečivý charakter vývoja sociálneho učenia a sociálnej doktríny
katolicizmu

Aj v prvej časti publikácie pod uvedeným názvom autor hneď v nadpise
prezrádza svoj názor. Mapuje sled pontifikátov jednotlivých pápe�ov
a hodnotí ich činnosť z hľadiska ich rozvíjania alebo absencie sociálnej
doktríny katolíckej cirkvi. Autor začína túto časť práce kritikou politiky Pia
IX., za ktorého vedenia bol ustanovený I. vatikánsky koncil a začala sa kríza
katolíckej cirkvi. Autor kritizuje jeho odmietanie modernej spoločnosti, pod
čím rozumie nacionalizmus a materializmus. Treba povedať, �e dnes sa po
zlých skúsenostiach proti týmto systémom nebúria len katolíci, ale aj iné
osoby s výsostne nenábo�enským presvedčením (pacifisti, zelení). Vo vyme-
núvaní kritikov komunizmu autor pokračuje Piom XI., Piom XII. A, samo-
zrejme, Jánom Pavlom II. Je do istej miery pravda, na čo autor správne pou-
kazuje, �e katolícka cirkev sa nemô�e pý�iť náklonnosťou niektorých
pápe�ov (spomeňme len Pia XI. a Pia XII.) k spolupráci s fa�izmom a naciz-
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mom. Autor sa samostatne a podrobne zaoberá pontifikátom Jána Pavla II.
Vyčíta mu, �e �realizácia �poľského modelu� (�) vyplývala z jeho osobného
presvedčenia o �kodlivosti a neľudskosti tejto formy spoločenského zriadenia
[socializmu, pozn. autora]�.2 Vraj postupoval v súlade s �po�iadavkami re-
akčných kruhov západu�.3 Ale čo je najhor�ie, pápe� bol vraj � asi na rozdiel
od samotného autora � zaujatý a nedokázal sa objektívne a nestranne pozerať
na udalosti vo svete.4
Čo je v�ak hodné pozornosti, je snaha katolíckej cirkvi dostať sa ako

významný činiteľ do rozhodovania o záva�ných politických otázkach:
zúčastňovať sa pripomienkového konania pri tvorbe (v�etkých?) zákonov,
rokovať s vládou (o v�etkých otázkach?) či byť členmi jednotlivých (v�et-
kých?) výborov. Autor na túto snahu upozorňuje v súvislosti s Pastoračným
a evanjelizačným plánom katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 2001 �
2006. Ak by skutočne boli snahy katolíckej cirkvi zapojiť sa do v�etkých ob-
lastí verejného �ivota, znamenalo by to prehodnotiť neutralitu �tátu jednak
v súvislosti s umo�nením aj iným registrovaným cirkvám a nábo�enským
spoločnostiam, aby sa takejto diskusie a zapojenia dočkali, jednak by bolo
dôle�ité vymedziť skutočnú politickú úlohu cirkvi v spojení so �tátom a za-
myslenie sa nad tým, či katolícka cirkev skutočne nedostáva a� príli� miesta
v priestore moci, ktorá pre ňu nie je vyhradená.

Prvej časti publikácie sa nevyhli niektoré nejasnosti a nepresnosti. Autor
tak uvádza, �e v Lisabonskej zmluve nie je odkaz na kresťanskú tradíciu.
V tomto sa s autorom nedá súhlasiť, aj keď má po formálnej stránke do istej
miery pravdu. V preambule Lisabonskej zmluvy skutočne nie je priamy od-
kaz na kresťanskú tradíciu, ale akú inú tradíciu ne� kresťanskú (islamskú?
budhistickú??) treba vidieť v znení týchto slov preambuly: �in�pirujúc sa eu-
rópskym (...) nábo�enským (...) odkazom�? Áno, je pravda, �e preambula vý-
slovne na kresťanstvo neodkazuje, no ak nebudeme zatvárať oči, musíme pri-
znať, �e jedine kresťanstvo mô�e byť nábo�enským odkazom, tradíciou
Európanov. Celkovo mo�no povedať � skôr ako za objektívne historické
zhodnotenie nastolenej témy mo�no prvú časť publikácie označiť za protifa-
�istický a prokomunistický výkrik.

                                                          
 2 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 33.
 3 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 34.
 4 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 37.
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Skutočná tvár vzťahu �tátu a katolíckej cirkvi v podmienkach
Slovenskej republiky

V druhej časti práce autor analyzuje aktuálnu situáciu s tým, �e jej začia-
tok datuje do roku 1989. Autor upozorňuje, �e po roku 1989 neboli vzťahy
cirkví a �tátu systémovo rie�ené, a uvádza hneď niekoľko príčin: nedostatok
politickej vôle, neochota katolíckej cirkvi motivovaná ekonomicky a odmie-
tanie robiť kompromisy na strane katolíckej cirkvi. Tu sa dá s autorom na
viacerých miestach súhlasiť. Tie� je pravda, �e katolícka cirkev pred rokom
1989 odluku po�adovala, aby sa tak vymanila z dohľadu �tátu, po tomto roku
ju v�ak u� nechcela z ekonomických dôvodov. Momentálny model koexis-
tencie �tátu a cirkvi na Slovensku autor vidí v kooperácii, s čím mo�no sú-
hlasiť, autor v�ak tento model nevidí ako ideálny. Ako ideálnu pova�uje od-
luku a taktie� zdôvodňuje tento svoj postoj.

V mnohom ďal�om sa v�ak s autorom súhlasiť nedá. Autor toti� tvrdí, �e
�uplatňovanie zákona z roku 1949 [o financovaní cirkví, pozn. autora] po-
va�uje EÚ za niečo absurdné, pre�ité a ne�tandardné�.5 Bolo by vhodné ta-
kéto kon�tatovanie podoprieť o zdroj, z ktorého autor čerpal. Uvádza, �e
existencia tohto �60-ročného právneho dinosaura�6 je vraj v rozpore s prin-
cípmi Charty EÚ a taktie�, �e financovanie cirkví z rozpočtu �tátu je v rozpo-
re s neutralitou �tátu. Príli� silné slová, ktorým by sa hodila argumentácia. Je,
samozrejme, očividné, �e predpis z päťdesiatych rokov minulého storočia
dnes nemô�e dosť dobre slú�iť potrebám financovania cirkvi, av�ak je otáz-
kou, s ktorými princípmi Charty je tento zákon v rozpore a ako je financova-
nie cirkví v rozpore s neutralitou �tátu, keď neutralita �tátu znamená, �e �tát
sa nevia�e na �iadnu konkrétnu ideológiu alebo nábo�enstvo a voči v�etkým
(registrovaným) cirkvám a nábo�enským spoločnostiam sa správa rovnako.
Autor taktie� uvádza, �e financovaním cirkví �tátom sa otvára mo�nosť �tátu
zasahovať do súkromnej sféry človeka.7 Takáto situácia nie je celkom pred-
staviteľná vzhľadom na to, �e pred ESLP sa zatiaľ objavili len sťa�nosti
v opačnom prípade, a to keď boli cirkvi financované na základe iného mo-
delu ne� na Slovensku a s tým cieľom bola vedená evidencia príslu�nosti
k nábo�enstvu a jeho zmeny. To, samozrejme, neznamená, �e model financo-
vania cirkví na Slovensku je ideálny.

Financovaním sa autor zaoberá pomerne podrobne. Presvedčivosti jeho
�tatistických údajov by v�ak určite pridalo, keby ich nečerpal z publikácie
                                                          
 5 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 82.
 6 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 82.
 7 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 96.
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z roku 2003, ktorá uvádza �tatistiky z roku 1997 a 1998, čitateľ by si iste za-
slú�il �tatistiku nov�iu, keď kniha vy�la v roku 2009. Kritika financovania
a majetkových otázok si v�ak ne�iada tvrdenia, ale pádne argumenty. I keď
by sa to tak na prvý pohľad zdalo, ten �najpresvedčivej�í argument�, ktorý
autor uvádza, nie je nič iné ako jednoduché tvrdenie: �Jedným z najpresved-
čivej�ích argumentov spochybňujúcich právnu čistotu procesu re�titúcie cir-
kevného majetku je tvrdenie, podľa ktorého cirkvám a nábo�enským spoloč-
nostiam bol navrátený aj ten majetok, ktorý im vôbec nepatril.�8 Na podporu
tohto tvrdenia autor pou�íva len tvrdenie politika (D. Čaplovič) a názor �od-
borníčky v odbore�. Nezodpovedanou otázkou ostáva, prečo sa teda tento
�necirkevný� majetok cirkvám vracal, keď im nepatril.

S čím sa nedá súhlasiť, je názor autora o mo�nosti zistiť stav skutočne ve-
riacich na Slovensku len v prípade povinnosti platiť cirkevnú daň alebo inak
platiť za slu�by cirkvi.

Vzťahy s Vatikánom

Ďal�ou rozsiahlej�ou témou, ktorej sa autor venuje, sú zmluvné vzťahy
s Vatikánom. Autor tu analyzuje Základnú zmluvu medzi Slovenskou re-
publikou a Svätou stolicou č. 326/2001 Z. z., nerobí to v�ak s presvedče-
ním, �e skutočne ide o zmluvu, teda vyjadrenie slobodne prejavenej vôle
oboch strán, ale o niečo, čo bolo �tátu prikázané z autoritatívnej pozície Vati-
kánu. Autor tu vyslovuje zásadný názor, �e články 10, 11 a 12 základnej
zmluvy sú v rozpore s civilným právom, keď zakazujú rozvody a vytvárajú
nerovnosť medzi man�elskými a neman�elskými deťmi. Opäť ide o jeden
z názorov autora, ktorý ani v najmen�om neodôvodňuje, aj keď by sa v tomto
prípade určite minimálne odôvodnenie hodilo, keď�e �iadny z uvedených
článkov podobné podozrenia nevyvoláva.9 Autor taktie� uvádza, �e bol �tento
                                                          
 8 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 88.
 9 Pre úplnosť tu uvádzam doslovné znenia uvedených článkov:

�Článok 10:
1. Man�elstvo uzavreté podľa kánonického práva, ktoré spĺňa aj podmienky

uzavretia man�elstva ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, má na
území Slovenskej republiky rovnaké právne postavenie a účinky ako man�elstvo
uzavreté občianskou formou. �tátnu evidenciu man�elstiev uzavretých podľa ká-
nonického práva a ich zápis v matrike do knihy man�elstiev upravuje právny po-
riadok Slovenskej republiky.

2. Rozhodnutie Katolíckej cirkvi o nulite man�elstva alebo o rozviazaní man-
�elstva sa oznámi na �iadosť jednej zo stránok Slovenskej republike. Slovenská re-
publika bude ďalej konať v tejto veci podľa svojho právneho poriadku.
Článok 11: Zmluvné strany budú spolupracovať na ochrane a podpore man�elstva,
ako aj rodiny, ktorá z man�elstva pochádza.
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dokument [základná zmluva] v slovenskom parlamente bez akejkoľvek vec-
nej diskusie, pripomienok a námietok schválený�.10 Podľa stenografického
záznamu 43. schôdze Národnej rady SR v roku 2000 (30. novembra 2000) je
zrejmé, �e väč�ina poslancov NR SR rámcovo súhlasila s tým, �e bude hlaso-
vať za podpísanie tejto medzinárodnej zmluvy. Ako uviedol minister Eduard
Kukan, na zmluve sa pracovalo od roku 1996, jej konečné znenie bolo prero-
kované vo výboroch a v nich aj schválené. Ako je zo záznamu zrejmé, obja-
vili sa aj námietky, �e o zmluve sa neviedla verejná diskusia, rovnako ako to
uvádza autor. Otázkou na mieste v�ak ostáva, či sa o ka�dej medzinárodnej
zmluve vedie verejná diskusia. Skôr platí, �e o prijatí 90 % medzinárodných
zmlúv sa obyčajný občan ani nedozvie. Taktie� to, �e zmluva bola prijatá bez
�námietok a pripomienok�, zo stenografického záznamu nevyplýva. Niekoľ-
ko poslancov malo k zmluve pripomienky, medzi poslancami je v�ak v tejto
otázke badať v�eobecný konsenzus. Na základe tohto by sa dalo tvrdiť, �e
zmluva bola jednou z mála otázok, na ktorej sa vtedaj�ia koalícia a opozícia
zhodli. A keď�e poslanci sú volení občanmi SR, dá sa predpokladať, �e väč-
�inový konsenzus občanov SR sa prejavil aj vo väč�inovom konsenze samot-
ných poslancov NR SR.

Rovnoprávnosť �tátnych a cirkevných �kôl

Zaujímavý je taktie� názor autora, podľa ktorého v ČR nie sú �tátne
a cirkevné �koly zrovnoprávnené, na rozdiel od SR. Z českého �kolského
zákona (z. č. 561/2004 Sb.) nevyplýva v�ak ani náznak toho, �e by �kolské
a cirkevné �koly neboli �rovnoprávne�. Cirkevné �koly dokonca v ČR nie sú,
čo sa týka financovania, postavené ani na roveň súkromným �kolám, ktoré by
sme mohli pokladať za �nezrovnoprávnené�. Autor tento názor prezentuje
v súvislosti s rozborom parciálnej Zmluvy medzi Slovenskou republikou
a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (č. 394/2004 Z. z.).
Skôr ne� problematika rovnoprávnosti cirkevných a �tátnych �kôl je v tejto
súvislosti zásadnej�ím ustanovenie, podľa ktorého cirkevné �koly nemusia
vyučovať to, čo nezodpovedá katolíckej výchove a vzdelávaniu. Tak by
mohla ľahko nastať situácia, �e na cirkevných �kolách by sa nevyučovala

                                                                                                                            
Článok 12:
1. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom a povinnosťou rodičov. Ak toto

právo nemô�u zo záva�ných dôvodov uplatňovať rodičia, prechádza na základe
rozhodnutia príslu�ného súdu Slovenskej republiky na iné osoby, alebo zariadenia
na výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy.

2. Rodičia a iné osoby a zariadenia uvedené v ods. 1 majú právo vychovávať
deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi.

10 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav
a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 100.
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evolučná teória, základy sexuálnej výchovy a pod. Takáto situácia by iste
znamenala nerovnosť vo vzdelávaní jednotlivých skupín obyvateľstva a ich
znevýhodnenie v ďal�om vzdelávaní, prípadne v zamestnaní.

Pri otázkach �kolstva autor e�te ostáva. Vyjadruje sa k otázke nábo�en-
stva ako povinne voliteľného predmetu. (Pokiaľ je známe, nábo�enstvo je
aj dnes povinne voliteľným predmetom, tak�e v tejto súvislosti nedôjde
k niečomu novému.) Av�ak autor tvrdí, �e dôsledkom zavedenia nábo�enstva
ako voliteľného predmetu bude to, �e �iaci budú neistí a nebudú vedieť, kde
je pravda, pri rôzniacich sa výkladoch v rôznych predmetoch. To vraj utlmí
ich kritické myslenie.11 Vychádzajúc z logiky veci � nebude práve táto �viac-
názorovosť� viesť skôr k formovaniu ich kritického myslenia??

Zmluva o výhrade vo svedomí

Ďal�ia parciálna zmluva sa má týkať výhrad svedomia. Treba dodať, �e
táto dosiaľ nebola uzatvorená. Okrem niektorých protirečení � na s. 114 autor
uvádza, �e obsah zmluvy ide nad rámec právneho poriadku SR, a o stranu
ďalej u� tvrdí, �e mnohé z práv týkajúcich sa výhrady svedomia sú u� súčas-
ťou právneho poriadku SR � tu autor uvádza nesúhlasné stanovisko so zria-
dením �zvlá�tneho výboru vieroučných a mravoučných arbitrov�, ktorý bude
hodnotiť učinenú výhradu. Tu autor namieta, �e výbor nebude objektívny
a bude procirkevne orientovaný. Prvým zaujímavým momentom je, �e o ta-
komto výbore v návrhu zmluvy nie je zmienka. V návrhu zmluvy je reč len
o komisii, a to v čl. 7 ods. 2 zmluvy: �Na vykonanie tejto zmluvy zmluvné
strany zriadia spoločnú komisiu, ktorá bude mať poradný charakter. Spoločná
komisia bude mať paritné zlo�enie po troch zástupcoch12 z ka�dej zmluvnej
strany a bude sa schádzať najmenej dvakrát ročne alebo kedykoľvek, ak o to
po�iada jedna zo zmluvných strán. Úlohou spoločnej komisie bude najmä:
posudzovať oblasti a jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom výhrad vo sve-
domí, predkladať pripomienky k návrhom v�eobecne záväzných právnych
predpisov a podnety na legislatívnu úpravu práva uplatňovať výhrady vo
svedomí a na zabránenie jeho zneu�ívania, vyhodnocovať uplatňovanie tejto
zmluvy, predkladať návrhy na zmeny a doplnky tejto zmluvy.� Ak by mal
byť skutočne zriadený výbor, ktorý autor uvádza, bolo by dôle�ité jeho zlo-
�enie. Takýto výbor, respektíve orgán, ktorý posudzuje učinené výhrady sve-
domia, v�ak nie je ničím novým ani ničím neobvyklým v iných �tátoch. Na-
príklad v Belgicku je zriadená Rada pre majúcich výhradu, ktorá má za úlohu

                                                          
11 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 110-111.
12 V iných návrhoch po dvoch.
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rozhodnúť na základe ústneho pojednávania so �iadateľom o mo�nosti uplat-
nenia jeho výhrady svedomia. V Nemecku o tom rozhoduje ministerstvo
mláde�e, rodiny, �ien a zdravia.13 Autor v�ak správne poukazuje na otázku,
ako sa bude postupovať v prípade osôb bez vyznania alebo osôb iného ne�
katolíckeho vyznania. Bude zriadený podobný výbor? Z koho bude zlo�ený?
Na základe čoho bude posudzovať učinenú výhradu � podľa vieroučných
a mravoučných zásad katolíckej cirkvi asi nie. Predpokladám, �e toto by bolo
predmetom nadväzujúcich zmlúv medzi SR a ostatnými nábo�enskými spo-
ločnosťami a cirkvami, a taktie� by bolo teba v tejto oblasti upraviť vnútro-
�tátne právne predpisy.

Konzervativizmus kresťanskej cirkvi

Autor v celej publikácii kritizuje kresťanskú cirkev, �e je konzervatívna
a nie pokroková v otázkach rozvodov, umelej antikoncepcie, sterilizácie,
potratov a homosexuality. Celé autorove sna�enie vychádza do jedného za-
ujímavého záveru: autor akoby sa sna�il katolíckej cirkvi v�elijako pomôcť,
aby nestrácala svojich veriacich � chce ju zmodernizovať tak, aby vyhovo-
vala po�iadavkám čo naj�ir�ej masy �moderných� ľudí a aby tak cirkev stále
mohla reprezentovať názory čo naj�ir�ieho spektra občanov Slovenskej re-
publiky. Prečo potom autor vyzerá, �e brojí proti kresťanstvu, keď sa bije
v konečnom dôsledku zaň?

Treba taktie� upozorniť na niektoré autorove obraty, ktoré akoby vypadli
z úst rétoriky minulého storočia a ktoré svedčia ak nie o autorovi, tak mini-
málne o dobe, s ktorou sa autor stoto�ňuje. Slovné spojenia ako �bur�oázny
�tát�, �kapitalizmus�, �triedny boj�, �kapitalistický spôsob výroby�, vykoris-
ťovanie� či �revolučný boj pracujúcich� sa vari naposledy vyskytli v publi-
káciách z roku 1989. Takáto terminológia len uberá knihe na presvedčivosti
a chtiac-nechtiac autor sám seba zaraďuje k vedcom minulého re�imu.

S týmto určite súvisia aj niektoré autorove výroky typu: �Jednou princi-
piálnou a nemennou zásadou, ktorá sa ako čierna niť vinie celou ich [rozumej
katolíckej cirkvi, pozn. autora] činnosťou a obsahom ich výrokov (...) bola a�
fanatická nenávisť k v�etkému, čo nejakým, hoci len okrajovým spôsobom
súviselo s komunizmom, Sovietskym zväzom, ateizmom, materialistickým
svetonázorom a modernistickými tendenciami vnútri katolíckej cirkvi.�14 Az-
da sa dá len pokrútiť hlavou nad takýmto prekvapením autora. Predsa rovna-
ko ako on práve brojí proti katolíckej cirkvi, ktorá sa (vraj) sna�í pretvoriť
ná� neutrálny �tát na �tát klerikálny, tak asi brojila katolícka cirkev proti sys-
                                                          
13 Viac pozri MOSKOS, CH. C., CHAMBERS, J. W. II. (eds.) The new conscientio-

us objection; from sacred to secular resistence. Oxford University Press 1993.
14 SURMÁNEK, �tefan. Klerikalizácia verejného �ivota na Slovensku ako prejav

a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Ko�ice : ELFA, 2009, s. 15.
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tému, ktorý bol zalo�ený na ateizme a jeho úlohou bolo akýkoľvek zárodok
viery vo svojich občanoch udusiť.

V celej publikácii badať veľmi kritický postoj autora, a� akúsi inkvizítor-
skú zaslepenosť. Akokoľvek sa chce čitateľ počas čítania knihy od tohto
autorovho tónu oslobodiť, ten ho sleduje na ka�dom kroku, a ak občas zanik-
ne v objektívnej rozprave, vzápätí na čitateľa vystrčí spoza rohu ro�ky. Akú-
koľvek odbornú hodnotu by táto publikácia chcela mať, v�dy ju prebije jej
kričiaci a neúprosný tón, ktorý mô�e, bohu�iaľ, osloviť len veľmi úzke spek-
trum čitateľov.
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EICHLOVÁ, GABRIELA (EDD.). MEXIKO � 200 LET
NEZÁVISLOSTI. ČERVENÝ KOSTELEC :
NAKLADATELSTVÍ PAVEL MERVART, 2010. 485 S. ISBN
978-80-87378-48-9
(Recenzia)
JUDR. PETER VY�NÝ, PHD.
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DEJÍN PRÁVA

Úvod

V polovici septembra 2010 sa v Mexiku oslavovalo dvojsté výročie (bi-
centenario) počiatku bojov o nezávislosť, ktoré v akademickom svete pod-
nietilo nové skúmania a úvahy o minulosti a súčasnosti Spojených �tátov me-
xických, tejto v mnohých ohľadoch fascinujúcej krajiny le�iacej takpovediac
na hranici �prvého� (USA) a �tretieho� sveta. Na zvý�ený záujem o Mexiko
v r. 2010 zareagovali aj predstavitelia mlad�ej a nastupujúcej generácie čes-
kých iberoamerikanistov vydaním multitematického zborníka Mexiko � 200
let nezávislosti, zostaveného z 22 �túdií, ktoré sa zameriavajú na mexický so-
ciálny, ekonomický, politický, ústavný a kultúrny vývoj najmä v 19. a 20.
stor. a tie� v prvých rokoch 21. stor. Zborník je prednostne určený historicky,
etnologicky či inak zameraným mexikanistom a �tudentom iberoamerikanis-
tiky ako �tudijný materiál, obsahuje v�ak aj mno�stvo poznatkov zaujíma-
vých pre právnych historikov, kon�titucionalistov a ďal�ích právnych vedcov.
U�itočnou súčasťou zborníka je bibliografia záverečných prác zameraných na
Mexiko, ktoré boli obhájené na rôznych českých vysokých �kolách v rokoch
1990 a� 2010.

Dejiny a súčasnosť Mexika

Zborník je rozdelený do �tyroch tematických celkov � I. Dějiny a nábo-
�enství, II. Aktuální dění, III. Jazyk a literatura a IV. Kultura a umění. Ka�dý
celok sa začína neformálnym rozhovorom s vedeckou osobnosťou, ktorá
z perspektívy vlastných bádateľských skúseností charakterizuje témy spraco-
vané v danom celku a hodnotí stav mexikanistického výskumu v príslu�nej
oblasti. Prvý celok otvára rozhovor s českým profesorom latinskoamerickej
histórie J. Opatrným, druhý celok rozhovor s významným mexickým znal-
com Nahuov a ďal�ích indiánskych kultúr Mexika M. Leon-Portillom, tretí
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celok rozhovor s českou profesorkou hispanoamerickej literatúry A. Housko-
vou a posledný celok rozhovor s kunsthistorikom profesorom P. �těpánkom.

Celok Dějiny a nábo�enství sa začína �túdiou G. Eichlovej o ideových
východiskách procesu oslobodzovania sa Mexika spod �panielskej koloniál-
nej nadvlády (1810 � 1821), v ktorých mo�no rozpoznať vplyvy nielen
osvietenstva, racionalizmu a liberalizmu 18. a� 19. stor., ale aj �pecifických
my�lienkových prúdov, či u� spätých s katolíckou cirkvou (katolícke osvie-
tenstvo, regalizmus, jansenizmus), alebo stojacich mimo nej (tzv. kreolský
patriotizmus, slobodomurári). Nasleduje text, v ktorom D. Belucz a M. Kří-
�ová pribli�ujú vývoj problematických vzťahov medzi samostatným mexic-
kým �tátom a katolíckou, ako aj inými (protestantskými) cirkvami. Katolícka
cirkev bola a� do druhej polovice 20. stor. zo strany mexického �tátu väč�i-
nou ponímaná ako preká�ka jeho rozvoja, čomu zodpovedali obmedzenia ve-
rejného pôsobenia cirkvi a jej majetkovoprávneho postavenia. Nasleduje člá-
nok P. Mě�tánkovej o vývoji mexického politického/ústavného systému od r.
1917 do súčasnosti, ktorý je osobitne zaujímavý analýzou v latinskoameric-
kom prostredí ojedinelého javu � mimoriadne dlhej vlády jednej politickej
strany v rokoch 1929 a� 2000, ktorá sa od r. 1946 nazýva In�titucionálna re-
volučná strana (PRI). V poslednom príspevku tohto celku pribli�uje K. Ko-
zák mexickú zahraničnú politiku v 20. stor. a vplyv, ktorý na ňu mali trans-
formačné procesy, ktoré sa v Mexiku začali v 90. rokoch 20. stor.

Celok Aktuální dění pozostáva zo siedmich �túdií zaoberajúcich sa nie-
ktorými zásadnými problémami mexickej súčasnosti. P. Mácha načrtáva
premeny spoločenského a právneho postavenia Indiánov v mexickom �táte
(v časovom rozpätí 1810 � 2010), ktoré súvisia s meniacim sa pohľadom sa-
motných Indiánov na svoje miesto v mexickej spoločnosti, ale aj so zmenami
jeho chápania neindiánskym obyvateľstvom v priebehu formovania sa me-
xického nacionalizmu ako významného �tátotvorného prvku. Počet Indiánov
je v Mexiku najvy��í spomedzi �tátov amerického kontinentu, ich práva, hoci
legislatívne v určitom rozsahu zakotvené, nie sú v mexickej realite dostatočne
re�pektované a presadzované. P. Redlová vo svojom príspevku o.i. ukazuje,
�e v záujme zvý�enia atraktivity mexického �tátu Chiapas pre turistov je
miestna indiánska kultúra oficiálnymi kruhmi propagovaná tak, aby naplnila
často zidealizované predstavy západných turistov o Indiánoch. M. Halbich
zase analyzuje tradičné spôsoby obstarávania si �ivobytia u Indiánov Tara-
humarov zo severozápadného Mexika. Z. M. Kostićová sa zaoberá prítom-
nosťou niektorých mezoamerických nábo�enských predstáv, resp. ich dezin-
terpretácií, v hnutí New Age. M. Sládková podáva zaujímavé údaje o vývoji
spoločenského a právneho postavenia osôb mexického pôvodu v USA, ktorí
sú dnes v tejto krajine najväč�ou etnickou men�inou, ale aj napriek svojej ur-
čitej politickej a kultúrnej emancipácii (začala sa v 60. rokoch 20. stor.) zväč-
�a zotrvávajú v postavení akýchsi �občanov druhej kategórie�. I. Bečicová
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a E. Janská skúmajú fenomén masovej, do značnej miery ilegálnej migrácie
Mexičanov do USA. V. Běláčková v poslednom článku venovanom súčas-
nému dianiu v Mexiku pribli�uje rozsiahlu drogovú kriminalitu a prostriedky
jej potláčania. Zmieňuje sa aj o �pecifických zločineckých organizáciách, tzv.
drogových karteloch, ktoré prerastajú �tátne �truktúry a len za prvú polovicu
roku 2010 majú na svedomí a� 5-tisíc ľudských �ivotov.

Tretí tematický celok Jazyk a literatura sa začína textom Z. Erdösovej
o osobitostiach mexickej �panielčiny a pokračuje článkom o jazykovej politi-
ke mexického �tátu voči men�inovým, t. j. indiánskym jazykom z pera V.
Hingarovej. Jazykové práva osôb hovoriacich indiánskymi jazykmi boli
uznané v r. 2003 (predtým bolo pou�ívanie indiánskych jazykov z verejnej
sféry a �kôl vytláčané), av�ak podobne ako v minulosti, aj dnes majú mo�-
nosť podstatne lep�ieho spoločenského uplatnenia pou�ívatelia majoritného
jazyka � �panielčiny. Zaujímavým fenoménom je literatúra v indiánskych ja-
zykoch, o ktorej na príklade maysky pí�ucich básnikov referuje H. Matocho-
vá. A. Alon zase pribli�uje súčasný mexický román. �túdia M. Riebovej sa
venuje reflexiám diania v mexickej spoločnosti v r. 1968 v dielach mexic-
kých literátov O. Paza a C. Monsiváisa.

�tvrtý celok Kultura a umění otvára článok S. Květinovej o formovaní
mexickej národnej identity a jej vplyve na rozvoj historických a antropolo-
gických vied a umenia. Autorka túto problematiku skúma vo vzťahu k vývi-
nu, organizácii a právnemu základu ochrany kultúrneho dedičstva v Mexiku,
pričom sa bli��ie venuje ochrane archeologických pamiatok. Mexickým vý-
tvarným umením 20. stor. sa zaoberajú P. Binková a L. F. Ayala. P. Kaboňo-
vá skúma, prečo sa dielo pôvodne takmer neznámeho ľudového umelca J.
Guadalupeho Posadu stalo in�piráciou pre neskor�iu tvorbu tzv. murales,
spoločensky/politicky anga�ovaných nástenných malieb, ktoré boli po me-
xickej revolúcii umiestňované na verejných miestach s cieľom propagovať
revolučné ideály. K. Kláp�ťová pribli�uje mexické zbierky pra�ského Ná-
prstkovho muzea a zaoberá sa úlohou ručne vyrábaných umeleckých pred-
metov ako reprezentáciou mexickej národnej kultúry. D. Čeněk pí�e o deji-
nách mexickej kinematografie a Z. Straková podáva históriu mexickej
modernej hudby po r. 1950.

Záver

Mo�no kon�tatovať, �e v�etkým autorom textov zahrnutých v recenzova-
nom zborníku, či u� ide o prípadové alebo sumarizačné �túdie, sa príslu�nú
problematiku podarilo priblí�iť výsti�ne a na vysokej odbornej úrovni. Prav-
da, zlo�itosť väč�iny spracovaných tém by si zaslú�ila oveľa väč�í priestor.
V �túdiách preva�uje pre iberoamerikanistiku charakteristický interdiscipli-
nárny prístup. �túdie sa zväč�a zakladajú na výsledkoch �tudijných/výskum-
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ných pobytov ich autorov v Mexiku. Vypovedajú tak o autentických skúse-
nostiach autorov s mexickými reáliami a obsahujú ich vlastné, do určitej mie-
ry nové pohľady a zistenia, čo zborníku prepo�ičiava charakter diela oboha-
cujúceho poznanie Mexika. Zborník je súčasne dôkazom, �e zmysluplne,
kvalitne a prínosne je mo�né sa zaoberať nielen domácimi, ale aj svetovými
dejinami, čo by azda mohlo byť in�piráciou pre slovenské akademické pro-
stredie, v ktorom sa na skúmanie �neslovenských� (právno)historických tém
tradične nazerá s istou nedôverou
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Pokyny pre autorov HTI (HISTORIA ET THEORIA IURIS)

HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) je recenzovaný odborný časopis
pre oblasť právnej vedy financovaný v rámci schváleného projektu zo zdro-
jov M� SR a grantovej agentúry KEGA na roky 2009 � 2011. Vychádza
dvakrát ročne v elektronickej a printovej podobe. Cieľom projektu je výskum
kvality formácie a vedecko-kvalifikačných výstupov mladých právnych ved-
cov. Praktickým výstupom výskumu pre uvedenú cieľovú skupinu je poskyt-
nutie priestoru v HTI na priebe�né publikovanie vedeckých článkov, ktoré
mô�u byť vyu�iteľné v procese tvorby dizertačných, diplomových a bakalár-
skych prác frekventantov 1. a� 3. stupňa vysoko�kolského �túdia a perspek-
tívne aj habilitačných prác mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov
do veku 35 rokov na právnických fakultách v SR.

Pri posielaní rukopisov do redakcie treba dodr�ať tieto pokyny:

1) Rukopisy posielať v 2 exemplároch na adresu redakcie a v elektronic-
kej podobe výlučne v editore Microsoft Word na e-mailovú adresu:
ht.iuris@gmail.com. Adr. red.: HISTORIA ET THEORIA IURIS, Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín, �afári-
kovo nám. č. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1.

2) Rozsah príspevku je stanovený na 10 � 12 rukopisných strán. Rukopisy
treba písať podľa normy pre úpravu rukopisov (30 riadkov po 60 znakoch
vrátane medzier na jednej strane, Times New Roman 12, v poznámkach pod
čiarou Times New Roman 10). Nedeliť slová na konci riadka a nečíslovať
strany.

3) Články treba prehľadne členiť podľa charakteru spracúvanej proble-
matiky a zachovať nasledovnú �truktúru: úvod, rozbor problematiky, závery.

4) Citácie a poznámky uvádzať pomocou programu Microsoft Word pod
čiaru na príslu�nej strane pod seba a číslovať od 1 do x, pritom číslo poznám-
ky písať ako index. Pri citovaní bibliografických údajov sa vychádza z no-
riem ISO 690 a ISO 690-2. Odporúčame prečítať si metodické usmernenia
pre písanie odborných textov zverejnené v druhom čísle HTI: LICHNERO-
VÁ, Lucia. Problematika citovania a odkazovania na klasické dokumenty:
zásady a najčastej�ie problémy. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, 2009,
roč. 1, č. 2, s. 7-22, v treťom čísle HTI: KUCIANOVÁ, Anna. Problematika
citovania a odkazovania na klasické a elektronické zdroje podľa ISO 690 a
ISO 690-2: zásady, najčastej�ie problémy a príklady. In HISTORIA ET THE-
ORIA IURIS, 2010, roč. 2, č. 3, s. 10-21, ako aj v piatom čísle HTI: KUCIA-
NOVÁ, Anna. Analýza príspevkov časopisu HISTORIA ET THEORIA IU-
RIS (HTI) z hľadiska citovania jednotlivými autormi na základe platných
medzinárodných �tandardov. In HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3,
2011, č. 5, s. 8-18. Sú k dispozícii aj na http://www.ht-iuris.sk.
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5) Pri článku treba na začiatok napísať abstrakt (cca 5 � 8 riadkov), ktorý
musí obsahovať: meno autora, názov článku, stručnú charakteristiku obsahu
a bibliografický riadok časopisu, napr. HISTORIA ET THEORIA IURIS,
roč.3, 2011, č. 5, s. (číslo strany doplní redakcia).

6) Ku ka�dému článku treba na záver pripojiť krátke resumé v anglickom
jazyku (10 � 15 riadkov), ktoré musí obsahovať názov článku, meno autora,
výsti�nú charakteristiku a bibliografický riadok.

7) V zmysle potreby presnej�ej identifikácie autora treba uviesť adresu
bydliska, fakultu, �tudijné, resp. pracovné zaradenie (funkciu). Prosíme tie�
o telefonický, prípadne mobilný a e-mailový kontakt.


