
1. Univerzitné právo a jeho vplyv na formovanie  

kontinentálneho právneho systému 

 
1.1 Univerzitné vzdelávanie v stredoveku 

 

Robert de Courçon: Štatút Parížskej univerzity  
(Francúzske kráľovstvo, 1215) 

 

Prvé zmienky o Parížskej univerzite sa objavujú v dobových prameňoch už okolo roku 1150 v 

spojitosti s jej predchodkyňou, školou pri katedrále Notre Dame. Oficiálne bola Parížska 

univerzita založená na základe listiny, ktorú vydal francúzsky kráľ Filip II. August (1165-

1223) v roku 1200 a následne bola uznaná aj pápežom Inocentom III. (1161-1216) v roku 

1215. Neskôr začala byť známa pod označením Sorbonna podľa teologickej fakulty Collège 

de Sorbonne, založenej v roku 1253 francúzskym teológom Robertom de Sorbon (1201-1274). 

Nižšie uvedený dokument predstavuje štatút Parížskej univerzity, ktorý vydal apoštolský legát 

Robert de Courçon v roku 1215 s cieľom upraviť najmä otázky vymenúvania profesorov, 

organizácie štúdia a vzťahov medzi učiteľmi a študentmi. 

 

 R(óbert)., služobník Kristovho kríža, z milosti Božej kňaz kardinál s titulom Svätého 

Štefana v Monte Celio a legát apoštolskej stolice, všetkým učiteľom a študentom v Paríži, 

večnú bezpečnosť v Pánovi. Nech všetci vedia, že nakoľko nám bolo osobitne prikázané jeho 

milosťou pápežom aby sme venovali naše úsilie účinnému zlepšeniu podmienok študentov 

v Paríži, a želajúc si na základe rady dobrých ľudí zaistiť pokoj pre študentov do budúcnosti, 

nariadili a stanovili sme nasledovné pravidlá: 

 

 Nikto nesmie v Paríži vyučovať slobodné umenia než dosiahne vek dvadsaťjeden 

rokov. Než začne vyučovať, musí byť poslucháčom slobodných umení najmenej šesť rokov. 

Musí sľúbiť, že bude vyučovať aspoň dva roky, pokiaľ mu v tom nebráni nejaký dobrý dôvod, 

ktorý musí byť preukázaný buď verejne alebo pred examinátormi. Nesmie byť pošpinený 

žiadnou hanbou. Keď je pripravený vyučovať, každý jeden (vyučujúci) musí byť preskúšaný 

podľa formy (skúšky), obsiahnutej v liste jeho milosti P., biskupa z Paríža, v ktorom je 

obsiahnutý zmier medzi kancelárom a študentmi, nastolený sudcami vymenovanými jeho 

milosťou pápežom, schválený a potvrdený menovite biskupom a diakonom z Troyes 

a biskupom z Paríža P., a kancelárom z Paríža J. 

 

 Aristotelove spisy o logike, staré
1
 aj nové

2
, budú v učebniach študované na riadnych 

a nie mimoriadnych prednáškach (ad cursum)
3
. Dve Prisciánove knihy o gramatike

4
, alebo 

aspoň jeho druhá kniha, budú v učebniach študované na riadnych prednáškach. Vo sviatočné 

                                                           
1
 Vetus logica, t.j. Liber Porphyrii – Úvod do Aristotelových kategórií; Predicmenta – Kategórie; Hermeneia – 

Interpretácie; Boethiov spis o Aristotelovej logike De Topicis Differentiis. 
2
 Nova logica, t.j. Topiky, Elenchi, Analytica priora a Analytica posteriora. 

3
 Riadne prednášky boli významnejšie v tom smere, že boli vo výučbe zaradené na ráno a vyučovali ich starší 

a lepšie platení profesori. Mimoriadne prednášky potom nasledovali neskôr počas dňa, pričom tieto poskytovali 

menej významní učitelia (spravidla zaúčaní bakalári a nie plnohodnotní doktori obojakého práva) a čo do obsahu 

sa týkali doplnkových alebo menej významných textov a preto boli kratšie a povrchnejšie. 
4
 T.j. Priscianus: Institutiones Grammaticae. Prvých 16 kníh sa označovalo ako Priscianus magnus a posledné 

dve ako Priscianus minor. 



dni sa nebude učiť nič s výnimkou filozofie, rétoriky, quadrivialia
5
, spisu Barbarismus

6
, 

Aristotelovej Etiky Nikomachovej, ak si to niekto zvolí, a štvrtej knihy Boethiovej Topiky. 

Aristotelove knihy o Metafyzike a Prírodnej filozofii, alebo skrátené verzie týchto prác, sa 

vyučovať nebudú a rovnako ani Doktrína od učiteľa Dávida z Dinantu alebo kacíra Almarica 

alebo Maurica zo Španielska. 

 

 Pri slávnostných zahájeniach výučby (principia) a stretnutiach učiteľov, ako aj pri 

dišputách a polemikách chlapcov alebo mládeže, sa nesmú konať žiadne slávnosti s popíjaním 

alkoholu. Môžu si však pozývať nejakých priateľov alebo spoločníkov, ale len niekoľkých. 

Taktiež odporúčame, aby sa poskytovali dary v podobe šatstva a iných vecí tak, ako je to 

zvykom alebo aj vo väčšej miere, a to osobitne chudobným. Žiaden učiteľ vyučujúci slobodné 

umenia nesmie nosiť nič iné než plášť, zaoblený a čierny, siahajúci najmenej do výšky päty, 

a to aspoň pokiaľ je nový. Ale môže pokojne nosiť pallium.
7
 Pod oblým plášťom nesmie 

nosiť zdobené topánky a nikdy nie topánky s dlhými stuhami. 

 

 Ak ktorýkoľvek zo študentov slobodných umení či teológie zomrie, polovica učiteľov 

slobodných umení musí ísť na pohreb, a druhá polovica na nasledujúci pohreb. Nesmú odísť 

kým sa pohreb neskončí, ak na to nemajú dobrý dôvod. Pokiaľ niektorý z učiteľov 

slobodných umení alebo teológie zomrie, všetci učitelia sa musia zúčastniť vigílií, každý 

jeden musí čítať zo žaltáru alebo ho musí nechať prečítať. Každý jeden musí zotrvať 

v kostole, kde sú celebrované vigílie, a to do polnoci alebo aj dlhšie, pokiaľ im v tom nebráni 

nejaký dobrý dôvod. V deň, kedy je učiteľ pochovávaný, nesmie nikto vyučovať alebo viesť 

dišputy. 

 

 V plnej miere im priznávame lúku v St. Germain za podmienok, za ktorých im bola 

prisúdená. 

 

 Každý učiteľ bude mať právomoc nad svojimi študentmi. Nikto nedostane ani učebňu 

ani dom bez súhlasu jeho obyvateľa, pokiaľ ho nie je schopný získať. Nikto nedostane 

povolenie vyučovať od kancelára alebo kohokoľvek iného skrz darovanie peňazí, alebo 

poskytnutie zálohy alebo uzatvorenia dohody. Taktiež učitelia a študenti môžu medzi sebou 

alebo s inými uzatvárať dohody alebo dojednania, potvrdené zálohom, pokutou alebo 

prísahou,  a to v nasledovných veciach: menovite vo veci vraždy alebo zmrzačenia študenta 

alebo spôsobenia nejakého ohavného zranenia študentovi; ak spravodlivosti nie je učinené 

zadosť; pri dojednávaní cien za ubytovanie v Hospitiu, odev, pohreb, semináre a dišputy; 

avšak vždy tak, v dôsledku týchto dohôd univerzita nebola rozpustená alebo zničená. 

 

 Vo veci postavenia teológov sme rozhodli, že nikto nebude v Paríži vyučovať skôr než 

dosiahne vek tridsiatich piatich rokov a pokiaľ neštudoval aspoň po dobu najmenej ôsmich 

rokov
8
, počas ktorých bol verným poslucháčom výkladu z kníh v učebniach a čo navštevoval 

prednášky z teológie po dobu piatich rokov predtým, než začal sám verejne prednášať. Nikto 

z nich nesmie prednášať pred treťou hodinou počas dní, kedy prednášajú učitelia. Nikto nemá 

                                                           
5
 T.j. kníh týkajúcich sa predmetov quadrivia – aritmetiky, geometrie, muziky a astronómie. 

6
 T.j. tretej knihy Donatovho diela Ars major. 

7
 T.j. odev vhodný pre mnícha. 

8
 Neskôr predĺženom na štrnásť ročné štúdium. 



byť v Paríži prijatý na dôležitú prednášku alebo kázanie bez toho, aby bol odsúhlasený jeho 

charakter a vzdelanie. V Paríži nesmie byť študent, ktorý nemá riadneho učiteľa. 

 

 Aby navyše boli tieto nariadenia striktne dodržiavané, všetkých, ktorí sa opovážia 

vzdorovito porušovať tento náš štatút, pokiaľ do pätnástich dní od momentu jeho porušenia 

neodčinia svoju trúfalosť v prítomnosti univerzitných učiteľov a študentov, alebo 

v prítomnosti niekoho univerzitou povereného, z moci ktorá nám bola zverená, ich zväzujeme 

putom exkomunikácie. Dané v roku milosti Pána 1215, v mesiaci august. 

 
Z anglického textu preložené, upravené a doplnené o komentár podľa originálu z: 

 https://sourcebooks.fordham.edu/Halsall/source/courcon1.asp 

 http://medieval.ucdavis.edu/120B/Paris.html  

 

 

1.2 Univerzitné právo a škola komentátorov 

 

Oldradus de Ponte: Spis č. 92 (Questio) 
(Taliansko, prvá polovica 14. storočia) 

 

Oldradus de Ponte bol juristom pracujúcim v rámci pápežskej kúre v Ríme v rokoch 1310-

1337. Napísal mnoho právnych traktátov, označovaných ako consilia a questiones, ktoré 

tvorili základný právnický žáner v danej dobe. Napriek tomu, že mnohé Oldradove spisy boli 

zamýšľané ako consilia, t.j. boli spísané ako návody pre riešenie konkrétnych súdnych sporov 

alebo pre potreby tvorby práva či vydávanie administratívnych rozhodnutí, nenachádzame 

v nich označenia konkrétnych sporových strán. Anonymizácia spisov sledovala zjavne 

didaktický cieľ aby poslúžili pedagógom na univerzitách, praktizujúcim juristom ako 

modelové consilia pre ich vlastnú „živú“ právnu agendu, ako aj študentom pre ich seminárne 

dišputy a debaty. Predkladaný spis sa javí byť skôr questio než consilium, a to vzhľadom na 

abstraktnosť preberanej matérie, ako aj spôsob vytyčovania sporných otázok, ktorý sa hodí 

viac na univerzitný seminár než do súdnej siene. 

 

 Kráľ mal v držbe hrad a keď viedol vojnu s jeho nepriateľmi, uzatvoril dohodu 

s určitým rytierom, podľa ktorej ho mal osobne strážiť za úplatu a preto pre neho stanovil 

určitý plat. Tento rytier zveril stráženie hradu určitej osobe. Nepriatelia prišli a hrad obsadili 

v dôsledku zlyhaniu tejto osoby. Teraz je otázkou, či bude rytier braný na zodpovednosť; lebo 

podľa šľachtického práva našej krajiny ak zveril opateru urodzenej osobe, tak nie je braný na 

zodpovednosť, ak však neurodzenej osobe, tak je braný na zodpovednosť. A to sa dostatočne 

zhoduje s ius commune, ako sa to tvrdí na začiatku poslednej kapitoly Digest v titule o 

úschovách
9
, v kapitole Ad commentariensem v Kódexe

10
, a ako sa to tvrdí v odseku Hac 

actione v titule Digest o námorníkoch a obchodníkoch.
11

 Ale vzhľadom na to, že zveril 

opateru urodzenej osobe, nie je povinný predviesť ho pred kráľa, ako sa to tvrdí v kapitole Ex 

diui v Kódexe?
12

 A javí sa to tak, že je, ako sa to tvrdí (ako na to bolo poukázané) 

                                                           
9
 Dig. 48.3.14: Modestinus tvrdí, že opatera väzňa sa nemá len tak ľahko ponechať neskúsenej osobe, pretože ak 

sa väzeň stratí, vina spočíva na tom, komu bol väzeň zverený. 
10

 Cod. 9.4.4. 
11

 Dig. 4.9.7.§.4 (Hac autem actione): Ulpián tvrdí, že zodpovednosť vlastníka lode môže závisieť na tom koho 

zamestnal na lodi. On sám zodpovedá za to, že zamestná spôsobilých pomocníkov. Ak ale zamestná vlastných 

otrokov, vlastník lode mohol byť iba noxálne zodpovedný za škodu alebo stratu. 
12

 Cod. 4.65.4. 

https://sourcebooks.fordham.edu/Halsall/source/courcon1.asp
http://medieval.ucdavis.edu/120B/Paris.html


v protichodných literách zmieneného zákona Ad commentariensem. Alebo aj keď ho rytier 

náhodou nepredviedol, javí sa byť zbavený zodpovednosti, pretože opatera by mala byť 

v tomto prípade považovaná za zverenú starostlivo a dostatočne počas určitej doby. Jeden by 

nemal spôsobiť škodu ak následne druhý zmenil pravidlá, ako sa to tvrdí o prípadoch 

týkajúcich sa magistrátov, ktorí udeľujú opatrovníkov, ako v odseku Si magistratus
13

, 

a v odseku Si pecunie v titule Digest o neoprávnenej správe
14

, a ako je to zrejmé z tretieho 

zákona podľa titulu Digest o vykonávaní verejnej obchodnej činnosti
15

 a v kapitole Argentum 

v titule Digest o pôžičke na užívanie.
16

 

 

 Ale čo ak rytier sám príde o hrad; nie je braný na zodpovednosť ani ak nie je pochýb 

o jeho zlom úmysle? A hoci sa nedbalosť zrodená zo zločinov neporovnáva so zlým 

úmyslom, ako sa to zmieňuje v kapitole Magna negligentia v titule Digest o význame slov
17

, 

predsa len v tomto prípade zlyhal, ako sa to spomína na začiatku kapitoly Milites v titule 

Digest o úschovách
18

 a v kapitole Ad commentariensem.
19

 A navyše je tiež nepatrne braný na 

zodpovednosť, pretože prijal vyplatenú čiastku, ako je to v kapitole Si ut certo v titule Digest 

o pôžičke na užívanie
20

, a navyše veľmi, veľmi nepatrne ak bola dohodnutá certa custodia 

(t.j. opatrovanie s presne dohodnutými podmienkami?).
21

 Aj keď sa zdá, že by nemal byť 

potrestaný prísne, ako je to v kapitole Milites a v poslednej kapitol v titule Digest 

o úschovách.
22

 Ale nie je zodpovedný vo veciach násilia? A zdá sa, že nie, pretože je to 

náhodný prípad, ako je to preukázané na začiatku kapitoly In rebus v titule Digest o pôžičke 

na užívanie.
23

 Pretože sa nejaví, že by človek mal byť braný na zodpovednosť za niečo, čo 

ľudským úsudkom nemôže byť predvídané, ako je to v odseku Si eo tempore v druhej kapitole 

v titule Digest o vykonávaní verejnej obchodnej činnosti
24

, kapitole Que fortuitis v titule 

Kódexu o žalobe za záloh
25

; a pretože nemôže dôjsť k žiadnemu opatrovaniu, ktoré by viedlo 

                                                           
13

 Dig. 27.8.1.§.11: Ulpián tvrdí, že ak magistráti vymenujú nekompetentných opatrovníkov, tak títo magistráti 

sú zodpovední za škody spôsobené týmito opatrovníkmi. Ale ak boli títo opatrovníci dôveryhodní v čase ich 

menovania, ale následne prišli o peniaze, magistráti neboli zodpovední pretože stratu bolo možné pripísať 

výskytu nepredvídateľnej okolnosti. 
14

 Dig. 3.5.36(37).§.1: Paulus tvrdí, že ktokoľvek venujúci sa požičiavaniu peňazí musí niesť zodpovednosť tak 

za úroky, ako aj za riziko viaznuce na pôžičke, ktorú sám zjednal, pokiaľ však v dôsledku nešťastia dlžníci 

nestratili svoj majetok a v dôsledku toho neboli insolventní v čase zlúčenia sporných otázok v tejto záležitosti. 
15

 Dig. 50.8.2.§.7: Ulpiánus tvrdí, že ak osoba, ktorá je spôsobilá na zastávanie funkcie, a v dôsledku jej 

zastávania nakoniec stratí svoj majetok a tiež rozpočet komunity, navrhovateľ tejto osoby nenesie za ňu 

zodpovednosť pretože náhodné katastrofy nie sú predvídateľné. 
16

 Dig. 13.6.20. 
17

 Dig. 50.16.226: Paulus tvrdí, že hrubá nedbalosť je nedbanlivosť (culpa), hrubá nedbanlivosť je zlým 

úmyslom (dolus). 
18

 Dig. 48.3.12: Callistratus poznamenáva, že podľa Hadriánovho reskriptu vojaci, ktorí nechajú väzňov utiecť 

majú byť potrestaní smrťou ak je ich nedbanlivosť veľmi veľká, ale že majú dostať menej prísny trest ak je ich 

nedbanlivosť menšia. Spomína tiež iný Hadriánov reskript, ktorý uvádza, že strata väzňov kvôli opilstvu má 

viesť k telesnému trestu a zmenšeniu povinností a že takáto strata v dôsledku nehody sa nemá vôbec trestať. 
19

 Cod. 9.4.4. 
20

 Dig. 13.6.5: v súvislosti s dojednaniami o pôžičke na užívanie majú byť podrobnosti o čase a mieste posúdené 

sudcom. 
21

 Dig. 19.2.25 (Si merces). 
22

 Dig. 48.3.12 et 14. 
23

 Dig. 13.6.18: Gaius tvrdí, že vypožičiavateľ nie je zodpovedný za udalosti, ktorým sa nedá zabrániť alebo 

ktoré nie je možné predvídať. 
24

 Dig. 50.8.2.§.7. 
25

 Cod. 4.24.6. 



k odsúdeniu za iniuria (t.j. krivdu, bezprávie), ako je to v kapitole Ad eos v titule Digest 

o pôžičke na užívanie
26

, a v kapitole Set de damno v titule Digest o nájme.
27

 

 

 Ty tvrdíš, že buď nedbalosť predchádzala násiliu, a potom je braný na zodpovednosť 

pretože na hrade nedržal toľko mužov, koľko bolo dojednané, alebo títo nemali zbrane alebo 

mali nedostatočné zásoby (a preto) je braný na zodpovednosť, ako sa to tvrdí v odseku Culpe 

v kapitole Si merces v titule Digest o nájme
28

, a v prvom odseku v kapitole Si ut certo v titule 

Digest o pôžičke na užívanie.
29

 A to predovšetkým ak bola nedbalosť predurčená v tomto 

prípade, ako sa to tvrdí v záverečnom zákone v titule Digest o Rodoskom námornom 

zákone.
30

 A nedbalosť sa vždy predpokladá, pokiaľ človek nepreukáže opak, ako to je 

v poslednom zákone v titule Digest o úschovách
31

, kde to je takto zaznamenané, 

a v poslednom odseku v kapitole Si quis ex argentariis v titule Digest o formálnych 

vyhláseniach
32

 a ako Dynus poznamenal v kapitole Si mora v titule Digest o rozluke 

manželstva.
33

 Ak nedbalosť nepredchádzala (násiliu), skrz uvedené zákony sa javí, že nie je 

braný na zodpovednosť; a predsa je však braný na zodpovednosť z titulu šľachtických 

zákonov. A zdá sa, že je potrebné to dokázať de iure, pretože potom, čo mu kráľ zveril 

opateru, už boj prebiehal, (a preto) sa zdá, že konal v súvislosti s násilím. Najlepší argument 

je v prvom zákone v titule Digest o pôžičke na užívanie
34

 a v tom, čo tam Iacobus de Arenga 

poznamenal. A na to, čo bolo vykonané mlčky sa musí hľadieť ako keby to bolo vykonané 

explicitne, ako je to v kapitole Cum quid v titule Digest o pevne stanovených pohľadávkach.
35

 

Pretože obchodník, ktorý prijal vec, sa javí byť osobne zaviazaným dokonca aj vo veci škody, 

ako je to v zákone Nauta v titule Digest o námorníkoch a krčmároch.
36

 

 
Z anglického textu preložené, upravené a doplnené o komentár podľa originálu z: 

https://sourcebooks.fordham.edu/halsall/source/oldradus92.asp  

 

 

                                                           
26

 Dig. 13.6.19: Juliánus tvrdí, že tí, ktorí poskytujú alebo požičiavajú peniaze na užívanie nie sú zodpovední ak 

tretia strana neoprávnene poškodila to, čo bolo poskytnuté alebo požičané. 
27

 Dig. 19.2..41: Ulpiánus poznamenáva, že Juliánus zastáva názor, podľa ktorého človek nemôže podať žalobu 

proti depozitárovi za škodu spôsobenú treťou stranou, ale Marcellus zastáva opačný názor. Marcelus tvrdí, že 

depozitár mal povinnosť chrániť uschované predmety pred poškodením. Ulpiánus v tomto súhlasí 

s Marcellovým názorom. 
28

 Dig. 19.2.25.§.4: Gaius tvrdí, že ak sused vytne strom na majetku prenajatom nájomcovi kvôli sporu, ktorý 

s ním mal, tento nájomca by mohol byť zodpovedný za škodu, a to očividne kvôli tomu, že môže byť 

zodpovedný za vzniknutý spor. 
29

 Dig. 13.6.5.§.1 
30

 Dig. 14.2.10: Paulus rozoberá prípad kapitána lode, ktorý preložil svoj náklad na inú loď, vediac pritom že 

vlastník nákladu by s tým nesúhlasil. Ak sa tá druhá loď potopí, kapitán lode za to nesie zodpovednosť. Ak sa 

potopia obe lode, nenesie za to zodpovednosť. 
31

 Dig. 48.3.14. 
32

 Dig. 2.13.6.§.10: Ulpián poznamenáva, že prétor nariadil aby nikto neodovzdával niečo niekomu, kto si ten 

istý materiál alebo predmet vyžiadal druhý krát bez preukázania dôvodu. 
33

 Dig. 24.3.9: Sabinus tvrdí, že ak manželka otáľa s prevzatím vena, ktoré jej má vrátiť späť jej bývalý manžel, 

bývalý manžel nesie zodpovednosť za dolus malus, alebo nie za culpa, takže nemôže byť zodpovedný za 

obrábanie polí, ktoré sú na neurčitú dobu súčasťou takéhoto vena.  
34

 Dig. 13.6.1: nejaví sa bať relevantným k rozoberanému prípadu. 
35

 Dig. 12.1.3: Pomponius tvrdí, že aj keď neexistuje žiadne osobitné ustanovenie v zmluve o spotrebnej pôžičke 

(mutuum), vec, ktorá má byť vrátená má byť rovnakej kvality. Dlžník nemôže vrátiť niečo, čo by bolo nižšej 

kvality: totožnosť v druhu a kvalite sa predpokladá. 
36

 Dig. 4.9.5: Gaius tvrdí, že niekto kto prijme niečo do úschovy to musí držať v bezpečí pred krádežou a pred 

škodou. 

https://sourcebooks.fordham.edu/halsall/source/oldradus92.asp


Otázky a úlohy: 

 

1. Zamyslite sa nad úlohou a poslaním stredovekých univerzít v čase ich vzniku, ako aj 

nad významom týchto vzdelávacích a vedeckých inštitúcií pre formovanie charakteru 

kontinentálneho právneho systému. 

2. Aj za pomoci štatútu Parížskej univerzity uveďte predmety, ktoré sa na stredovekých 

univerzitách vyučovali a spomedzi nich vyberte tie, ktoré boli relevantné pre štúdium 

práva. 

3. Na základe úryvku od Oldrada de Ponte sa pokúste zrekonštruovať metódu výučby 

práva na stredovekých univerzitách a taktiež s zamyslite nad tým, aký bol význam 

tejto metodiky pre neskorší právny vývoj (najmä s ohľadom na využitie rímskeho 

práva). 

 

Odporúčaná literatúra: 

 

 ADAMOVÁ, K. a kol.: Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Linde Praha, 

a.s., 2003, s. 174, 226-227, 256. 

 HATTENHAUER, H.: Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 238-249. 

  



2. Nordické právo 

 
2.1. Obdobie stredoveku 

 

Guta Lag – zbierka gotlandského práva 
(Ostrov Gotland v Baltskom mori, cca. 1220) 

 

Guta Lag predstavuje zbierku obyčajového práva pôvodom germánskeho obyvateľstva 

ostrova Gotland, ktorý sa nachádza v Baltskom mori pri juhovýchodnom pobreží Švédska. 

Gotlanďania predstavovali relatívne uzatvorenú, prevažne roľnícku komunitu s vlastnou 

kultúrou a jazykom, ktorá si veľmi dlho udržala svoju autonómiu a samosprávu aj napriek 

susedstvu postupne silnejúceho Švédskeho kráľovstva. Svedčí o tom najmä absencia 

akýchkoľvek zmienok o švédskom kráľovi či o štátnych inštitúciách alebo švédskom 

provinčnom práve. O tom taktiež vypovedá samotná právna zbierka, ktorá má formu tzv. 

„sudcovej knihy“ (rättsbok). Jej viac-menej selektívne vyberaný obsah, opakujúce sa 

ustanovenia a nesystematické radenie matérie naznačuje, že jej autorom alebo autormi boli 

zrejme osoby, ktoré síce boli v kontakte s právnou praxou, no ktoré sa spoliehali len na svoju 

pamäť a skúsenosť. Napriek spätosti Gotlanďanov s námorným obchodom a s Hanzovým 

zväzom nenachádzame v zbierke až na malé výnimky ustanovenia o námornom a obchodnom 

práve. Tie sa totiž nachádzali v osobitných prameňoch, ktoré existovali paralelne so 

zbierkou Guta Lag. 

 

Kapitola 1 

Tu sa začína právo Gotlanďanov a to najprv vraví toto 

(Hier byrias lag guta ok segia so at fyrstum) 

 

 Toto je prvý začiatok nášho práva: že musíme odmietnuť pohanské spôsoby a prijať 

kresťanstvo a veriť v jediného všemohúceho Boha, a modliť sa k nemu aby nám doprial úrodu 

a mier, víťazstvo a zdravie. A že musíme udržiavať naše kresťanstvo a našu pravú vieru 

a provinciu, v ktorej žijeme, a že musíme každý deň konať našimi skutkami a v našich 

želaniach také veci, ktoré slúžia ku cti nášho Boha a ktoré nám najviac prinášajú osoh, tak na 

tele i na duši. 

 

Kapitola 4 

O obetách 

(Af blotan) 

 

 Ďalšou vecou teraz je, že obety sa prísne zakazujú všetkým ľuďom, spolu so všetkými 

tými starými zvykmi, ktoré náležia k pohanstvu. Nikto sa nesmie modliť ani ku hájom, ani ku 

dolinám alebo pohanským bohom, ani k posvätným miestam alebo starobylým miestam. Ak 

bude niekto uznaný za vinného, a bude mu to preukázané a potvrdené svedkami, že vzýval 

niečo takého s použitím jedla alebo nápojov v rozpore s kresťanskými zvykmi, potom musí 

byť odsúdený k pokute troch mariek pre farníkov, ak títo vyhrajú spor. Každý je povinný 

vzniesť žalobu v tejto veci a všetci sa musia na tom podieľať: kňaz i veriaci i farníci. Ak na 

niekoho padne podozrenie, potom sa musí brániť prísahou šiestich mužov. Ak farníci spor 

nevyhrajú a ten sa dostane pred členov ľudového zhromaždenia, potom sa musí opäť brániť 

prísahou šiestich mužov alebo zaplatiť pokutu troch mariek ľudovému zhromaždeniu. Ak sa 

spor dostane pred všeobecné ľudové zhromaždenie, potom musí zaplatiť pokutu dvanástich 

mariek úradníkom, ak spor nevyhrá svojou obranou prísahou dvanástich mužov. 



 

Kapitola 7 

O majetku mníchov 

(Af munka aigum) 

 

 Ďalšou vecou je, že ak je niekto uznaný za vinného zo sťatia stromov v lese, ktorý 

patrí mníchom, alebo zo zbúrania hraničných plotov alebo ich poškodenia alebo poškodenia 

ich majetku, potom musí byť exkomunikovaný a musí zaplatiť pokutu dvakrát tak veľkú, než 

musí zaplatiť jeden farmár druhému. A túto pokutu musí zaplatiť pred najbližším 

nasledujúcim zhromaždením. Ak počká až do zhromaždenia, musí zaplatiť pokutu troch 

mariek všeobecnému ľudovému zhromaždeniu a ešte musí zaplatiť pokutu aj im ako je to 

ustanovené v zákone, hoci je to neskôr. 

 Ak sa bezdetný muž odovzdá kláštoru, ponechá si právomoc nad svojim majetkom; 

nesmie ho ani predať, ani previesť počas svojho života. Keď zomrie, tretina ostane kláštoru, 

no dve tretiny sa prinavrátia jeho príbuzným. Ak má deti, má právomoc nad jeho osobným 

podielom. Ak si ktorýkoľvek laik želá prenechať majetok kláštoru alebo kostolu, potom môže 

darovať desatinu svojho pozemkového majetku, no nie viac, pokiaľ to jeho príbuzní 

nedovolia.  

 

Kapitola 8 

O osobných právach 

(Af mannhelg) 

 

 Ďalšou vecou je, že jednotlivcove práva na mier a bezpečie sú platné počas všetkých 

dní, ktoré sú označené ako „posvätné dni“, v čase od západu slnka v predvečer tohto dňa až 

do úsvitu tretieho dňa. Štrnásť dní počas Vianoc sú dňami mieru a bezpečia; dni litánií a celý 

Svätodušný týždeň. Ak zabiješ muža počas týchto období mieru a bezpečnosti, pokuta je tri 

marky. Ak zraníš muža, pokuta je dvanásť öre. Ak muža udrieš palicou, alebo tupou stranou 

sekery, pokuta je šesť öre. Ak niekoho násilne odvlečieš, alebo ho postrčíš alebo ho schytíš za 

vlasy, alebo ho udrieš svojou päsťou, pokuta je tri öre, ak to bolo učinené v zlosti. Ak je do 

veci zapletený otrok, pokuta nepresiahne tri öre, ak je mu spôsobené krvácanie. Pokutu treba 

zaplatiť vždy tam, kde sa skutok stal a nie tam, kde páchateľ žije. Kňaz musí odoprieť 

udelenie sviatostí a zatvorí dvere kostola pred všetkými, ktorí porušili posvätnosť Božiu, 

pretože exkomunikácia vždy nasleduje pri porušení Sabatu. Kliatba musí byť následne 

odvolaná okamžite potom, čo vinník zaplatí stanovenú pokutu a farníci to uznajú za vhodné. 

Všetci sú povinní predniesť žalobu znejúcu na pokuty, a všetci sa majú na tom podieľať. 

Farníci majú dostať tretinu z pokút, kostol tú ďalšiu a kňaz tiež tretinu, pokiaľ sa pokuty 

neplatia všeobecnému ľudovému zhromaždeniu. Ale pokuty za porušenie Sabatu sa neplatia 

všeobecnému ľudovému zhromaždeniu, pokiaľ nebol človek zabitý vnútri v kostole, kde 

v takomto prípade je pokuta štyridsať mariek. Táto pokuta sa platí všeobecnému ľudovému 

zhromaždeniu. Z toho dedinskému dekanovi patria tri marky za vyhlásenie exkomunikácie. 

 Všetky kostoly v provincii sú rovnako posvätné, ak je v nich zabitý muž. Avšak tri 

cintoríny pri kostoloch sú v zákone považované za najposvätnejšie. Na týchto má mať 

utečenec ochranu tak na pôde fary, ako aj na pôde cintorína. Je stanovená pokuta štyridsiatich 

mariek ak je utečenec zabitý v tejto svätyni. Ale spomedzi ostatných pokút sa z tých, ktoré sú 

menšie a z tých, ktoré sa platia všeobecnému ľudovému zhromaždeniu, platí farníkom tretina, 

a kostolu druhá časť, a kňazovi ďalšia. Ak v kostole udrieš muža palicou alebo tupou stranou 

sekery, alebo ho zraníš na cintoríne pri kostole, pokuta za to je šesť mariek. Ak udrieš muža 

svojou päsťou alebo ak človeka postrčíš alebo ho schytíš za vlasy v kostole, alebo ak ho 

udrieš na cintoríne pri kostole palicou, alebo tupou stranou sekery, pokuta je tri marky. Ak 



udrieš muža svojou päsťou na cintoríne pri kostole, alebo ak muža schytíš za vlasy, pokuta je 

dvanásť öre za porušenie Sabatu. Ten, ktorý znesvätil kostol je vždy zodpovedný za jeho 

opätovné vysvätenie a za očistenie toho, čo sám spravil nečistým, zaplatením troch mariek. 

 

Kapitola 9 

O všeobecnej posvätnosti 

(Af aldra manna friþi) 

 

 Teraz sú navyše dve ďalšie obdobia mieru a bezpečia, ktoré v prvom rade existujú aby 

bolo dodržiavané jednotlivcovo právo na ochranu. V týchto prípadoch sa nevyhlasuje 

exkomunikácia a neplatí sa pokuta biskupovi, pokiaľ nebol skutok vykonaný počas 

posvätného dňa. Toto je všeobecná posvätnosť. Začína sa od štrnástich nocí po Veľkej noci 

a piatich nocí po letnom slnovrate a trvá počas desiatich nocí a desiatich dní v každom 

prípade; obe začínajú a končia s východom slnka. Ak zabiješ muža počas týchto období mieru 

a bezpečia, pokuta pre všeobecné ľudové zhromaždenie je taký veľký wergeld, akého je 

hoden ten, ktorého si zabil. Žiaden mierový kruh ťa neochráni skôr než zaplatíš pokutu. Ak 

zraníš muža alebo ho udrieš počas týchto období mieru a bezpečia, pokuta je tri marky. Počas 

týchto období mieru a bezpečia nemôže nikto zničiť iného dom alebo hraničný plot bez toho, 

aby za to zodpovedal pokutou troch mariek. 

 

Kapitola 15 

O mužovom wergelde 

(Af vereldi manna) 

 

 Ďalej sú teraz mužove wergeldy. Gotlandský muž musí odškodnený wergeldom troch 

mariek v zlate, ak je zabitý. Všetci ostatní muži musia byť odškodnení desiatimi markami 

striebra, s výnimkou wergeldu za otroka, ktorý musí byť štyri a pol morky v minciach. Ak sa 

gotlandský muž ožení s negotlandskou ženou, jej plné odškodnenie wergeldom sa musí platiť 

za ňu, ale s deťmi sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s otcovou rodinou vo veciach 

odškodnenia. Ak sa negotlandský muž ožení s gotlandskou ženou, každý z nich si zachová 

svoju vlastnú mieru odškodnenia wergeldom a s deťmi sa zaobchádza rovnakým spôsobom 

ako s otcovou rodinou vo veciach odškodnenia. 

 

Kapitola 21 

Ak sa muž dopustí cudzoložstva 

(Gierir mandr hor) 

 

 Ak sa muž dopustí cudzoložstva, musí zaplatiť tri marky zhromaždeniu a šesť mariek 

žalobcovi. Ak sa muž, či už kňaz alebo laik, dopustí dvojitého cudzoložstva, potom musí 

zaplatiť dvanásť mariek úradom a ďalších dvanásť žalobcovi. Ak sa ženatý muž dopustí 

cudzoložstva s nevydatou ženou, musí jej zaplatiť na útechu. Ak sa právoplatne vydatá žena 

dopustí cudzoložstva so slobodným mužom, nemusí jej zaplatiť na útechu. Ak je muž, kňaz 

alebo laik, prichytený in flagrante delicto s manželkou iného muža, potom zodpovedá 

štyridsiatimi markami alebo svojim životom a jednako ale žalobca rozhodne, čomu dá 

prednosť, peniazom alebo jeho životu. Ak muž zvedie dcéru iného muža alebo jednu z jeho 

zverenkýň k zásnubám bez zvolenia jej otca alebo príbuzných, potom musí zaplatiť štyridsať 

mariek žalobcovi; z tých si úrady vezmú dvanásť mariek. Ak si muž vezme ženu alebo pannu 

za použitia sily alebo násilím, bez súhlasu jej otca alebo príbuzných, potom sa tí, ktorí žalujú 

v jej prípade, majú rozhodnúť medzi hrdelným trestom alebo wergeldom, ak je žena 

Gotlanďanka; úrady si vezmú dvanásť mariek z wergeldu. Ak žena nie je Gotlanďanka, 



potom sa tí, ktorí žalujú v jej prípade, majú rozhodnúť medzi hrdelným trestom a desiatimi 

markami v striebre; úrady si vezmú dvanásť mariek v minciach z wergeldu. 

 

Kapitola 32 

O peňažných nárokoch 

(Af fearkrafi) 

 

 Ak medzi mužmi vznikne peňažný nárok, potom žiaden z nich nie je povinný vyššou 

prísahou než ten druhý, a to nie viac ako prísahou šiestich mužov, ak medzi nimi vznikne 

spor. Ale môže sa vyžadovať prísaha až od osemnástich mužov vo veciach sporov o pôdu, ak 

ide o spor vzťahujúci sa na hodnotu jednej marky v zlate, a podobne ak aj ide o väčšiu sumu. 

Ak sa rozchádzajú v názore, potom úradníci stotiny musia rozhodnúť bez prísahy, ak sa spor 

týka jednej marky v zlate, a žalobca má teraz predniesť prvé predvolanie na súd s mesačným 

odkladom od danej chvíle. Ak si žalovaný toto praje oddialiť, musí to oddialiť do doby 

prvých štrnástich dní, a potom do doby ďalších štrnástich dní až nakoniec do konca tej tretej 

doby. Ak sa spory týkajú hodnoty menšej ako jednej marky v zlate, potom sa najprv musí 

predniesť predvolanie pre šiestich mužov na dobu štrnástich dní. Ak si žalovaný toto praje 

oddialiť, potom to musí oddialiť než prejde týždeň, a potom ďalší týždeň až nakoniec ten tretí. 

Ale predvolania sa viac nemajú odďaľovať bez súhlasu oboch strán. 

 

Kapitola 39 

O urážkach 

(Af oqueþinsorþum) 

 

 Sú štyri urážky vzťahujúce sa na mužov: zlodej, vrah, násilný lupič a vraždiaci 

podpaľač. A o ženách ich je päť: zlodejka, vrahyňa, cudzoložnica, čarodejnica a vraždiaca 

podpaľačka. Keď je niekto predmetom takejto urážky, potom musí ísť na usadlosť toho, kto 

urážku vyslovil a právoplatne ho predvolať do kostola a požadovať, aby vzal späť slová, ktoré 

boli vyslovené v zápale chvíle, počas hádky, alebo v opitosti. Ak to odmietne, musí pred 

farníkmi prisahať spolu s tromi mužmi že nikdy tieto slová nevyslovil. Ak prísahu nemôže 

odôvodniť, potom musí zaplatiť pokutu tri öre a musí obnoviť mužovu česť prísahou troch 

mužov v kostole. Ak muž urazí iného s takýmito urážkami pred celou farnosťou alebo 

zhromaždením alebo na predvolaní a nepreukáže ich vierohodnosť, potom musí tomu 

druhému zaplatiť pokutu troch mariek a obnoviť jeho česť prísahou šiestich mužov pred 

zhromaždením. Toto musí byť žalované v zákonnom čase tak v prípade žien, ako aj mužov. 

 
Z anglického prekladu originálneho rukopisu preložené do slovenčiny podľa: PEEL, CH. (eds.): 

Guta Lag. The Law of the Gotlanders. London: University College London, Viking Society for 

Northern Research, 2009, s. 6, 9, 11-14, 19, 32, 45, 48-49. 
 

 

Grágás – zbierka islandského obyčajového práva 
(Island, 12.-13. storočie) 

 

Grágás (v preklade „sivá hus“) predstavuje zbierku právnych obyčají a zákonov spoločenstva 

obyvateľov Islandu, ktoré boli spísané v priebehu dlhšieho obdobia od počiatku 12. storočia 

až do uzatvorenia zmluvy medzi Islandom a Nórskom o prijatí nórskej nadvlády z rokov 1262-

1264. Spísanie právnej zbierky bolo iniciované na všeobecnom ľudovom zhromaždení (isl. 

Alþingi, resp. Althing) v roku 1117, kedy bol vedením legislatívnych prác poverený vykladač 

zákonov (isl. lögsögumaður) Bergþórr Hrafnsson, pôsobiaci z titulu svojej funkcie ako 



predseda právnej rady, tvoriacej súčasť všeobecného ľudového zhromaždenia. Samotný text 

bol teda výsledkom kolektívneho úsilia osôb znalých obyčajového práva, ktorí do zbierky 

zaniesli tak staré právne obyčaje, ktorých pôvod podľa tradície siahal ešte do doby nórskeho 

osídlenia Islandu na počiatku 10. storočia, ako aj nové zákony, ktoré právna rada mohla 

„nachádzať“ a zaradiť priamo do zbierky. Samotné legislatívne práce potom pokračovali aj 

po skončení Hrafnssonovho funkčného obdobia a zbierka Grágás preto poskytuje pohľad na 

islandskú spoločnosť v časovom úseku 12. a 13. storočia. Z obsahu zbierky potom vystupuje 

obraz starobylej samosprávnej komunity roľníkov, v rámci ktorej sa spájajú staré germánske 

tradície kolektívneho života malých miestnych komunít s novými kresťanskými tradíciami. 

 

Zoznam okruhov wergeldu 

 
Kapitola 113 

 

 Sú štyri okruhy wergeldu, ustanovené zákonom. Prvý sú tri marky. Druhý je dvadsať 

uncí. Tretí sú dve marky. Štvrtý je dvanásť uncí. Doplatok šiestich uncí sa platí s hlavným 

okruhom, a štyridsiatimi ôsmimi drobnými mincami. Doplatok pol marky sa platí s okruhom 

dvadsiatich uncí, a tridsiatimi dvomi drobnými mincami. Doplatok troch uncí sa platí 

s okruhom dvoch mariek, a dvadsiatimi štyrmi drobnými mincami. Doplatok dvoch uncí sa 

platí s okruhom dvanástich uncí, a šiestimi drobnými mincami. Traja muži sú rovnako 

platcami i príjemcami hlavného okruhu: otec a syn a brat. Štyria muži sú rovnako platcami 

i príjemcami okruhu dvadsiatich uncí: otcov otec a synov syn, matkin otec a dcérin syn. Štyria 

muži sú znovu rovnako platcami i príjemcami okruhu dvoch mariek: otcov brat a bratov syn, 

matkin brat a sestrin syn. Prví bratranci si vezmú okruh dvanástich uncí a taktiež ho zaplatia. 

Tým sa zbavia okruhov wergeldu. 

 ... 

 Ak sa vraždy zúčastnilo viac mužov než jeden, žalobca musí vybrať jedného muža ako 

vraha na súde alebo pred rozhodcami na mieste urovnania, a to ktoréhokoľvek muža chce 

spomedzi tých, ktorí boli prítomní pri vražde, a musí žiadať pokánie od príbuzných tohto 

muža. Ak nikoho nevyberie, nie je tu potom žiaden nárok na pokánie. 

 ... 

 Ak niekto mladší než dvanásť zím niekoho zabije a nikto iný nie je uznaný vinným zo 

spoluúčasti, potom sám hlavný páchateľ znáša všetky platby príbuzným. 

 Ak sa vražda nezverejní alebo sa zverejní nesprávne, nárok na pokánie ostane 

rovnaký; a rovnako aj keď sa prípad vraždy stane neplatný, a to až dovtedy, pokiaľ nie je 

strata imunity uznaná ako základ obrany. Ak je vrah vykázaný do vyhnanstva alebo zabitý, 

nárok na platby príbuzným ostáva taký istý. 

 ... 

 Ak niet žiadneho riadneho platcu hlavného okruhu, ale príjemcovia sú, potom vrah 

sám musí zaplatiť celý hlavný okruh v pokání spolu s doplatkom a drobnými mincami, 

vzhľadom na to, že nie je na neho uvalený zákonný trest a je prítomný v krajine, ale potom 

nemusí platiť žiaden z iných okruhov v pokání. Ak ho ale niet, potom tí, ktorí sú v zozname 

aby zaplatili okruh dvadsiatich uncí musia zaplatiť v pokání sumu dvoch okruhov, sumu 

svojho vlastného okruhu a sumu hlavného okruhu, zníženú o pol marky. Ak niet žiadnych 

bližších platcov pokánia než otcov brat a bratov syn, matkin brat a sestrin syn, potom títo 

musia zaplatiť tri okruhy v pokání, svoj vlastný okruh v celosti a dve marky z okruhu troch 

mariek a dve marky z okruhu dvadsiatich uncí ak existujú príjemcovia. Ak niet žiadnych 

bližších platcov než prví bratranci, potom títo musia zaplatiť štyri okruhy v pokání ak existujú 

príjemcovia: dvanásť uncí za každý okruh. Doplatok a drobné mince nepôjdu so žiadnym 

okruhom až na bratrancov okruh. 



 ... 

 Je tu potom tiež jedna žena, ktorá musí súčasne platiť i prijať okruh wergeldu 

vzhľadom na to, že je jediným dieťaťom a že táto žena sa nazýva „pani okruhu.“ Tá, ktorá 

prijíma, je dcérou mŕtveho muža ak žiaden riadny príjemca z hlavného okruhu inak nie je ale 

platcovia pokánia sú nažive, a prijíma okruh troch mariek rovnako ako syn, vzhľadom na to, 

že neprijala plné urovnanie odškodnením za vraždu, a toto až kým nie je vydatá, ale potom 

prijímajú príbuzní. Tá, ktorá platí, je vrahova dcéra ak žiaden riadny platca z hlavného okruhu 

inak nie je ale príjemcovia sú, a potom platí okruh troch mariek rovnako ako syn, a toto až 

kým neuľahne do manželovej postele a tým neprehodí výdavky na bedrá jej príbuzných. 

 ... 

 

Časť o vykladačovi zákonov 

 
Kapitola 116 

 

 Je taktiež stanovené, že v našej krajine má vždy byť nejaký muž, po ktorom sa 

požaduje, aby mužom hovoril zákony, a tento sa nazýva vykladač zákonov. A ak vykladač 

zákonov zomrie, muž zo štvrtiny, v ktorej mal ten posledný svoj domov, bude vybraný aby 

vykladal postupy na zhromaždení nasledujúce leto. Muži potom musia ustanoviť nového 

vykladača zákonov a vyniesť rozhodnutie o tom, kto to bude v piatok pred tým, než budú 

zverejnené spory. Je dobré, ak sa všetci zhodnú na jednom mužovi, ale ak ktorýkoľvek muž 

z právnej rady odporuje tomu, čo chce väčšina, bude sa losovať aby sa rozhodlo o tom, ktorej 

štvrtine vykladač zákonov pripadne. Muži z tej štvrtiny, v prospech ktorej lós pripadne, 

ustanovia vykladača zákonov na ktorom sa zhodnú spomedzi tých, ktorí to môžu robiť, či už 

sú z ich štvrtiny alebo nejakej inej štvrtiny. Ak muži zo štvrtiny nesúhlasia, rozhodne sa 

väčšinou. Ale ak je rovnaký počet tých s miestom v právnej rade, z ktorých každý chce za 

vykladača zákonov svojho muža, zvíťazia tí, na koho stranu sa so svojou podporou postaví 

biskup v ich štvrtine. Ak sú muži z právnej rady, ktorí odmietajú to, čo chcú ostatní, ale sami 

nepredstavili muža do úradu vykladača zákonov, ich hlasy sa majú považovať za bezcenné. 

 Potom, čo sa muži uznesú na tom, kto sa ním stane, bude vykladač zákonov 

ustanovený v právnej rade, a jeden muž to oznámi a ostatní k tomu dajú svoj súhlas, a ten istý 

muž ním bude nepretržite po dobu troch liet, pokiaľ si muži neprajú to zmeniť. Z právnej 

rady, na ktorej je vykladač zákonov ustanovený, muži pôjdu na Lögberg a on tiež pôjde na 

Lögberg
37

 a posadí sa na svoje miesto a mužov na Lögbergu usadí ako si praje, a muži potom 

prednesú svoje reči. 

 Je taktiež stanovené, že po vykladačovi zákonov sa žiada aby vyložil všetky časti 

práva počas troch liet a postupy na zhromaždení každé leto. Vykladač zákonov musí ohlásiť 

všetky povolenia na zmiernenie trestov, a to na Lögbergu a v čase, keď je prítomná väčšina 

mužov ak to tak môže byť vykonané, a taktiež ak majú muži prísť na všeobecné ľudové 

zhromaždenie než uplynulo desať týždňov z leta, a musí preskúšať dodržiavanie 

kvatembrových dní
38

 a začiatku pôstu, a toto všetko musí povedať na záver zhromaždenia. 

 Je taktiež stanovené, že vykladač zákonov musí vykladať všetky časti tak rozsiahlo, že 

nikto ich tak rozsiahlo nepozná. A ak jeho vedomosť nesiaha tak ďaleko, potom pred 

výkladom každej časti musí zvolať dvadsaťštyri hodín vopred stretnutie s piatimi alebo viac 

znalcami práva, od ktorých sa toho môže dozvedieť najviac; a ktorýkoľvek muž, ktorí naruší 
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 Štvrťročne sa opakujúci trojdňový pôst. 



ich rozpravu bez dovolenia bude pokutovaný tromi markami, a o tomto rozhodne vykladač 

zákonov. 

 ... 

 Je taktiež ustanovené, že vykladač zákonov bude pokutovaný tromi markami, ak bez 

odôvodneného ospravedlnenia nepríde na všeobecné ľudové zhromaždenie v prvý piatok než 

muži pôjdu na Lögberg, a muži potom môžu ustanoviť iného vykladača zákonov ak si tak 

želajú. 

 

Časť o právnej rade 

 
Kapitola 117 

 

 Taktiež musíme mať právnu radu a usporadúvať ju tu na všeobecných ľudových 

zhromaždeniach každé leto, a tá vždy zasadá na mieste, kde sa tak dialo už dávno. Okolo 

miesta zasadnutia právnej rady tam budú tri lavice, dosť dlhé na to, aby pojali štyri tucty 

mužov sediacich pohodlne na každej z nich. To je dvanásť mužov z každej štvrtiny, ktorí 

majú miesto na právnej rade aby tam rozhodovali o zákonoch a povoleniach, a navyše 

vykladač zákonov. Všetci majú sedieť na prostrednej lavici, a na nej majú tiež právom svoje 

miesto naši biskupi. 

 ... 

 Keď sa právna rada zišla v úplnosti na svoje zasadnutie, nikto nesmie sedieť 

v priestore medzi lavicami pokiaľ nemá sporné veci, no ľudia tam môžu sedieť kedykoľvek 

inokedy. Vykladač zákonov má právo usádzať tam mužov. Pospolitý ľud musí sedieť po 

vonkajšom obvode lavíc. Postaviť sa na právnej rade sú oprávnení iba tí muži, ktorí majú 

hovoriť o veciach mužov keď sa rozpráva o zákonoch a povoleniach, a tí ostatní, ktorí sú 

spomedzi ľudí, ktorí sem prišli z najväčšej diaľky. Ktokoľvek však spraví inak, je pokutovaný 

tromi markami a prípad sa prenechá komukoľvek, kto ho bude chcieť. Ak ale muži po sebe na 

právnej rade v tlačenici šliapu a robia to úmyselne, alebo ak spôsobujú také nepokoje alebo 

roztržky, že rozhodnutie o mužovom prípade sa v dôsledku toho zdržuje, trestom je menšie 

vyhnanstvo ako za ktorýkoľvek iný druh zdržiavania zhromaždenia. 

 ... 

 Je taktiež stanovené, že právna rada sa má zísť tak na zhromaždení v nedeľu, ako aj na 

záverečnom dni zhromaždenia a zakaždým inokedy keď si to želá vykladač zákonov alebo 

väčšina a pri každej príležitosti keď muži chcú, aby sa právna rada zišla v úplnosti. Muži na 

nej majú prispôsobovať svoje zákony a tvoriť nové zákony ak si tak prajú. Má sa tu žiadať o 

všetky povolenia na zmiernenie trestu a o všetky povolenia na urovnania, na ktoré sa 

vyžadujú osobitný súhlas a o mnohé ďalšie povolenia ako sa to opakuje v zákonoch. Súhlas 

právnej rady sa považuje za daný na čokoľvek, čo nikto s miestom v právnej rade neodmietne 

a proti čomu sa nezdvihne nesúhlas mimo právnej rady. Každý muž, ktorý má miesto 

v právnej rade, musí vykonať jednu alebo druhú vec pri každom jednom povolení, vyjadriť 

svoj súhlas alebo nesúhlas, inak je pokutovaný tromi markami. Ak na zasadnutí právnej rady 

muži žiadajú o povolenie keď muži, ktorí majú miesta v právnej rade buď všetci neprišli alebo 

všetci odišli a predsa sú na mieste štyri tucty mužov alebo aj viac, vykladač zákonov môže 

toto konanie dokončiť udelením prázdnych miest po tých mužoch, ktorí majú miesto 

v právnej rade, iným mužom a ktokoľvek kto to odmietne je pokutovaný. Keď je prostredná 

lavica plne obsadená, vykladač zákonov má uviesť svedkov „svedčiť“, má povedať, „že títo 

zasadajú v právnej rade na môj príkaz a sú spôsobilí vydávať zákony a povolenia. Uvádzam 

týchto svedkov podľa zákona v prospech kohokoľvek, kto by potreboval využiť ich 

svedectvo.“ A všetky povolenia sú potom vydané tak pevne, ako keby tam sedeli sami 

náčelníci, a až po ich príchode sa muži, ktorí tam zasadali, odoberú preč. 



 Je taktiež stanovené, že v tejto krajine je zákonom to, čo sa nájde v knihách. A ak sa 

knihy navzájom líšia, potom sa prijme to, čo sa nájde v knihách, ktoré vlastnia biskupi. Ak sa 

ich knihy taktiež líšia, potom preváži tá, ktorá sa o predmete prípadu vyjadruje vo väčšej 

dĺžke slov. Ak sa o tom ale vyjadrujú v rovnakej dĺžke, no každá svojim vlastným spôsobom, 

potom preváži tá, ktorá je uložená v Skálaholte.
39

 Všetko v knihe, ktorú spísal Hafliði
40

, sa má 

prijať, ak od jej spísania nebola zmenená, no iba tie veci v zápise, dané inými znalcami práva, 

ktoré mu neprotirečia, hoci čokoľvek v ňom, čo podporuje to, čo v ňom bolo zanechané alebo 

čo je jasnejšie, má byť prijaté. 

 Ak je spor o stať zákona a knihy ho nerozhodnú, právna rada sa v tejto veci musí zísť 

v úplnosti na zasadnutí. Postupom v tejto veci je požiadať všetkých náčelníkov a vykladača 

zákonov na Lögbergu pred svedkami aby sa zišli v právnej rade a zaujali svoje miesta, aby 

túto stať zákona objasnili ako sa vec má odteraz mať. „Prichádzam s právnou požiadavkou,“ 

musí povedať muž, ktorý to chce nechať preskúšať. Ak sa niektorý z mužov, ktorý má miesto 

v právnej rade, na svoje miesto nedostaví aj keď vie, že právna rada sa má zísť v úplnosti na 

zasadnutí, trestom je menšie vyhnanstvo ak za ktorýkoľvek iný druh zdržiavania 

zhromaždenia; a je navyše v súlade so zákonom požadovať aby bol každý taký náčelník 

povinný pokutou troch mariek a stratil svoju hodnosť náčelníka. Trest je rovnaký pre 

všetkých mužov, ktorí majú zaujať svoje miesta v právnej rade a neurobia tak na 

ktoromkoľvek zasadnutí právnej rady, pri ktorom od nich zákon žiada ich účasť. Potom, čo 

náčelníci prišli na svoje miesta, každý z nich má na lavicu pred seba posadiť jedného muža 

a ďalšieho má posadiť na vonkajšiu lavicu aby s ním viedol rozpravu. Potom tí muži, ktorí 

majú sporné veci, majú preskúšať stať zákona o ktorej sa rozchádzajú v názoroch a podať 

správu o tom, čo bolo dôvodom rozporu medzi nimi. Potom muži musia preskúmať to, čo oni 

povedali a rozhodnúť sa tiež v danej veci, a potom všetci muži z právnej rady, ktorí sedia na 

prostrednej lavici budú dopytovaní aby vysvetlili čo v tomto prípade každý z nich uznáva za 

právo. Potom každý náčelník musí povedať čo on bude nazývať zákonom a na koho stranu sa 

v danej veci postaví, a to sa rozhodne väčšinou. Ak sú ale muži z právnej rady v rovnakom 

počte na každej strane, dovolávajúc sa svojej verzie zákona, potom preváži tá strana, pri ktorej 

stojí vykladač zákona, no ak je ich viac na druhej strane, potom prevážia oni. A každá skupina 

musí zložiť oddelenú súdnu prísahu o ich verzii a pridržať sa svojej prísahy, že si myslia, že 

verzia ich strany je v tomto prípade právom a uviesť prečo je tomu tak. 

 ... 

 Je taktiež stanovené, že jeden muž má preskúšať so svedkami stať zákona, pre ktorú sa 

uzniesla väčšina, ale všetci muži v právnej rade k tomu musia dať svoj súhlas. Následne to 

musí byť oznámené na Lögbergu. 

 Po všetkých mužoch s miestami v právnej rade sa vyžaduje, aby boli vždy prítomní pri 

vykladaní kedykoľvek si vykladač zákonov želá vykladať zákony, či už to je na Lögbergu 

alebo v právnej rade alebo v kostole, ak je počasie vonku neprívetivé. Ak na to niektorí muži 

z právnej rady nemajú čas, dvaja muži, vybraní spomedzi tých, ktorí zasadajú na vnútorných 

a vonkajších laviciach v právnej rade, musia počúvať výklad za každého z nich. Ak sa nebude 

venovať pozornosť žiadnemu z týchto nariadení, tak slová mužov z právnej rady, ktorí takto 

konajú, sa počas tohoročného leta nebudú brať do úvahy v akomkoľvek spore o stať zákona, 

ktorý sa kedykoľvek bude vykladať. Je za to tiež pokuta troch mariek ako trest a prípad sa 

pridelí iným mužom z právnej rady, a predvolanie sa má spraviť na Lögbergu, a má byť 

predvolaných deväť susedov žalovaného muža. 
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 Vykladač zákona má právo udeľovať ľuďom miesto na Lögbergu a ľudia, ktorí tam 

zasadnú bez jeho zvolenia budú pokutovaní tromi markami. Ak sa muži správajú voči 

vykladačovi zákonov tak nevhodne, že mu neumožnia zasadnúť na jeho miesto, alebo že to 

neumožnia mužom, ktorých jednotlivo určil aby zasadli na Lögbergu spolu s ním, trestom je 

menšie vyhnanstvo a vec musí byť žalovaná ako ktorýkoľvek iný druh zdržiavania 

zhromaždenia. 

 Po vykladačovi zákonov sa vyžaduje, aby každému, kto sa ho to opýta, povedal čo je 

v danom prípade zákonom, a to tak na tomto mieste, ako aj u neho doma, no nevyžaduje sa po 

ňom aby komukoľvek dával ďalšie rady v jeho sporoch. Taktiež musí vykladať postupy na 

zhromaždení každé leto a všetky ostatné časti práva tak, aby boli vykladané každé tri roky ak 

si ich väčšina želá počuť. Postupy na zhromaždení musia byť vykladané vždy v prvý piatok 

na zhromaždení ak majú muži čas ich počúvať. 

 ... 

 

O povinnostiach obce 

 
Kapitola 234 

 

 Tu na vidieku budú ustanovené obce, a ustanovenou obcou je tá, v ktorej je dvadsať 

alebo viac majiteľov domu. Menej ich môže byť len ak k tomu dala povolenie právna rada. Tí, 

ktorí sa rátajú do zoznamu obcí, sú vlastníci domu, ktorí musia platiť poplatky za účasť na 

zhromaždení. Ak boli obce rozdelené do štvrtín alebo tretín, alebo akokoľvek si muži mohli 

želať rozdeliť ich pre dary jedla alebo rozdelenie desiatkov, potom je v súlade so zákonom 

aby bolo menej ako dvadsať majiteľov domu v ktorejkoľvek časti obce. Obce majú byť 

ustanovené tak, aby v nich majitelia domov žili každý v susedstve toho druhého. Obce majú 

byť ustanovené tak, ako sú teraz. 

 V každej obci majú byť vybraní piati vlastníci pôdy aby žalovali všetkých mužov, 

ktorí si nesplnili svoje povinnosti v obci, a taktiež aby rozdelili desiatky od ľudí a dary jedla 

a aby dohliadali nad prísahami, ktoré muži skladali. Je v súlade so zákonom, aby týmito 

žalobcami v obci neboli vlastníci pôdy, ak sa na tom zhodli všetci muži v obci. 

 ... 

 Po žalobcoch, vybraných ťahaním lósov alebo nejakým iným spôsobom, na ktorom sa 

zhodli všetci muži v obci, sa vyžaduje, aby každý z nich v ich obci rozdeľoval dary jedla 

a desiatky a ľudí na stravovanie. Ľudí majú na stravovanie rozdeliť takým spôsobom, že 

bremeno ubytovania bude rovnomerne spočívať na každej nezadlženej stotine pôdy, 

vlastnenej mužmi, ktorí sú majiteľmi domov v obci. Od mužov v obci sa vyžaduje aby 

prestravovali ľudí, ktorých im pridelia na stravovanie žalobcovia. Tí im musia prideliť takých 

ľudí z obce, ktorí sa stali núdznymi a takých ľudí, ktorí sa stali zodpovednosťou 

ktoréhokoľvek majiteľa domu, ktorý v čase, keď na svoju pôdu uviedol nájomníkov alebo do 

svojej domácnosti pribral nových členov, o nich nevedel, že by sa mohli stať jeho 

zodpovednosťou. 

 ... 

 Každý muž musí podporovať svojich nájomníkov, či už ich má vo svojej vlastnej 

alebo v nejakej inej obci, a to až do dní sťahovania, dokedy im udelil nájom. Potom musí 

dohliadnuť na to, aby nájomník najprv využil svoje vlastné prostriedky, no ak jeho vlastné 

prostriedky nepostačujú, potom muž, ktorý im udelil nájom, musí pre nich vynaložiť svoje 

prostriedky alebo sa inak postarať o ich živobytie. Ukladá sa pokuta troch mariek ak sa muž 

nepostará o svojich nájomníkov. 

 Vo veci odkázaných osôb v štvrtine a ľudí, ktorých je obec povinná prestravovať, je 

stanovené, že týchto musia nasýtiť tak ako nasycujú členov svojej vlastnej domácnosti 



a musia im poskytnúť oblečenie. Takíto ľudia nemôžu byť odovzdaní aby boli vyvedení 

z krajiny ani nemôžu upadnúť do dlžníckeho otroctva. 

 ... 

 Muži nemajú právo prestravovať tulákov nepatriacich k obci a ak tak urobia, privodia 

si trest troch mariek. Trestom sú tiež tri marky ak neprestravujú ľudí, ktorí im boli pridelení 

žalobcami rovnakým spôsobom ako členov svojej vlastnej domácnosti alebo nedajú dary jedla 

ako im to bolo pridelené. 

 Kedykoľvek muž zaobchádza s niekým, o koho sa má starať, tak zle, že tento u neho 

preto celkom prirodzene nemôže ostať, či už ho mal u seba doma alebo ho ubytoval niekde 

mimo svojho domu, potom ktokoľvek si to praje má právo vziať takúto osobu z obydlia, 

v ktorom celkom prirodzene nemôže ostať, a dať jej lepšie obydlie a požadovať dvojnásobok 

ceny jeho obživy tak, ako ju ohodnotili piati susedia pod prísahou na knihu, a to susedia muža 

s právom požadovať cenu obživy odkázaného. 

 ... 

 Po žalobcoch sa vyžaduje, aby zaistili obživu ľudí v obci a dávali dary jedla rovnako, 

ako sa to vyžaduje po ostatných mužoch. Okrem toho, žalobcovia sú potrestaní pokutou troch 

mariek ak nezažalujú mužov v obci, ktorí nedali dary jedla alebo ktorí neprestravovali ľudí, 

ktorí im boli právom pridelení žalobcami alebo ktorí sa nezúčastnili osobitného obecného 

zhromaždenia alebo ktorí neodniesli posolstvo obecného zhromaždenia alebo ktorí zaisťujú 

obživu ľuďom nepatriacim do obce. 

 ... 

 
Z anglického prekladu originálneho rukopisu preložené do slovenčiny podľa: 

 DENNIS, A. – FOOTE, P. – PERKINS, R. (eds.): Laws of Early Icelnad. Grágás I. Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1980, s. 175-176, 180-181, 187-193. 

 DENNIS, A. – FOOTE, P. – PERKINS, R. (eds.): Laws of Early Icelnad. Grágás II. 2. 

vydanie. Winnipeg: University of Manitoba Press, 2006, s. 185-188. 

 

 

2.2 Vývoj práva v novoveku 

 

Nordická kodifikácia 

 
Porovnanie štruktúry obsahu vybraných severských právnych kódexov 

 

Dánsky zákonník Kristiána V. 

(Danske lov, 1682-1683) 

 

Švédsky občiansky zákonník 

(Års lag, resp. Sveriges rikes lag, 1743) 

Obsah rozdelený do šiestich kníh: 

1. Súdy a ľudia na súde 

2. Náboženstvo a duchovenstvo 

3. O úlohách času 

4. Námorný súd 

5. Dedenie, nehnuteľný majetok a dlh 

6. Zločiny 

Obsah rozdelený do deviatich kníh 

1. Kniha o manželstve 

2. Kniha o rodičoch 

3. Kniha o dedení 

4. Kniha o pôde 

5. Kniha o budovách 

6. Kniha o obchode 

7. Kniha o zločinoch 

8. Kniha o súdnom konaní 

9. Kniha o výkone rozsudkov 

 

 



Základný zákon Švédskeho kráľovstva 
(Regeringsformen, znenie po ústavných reformách v r. 2008 a 2014) 

 

Kapitola 13. Parlamentná kontrola 
 

Parlamentný Ombudsman 

 

Článok 6 

 

 Parlament (Riksdag) volí jedného alebo viacerých parlamentných ombudsmanov, ktorí 

dohliadajú nad aplikáciou zákonov a ostatných predpisov v rámci verejných činností, za 

podmienok stanovených parlamentom. Ombudsman môže zahájiť právne konanie v prípadoch 

podľa stanovených parlamentom. 

 Súdy, správne orgány a štátni a samosprávni zamestnanci musia ombudsmanovi 

poskytnúť také informácie a vyjadrenia, ktoré on alebo ona od nich bude vyžadovať. Ostatné 

osoby, ktoré sa dostanú pod dohľad ombudsmana majú podobnú povinnosť. Ombudsman má 

právo prístupu k záznamom a ostatným dokumentom súdov a správnych orgánov. Verejný 

žalobca je povinný poskytnúť ombudsmanovi súčinnosť ak je o to požiadaný. Podrobnejšie 

ustanovenia o ombudsmanovi sú uvedené v Zákone o parlamente (Riksdagsordningen) 

a v iných zákonoch. 

 

 

Švédsky Zákon o parlamente 
(Riksdagsordningen, znenie po ústavnej reforme z roku 2014) 

 

Kapitola 13. Parlamentné orgány a komisie 

 

Parlamentný ombudsman 

 
Organizácia a povinnosti úradu parlamentného ombudsmana 

Článok 2 

 

 Parlament volí ombudsmana podľa kapitoly 13, článku 6 Základného zákona 

Švédskeho kráľovstva aby dohliadal nad aplikáciou zákonov a ostatných predpisov v rámci 

verejných činností. 

 Parlamentní ombudsmani sú štyria, jeden hlavný parlamentný ombudsman a traja 

parlamentní ombudsmani. Hlavný parlamentný ombudsman koná ako administratívny vedúci 

a rozhoduje o hlavnom zameraní činnosti úradu ombudsmana. Parlament môže dodatočne 

zvoliť jedného alebo viacerých zástupcov ombudsmana. Zástupca ombudsmana je osobou, 

ktorá zastávala úrad parlamentného ombudsmana v predchádzajúcom funkčnom období. 

... 

 

Voľba ombudsmana 

Článok 3 

 

 Parlamentný ombudsman a zástupca ombudsmana sú volení samostatne. Keď sa 

ombudsman volí v tajných voľbách, uplatňuje sa rovnaká procedúra ako pri voľbe 

parlamentných hovorcov. 



 Parlamentný ombudsman je zvolený na funkčné obdobie počítané od dátumu jeho 

alebo jej zvolenia, alebo neskoršieho dátumu ak tak rozhodne parlament, až do konania novej 

voľby v štvrtom roku od tohto dátumu, kedy sa novo zvolená osoba ujme úradu. Voľba 

nemôže byť nikdy platná skôr než po uplynutí tohto roka. 

 Zástupca ombudsmana je volený na obdobie dvoch rokov od dátumu jeho alebo jej 

zvolenia, alebo neskoršieho dátumu ak tak rozhodne parlament. 

 

Odvolanie z úradu ombudsmana 

Článok 4 

 

 Na základe návrhu parlamentnej Ústavnej komisie môže byť z úradu odvolaný ten 

ombudsman alebo zástupca ombudsmana, ktorý stratil dôveru parlamentu. 

 Ak parlamentný ombudsman predčasne odíde z úradu, parlament bezodkladne zvolí 

jeho nástupcu aby slúžil počas ďalšieho štvorročného funkčného obdobia. 

 
Z anglického prekladu originálneho rukopisu preložené do slovenčiny podľa: The Constitution of 

Sweden. The Fundamental Laws and the Riksdag Act. With an introduction by Magnus Isberg. 

Stockholm: Sveriges Riksdag, 2016, s. 95, 151-152. URL: <http://www.riksdagen.se/globalassets/07.-

dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf> 

 

 

Otázky a úlohy: 

 

1. Čo bolo typické pre usporiadanie spoločnosti škandinávskych krajín a Islandu 

v období stredoveku? 

2. Popíšte charakteristické rysy a inštitúty stredovekého práva škandinávskych krajín 

a Islandu. Za použitia úryvkov zo zbierok gotlandského a islandského obyčajového 

práva uveďte aj konkrétne príklady. 

3. Charakterizujte osobitosti procesu kodifikácie práva v škandinávskych krajinách 

v období novoveku. 

4. Zamyslite sa nad tým, do akej miery je súčasné právo škandinávskych krajín a Islandu 

výsledkom pôsobenia domácej kultúrnej a právnej tradície a do akej miery odráža 

kontinentálne vplyvy. 

 

Odporúčaná literatúra: 

 

 ADAMOVÁ, K. a kol.: Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Linde Praha, 

a.s., 2003, s. 472-486. 

 KNAPP, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. 

Beck, 1996, s. 116-117. 

 

http://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf
http://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf

