
HISTORICKÝ VÝVOJ, ŠTRUKTÚRA A PRAMENE ANGLICKÉHO PRÁVA 

 

1) Anglosaské právo 

 

Zákonník kentského kráľa Æthelberta I. (cca. 602-603) 

 

Zákonník obsahuje písomný záznam časti anglosaského obyčajového práva, ktoré platilo v 

kráľovstve Kent. Zákonník odráža aj vplyv kresťanstva, ktoré okrem noriem, zakotvujúcich 

ochranu cirkevného majetku a cirkevných hodnostárov dokumentuje aj meno kresťanského 

misionára a neskoršieho arcibiskupa sv. Augustína, ktorého na Britské ostrovy vyslal pápež 

Gregor Veľký (590-604). Samo spísanie anglosaského práva kráľom Æthelbertom súvisí 

s jeho konverziou ku kresťanstvu, ktorú Augustín dosiahol v roku 601. S ohľadom na silné 

anglosaské tradície cirkev súhlasila so spísaním obyčají v domácom jazyku, ktorý mal tiež 

zaistiť ľahšie prijatie kresťanstva domácim obyvateľstvom. 

 

Hľa, zákony, ktoré ustanovil kráľ Æthelbert v dňoch Augustína. 

 

Článok 1. (Za krádež) božieho majetku a majetku kostola (nech zaplatia) odškodné 

v dvanásťnásobnej miere; za majetky biskupa v jedenásťnásobnej miere; za 

majetok (vysväteného) duchovného v deväťnásobnej (miere); za majetok 

diakona v šesťnásobnej miere. Za narušenie kostolného mieru v dvojnásobnej 

(miere). Za narušenie mieru ľudových zhromaždení v dvojnásobnej (miere). 

Článok 2.  Ak zvoláva kráľ svojich mužov a je im pritom spôsobená škoda, (vinník) zaplatí 

dvojnásobok kompenzácie a 50 šilingov kráľovi. 

... 

Článok 6.  Kto zabije slobodného, zaplatí kráľovi 50 šilingov ako „lord-ring“. 

Článok 7.  Kto zabije kráľovho služobníka alebo posla, zaplatí obyčajný wergeld. 

Článok 8.  Za porušenie kráľovej ochrany (pokuta) 50 šilingov. 

Článok 9.  Pokiaľ slobodný okradne slobodného, zaplatí trojnásobok a kráľovi pripadne 

všetok tovar alebo pokuta. 

... 

Článok 21.  Pokiaľ jeden zavraždí iného, obvyklý wergeld, ktorý má zaplatiť ako 

kompenzáciu, je 100 šilingov. 

Článok 22. Ak zavraždí jeden muž druhého, musí 20 šilingov zaplatiť, než je zasypaný hrob, 

a zvyšok wergeldu potom do 40 dní. 

... 

Článok 25. Ak niekto zabije half-aeta (podomka, domáceho sluhu), patriaceho 

neurodzenému eorlovi (slobodnému roľníkovi), nech zaplatí odškodné 6 

šilingov. 

Článok 26. Ak niekto zabije laeta (poloslobodného), nech zaplatí za laeta vyššej kategórie 

80 šilingov, za laeta druhej kategórie 60 šilingov, tretej (kategórie) 40 šilingov. 

... 

Článok 91. Ak otrok ukradne, nech nahradí dvojnásobne. 

 



Prevzaté a upravené podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: 

VO PraF UK, 2007, s. 56-57; KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického 

práva. 2. vydanie. Praha: Leges, 2011, s. 198. 

 

 

Zákonník wessexkého kráľa Alfréda Veľkého (871-899) 

 

Zákonník anglosaského kráľa Wessexu Alfréda Veľkého je príkladom silného vplyvu 

kresťanstva a katolíckej cirkvi na domácu anglosaskú právnu tradíciu. Samotný text sa člení 

na dve časti: úvod, inkorporujúci starozákonné normy piatich kníh Mojžišových do 

anglosaského obyčajového práva, a jadro 77 článkov Alfrédových zákonov, ktoré v závere 

reprodukovali ustanovenia kráľa Wessexu Ineho (688-725). V jednotlivých ustanoveniach 

zákonníka možno sledovať prehlbujúcu sa sociálnu diferenciáciu anglosaského obyvateľstva. 

 

Úvod 

Článok 30. Ženy, ktoré prechovávajú zaklínačov, černokňažníkov a kúzelníkov, nenechávaj 

žiť. 

... 

Článok 32. A kto obetuje modlám, okrem samému Bohu, nech zomrie. 

... 

 

Zákon 

 Hospodin riekol Mojžišovi: „Ja som Hospodin, tvoj Boh; ja som ťa vyviedol 

z egyptskej zeme, z domu otroctva.“ 

... 

O krádeži v kostole 

6.  Ak niekto ukradne niečo v kostole, nahradí cenu ukradnutého a (zaplatí) pokutu 

(angylde), zodpovedajúcu tejto náhrade a odtnú mu ruku, ktorou to vykonal. 

 Ak chce vykúpiť svoju ruku a ak mu to bude povolené, nech za ňu zaplatí (toľko), koľko 

treba podľa výšky jeho wergeldu. 

... 

O mužovi bez príbuzných 

27. Ak muž, ktorý nemá príbuzných po otcovskej línii, uskutoční (krvnú) pomstu a zabije 

niekoho, vtedy ak on (teda vrah) má príbuzných po matkinej línii, sú oni povinní zaplatiť 

tretiu časť wergeldu spoluporučníkovi, za tretiu časť (nech) on sám zodpovedá... 

O vražde muža bez príbuzných 

28. Ak muž zabije druhého a ten nemá svojich príbuzných, nech je wergeld zaplatený 

z polovice kráľovi a z polovice jeho spoločníkom (guild-brethren). 

... 

O kráľom pridelenej pôde (boc-land alebo bookland) 

41. Mužovi, ktorý má pôdu na základe kráľovskej listiny, ktorú mu zanechali rodičia, my 

nariaďujeme, aby ju okrem príbuzných zo svojho rodu neodvádzal nikomu, ak sú 

písomnosti alebo svedectvá, že toto zakázali tí, ktorí ju nadobudli ako prví a tí, ktorí mu 

ju odovzdali aby tak učinil; a potom nech sa toto vyhlási v prítomnosti kráľa a biskupa 

pred jeho príbuznými. 



O sporoch 

42. Taktiež nariaďujeme: človek, ktorý vie, že jeho protivník alebo ten, ktorého prenasleduje, 

sídli vo svojom dome, nesmie ho napadnúť skôr, ako by sa dožiadal svojho pána súdnou 

cestou. 

... 

 Takisto my nariaďujeme, že možno, nenavliekajúc na seba pomstu, bojovať so svojim 

pánom, ak pán bol napadnutý. Rovnakým spôsobom aj pán môže bojovať spolu so 

svojimi ľuďmi (ochraňujúc svojich ľudí). 

 Takýmto spôsobom každý môže bojovať za svojho pokrvného príbuzného, ak niekto 

nezákonne zaútočí na neho, ale nie proti svojmu pánovi. Toto my nepovoľujeme. 

 

Prevzaté, upravené a preložené podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. 

Bratislava: VO PraF UK, 2007, s. 63-67; KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny 

angloamerického práva. 2. vydanie. Praha: Leges, 2011, s. 199-200; 

http://sourcebooks.fordham.edu/Halsall/source/560-975dooms.asp#The Laws of King Alfred  

 

 

Zákonník wessexkého kráľa Æthelstana (924-939) 

 

 Ja, kráľ Æthelstan, na radu svojho arcibiskupa Wulfhelma a mojich ďalších biskupov, 

dávam týmto na vedomie richtárom (reeves), v každom mieste v mene Božom a všetkých jeho 

svätých..., že vy prví z mojich poddaných dodávate desiatky (tithes), a to ako v podobe 

zvierat, tak i v každoročných plodoch zeme, aby mohli byť spravodlivo zvážené a rozdelené... 

A nech biskupi to isté činia na svojich statkoch, rovnako ako moji šerifovia (ealdormen) 

a richtári (reeves). A nech biskupi a richtári povedia tým, ktorí ich musia poslúchať, že je 

nutné učiniť podľa práva... Mali by sme mať na pamäti, ako hrozivo je to písané v knihách. 

Pokiaľ nedáme desiatok Bohu, vezme si od nás deväť častí, keď to budeme najmenej 

očakávať, a ešte sa dopustíme hriechu. 

 

O čarodejníctve 

6. A stanovili sme vo vzťahu k čarodejníctvu (lybacs a morthdeads): ak je niekto takto 

zabitý a nie je o tom pochýb, potom (páchateľ) zodpovedá svojim životom. Pokiaľ to 

neprizná a trojnásobným ordálom bude uznaný vinným, potom nech je zatvorený na 120 

dní väzenia a potom nech ho príbuzní odvedú a kráľovi dajú 120 šilingov a zaplatia 

wergeld pozostalým... 

... 

O neslobodnom usvedčenom pri ordáli 

20. A stanovili sme vo vzťahu k neslobodnému (theowman): ak je usvedčený ordálom, nech 

je zaplatená pokuta (ceapgeld) a nech je trikrát zbičovaný, alebo nech je zaplatené po 

druhý krát..., a to polovica ceny pre neslobodného.  

... 

Ordál rozžeraveným železom a vodou 

28. Čo sa týka ordálu, sme vedení vôľou Božou a (názorom) arcibiskupa a všetkých 

biskupov: žiaden muž nevstúpi do kostola potom, čo je zapálený oheň, v ktorom sa bude 



ordál konať, s výnimkou kňaza a toho, kto nim má prejsť..., a nech je vymeraných dvesto 

stôp..., a to podľa stopy toho, kto má ordálom prejsť. Pokiaľ je ordálom voda, nech je 

privedená do varu... A nech je kotlík zo železa alebo medi alebo cínu alebo kameniny... 

Ak ide o jedno obvinenie, nech sa ruka ponorí pre kameň až po zápästie, a pokiaľ 

trojnásobné, až po lakeť. A keď je ordál pripravený, dvaja muži nech sa rozostavia každý 

po jednej strane a zistia, že voda je tak horúca, ako sme uviedli vyššie. A potom nech na 

každú stranu ordálu sa v kostole postaví rovnaký počet mužov a nech sa títo postia 

a predchádzajúcu noc abstinujú od svojich žien a nech ich kňaz pokropí svätenou vodou 

a dá im do rúk Bibliu a nechá ich pobozkať obrázok Krista... a nech žiaden z mužov 

nerozfúkava oheň potom, čo ordál začne. Nech železo leží na rozžeravenom uhlí, pokiaľ 

neni naposledy uchopené, a potom nech je položené na stapela; a nech sa pritom 

nehovorí, okrem úprimných modlitieb k Bohu všemohúcemu, aby vyjavil, čo je pravdou. 

A potom nech je ordál vykonaný a potom jeho ruka obviazaná a po troch dňoch 

(preskúmané), či sa pod obväzmi hojí, a či nie. A pre toho, kto by porušil toto právo, 

zaplatí kráľovi 120 šilingov ako pokutu... 

 

Prevzaté z: KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. 2. vydanie. 

Praha: Leges, 2011, s. 201-202. 

 

Otázky a úlohy: 

1. Na základe porovnania zákonníkov anglosaských kráľov s kontinentálnymi leges 

barbarorum (viď prednáška o historickom vývoji kontinentálneho práva) posúďte 

kultúrne základy anglosaského práva a vymedzte jeho charakteristické črty. 

2. Aká bola štruktúra anglosaského práva? Svoje závery podporte príkladmi z textu 

uvedených zákonníkov. 

3. Na základe uvedených zákonníkov popíšte špecifiká anglosaského procesného práva 

a systému trestov v tomto období. 

4. V texte jednotlivých zákonníkov nájdite a popíšte právne inštitúty súkromnoprávnej 

povahy. 

 

2) Nástup Common Law 

 

Príklady najstarších writov z oblasti majetkovoprávnych sporov, uplatňovaných na 

kráľovských súdoch 

 

Writ of Right – writ, ktorým sa má zabezpečiť právo (do the right) pod hrozbou 

kráľovej intervencie 

 

 Kráľ osobe N. posiela svoje pozdravy. Nariaďujem ti, aby si bez odkladu zabezpečil 

plné právo osobe R., čo sa týka pôžičky jedného sta šilingov poskytnutej ti v takej a tekaj 

dedine, o ktorej osoba R. tvrdí, že ti ju zo slobodnej vôle poskytla. Pokiaľ tak neučiníš, potom 

šerif prijme také opatrenia, aby sme už nikdy nepočuli o sťažnosti na porušenie práva v tejto 

veci. 

 Dané za svedectva, etc. 



 

Writ of Mort d´Ancestor – writ používaný pri smrti predka 

 

Uvedený writ je výsledkom rozhodnutia kráľovskej rady z Northamptonu z roku 1176 (Assizes 

of Northampton), ktoré okrem úpravy viacerých trestnoprávnych a procesnoprávnych 

inštitútov (pojazdní sudcovia, súdiaci spory v grófstvach v mene kráľa), zaviedol novoty aj 

v majetkovoprávnych a dedičských záležitostiach týkajúcich sa držby pôdy. V tomto 

konkrétnom prípade sa riešila najmä otázka zaistenia hladkého prechodu práva slobodnej 

držby pôdy, zdedenej po najbližších príbuzných, ktorému bránila iná osoba C. 

 

 Kráľ šerifovi zasiela pozdravy. Pokiaľ ti B., syn A., dá dovolenie k prejednaniu jeho 

prípadu, zvolaj vernými poslami dvanásť slobodných a v práve znalých mužov zo susedstva, 

aby sa dostavili pred moju osobu alebo mojich sudcov v určitý deň a aby boli pripravení pod 

prísahou dosvedčiť, či A., otec vyššie zmieneného B., bol slobodným držiteľom ¼ akru pôdy 

v zmienenej dedine ku dňu, kedy zomrel, či zomrel potom, čo som sa po prvý krát ujal vlády, 

a či bol zmienený B. jeho najbližším dedičom. Medzitým nech preskúmajú zmienený 

pozemok na mieste a ich mená nech sú pripojené k tomuto writu. Nechajte tiež vernými 

poslami predviesť osobu C., ktorá pôdu drží, aby si toto rozhodnutie vypočula. Nech sú tiež 

prítomní tí, ktorí osoby predvolali, a tento writ. 

 Dané za účasti svedkov, etc. 

 

Writ of Novel Disseisin – writ o zbavení držby, ku ktorému došlo v „nedávnej dobe“ 

 

Nasledujúci writ sa začal používať v období po vydaní výnosov kráľa Henricha II., 

schválených na zasadaní kráľovskej rady v Clarendone v roku 1166 (Assizes of Clarendon). 

Popri úprave trestného a procesného práva (zavedenie porotného súdnictva; pojazdní 

kráľovskí sudcovia) sa v tomto dokumente riešila aj otázka urýchlenia procesu rozhodovania 

sporov o držbu pôdy, čo potom v praxi zabezpečoval aj tu spomínaný Writ of Novel Disseisin. 

 

 Kráľ šerifovi zasiela pozdravy. N. si u mňa sťažoval, že ho osoba R. nespravodlivo 

a bez predchádzajúceho rozhodnutia pripravila o slobodnú držbu (de libero tenemento suo) 

v tej a tej dedine, a to nedávno od mojej poslednej návštevy Normandie. Preto ti nariaďujem, 

aby pokiaľ osoba N. potvrdí, že trvá na procesnom prejednaní svojho nároku, si dohliadol, 

aby mu boli jeho statky navrátené a že zostanú v mieri (esse in pace) do nedele po Veľkej 

noci. Medzitým musíš zabezpečiť, aby dvanásť slobodných a v práve znalých mužov zo 

susedstva tieto statky navštívilo a aby ich mená boli uvedené a zapísané na tento writ. 

Prostredníctvom spoľahlivých poslov ich na nedeľu po Veľkej noci predvolajte predo mňa 

alebo mojich sudcov, aby učinili rozhodnutie. Predvolajte tiež osobu R. alebo jeho bailiffa (t.j. 

jeho zástupcu), pokiaľ ho nemožno zastihnúť, potom nech zloží zálohu (security of gage) 

alebo záruku spoľahlivých ručiteľov (sureties), aby sa dostavil a vypočul si rozhodnutie. 

A majte tu predvolávajúcu osobu a tento writ a mená ručiteľov. 

 Dané za účasti svedkov, etc. 

 

 



Ranulphus de Glanville: Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliae 

 

Ranulf de Glanville (1112-1190), kráľovský vrchný sudca, je autorom významného právneho 

spisu „Traktát o zákonoch a obyčajach Anglicka“, ktorý je prvým pokusom o systematický 

výklad anglického hmotného i procesného práva. Práve procesnému právu, ktoré upravovalo 

postup pred kráľovskými súdmi, je venovaná najväčšia časť traktátu, obsahujúca aj viaceré 

záznamy o dobových writoch. 

 

III. A. Proces na kráľovskom súde 

 A tak začína pojednanie o sporoch (pleas). 

 Ak sa niekto sťažuje kráľovi alebo jeho sudcom vo veci závislej či slobodnej držby 

a ak sa jedná o prípad, ktorý musí byť prejednaný pred kráľovským súdom alebo si tak praje 

kráľ, potom nech sťažovateľ použije nasledovný writ: 

 

Writ prvého zvolania súdu 

 Kráľ šerifovi zasiela pozdravy. Nariaďujem osobe N., aby osobe R. bol spravodlivo 

a bezodkladne odovzdaný jeden lán pôdy v takej a takej dedine, o ktorej si zmienený R. 

sťažuje, že ho o ňu vyššie spomínaný N. pripravil. Pokiaľ tak neučiní, predvolaj ho 

spoľahlivými poslami, aby sa dostavil pred mojich sudcov deň po Veľkej noci, aby sa 

vyjadril, prečo tak neučinil. A nech sa dostavia zmienení poslovia a nech je prítomný. 

 Dané za svedectva Ranulfa Glanvilla v Clarendone etc. 

...  

nasleduje komentár Ranulfa de Glanvill k citovanému writu 

... 

 Na vo write stanovený deň (return day) sa strany buď k súdu dostavia, alebo nie. 

Pokiaľ sa nedostaví ten, kto je vyzvaný, potom pošle svojho zástupcu, ktorý ho ospravedlní 

(essonier), alebo nepošle nikoho. Pokiaľ nepríde ani nikoho nevyšle, potom druhá strana, 

ktorá proti nemu nárokuje, sa dostaví v stanovený deň pred sudcu a predloží svoj prípad... a 

na súde vyčká tri dni. Pokiaľ druhá strana nepríde ani štvrtý deň a ak sa dostavia poslovia 

doručujúci predvolanie a dosvedčia, že bol riadne predvolaný a ponúknu, že to pred súdom 

odprisahajú akýmkoľvek súdom stanoveným spôsobom, potom súd rozhodne, že má byť 

znovu predvolaný ďalším príkazom, najmenej o štrnásť dní neskôr... A tento príkaz mu potom 

nariadi, aby sa vyjadril ako k prípadu, tak i k dôvodom, prečo sa k súdu nedostavil. 

S rozkazom nech sú vyslaní traja poslovia. Pokiaľ sa nedostaví ani po ďalších štrnástich 

dňoch, potom je majetok priznaný druhej strane... a táto strana nemôže prípad otvoriť inak 

než na základe writu o právo... 

 

Prevzaté z: KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. 2. vydanie. 

Praha: Leges, 2011, s. 216-219. 

 

Otázky a úlohy: 

1. Aké zmeny nastali v súdnictve a procesnom práve po nastolení normanskej nadvlády v 

Anglicku? 

2. Popíšte charakteristické črty Common Law v období rokov 1066-1485. 



3. Na základe uvedených writov sa pokúste vysvetliť v čom spočívala rigídnosť 

Common Law. 

 

  


