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ÚVOD 

 

V roku 2015 sme si pripomínali už 70. výročie konca najväč-

šieho konfliktu v dejinách ľudstva, 2. svetovej vojny. Tento konflikt bol 

charakteristický bezprecedentnými stratami na ľudských životoch z ra-

dov civilistov i vojakov a ohromnými materiálnymi škodami. To všetko 

sprevádzali dovtedy nevídané zločiny, keď agresori vojnu využili na us-

kutočnenie systematického a priemyselného vyvražďovania svojich opo-

nentov a celých etník. 

Vojna rokov 1939 až 1945 a jej hrôzy sa stali hlavne pre Euró-

panov mementom, ktoré stálo pri mnohých rozhodnutiach kreujúcich 

budúcnosť európskeho kontinentu v nasledujúcich desaťročiach. Vola-

nie „Nikdy viac vojny!“ sa na čas stalo akýmci novým európskym kré-

dom. 

Sedemdesiat rokov od skončenia vojny je dlhý čas. Postupne sa 

spolu s priamimi účastníkmi a pamätníkmi vojny vytráca aj jej odstrašivý 

účinok. Dlhé obdobie mieru, ktoré po vojne v Európe nasledovalo, spô-

sobilo, že mier je považovaný za daný a prirodzený stav v Európe. Vojna 

sa stala čímsi vzdialeným čoho zvuky maximálne doliehajú z okrajových 

európskych území alebo z iných kontinentov. 

Ak sa však pozrieme na európsku históriu, vidíme iný obraz. 

Nie mier je tým prirodzeným stavom, ale vojna. V európskych dejinách 

minimálne posledných tisíc rokov, možno mier charakterizovať ako 

kratšie či dlhšie (ale skôr kratšie) prestávky medzi vojnami a ozbrojenými 

konfliktami. Z tohto pohľadu je ostatných sedemdesiat rokov výnimoč-

ným obdobím. 

Toto výnimočné obdobie malo svoju cenu. Boli ňou dve veľké 

vojny, ktorý zničili existujúci politický poriadok súdobej Európy, celé 

krajiny premenili na ruiny, vyhladili či presídlili národy. Hrôzy dvoch vo-

jen, ktoré v priebehu niečo viac ako tridsiatich rokov rozvrátili európsky 

svet, ktorý sa budoval po generácie, priniesli nakoniec dlhé obdobie 

mieru a strach Európanov z nového veľkého konfliktu. Tento strach 
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premenil Európu na kontinent, kde, ako na žiadnom inom, sa trvalý mier 

stal jedným z hlavných cieľov a vzývaných hodnôt. 

Trvalý cieľ je však čosi, čo časom stráca svoju hodnotu, resp. 

ľudia mu prestávajú jej povodnú hodnotu priznávať. To je i osud mieru 

v Európe. Dnes sa zdá, že vojna opäť klope Európe na dvere. Stále 

možno povedať, že stojí na jej prahu: na Kaukaze, Donbase či Balkáne. 

No pokiaľ chápeme vojnu širšie, nielen ako sústredené ozbrojené úsilie 

jedného štátu voči inému, vidíme, že „vojna“ už zasiahla aj centrá Eu-

rópy. 

V dnešnej situácii „bellum ante portas“ nezaškodí si pripome-

núť čo je vojna a aké rôzne podoby, príčiny a následky môže mať. 

 

Editori 
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PORUŠENIE PRÁVA BOJUJÚCIMI ŠTÁTMI 
PRI OZBROJENÝCH KONFLIKTOCH 

A JEHO HISTORICKÝ KONTEXT 
 

Martin Skaloš 
 

Abstrakt: V súčasnej dobe globálnych hrozieb terorizmu a napätia vo svete sme 
pravidelne konfrontovaní s problematikou právnej regulácie ozbrojených kon-
fliktov a tzv. humanitárneho práva, či lepšie povedané s otázkou porušovania 
týchto pravidiel. V prípade porušenia noriem práva ozbrojených konfliktov zo 
strany štátov sa aplikujú klasické normy zodpovednosti štátov, avšak pri porušo-
vaniach, ktorých sa dopustili fyzické osoby, sa dá okrem toho aplikovať aj celá 
škála sankcií medzinárodného trestného práva. Cieľom tohto príspevku je ana-
lýza historických a medzinárodných aspektov zodpovednosti za porušenie práva 
pri ozbrojených konfliktoch. 
Kľúčové slová: Ozbrojený konflikt; pravidlá ozbrojených konfliktov; právo 
ozbrojených konfliktov; medzinárodné právo; zodpovednosť; uplatňovanie hu-
manitárneho práva; porušovanie humanitárneho práva. 
 
Abstract: Historical and international aspects of the liability for violation of the 
law of armed conflicts In these days of global terrorism threats and tensions in 
the world we are regularly confronted with problems of legal regulation of armed 
conflict and so called humanitarian law, or rather with the question of the viola-
tion of these rules. In the event of infringement of the relevant law of armed 
conflicts by states are applied traditional standards of accountability of states, 
but regarding violations committed by individuals can furthermore apply a range 
of sanctions of international criminal law. The aim of this contribution is to ana-
lyze the historical and international aspects of the liability for violation of the law 
of armed conflicts. 
Keywords: Armed conflict; rules of the armed conflicts; the law of armed con-
flicts; international law; liability; application of the international humanitarian 
law; infringement of the international humanitarian law. 

 

 

Úvod 

Právo ozbrojených konfliktov ako odvetvie medzinárodného 

práva je podriadené normám medzinárodného práva ako aj sankciám za 

ich porušenie. A tak, v súlade s medzinárodno-právnou zodpovednos-



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

8 

 

ťou, štát musí nahradiť škody, ktoré spôsobil porušením práva ozbroje-

ných konfliktov. Medzinárodná konferencia o ochrane vojnových obetí 

(Ženeva, 30. 8. – 1. 9. 1993) potvrdila, že štáty, ktoré porušili medziná-

rodné humanitné právo, musia nahradiť všetky odôvodnené škody. 

Valné zhromaždenie OSN ohľadne konfliktu v bývalej Juhoslávii 

uviedlo, že štáty budú zodpovedať za porušenie ľudských práv, ktorého 

sa dopustili ich predstavitelia na vlastnom území alebo na území iných 

štátov. Rozsah tejto zodpovednosti v rámci ozbrojených konfliktov má 

špecifiká, ktoré závisia od toho, či je konkrétny konflikt medzinárodný 

alebo vnútroštátny.1 

 

1. Medzinárodnoprávna regulácia ozbrojeného konfliktu 

Existujú dva základné medzinárodné stavy - stav mieru a stav 

vojny. Každému z nich zodpovedá svojbytný systém pravidiel medziná-

rodného práva. Pravidlá vedenia vojny existovali ešte skôr, ako medziná-

rodné právo získalo ucelenú podobu.2 

Vojnovým právom v širšom zmysle slova (ius belli) sa podľa tra-

dičného medzinárodného práva vysvetľovalo celé osobitné odvetvie me-

dzinárodného práva, obsahujúce všetky pravidlá, týkajúce sa vojny. Toto 

odvetvie zahŕňalo jednak právo na vojnu (ius ad bellum - právo na vojnu 

predstavujú pravidlá, normy medzinárodného práva, regulujúce subjek-

tívne právo štátu siahnuť po vojne3) a právo platné v priebehu vojny (ius 

in bello - vojnové právo v užšom zmysle stanovuje práva a povinnosti 

štátov počas ozbrojeného konfliktu4). Dnes sa toto odvetvie skôr ozna-

čuje presnejšie ako právo ozbrojených konfliktov.5 

                                                 
1  MRÁZ, Stanislav. Medzinárodná zodpovednosť bojujúcich štátov. In Medzinárodné vzťahy : 

vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. 
Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2003, roč. 1, č. 2, s. 83. 

2  TÜRK, Danilo. Základy mezinárodního práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Práv-
nická fakulta, 2010, s. 453. 

3  MRÁZ, Stanislav. Základy medzinárodného práva verejného. Bratislava: Akadémia policaj-
ného zboru SR, 1996, s. 164. 

4  KRÁLIK, Juraj a kol. Heslár verejného práva. Výkladový slovník. Bratislava: Eurounion, 
2005, s. 288. 

5  MRÁZ, Stanislav. Medzinárodné právo verejné. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB, 
2007, s. 485. 
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Ius belli - vojnové právo v širšom zmysle6 tvoria pravidlá upra-

vujúce postavenie bojujúcich strán i neutrálnych štátov, ako aj postavenie 

jednotlivcov počas vojny a ozbrojených konfliktov. Vojnové právo ob-

medzuje voľnosť bojujúcich štátov vo výbere prostriedkov a spôsobov 

vedenia vojny na základe zásady vojnovej účelnosti a zásady humanity.7 

  Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov (ius in bello) tvoria 

dve skupiny pravidiel. Prvú z nich predstavujú Haagske dohovory z ro-

kov 1899 a 1907 a druhú Ženevské dohovory z rokov 1949 a 1977. Tieto 

medzinárodné dokumenty majú obligatórnu povahu, pretože uplatňova-

nie ich pravidiel je pre bojujúce strany záväzné a nie je založené na pri-

ncípe reciprocity.8 

Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov je obsahovo „ne-

utrálne“, pretože je určené na rovnaké a nediskriminačné používanie 

všetkými bojujúcimi stranami bez ohľadu na to, či niektorá z nich začala 

konflikt v súlade alebo v rozpore s ius ad bellum. V praxi to znamená, že 

žiadna z bojujúcich strán nemôže ospravedlňovať porušovanie pravidiel 

ozbrojených konfliktov s poukazovaním na to, že druhá bojujúca strana 

začala ozbrojený konflikt v rozpore s medzinárodným právom.9 

Ozbrojený stret proti sebe stojacich územných suverénov ne-

prebieha v anarchii, ale je právne regulovaný. Opodstatnenosť vojno-

vého práva neustúpila ani potom, čo uplatnenie ozbrojenej sily v medzi-

národných stykoch stratilo pôvodnú voľnosť a stalo sa kogentne posti-

hovaným protiprávnym konaním. 

Subjektívne právo viesť proti agresorovi ozbrojené akcie od-

vtedy realizuje už len strana donucujúca agresora zastaviť jeho konanie. 

Avšak aj agresor je potom zaviazaný rešpektovať pravidlá ním začatého 

ozbrojeného konfliktu. Zatiaľ čo samotné pristúpenie k nepriateľstvu 

postaví z právneho hľadiska jeho účastníkov proti sebe, jeden predsta-

vuje stranu konajúcu protiprávne, teda agresora, druhý je vykonávateľom 

svojho subjektívneho oprávnenia k donúteniu agresora, v priebehu 

                                                 
6  TOMKO, Ján a kol. Medzinárodné právo verejné. Bratislava: Obzor, 1988, s. 358. 
7  KULAŠIK, Peter a kol. Slovník bezpečnostných vzťahov. Bratislava: Smaragd, 2002, s.223. 
8  KLUČKA, Ján. Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť). Bratislava: Iura Edi-

tion, 2008, s. 440. 
9  Tamže, s. 445. 
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ozbrojeného konfliktu sú v postavení rovnom, pretože obe strany sú rov-

nako viazané dodržiavať pravidlá vojnového práva.10 

Lauterpacht kontroverzne označil právo ozbrojených konflik-

tov ako „medzeru medzinárodného práva“, pretože je vraj najmenej do-

držiavaným a najteoretickejším odvetvím nielen medzinárodného práva, 

ale práva ako takého.11 

Často sa prezentuje názor, že aj pravidlá medzinárodného práva 

pre vedenie bojových operácií sa v skutočnosti nikdy nedodržiavali. 

Všetky významné ozbrojené konflikty boli totiž údajne vždy sprevádzané 

nerozlišujúcim bombardovaním a napádaním civilných objektov. Veľmi 

často sa však zabúda na skutočnosť, že vo vojne bohužiaľ vždy dochádza 

k omylom, nepresnostiam v plánovaní, identifikácii cieľov a podobne. 

Vojna je sama osebe násilím, ktoré vyúsťuje do utrpenia, avšak základné 

pravidlá pre vedenie bojových operácií v ozbrojených konfliktoch napo-

kon preukázali svoju opodstatnenosť a realistickú povahu.12 

 

2. Počiatky medzinárodnoprávnej regulácie 

História ľudstva je z veľkej časti históriou vojen a potvrdzuje, 

že výdobytky ľudského umu sa v rôznych technických disciplínach po 

prvýkrát obvykle uplatňujú vo vojenskej oblasti pre potreby nových, 

účinnejších zbraní. Tým sa vojny stávali krutejšími a počet obetí vojen 

neustále narastal. Až následne sa štáty pokúšali prostredníctvom medzi-

národného práva o ich prípadné obmedzenie či zakázanie. Napriek vý-

voju medzinárodného práva až do začiatku 20. storočia prakticky neexis-

tovali pravidlá medzinárodného práva, upravujúce podmienky, za kto-

rých možno začať vojnu.13 

Úprava práv a povinností strán počas ozbrojeného konfliktu 

vznikala postupne ako súbor vojnových zvyklostí, pričom rozhodujúcim 

obdobím pre ich formovanie sa stala druhá polovica 19. storočia. Takto 

                                                 
10  ČEPELKA, Čestmír - ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Eurolex Bo-

hemia, 2003, s.681. 
11  MRÁZ, Stanislav. Zodpovednosť za porušenie práva pri ozbrojených konfliktoch. Banská Bys-

trica: Právnická fakulta UMB, 2007. s.7. 
12  FUCHS, Jiří. Zakladní pravidla mezinárodního práva pro vedení bojových operací. In: Právník , 

2006, roč. 145, č. 1, s. 85. 
13  KLUČKA, ref. 8, s. 439. 
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sformované pravidlá (zvyklosti a medzinárodné obyčaje) sa medziná-

rodné spoločenstvo na začiatku 20. storočia pokúsilo skompletizovať 

a dať im písomnú podobu. Stalo sa tak počas prvej a druhej Haagskej 

mierovej konferencie v rokoch 1899 a 1907, keď bolo prijatých celkovo 

14 medzinárodných dohovorov upravujúcich jednotlivé otázky pozem-

nej a námornej vojny, ako aj neutralitu. 

Najvýznamnejší z nich je štvrtý Haagsky dohovor o zákonoch 

a obyčajoch pozemnej vojny, ku ktorému je pripojený Poriadok pozem-

nej vojny. Norimberský vojenský tribunál v roku 1946 a Tokijský vojen-

ský tribunál v roku 1948 potvrdili, že pravidlá obsiahnuté v tomto doho-

vore sú písomným vyjadrením obyčajových pravidiel a zvyklostí uznáva-

ných civilizovanými národmi počas ozbrojených konfliktov. Zatiaľ čo 

pôvodne sa tento systém označoval ako medzinárodné vojnové právo, 

v súčasnosti je známy ako medzinárodné právo ozbrojených konfliktov.  

 

a) Vznik moderného humanitárneho práva 

Aj v období pred vznikom medzinárodného humanitárneho 

práva v dnešnom ponímaní sa vyskytlo pomerne veľké množstvo snáh 

o akúsi právnu reguláciu vojen. Toto úsilie je rovnako staré ako vojna 

sama. Vojna bola v minulosti chápaná ako tradičný spôsob, resp. pro-

striedok riešenia vzťahov. Pravidlá regulujúce vojnu na rozdiel od súčas-

nosti ešte nevychádzali predovšetkým zo zásad ľudskosti a civilizova-

nosti, ale ich cieľom boli zo začiatku skôr taktické, ekonomické alebo 

hospodárske záujmy štátov (napríklad zákaz tráviť studne, zákaz zabíja-

nia rukojemníkov ako budúcich otrokov a pod.). 

Zásady vedenia vojny mali v prevažnej miere podobu obyčají 

a zvyklostí dodržiavaných počas ozbrojeného konfliktu. Prvé pokusy 

o pravidlá regulujúce vojnu zaznamenávame už u starovekých civilizácií. 

Patria sem napríklad Chammurapiho zákonník, staré hinduistické texty 

v knihe Manu, dielo čínskeho spisovateľa Sun Tzu nazvané Umenie 

vojny alebo zbierka vojnových zákonov vydaná západorímskym cisárom 

Mauritiusom s názvom Strategica a mnohé ďalšie. Dokonca určité pra-

vidlá vojny obsahujú aj náboženské knihy hlavných náboženstiev Biblia 

a Korán, resp. šaría. 
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Jednou z najznámejších právnych pamiatok je zachovanie zá-

konníka kráľa Chammurapiho. Tento babylónsky kráľ napísal kódex 

Chammurapiho, ktorý sa týkal ochrany slabých proti útlaku silných 

a ktorý apeloval, aby zajatci boli prepustení po zaplatení výkupného. 

Z najznámejších zachovaných písomných zmlúv medzinárodného cha-

rakteru je zmluva medzi Egyptom a Chetitskou ríšou, konkrétne medzi 

panovníkmi, na egyptskej strane faraónom Ramsesom II. a chetitským 

panovníkom Chattušilišom III. z roku 1278 pred n.l. Táto zmluva bola 

spečatená sobášom s dcérou chetitského panovníka a ukončila tak sto-

ročné vojny Egypťanov s Chetitmi. Svojím obsahom bola predovšetkým 

mierovou zmluvou a spojeneckou dohodou, pretože obidvaja panovníci 

si tak navzájom sľúbili poskytnúť pomoc proti vonkajším nepriateľom.14 

V tomto období boli položené aj prvé a najväčšie základy voj-

nového práva v zákonoch Manu, ktoré boli jedným z najrozšírenejších 

staroindických textov o zvykoch, morálke a práve. Pravidlá, ktoré boli 

uvedené v tomto diele, ovplyvnili vývoj diplomatického práva, lebo ob-

sahujú ustanovenia o vysielaní poslov do inej krajiny pri osobitných prí-

ležitostiach, napríklad pri uzatváraní mierových zmlúv. Ďalej tiež obsa-

huje pravidlá, ktoré sa týkajú náboženskej povahy vedenia vojny. Cieľom 

bolo znížiť ničivé dopady konfliktu tak, aby vojenské oddiely nemali ne-

obmedzenú voľnosť vo voľbe prostriedkov proti nepriateľovi. Už 

v tomto období bolo zakázané zabiť alebo zraniť zajatcov, ranené a ne-

ozbrojené osoby, či osoby prosiace o milosť a používať jedovaté alebo 

ozubené šípy. Veľmi sa poukazovalo na nutnosť ušetriť roľnícke obyva-

teľstvo. 

V Číne bol pôvodne zavedený systém právnych obyčajov a me-

dzinárodných zmlúv. Myslenie obyvateľov na tomto území bolo značne 

ovplyvňované pravidlami zdvorilostnými a náboženskými. Jednou 

z hlavných postáv, ktorá sa zaoberala vojnovým právom, bol Lao–c`, 

ktorý vystupoval proti nespravodlivým vojnám. Ďalej Muo–Ti, ktorý učil 

o neprípustnosti dobyvačných vojen. Konfucius, najznámejší staroveký 

                                                 
14  Bližšie pozri HERYNK, Jiří - VLČEK, Zdenek. Vybrané teze z mezinárodního humanitár-

ního práva. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska – Fakulta řízení vojen-
ských systémů, 1996, s. 5. 
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čínsky mysliteľ, poukázal na potrebu svetovej medzinárodnej organizá-

cie. Z aktívnej diplomatickej činnosti, ktorú štáty starej Číny vykonávali, 

bola uzatvorená v roku 546 pr. n. l. prvá zmluva o neútočení. 

Vojny v starovekých gréckych mestských štátoch boli obzvlášť 

kruté, pričom vo vojne bolo dovolené zabíjať zajatcov a súčasťou voj-

nového práva bolo aj dovolenie brať do otroctva vojakov, ženy alebo 

deti, avšak zakázané bolo búranie chrámov. Gréci viedli vojnu podľa 

toho, kto bol ich nepriateľ. To znamená, že ak medzi sebou bojovali 

grécke mestské štáty, vojny boli vedené relatívne humánne a naopak 

vojny s nepriateľmi mimo ich civilizácie, napríklad s Peržanmi, boli ve-

dené mimoriadne kruto. 

Počas vojny alebo mieru dodržiavali grécke mestské štáty určité 

pravidlá a obvyklá bola aj arbitráž. Z tohto obdobia je zmluva o pokoj-

nom riešení medzinárodných sporov z roku 421 pred n. l., uzavretá me-

dzi Aténami a Spartou na 30 rokov mierového spolužitia. V nej bolo 

stanovené, že každý ďalší spor medzi obidvoma mestskými štátmi sa má 

riešiť podľa práva, a to súdom, ktorý si sporné strany zvolia. Zmluva 

obsahovala aj stáleho rozhodcu pre spory medzi zmluvnými stranami. 

Rím sa podieľal na rozvoji vojnového práva, ktoré presadzo-

valo výslovne expanzívne ciele. Veľmi známy je Cicerov výrok: „Vo 

vojne právo mlčí.“ Rimania používali štyri dôvody pre vojnu: 

• porušenie rímskeho domínia, teda vlastných práv; 

• ublíženie vyslancom, nedotknuteľnosť parlamentárov; 

• porušenie zmlúv;  

• podpora, ktorú poskytol štát doposiaľ priateľský nepriateľovi Ríma.15 

V prípade, kedy štát poskytol primeranú satisfakciu, bola vojna 

ospravedlnená. Rimania poskytovali svojím zajatcom právo na život. Na 

rozdiel od práva vojnového v Indii, rímske právo na vojnu zakazovalo 

len používanie jedu, a preto boli vojnové konflikty riešené neobyčajne 

kruto. Vojne predchádzalo vyslanie poslov, ktorí vzniesli obžalobu a po-

žadovali zadosťučinenie. Pokiaľ ju nedostali, nasledovala 33-denná čaka-

cia lehota. Po skončení bolo prijaté rozhodnutie o vyhlásení vojny. Vojna 

                                                 
15  KADLECOVÁ, Marta a kol. Právní dějiny. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 

686. 
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mohla skončiť prímerím, mierovou zmluvou, kapituláciou alebo doby-

tím územia. 

Ani v období stredoveku sa však vo vojnovom práve nedosia-

hol pokrok. Vojny boli vedené príliš kruto a nerobili sa rozdiely medzi 

normálnym obyvateľstvom a vojakmi. Ranení a chorí boli bez práv a po-

nechaní osudu. Mestá sa vypaľovali a lúpili. Ten, kto zajal nejakého za-

jatca, s ním mohol naložiť podľa svojho uváženia. 

Postoje cirkvi vzhľadom na ovplyvňovanie alebo právnu regu-

láciu vojnového konfliktu možno rozdeliť na dve časti. Na jednej strane 

cirkev veľmi tvrdo zasahovala proti inovercom a náboženské boje boli 

vedené priam až fanaticky. Na strane druhej cirkev zakazovala niektoré 

spôsoby vedenia vojny, bojovať v určité dni alebo sviatky a ponúkala 

útočište v kostoloch alebo chrámoch. 

Cirkvi patrili aj prvé pokusy kodifikovať vojnové právo na kon-

ciloch, kde boli dohodnuté pravidlá, ktoré chránili určité kategórie osôb 

pred útokmi bojujúcej armády. Ochrana sa týkala predovšetkým žien, 

roľníkov, študentov, detí a obchodníkov, ale aj poľnohospodárskeho do-

bytku alebo rôznych remeselníckych nástrojov. Ďalej cirkev na Laterán-

skom koncile zakázala používanie lukov a kuší. Použitie jedu, trávenie 

studní alebo zneužitie cudzej vlajky sa pokladalo za neprípustné. Inak 

v tomto období použitie akýchkoľvek vojnových prostriedkov nepodlie-

halo žiadnemu obmedzeniu. Po skončení vojnového konfliktu alebo pri 

vojnovej okupácii bol väčšinou skonfiškovaný súkromný a štátny maje-

tok a bojaschopné obyvateľstvo bolo donútené bojovať. 

Aj v tomto období boli niektorými panovníkmi alebo knie-

žatami vypracované idey o vytvorení mierových organizácií. Tieto plány 

však boli vo svojej dobe utopické a skôr neuskutočniteľné. Za významný, 

ale skôr nadčasový projekt možno pokladať dielo Antonia Mariniho 

z Grenoblu, ktoré sa týkalo univerzálnej mierovej organizácie. 

Vojna medzi kresťanskými štátmi sa mala prehlásiť za proti-

právnu. Pokiaľ by došlo k napadnutiu jedného člena tohto spolku iným 

štátom, tak ostatní členovia spolku sú viazaní ho vojensky a finančne 

podporiť. Pokiaľ by spory vznikli medzi členmi dohody, mali sa zaviesť 

obligatórne sprostredkovacie a urovnávacie rokovania. Štruktúra tohto 
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spolku sa v mnohom zhoduje s princípmi Európskej únie. Pôvodný Ma-

riniho návrh na ustanovenie vojnového spolku proti Turkom nahradila 

širšia a závažnejšia koncepcia mierovej únie európskych panovníkov – 

mierový projekt českého panovníka Juraja z Poděbrad. Ďalšiu myšlienku 

mierového zjednotenia národov mal Dante Alighieri, ktorý tvrdil, že je-

dine mierová organizácia môže ľudstvu zabezpečiť rozvoj ich intelektu-

álnych a mravných hodnôt. 

V stredoveku platilo právo silnejšieho a ten, kto vojnu vyhral, 

sa už viac nestaral o katastrofálne dopady. Vlastne možno povedať, že 

až do konca 19. storočia tradičné medzinárodné právo neobsahovalo 

žiadnu pozitívne právnu normu, ktorá by akékoľvek použitie ozbrojenej 

sily zakazovala alebo by ju aspoň obmedzovala. 

V období medzinárodného práva tradičného (od polovice 17. 

stor. do polovice 19 stor.) vojna nebola zakázaná, vo vojne záležalo na 

tom, kto bol víťazom, po vojnách nasledovali mierové rokovania, vzni-

kali mierové zmluvy, ktoré boli často nejakým diktátom víťaza, boli vý-

hodné najmä pre neho. 

Rozvíja sa koncept tzv. spravodlivej vojny – snaha ospravedl-

ňovať vojnu, koncept spravodlivej vojny sa nikdy nestal právne záväz-

ným, rovnako bolo rozhodujúce, kto vo vojne zvíťazil – často teda i ten, 

ktorý spravodlivý dôvod k útoku nemal, ale vojnu vyhral, si diktoval pod-

mienky, zaberal územie a pod. 

V 18. storočí sa nad vedením vojny zamýšľal Jean-Jacques Ro-

usseau vo svojom učení o spoločenskej zmluve. Podľa tohto učenia 

vojna nie je vzťahom človeka k človeku, ale je vzťahom medzi štátmi, 

v ktorom sa jednotlivci stávajú nepriateľmi len náhodou, to nie však ako 

ľudia, ale ako vojaci. Z toho logicky vyplýva, že na vojakov možno úto-

čiť, len pokiaľ sami bojujú, a len čo zložia zbrane, stávajú sa opäť ľud-

skými bytosťami. Takto boli položené filozofické základy pre vznik mo-

derného medzinárodného humanitárneho práva, ku ktorému došlo v po-

lovici 19. storočia.  

Pri zrode moderného medzinárodného práva humanitárneho 

stáli dve osobnosti – švajčiarsky štátny občan Henry Dunant a nemecký 

emigrant v USA Francis Lieber. Myšlienka zavedenia ochrany lekárskeho 

personálu, aby aj za ozbrojeného konfliktu mohol plniť svoje poslanie, 
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viedla k prijatiu prvých skutočných medzinárodných zmlúv vrátane Že-

nevského dohovoru z 22. augusta 1864, a myšlienka založenia nestrannej 

ľudomilnej organizácie, ktorej hlavným poslaním malo byť práve staros-

tlivosť o obete ozbrojených konfliktov, viedla k vzniku Medzinárodného 

výboru Červeného kríža (1880). Takto boli položené základy tzv. „žene-

vského práva“.16 

O modernom medzinárodnom humanitárnom práve môžeme 

hovoriť od podpísania ženevského dohovoru o zlepšení osudu ranených 

a chorých v poľných armádach z roku 186417, ktorý sa stal základom pre 

neskoršiu kodifikáciu medzinárodného humanitárneho práva. Dohovor 

bol ďalej revidovaný v rokoch 1906, 1929, 1949 a doplnený Dodatkovým 

protokolom I. z roku 1977. 

Na druhej strane Atlantického oceánu americké ministerstvo 

vojny vydalo v roku 1863 všeobecný rozkaz č. 100, inak známy ako Lie-

berov kódex, ktorý položil základy tzv. „haagskeho práva“. Lieberov kó-

dex je výsledkom prieniku osvietenského racionalizmu do sféry ozbroje-

ného konfliktu a jeho najväčší teoretický prínos spočíva vo vytýčení vo-

jenskej nevyhnutnosti ako základného pravidla na obmedzenie násilia. 

Jeho vplyv ďaleko presiahol hranice USA. Stal sa predlohou pre viacero 

vojenských manuálov iných štátov a významne prispel k dohodnutiu 

Petrohradskej deklarácie (1868), ktorá zakázala výbušné strely ľahšie ako 

400 g, pretože spôsobujú nadmerné útrapy. Rovnako Lieberov kódex in-

špiroval Bruselskú deklaráciu z roku 1874, ktorá sa ďalej stala inšpirač-

ným zdrojom pre haagske dohovory z roku 1899 a 1907. 

Požiadavka humanizácie vojny sa neskôr odrazila i v Haagskych 

dohovoroch z rokov 1899 a 1907, ktoré zakotvili základné pravidlá 

a normy platné v pozemných vojnách, a tvoria základ Haagskeho práva. 

Nové formy nepriateľstiev, sústavné zdokonaľovanie prostriedkov 

a spôsobov vedenia vojny a skúsenosť s prvou svetovou vojnou podnie-

tili ďalšie kodifikačné úsilie v tejto oblasti, ktoré sa pretavilo do veľkého 

množstva dohovorov prijatých v období do druhej svetovej vojny, aj keď 

                                                 
16  ONDŘEJ, Jan  et al. Medzinárodní humanitární právo. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 95. 
17  Tento prvý Ženevský dohovor bol uzavretý na prvej ženevskej konferencii zvolanej 

švajčiarskou vládou 8. 8. 1864. 
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je potrebné konštatovať, že po prvej svetovej vojne došlo, najmä vply-

vom Spoločnosti národov, k istému spomaleniu nastúpeného trendu 

v kodifikačnom úsilí humanitárneho práva. 

 

b) Kodifikácia moderného medzinárodného humanitárneho práva 

V roku 1899 prebehla v Haagu mierová konferencia. Z inicia-

tívy Ruska sa v Haagu zišli členovia zastupiteľských štátov na I. Haagskej 

mierovej konferencii. Jej cieľom bola humanizácia vedenia vojen a tiež 

zakázanie výroby a použitia niektorých zbraní. Hlavnou zásadou haag-

skych dohovorov je, že bojujúce strany nemajú neobmedzené právo na 

voľbu prostriedkov a spôsobov vedenia vojny a že nepriateľstvo 

v ozbrojenom konflikte nemá prekračovať stanovené medze. Ďalším 

prínosom bolo dovtedajšie zhrnutie praxe o vedení pozemných vojen 

v Dohovore o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny. Na tejto konfe-

rencii boli prijaté 3 zásadné dohovory:  

- pokojnom riešení medzinárodných sporov;  

- zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny;  

- rozšírení Ženevskej konvencie (1864) na vojnu na mori.18 

Po prvej haagskej konferencii začalo nadobúdať význam mie-

rové hnutie, ktorého cieľom bolo urovnanie všetkých medzinárodných 

sporov arbitrážou alebo rozhodnutím medzinárodného súdu. V dô-

sledku toho bolo uzatvorených mnoho rozhodcovských zmlúv a Stály 

rozhodcovský súd, ustanovený v Haagu, vydal v roku 1902 svoj prvý 

a v roku 1914 svoj pätnásty nález. 

Ďalším, veľmi dôležitým medzníkom, ktorý bol uskutočnený 

v tomto období, bola II. Medzinárodná mierová konferencia. Konala sa 

v Haagu v r. 1907. Konferencia nadviazala na konferenciu z r. 1899. 

Všetky akty z r. 1899 boli revidované a ďalej rozvinuté. 

Hlavným výsledkom konferencií v Haagu bolo prijatie dohovo-

rov a ďalších dokumentov v oblasti vojnového práva - základ kodifikácie 

vojnového práva. Vojnové právo samo o sebe nezakazuje použitie sily, 

                                                 
18  Boli prijaté aj ďalšie dokumenty, napríklad o zákaze vrhania striel z lietadiel, o zákaze 

striel s jedovatými plynmi, o zákaze striel upravených tak, aby sa v tele roztrieštili, 
a tým spôsobili kruté bolesti (tzv. strely dum-dum). 
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nezakazuje vojnu, ale určitým spôsobom koriguje túto oblasť, zakazuje 

určité postupy vo vojne, snaží sa zmierňovať zbytočné utrpenie. Do-

konca vojnové právo ani nerozlišuje útočníka a napadnutého, všetky pra-

vidlá vojnového práva platili rovnako pre všetkých adresátov. 

Konferencie v Haagu neboli výsledkom žiadneho ozbrojeného 

konfliktu, štáty sa stretli v snahe riešiť určité otázky medzinárodného zá-

ujmu. Stretli sa štáty nielen európske a ich postavenie na konferenciách 

bolo rovnaké. Mala sa konať ešte tretia haagska mierová konferencia 

v roku 1915, ale tá sa kvôli vojne nekonala. 

Po skončení prvej svetovej vojny došlo k nevyhnutným miero-

vým rokovaniam. Hlavnou postavou týchto rokovaní bol prezident USA 

Thomas W. Wilson. V roku 1918 (8. januára) predniesol text, ktorý je 

dnes známy pod názvom Štrnásť bodov prezidenta Wilsona. V týchto 

14. bodoch prezident Wilson navrhol modely vzájomného správania sa 

krajín. Reagoval na dlhotrvajúce problémy a vznikajúce konflikty v me-

dzinárodných vzťahoch. K najdôležitejším bodom patrí posledný 14. 

bod, ktorý predznamenal vytvorenie Spoločnosti národov.19 

Výsledkom Parížskej mierovej konferencie v roku 1919 bola 

Versailleská mierová zmluva, ktorej súčasťou je Pakt Spoločnosti náro-

dov (zmluva zakladajúca Spoločnosť národov). Versailleská mierová 

zmluva potvrdila zodpovednosť nemeckého cisára Wilhelma II. za po-

rušenie pravidiel medzinárodného vojnového práva.20 Pakt Spoločnosti 

národov ešte vojnu nezakazuje, v pakte sa stretávame s chápaním vojny 

legálnej a vojny nelegálnej. 

Štáty majú povinnosť najskôr vyvinúť snahu riešiť problémy 

mierovou cestou (tu je už povinnosť, predtým to bola iba akási alterna-

tíva, doporučenie) použitím arbitrážneho konania či cez Radu bezpeč-

nosti. Ak zlyhá riešenie Rady bezpečnosti, môžu sa uchýliť k vojne, po-

tom je to vojna legálna. Pokiaľ by sa k vojne pristúpilo hneď, bola by to 

vojna nelegálna. 

                                                 
19  WAISSOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 

20-21. 
20  KLUČKA, Ján. Medzinárodné právo verejné. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 

2004, s. 26. 
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Mechanizmus Spoločnosti národov ako reagovať na vojnu le-

gálnu bol slabý, v Pakte nebolo uvedené, kto posúdi, či išlo o nelegálnu 

vojnu. Vychádzalo sa z toho, že toto určia štáty, navyše sa vychádzalo 

z toho, že ostatné štáty automaticky prerušia všetky styky s porušiteľ-

ským štátom (automaticky bez toho, že by došlo k nejakému rozhodnu-

tiu). Počítalo sa aj s tým, že by Rada bezpečnosti navrhla nejaké doporu-

čenia vojenského zásahu. 

Takzvaný Ženevský protokol z roku 1924 zakotvoval princíp 

zákazu útočnej vojny, avšak nevstúpil do platnosti z toho dôvodu, že 

neboli ratifikované všetky zmluvy. Vylúčenie ozbrojenej vojny bolo de-

finitívne zavedené až neskôr a to v roku 1928, čo uvádzal Briand-Kel-

loggov pakt: 

- prvá zmluva, ktorá zakazuje útočnú vojnu ako prostriedok po-

litiky štátov 

- povinnosť riešiť spory pokojnými prostriedkami 

- nebol vytvorený žiadny mechanizmus, ktorý by zabezpečil do-

držiavanie tohto paktu (Spoločnosť národov bola neskôr už 

veľmi slabá, nemohla realizáciu tohto paktu zabezpečiť) 

- odvtedy môžeme hovoriť aj o práve na sebaobranu (súvisí so 

zákazom útočnej vojny); ťažko rozlíšiť hranicu medzi sebaob-

ranou a nejakou represiou. 

V roku 1928 bol prijatý aj Generálny pakt o pokojnom riešení me-

dzinárodných konfliktov, ktorý ďalej rozvíjal možnosti riešenia konflik-

tov za pomoci arbitráže a prípadného možného odovzdania konfliktov, 

ktoré neboli vyriešené, a to Stálemu dvoru medzinárodnej spravodlivosti.  

Po 2. svetovej vojne (1945) na základe Charty OSN vzniká Or-

ganizácia spojených národov. Charta obsahuje zákaz použitia sily 

a hrozby silou (nielen použitie sily, ale aj hrozba silou znamená porušenie 

medzinárodného práva) a vytvára normatívne základy práva medziná-

rodnej bezpečnosti (vytvorený mechanizmus kolektívnej bezpečnosti, 

ktorý má zabezpečovať dodržiavanie noriem medzinárodného práva). 

Zásada zákazu použitia sily a hrozby silou je obsiahnutá v čl. 2 

odst. 4 Charty OSN. Ide o zákaz formulovaný pomerne stručne. Formu-

lácia zákazu použitia sily vyvoláva rôzne interpretačné otázky (napr. ako 
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chápať samotnú silu, ako chápať územie). Na výklad zásad, ktoré sú ob-

siahnuté všeobecne v Charte, slúži Deklarácia zásad medzinárodného 

práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi 

z roku 1970, prijatá Valným zhromaždením. Deklarácia nie je právne zá-

väzná. 

Charta zakazuje použitie sily proti územnej celistvosti alebo po-

litickej nezávislosti štátu. Zákaz hrozby a použitia sily je v súčasnosti po-

važovaný za výraz všeobecného obyčajového medzinárodného práva 

a teda práva záväzného pre všetky štáty (túto myšlienku použil Medziná-

rodný súdny dvor v roku 1986 v prípade sporu USA a Nikaraguy). 

Ozbrojená sila môže byť použitá ako sila nepriama, štát môže podporo-

vať napr. teroristov (aj v tomto zmysle ide o použitie sily a porušenie 

medzinárodného práva). 

Existujú prípady dovoleného použitia sily (3 prípady legálneho 

použitia sily v Charte OSN). Štáty sú odvtedy oprávnené siahnuť po vo-

jenskej sile proti druhému štátu len v týchto prípadoch:  

- ak sa zúčastnia na ozbrojenej akcii proti útočníkovi na základe 

rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN podľa kapitoly VII 

Charty OSN,  

- ak sa zúčastnia na vojenskej akcii proti útočníkovi v rámci regi-

onálnej organizácie, keď na to boli Bezpečnostnou radou OSN 

splnomocnené,  

- pri výkone práva individuálnej alebo kolektívnej sebaobrany 

proti ozbrojenému útoku druhého štátu podľa čl. 51 Charty 

OSN. 

Tento vývoj viedol k tomu, že z pôvodného subjektívneho 

práva na vojnu vôbec, teda aj útočnú, zostalo po zákaze použiť vojenskú 

silu len právo štátu viesť obrannú vojnu.21 

Štát má právo sa v prípade ozbrojeného útoku brániť - právo 

na sebaobranu je jediný dôvod pre legálne použitie sily uvedený v Charte 

OSN. Právo na sebaobranu môže byť individuálne i kolektívne, systém 

kolektívnej bezpečnosti v podobe Bezpečnostnej rady - Bezpečnostná 

rada môže rozhodnúť o použití ozbrojenej sily. Bezpečnostná rada môže 

                                                 
21  MRÁZ, ref. 5, s. 485-486. 
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splnomocniť nejaký oblastný orgán alebo oblastnú medzinárodnú orga-

nizáciu, aby použila ozbrojenú silu. 

V praxi možno nájsť aj snahy o iné dôvody použitia ozbrojenej 

sily - napr. krajná núdza (krajná núdza nie je upravená v Charte OSN); 

krajná núdza sa uplatňuje väčšinou v prípadoch bez použitia ozbrojenej 

sily a humanitárna intervencia - zásah aj bez súhlasu Bezpečnostnej rady 

(tento zásah má smerovať k záchrane životov, nie proti danému štátu).  

V prípade humanitárnej intervencie v Juhoslávii nešlo o seba-

obranu a preto bol na ňu potrebný mandát Bezpečnostnej rady OSN, 

ktorý v prípade Juhoslávie udelený nebol – porušenie medzinárodného 

práva, sporné použitie bojových prostriedkov ako aj fakt, že dopad na 

civilné obyvateľstvo mohol prevýšiť vojenskú výhodu. 

Dôsledky druhej svetovej vojny, nárast civilných obetí vojny 

a nedostatky v platnej právnej úprave vedenia ozbrojených konfliktov 

boli impulzom k ďalšiemu kodifikačnému úsiliu, ktorého výsledkom boli 

štyri ženevské dohovory z roku 1949. Reakciou na nové trendy vo vývoji 

právnej úpravy medzinárodných ako aj vnútroštátnych konfliktov sú dva 

Dodatkové protokoly k ženevským dohovorom z roku 1949, prijaté na 

diplomatickej konferencii v Ženeve v rokoch 1974 – 197722 a Dodatkový 

protokol z roku 2005. 

Štyri Ženevské dohody o ochrane obetí ozbrojených konfliktov 

z roku 1949: 

- Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých prí-

slušníkov ozbrojených síl v poli, 

- Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, nemocných 

a stroskotancov ozbrojených síl na mori, 

- Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a 

- Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny. 

Dohovory z roku 1949 boli pozmenené troma dodatkovými 

protokolmi: 

                                                 
22  KRÁLIK, Juraj. Ženevské dohovory a Dodatkové protokoly (Medzinárodné humanitné a vojnové 

právo). Bratislava: Úvaha, 2002, s. 4-6. 
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- Protokol I (1977): Dodatkový protokol k Ženevským dohovo-

rom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných 

ozbrojených konfliktov 

- Protokol II (1977): Dodatkový protokol k Ženevským doho-

vorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených kon-

fliktov nemajúcich medzinárodný charakter 

- Protokol III (2005): Dodatkový protokol k Ženevským doho-

vorom z 12. augusta 1949 o prijatí ďalšieho rozoznávacieho 

znaku (znakom je dodatočný emblém – Červený kryštál – ktorý 

má rovnaký medzinárodný štatút ako emblémy Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca). 

Tieto štyri Ženevské dohovory obsahujú spolu 450 článkov a so 

150 článkami Dodatkových protokolov z roku 1977 tvoria tzv. Chartu 

humanity a sú hlavným nástrojom práva ozbrojených konfliktov. 

Pri problematike práva ozbrojených konfliktov sa môžeme 

stretnúť s pojmom Miniatúrny dohovor. To je neoficiálne označenie pre 

spoločný článok 3 všetkých Ženevských dohovorov z roku 1949. Tento 

zaväzuje zmluvné strany, aby sa v konflikte riadili aspoň akýmsi minimál-

nym štandardom ľudskosti, napriek tomu, že vnútorné násilnosti nedo-

sahujú intenzitu ozbrojeného konfliktu. 

V súčasnosti sú Ženevské dohovory používané univerzálne 

a všetky štáty sveta(194) sú ich zmluvnými stranami. Tieto Ženevské do-

hovory majú podstatný význam aj pre slovenský právny poriadok. Na-

príklad slovenský trestný zákon upravuje kategóriu trestných činov voj-

nových v súlade so Ženevskými dohovormi a ich Dodatkovými proto-

kolmi. 

 

3. Zodpovednosť bojujúcich štátov podľa medzinárodného 

práva 

Štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami ženevských dohovorov 

a dodatkových protokolov, sa zaviazali stíhať akékoľvek porušenie 

týchto dohovorov. Rovnako nastala povinnosť zakotviť a prijať rôzne 

legislatívne opatrenia postihujúce osoby, ktoré sa dopustili vážnych po-

rušení týchto dohovorov. 
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Ženevské dohovory a dodatkové protokoly obsahujú spoločný 

článok 1, ktorý zmluvným stranám nariaďuje „za všetkých okolností za-

chovávať“ a „zabezpečiť zachovávanie“ ich ustanovení. Každá strana, 

ktorá sa zúčastní vojnového konfliktu, môže byť zodpovedná za poru-

šenie zákazu použitia ozbrojenej sily, pravidiel vedenia vojny a zákazu 

zločinu proti ľudskosti. Okrem tejto medzinárodnoprávnej zodpoved-

nosti sa každá strana zaväzuje, že bude trestné stíhať všetky osoby, ktoré 

by výrazne porušili dohovory alebo by na to vydali rozkaz. 

Závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva sa 

pokladá za vojnové zločiny. Spáchané medzinárodné zločiny sa trestajú 

nielen podľa vnútroštátneho práva, ale aj na medzinárodnej úrovni. 

Osoby, ktoré by sa tohto dopustili, stali by sa vojnovými zločincami 

a musia byť za všetkých okolností vždy a všade trestne stíhané. 

V minulosti mohla trestať osoby, ktoré sa dopustili uvedených 

zločinov, buď bojujúca strana, alebo protivník. Zločinci boli potrestaní 

až vtedy, keď padli do rúk druhej bojujúcej strany. 

Porušenie týchto dohovorov vyvoláva ako medzinárodno-

právnu zodpovednosť štátu, tak aj osôb, ktoré sa takého konania dopus-

tili. K presadzovaniu a dodržiavaniu medzinárodného humanitárneho 

práva slúži medzinárodné trestné právo. Najväčšie negatívne dôsledky 

majú predovšetkým vážne porušenia ženevských dohovorov, ďalej aj prí-

pady závažného porušovania zákonov a obyčají, zvyklostí platných v me-

dzinárodných ozbrojených konfliktoch, ktoré sa považujú za vojnové 

zločiny a sú stíhané Medzinárodným trestným tribunálom. 

Bojujúci štát je povinný nahradiť všetku škodu spôsobenú po-

čas ozbrojeného konfliktu osobami patriacimi k jeho ozbrojeným silám. 

Zodpovednosť štátu za porušenie medzinárodného humanitárneho 

práva je upravená v článku 3 Haagskeho dohovoru IV a článku 91 Do-

datkového protokolu I, z ktorého vyplýva, že štát zúčastnený na ozbro-

jenom konflikte je povinný nahradiť všetku spôsobenú škodu, ak k nej 

došlo porušením ustanovení ženevských dohovorov a protokolu. Štát 

zodpovedá za: 

- porušenia spáchané jeho orgánmi vrátane ozbrojených síl, 

- porušenia spáchané osobami alebo entitami splnomocnenými 

na výkon časti štátnej moci, 
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- porušenia spáchané osobami alebo skupinami konajúcimi na 

základe pokynov štátu alebo pod jeho riadením alebo kontro-

lou, ako aj  

- porušenia spáchané súkromnými osobami alebo skupinami 

uznanými a prijatými za konajúce v záujme štátu alebo v jeho 

mene.23 

Princíp zodpovednosti štátu za porušenie medzinárodného hu-

manitárneho práva má obyčajovú povahu. V prípade povstania nesie štát 

medzinárodnú zodpovednosť jednak za porušenia spáchané povstalcami 

v prípade, že sa im podarilo zmocniť vlády, resp. zvíťazili, ako aj za ko-

nanie predchádzajúcej vlády.24 

 

Záver 

Z historického hľadiska je zrejmé, že vojna je jedným z najväč-

ších problémov ľudstva. Ozbrojené konflikty sprevádzajú ľudstvo po 

celú dobu jeho vývoja. Aj našu súčasnú spoločnosť zmieta množstvo 

ozbrojených konfliktov. Každá vojna, predovšetkým však vojny „to-

tálne“, ako boli I. a II. svetová vojna, poukázali na nutnosť riešenia ur-

čitých právnych zásad počas ozbrojených konfliktov. Preto sa začalo for-

mulovať medzinárodné humanitárne právo, ktoré ako jediné upravuje 

začiatok, priebeh a nakoniec aj dopad vojnových konfliktov a snaží sa 

tiež zmierniť utrpenie tých, ktorí na konflikte neboli priamo zúčastnení, 

alebo tých, ktorí boli z konfliktu z nejakého dôvodu vyradení. 

Porušenie práva ozbrojených konfliktov prináša so sebou sank-

cie, ktoré sa ukladajú prostredníctvom aplikácie klasických noriem zod-

povednosti štátov, pokiaľ normy porušil štát, alebo celého radu medzi-

národného trestného práva, ak bola naplnená skutková podstata medzi-

národného trestného činu. 

Klasická medzinárodná zodpovednosť a trestná medzinárodná 

zodpovednosť sa navzájom neprelínajú ani nevylučujú. V každej z nich 

je vlastná sféra aplikácie, a niekedy dochádza k tomu, že z porušenia 

                                                 
23  ZAYAS, Alfred-Maurice. Human rights and indefinite detention. In: International review of 

the Red Cross, Volume 87, March 2005, Issue 857, s. 15. 
24  MRÁZ, Stanislav. Medzinárodné humanitárne právo. In Vojenská osveta, 2005, s. 63-

65. 
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práva ozbrojeného konfliktu vyplýva zodpovednosť štátu porušiteľa, ale 

nie medzinárodná trestná zodpovednosť alebo naopak, vyplývajú obidve 

zodpovednosti súčasne. Závisí to od toho, či sa konkrétne porušenie po-

važuje len za protiprávne konanie štátu alebo aj za medzinárodný trestný 

čin. 
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NIEKOĽKO SLOV K DIALÓGU SVÄTÉHO 
KONŠTANTÍNA FILOZOFA S AGARÉNMI 

(SARACÉNMI) A OTÁZKE CHÁPANIA VOJNY 
V ŇOM 

 
Martin Homza 

 
Abstact: Martin Homza vo svojom článku analyzuje dialóg sv. Konštantína filo-
zofa s moslimskými učencami, ktorý mal nastať v roku 851 v Samare, neďaleko 
Bagdadu. Na začiatku zasadzuje tento dialóg do historického kontextu anti-mos-
limských polemík a zdôrazňuje, že okrem Sv. Ján Damascénskeho bol práve 
Konštantín Filozof považovaný za jedného zo zakladateľov tohto žánru v litera-
ture kresťanských polemík. Ďalej analyzuje jednotlivé fragmenty tohto dialógu. 
V každej časti sa zvýrazňuje aktuálna hodnota najvýznamnejších motívov obsiah-
nutých v argumentácii sv. Konštantína Filozofa, ktorá sa neskôr prejavila a roz-
vinula najmä v slovanskej literatúre 19. a 20. storočia (Fjodor Michajlovič Dosto-
jevskij, Vladimír Sergejevič Solovjov, Milorad Pavić a ďalší). A na koniec sa autor 
dostáva k otázke vedenia (kresťanskej) vojny proti moslimom a v súlade s po-
stojmi apoštola Slovanov dôjde k záveru, že Sv. Konštantín, ako zástanca jej 
opodstatnosti a nevyhnutnosti,  bol argumentačne v súlade s dobovou by-
zantskou filozofiou. 
Kľúčové slová: Sv. Konštantín Filozof, Svätá Trojica, Matka Božia, Moslimovia, 
slovanská literatúra a filozofia 19. - 20. storočia, vojna 
 
Abstact: Martin Homza in his work anylyses a dialogue of St. Constantine the 
Philosopher with the Muslim scholars, which was to occur in 851 in Samara, near 
Baghdad. In the beginning he affiles this dialogue into the history of the anti-
Muslim polemics and emphasizes that besides St. John Damascene it was Con-
stantine the Philosopher, who is considered to be one of the founders of this 
genre in the Christian Polemic literature. Further on, he analyses the separate 
pieces of this dialogue. In each part he underlines the topical value of the most 
significant motives embraced in the argumentation of St. Constantine the Philo-
sopher, which was later manifested and developed especially in the Slavic litera-
ture of the 19th and 20th centuries (Fyodor Dostoevsky, Vladimir Sergeyevich 
Solovyov, Milorad Pavić and others). Finally, on the issue of waging a just (Chris-
tian) war against the Muslims, the author of this work in accordance with the 
attitudes of the Apostle of the Slavs comes to the conclusion that the St. Con-
stantine was in concord with the then contemporary Byzantine philosophy an 
advocate of its justifiable necessity. 
Key words: St. Constantine the Philosopher, Saint Trinity, the Mother of God, 
Moslims, Slavic literaure and philosophy of the 19th - 20th centuries, war 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

28 

 

Úvod 

 

Kresťanská polemická literatúra vznikla a vyformovala sa ako 

reakcia na neskoroantický svet. Preto je pochopiteľné, že jej diskusné 

ostne sa sústredili najmä na hľadanie argumentov proti neskoroantickej 

filozofii (stoicizmus, neoplatonizmus), gnóze a židovstvu. Po Milánskom 

edikte cisára Konštantína Veľkého z roku 313, keď sa kresťanské nábo-

ženstvo a jeho cirkev stávali oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše, zasa 

vznikala rozsiahla literatúra o jednotlivých kresťanských herézach a sek-

tách, ktorej cieľom bolo obhájiť opravdivosť katolíckej viery – ortho-

doxiu. Nové svetové náboženstvo, ktoré sa začalo formovať začiatkom 

7. storočia na periférii vtedajšieho rímskeho sveta, v Mekke a Medine 

vďaka prorokovi Mohamedovi († 632) zostalo viac ako storočie prak-

ticky odignorované dobovými kresťanskými intelektuálnymi kruhmi. 

Možno aj preto, že nová viera bola chápaná ako ďalšia kresťanská he-

réza, ako to nakoniec najvýstižnejšie sformuloval svätý Ján z Damašku 

(† 749 – 754) vo svojom diele O herézach (Peri eréseon).1 V slávnej kapitole 

101, ktorá sa nazýva O izmaelitskej heréze po prvý raz Mohameda označil 

ako „falošného proroka“ a stelesnenie „Antikrista“. Za zakladateľa anti-

moslimskej polemickej literatúry sa však pokladá až neskorší  Niketas 

z Byzancie a jeho Listy islamu.2 Tento autor žil a písal v období byzant-

ských cisárov Michala III. († 867) a Bazila I. († 886), teda približne v tom 

istom čase, ako svätý Konštantín Filozof († 867).  

Antiislamský dialóg svätého Konštantína Filozofa sa nachádza 

v jeho oficiálnom vita – živote, známom pod menom Žitie svätého Konštan-

tína (ďalej ŽK). ŽK vznikol bezprostredne po smrti svätého Konštantína 

Filozofa. Ako spomína autor jeho textu, dialóg sa odohral v čase, keď 

                                                 
1  Pozri napríklad podrobnejšie ДИМИТРОВ, Димитър Й. Византийското и 

западноевропейско възприемане на исляма през средните векове (опит за 
сравнение). In България, българите и Европа – мит, история, съвремие, vol. 2 . Велико 
Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий, 2008, 448 s. 

2  NIKETAS VON BYZANZ. Schriften zum Islam, vol. 1 (=Corpus Islamo-Christianum : Se-
ries Graeca, vol. 5). Ed. Karl Förstel. Würzburg : Echter Verlag, Altenberge 2000.  
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mal budúci apoštol Slovanov 24 rokov, teda v roku 851. Konštantína Fi-

lozofa spolu s Niketasom z Byzancie preto právom možno zaradiť k za-

kladateľom žánru antiislamskej polemiky. 

Niektorí autori pochybujú, či sa vôbec tento rozhovor v sku-

točnosti odohral. Historické okolnosti však poukazujú na to, že takýto 

čas mohol skutočne nastať za vlády abasídskeho kalifa menom Al-Mu-

tawakkil (847 – 861), v hlavnom meste jeho ríše Samara, neďaleko Bag-

dadu. Potvrdzovala by to aj skutočnosť, že aj polemika Niketasa z By-

zancie bola inšpirovaná listom tohto vládcu, v ktorom spochybňoval, či 

dokonca vyvracal existenciu Najsvätejšej Trojice. Časť tohto listu, ako 

hlavný motív „hádania sa“ svätého Konštantína s Agarénmi sa pravde-

podobne nachádza aj v samotnom ŽK. 

Viac ako historicita „hádania sa“ mladého Filozofa s moslim-

skými mudrcmi, to jest, či sa naozaj udiala, je však dôležité to, prečo si 

antimoslimská polemika svätého Konštantína Filozofa našla svoje pevné 

miesto v ŽK hneď na druhom mieste po polemike s ikonoklastom, star-

com a konštantínopolskýcm expatriarchom Jannesom? Prečo bola zara-

dená pred antijudejskú polemiku a „hádanie sa“ s trojjazyčníkmi v Be-

nátkach? Podobne ako pri iných dielach je pri odpovedaní na takto po-

loženú otázku potrebné najskôr uviesť niekoľko viet o tom, kedy, 

kde, na koho podnet, kto a pre koho vlastne bol ŽK napísaný?  

Ako je známe, najstaršie dnes existujúce fragmenty rukopisov 

ŽK pochádzajú zo 14. storočia. Autografy ŽK v jednom celku sa zacho-

vali dokonca až z 15. storočia.3 Do dnešného dňa historická veda zazna-

menala niekoľko desiatok kópií týchto textov, čo celkovo, vzhľadom na 

skutočnosť, že neexistuje kvalitná kritická edícia ŽK, do istej miery kom-

plikuje výskum nielen Konštantínovej atimoslimskej problematiky, ale aj 

posolstva ŽK ako celku. Odpoveď na otázku kedy ŽK vznikol teda 

                                                 
3  Žitie Konstantina. In Magnae Moraviae fontes historici (ďalej MMFH), vol. 1–5. Ed. Lu-

bomír Havlík et al. Praha a Brno : Státní pedagogické nakladatelství, 1966–1977, tu 
vol. 2, s. 57 – 115 (tu s. 59). Podobne Život Konštantína – Panónsko-moravská le-
genda (ďalej ŽK). In Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Ed. Peter Ratkoš. Bratislava : 
SAV, 1968, 529 s. (tu s. 204-232). Pozri aj klasickú edíciu Constantinus et Methodius 
Thesalonicenses. Ed. Franciscus Grivec a Franciscus Tomšić. In Fontes, Radovi starosla-
venskog instituta, roč. 4. Zagreb : Štamparski zavod „Ognjen Prica” 1960. 
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možno riešiť len na základe obsahovej analýzy samotného textu.4 Väč-

šina vedcov pritom prichádza k tomu istému záveru, že to bolo tesne po 

smrti svätého Konštantína (Cyrila), teda 14. februára 869. Nejasnou otáz-

kou zostáva autorstvo textu ŽK. Napriek tomu, že sa väčšina bádateľov 

zhoduje na dvoch menách – svätý Metod alebo svätý Klement Ochrid-

ský, domnievam sa, že autorstvo možno pripísať najmä samotnému svä-

tému Konštantínovi Filozofovi. Ak aj nie celého textu, prinajmenšom 

jednotlivých dialógov v ňom obsiahnutých. Nakoniec nebol by to v de-

jinách hagiografie až taký výnimočný zjav.5 K takémuto úsudku nakoniec 

vedie aj skutočnosť, že ŽK obsahuje motívy ďalej rozvinuté v básni Prog-

las všeobecne pripisovanej svätému Konštantínovi Filozofovi.6 Veď aj 

z praktického hľadiska vtedy a rovnako i dnes, bolo naozaj veľmi ťažké 

doslova zopakovať argumenty, ktoré vo všetkých polemikách svätý 

Konštantín Filozof vyslovil.  

S otázkou autorstva však úzko súvisí aj otázka objednávateľa 

diela a jeho intencie. Ak by sa totiž pripustilo, že autorom ŽK je sám 

svätý Konštantín, potom by bolo jasnejším aj prečo a pre koho bolo dielo 

napísané. Intenčnou skupinou, pre ktorú text vznikol sú tí, ktorí poznajú 

zjavené a preto sväté slovanské písmo7 – glagolicu. Takýmito ľuďmi však 

boli len žiaci svätého Konštantína Filozofa. Im je teda ŽK určený v pr-

vom rade. Tu niekde leží aj causa scribendi tohto z hľadiska kvantity nie 

                                                 
4  Ani jedna z týchto edícii nateraz nevyhovuje moderným požiadavkám na kritickú edí-

ciu prameňa. Zostáva teda platné, čo na túto tému už napísal V. Vavřínek (pozri 
VAVŘÍNEK, Vladimír. Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje. In Rozpravy 
československé akademie věd : Řada společenských věd, roč. 73. Praha : Nakladatelství ČSAV, 
1963, sešit 7, 123 s. (tu s. 3-47). Pozri tiež KYAS, Vladimír. Problém původního textu 
Života Konstantinova a Metodějova. In Slavia, roč. 54, 1985, s. 174-176, či VLÁŠEK, 
Josef. Staroslověnský život Metodějův jako dílo velkomoravské literární školy. In Sla-
via, roč. 60, 1991, č. 3, s. 300-307 a iní. 

5  Život protopopa Avakuma, ktorý sám napísal. Ed. Ján Komorovský. Bratislava : Tatran, 
1976, 140 s. 

6  TOPOROV, Vladimir N. Svjatosť i svjatyje v russkoj duchovnoj kuľture, vol. 1 – 2. Moskva 
: Gnozis, 1995 – 1998, 874 s. a 863 s. (tu vol. 1, s. 19 – 67). Pozri preklad Tenže. Slovo 
a premúdrosť („logosná štruktúra“) „Proglas“ Konštantína Filozofa, trans. Michal 
Bada a Cyril Dianovský. In Proglas, roč. 13 a roč. 14–15, 2002 a 2004, s. 2-14 a s. 3-13. 

7  Pre pochopenie momentu „zjavenia slovanských písmen“, je potrebné zobrať do 
úvahy skutočnosť, že staršie sústavy písmen, ako boli písma hebrejské, latinské, či 
grécke, sa pokladali z hľadiska zvestovania Evanjelia Ježiša Krista tým, alebo oným 
spôsobom negatívne zaťažené a preto nedokonalé. 
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veľkého diela. Nebolo ním spísanie biografie svätého Konštantína Filo-

zofa s dôrazom na morálne exemplum, ako to býva zvykom u iných textov 

hagiografického charakteru, ako sa na prvý pohľad možno domnievať. 

Dôvod spísania ŽK bol teda iný. Text mal slúžiť, nie inak ako tomu bolo 

v básni Proglas, ako suma najdôležitejších otázok – tém a odpovedí argu-

mentov, s ktorými sa obrancovia, propagátori i mediátori slovanskej po-

doby kresťanstva mohli a mali stretnúť a stretávajú sa. Aj preto je ŽK 

viac ako akýkoľvek iný hagiografický text a v podstate ho možno defi-

novať aj ako základ myšlienkovej paradigmy špecifickej slovanskej od-

nože výkladu kresťanstva v dejinách univerzálnej Cirkvi, ako takej.8 Ta-

kéto chápanie textu ŽK a jeho jednotlivých parciálnych častí, otvára cestu 

nielen k jeho lepšiemu uchopeniu, ale i pochopeniu v ktoromkoľvek 

predchádzajúcom i budúcom výklade. 

Dialóg svätého Konštantína s Agarénmi (Saracénmi) je integrálnou sú-

časťou narácie ŽK. Obsahuje sumu dôvodov, pre ktoré žiaci svätého 

Konštantína a ich následovníci majú odmietnuť učenie proroka Moha-

meda. Nie som ani prvý ani posledný, kto si uvedomil neobyčajnú prie-

raznosť argumentov svätého Konštantína Filozofa. Nebudem ich analy-

zovať všetky. Dôraz vo svojom výklade položím na tie, ktoré sa vo vše-

obecnosti dotýkajú základných fundamentov kresťanskej civilizácie 

a v jednotlivosti najmä téme spravodlivej vojny (jus bellum iustum) vedenej 

kresťanmi (Slovanmi). Mnohé z nich sa stali predmetom hlbších nábo-

ženských a filozofických reflexií. Kvôli lepšej zrozumiteľnosti môjho vý-

kladu odcitujem najprv určitý fragment ŽK v preklade Petra Ratkoša 

z antiislamskej polemiky svätého Konštantína Filozofa. Za ním podám 

svoj komentár a svoj výklad ilustrujem na príklade iných slovanských 

mysliteľov, ktorí priamo alebo nepriamo danú tému vo svojich textoch 

ďalej rozvíjali. 

 

Fragment 1( ŽK 6, 1 – 9): 

 

                                                 
8  Pozri časť „Povinnosti člověka vůči Bohu (´ibādāt)“ podkapitolu Ďzihád. PO-

TMĚŠIL, Jan. Šarí´a : Úvod do islámskeho práva. Praha : Grada, 2012, 224 s. (tu s. 111-
114) a tamže, časť „ Povinnosti člověka k člověku (mu´āmalāt), s. 117-154. 
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„Po tomto Agaréni, nazývaní Saracénmi, začali sa rúhať jednobohosti 

svätej Trojice a hovorili: Ako vy, kresťania, jedného Boha uznávate a potom ho 

rozdeľujete na tri a hovoríte, že je Otec, Syn i Duch? Ak to môžete vysvetliť jasne, 

to pošlite mužov, čo by vedeli o tom hovoriť a nás preškriepili. Bol vtedy Filozof 

dvadsaťštyriročný. Keď cisár zvolal synodu, pozval ho a povedal mu: Či počuješ, Fi-

lozof, čo hovoria špinaví Agaréni na našu vieru? Ty však si sluha svätej Trojice 

i učeník, iď a protiv sa im, a Boh, dovŕšiteľ každej veci, slávený v Trojici – Otec, Syn 

i Duch Svätý, ten nech ti dá milosť i silu v reči, nech ťa ukáže ako druhého Dávida, 

nového proti Goliášovi, ktorého premohol tromi kameňmi, a vráti ťa k nám, hodného 

kráľovstva nebeského. Keď to počul, odpovedal: S radosťou pôjdem pre kresťanskú 

vieru. Lebo čo mám na tomto svete sladšieho, ako za svätú Trojicu žiť a umrieť? 

Pridali mu ako sekretára Juraja a poslali ich.“  

 

Bezprostredným dôvodom, pre ktorý svätý Konštantín Filozof 

vstúpil do dialógu s mudrcmi moslimov bola téma Najsvätejšej Trojice. 

Zároveň je to ale téma, ktorá predchádza túto diskusiu v antijudejskej 

polemike svätého Konštantína Filozofa u chazarského kagana. Argu-

menty v poradí tretej diskusie dopĺňajú „hádanie“ sa Konštantína s mos-

limami. Preto druhý a tretí dialóg svätého Konštantína Filozofa treba 

chápať ako navzájom komplementárne. Podobný princíp vzájomného 

dopĺňania je prítomný aj v iných témach, nielen v otázke Najsvätejšej 

Trojice. Prvú diskusiu o obrazoch dopĺňa napríklad diskusia o obrazoch 

u Chazarov. 

 

Fragment 2 (ŽK 6, 10 – 13). 

 

„Keď ta došli, uvideli tam čudné a hnusné veci, ktoré oni urobili na potupu 

a posmech všetkým kresťanom, čo v tom meste žili, na ich nemalé uponíženie: Lebo 

namaľovali obrazy démonov zvonka na dverách, pritom stvárali pestvá a rúhali sa. 

Opýtali sa Filozofa a hovorili: Či rozumieš, Filozof, čo sú to za znamenia? On 

odpovedal: Vidím obrazy démonov a myslím, že tu vo vnútri žijú kresťania, lebo oni 

nemôžu s nimi dnu, (nuž) utekajú od nich. Kde však vonku takého znamenia niet 

s tými sú vnútri. 
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6. kapitola ŽK motívom spodobňovania antromorfného obrazu 

priamo nadväzuje na záver kapitoly 5, 22 – 24 s ikonoklastom Jannesom, 

ktorá znie: 

 

„Starec však riekol: Keď Boh Mojžišovi povedal: Neutvoríš si nijaké po-

dobenstvo (Ex. 20, 4), ako to, že vy ich robíte a klaniate sa im? Filozof na to 

odpovedal: Keby bol povedal, neutvorte si nijaké podobenstvo, to by si sa po práve prel, 

ale povedal: Nie každé, to jest nedôstojné (modlárstvo). Proti tomu starec nemohol 

sa prieť a zahanbený zamĺkol. 

 

Problematiku ikonoklasmu a ikonodulie v slovenskej i európ-

skej historiografii vo vzťahu k svätému Konštantínovi Filozofovi po-

merne podrobne spracoval Alexander Avenarius.9 Môj výklad bude po-

stavený na rozvedení myšlienky o spodobovaní nie každého, to jest ne-

dôstojného obrazu. V tejto súvislosti pripomeniem známu rozsiahlejšiu 

poviedku, či novelu Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Podobizeň, ktorá vyšla 

v rámci jeho súboru poviedok známom v slovenčine pod menom Petro-

hradské poviedky. Príbeh poviedky je zdanlivo banálny: Neúspešný, ale ta-

lentovaný maliar dostane ponuku namaľovať podobizeň istého lichvára. 

Ponuke sa bráni, lebo portrétovať na prvý pohľad odporný objekt sa mu 

protiví, lichvár ho však presviedča: „Môžeš namaľovať portrét, kde bu-

dem ako živý?“ Maliar výhodnú ponuku nakoniec prijme. Portrétovaný 

však tesne pred dokončením svojho obrazu zomiera. Zjavne však ďalej 

pôsobí na tomto svete práve prostredníctvom svojho obrazu. Maliarovi 

najprv pomáha k spoločenskému úspechu. Neskôr však podobizeň uňho 

vyvoláva strach. Je to stelesnenie zla: „ikona diabla“, prostredníctvom 

ktorej vďaka konsubstancionálnej povahe obrazu diabol ďalej pôsobí 

v tomto svete. Ako píše Tomáš Špidlík: „Maliar sa stal nositeľom zhmotnenia 

zla.“10 Aby to odčinil, vstupuje do kláštora. Obraz však ďalej pôsobí, až 

do momentu odhalenia svojej podstaty – jeho identifikácie so zlom a ná-

sledného zničenia. 

                                                 
9  Pozri AVENARIUS, Alexander. The Byzantine Struggle over the Icon On the Problem of Eas-

tern European Symbolism. Bratislava : Academic Electronic Press, 210 s. 
10  ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea: jiný pohled na člověka. Olomouc : Refugium, 1996, 414 s. 

(tu s. 228). 
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Demaskovanie obrazu diabla (a tým aj zla samotného) a jednoz-

načné dištancovanie sa od neho je vnútorným obsahom analyzovanej 

ukážky. Nie kresťania, na ktorých dvere zvonku sú namaľované obrazy 

démonov majú účasť na zle, ale tí, ktorí ich maľujú, metaforickým jazy-

kom ŽK „u ktorých sú (démoni) v ich vnútri.“ Preukázanie pravej pod-

staty negatívnych obrazov je ale aj demaskovanie tých, ktorí sú ich au-

tormi „nositeľmi zhmotnenia zla“ – to jest moslimov a ich viery. 

Z dnešného pohľadu je až zarážajúce, ako jednoznačne sa už 

v úvode svätý Konštantín Filozof vyslovuje o svojom protivníkovi. Ako 

sa však pokúsim ukázať nižšie, práve táto pojmová jednoznačnosť, je 

kľúčom k pochopeniu vnútorného posolstva (significatio) – dialógu svä-

tého Konštantína Filozofa s Agarénmi, mužmi „múdrymi a knižnými, uče-

nými v geometrii, a v ostatných vedách...“. 

 

Fragment 2 (ŽK 6, 15 – 25). 

 

„Či vidíš, Filozof, ten čudesný zázrak, ako boží prorok Mohamed pri-

niesol nám blahozvesť od Boha a obrátil mnoho ľudí? I všetci pridŕžame sa jeho 

zákona a v ničom ho neprestupujeme. Vy však kresťania zachovávate zákon Kristov, 

vášho proroka a jeden tak, druhý inak, ako sa to hodí komu z vás, tak držíte sa 

a robíte. Nato Filozof odpovedal: Náš Boh je ako morská hlbina. Prorok hovorí 

o ňom: Rod jeho kto vyrozpráva? (Iz. 53, 8). Lebo vezme sa zo zeme život jeho (Iz. 

53, 8). Preto mnohí hľadať ho vchádzajú do tej hlbiny a silní umom a jeho pomocou 

ju preplávajú a navracajú sa s bohatstvom múdrosti, ale slabí a čo v zhnitých koráboch 

pokúšajú sa prejsť, potápajú sa, iní len ťažko vydychujú a v nemohúcej lenivosti sa 

kolíšu. Vaše (more) je však úzke a ľahké, ktoré môže preskočiť každý malý aj 

veľký. A nič vám neprikázal. Lebo keď nepotlačil vo vás hnev a žiadostivosť, ale 

popustil, do akej priepasti vás sáca? Múdry nech to pochopí. Kristus však nie takto, 

ale oddola nahor ťažké dvíha, vierou i čnosťou Božou učí človeka. Lebo ako tvorca 

všetkého medzi anjelov a zvieratá stvoril človeka, rečou a umom oddelil ho od zvierat 

a hnevom a zmyselnosťou od anjelov. A ku ktorej časti sa kto približuje, má účasť 

vo veciach vyšších alebo nižších.“ 
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Po akomsi „predkole“ diskusie, v ktorom svätý Konštantín, po-

dobne ako v dialógu s ikonoklastom, a nie inak ako v nasledujúcom an-

tijudajiku, svojím odhalením pravdy majstrovsky „deklasuje“ svojho pro-

tivníka; nasleduje tak ako vo všetkých ostatných dialógoch „prvé ofi-

ciálne kolo“ mentálneho zápolenia aj v dialógu Agarénmi, Saracénmi. 

Podobne ako je to zvykom v inej polemickej literatúre, aj tento rozhovor, 

„hádanie sa“, je postavený na klasickej kompozícii otázky a odpovede. 

V pozícii vyzývateľa, teda toho, kto dáva otázku, sa nachádzajú moslim-

skí mudrci a preto sa aj oni prví pýtajú Filozofa na to, ako je vôbec 

možná obrovská rôznorodosť kresťanských rituálov, či obradov v kres-

ťanskej liturgii vôbec? Na jednu úroveň – prorokov, pritom dávajú 

Krista a proroka Mohameda. Oproti kresťanskej rozmanitosti, vyzdvi-

hujú moslimskú uniformitu a jednotu. Odpoveď svätého Konštantína 

obsahuje niekoľko motívov. Úvodný je metafora Boha ako hlbokej mor-

skej hlbiny, umocnená citáciami zo starozákonnej knihy proroka Izaiáša. 

Práve prorok Izaiáš je totiž v moslimskom výklade Starého zákona pokla-

daný za proroka, ktorý predvídal Mohamedovo pôsobenie. Na slovách 

tohto proroka však demonštruje chápanie Boha odlišné od chápania 

toho moslimského: „Vaše (more) je však úzke a ľahké...“ a môže ho „pre-

skočiť každý“. Kresťanského Boha oproti tomu dokážu pochopiť (s jeho 

pomocou) len „silní umom“, tí potom ako odmenu získavajú „múdrosť“, 

vyznávačov viery Mohameda, ktorý im „nič neprikázal“ označil za bytosti 

bližšie zvieratám, než ľuďom. Takýto jednoznačný a pre moslimov iste 

nepríjemný súd je na prvý pohľad dosť prekvapujúci a možno aj nespra-

vodlivý. Nie však vtedy, keď sa do úvahy zoberie, že jeho východiskom 

sú dva fundamenty kresťanskej civilizácie: „právo na slobodnú voľbu“ 

a „kritický rozum“ definované už na začiatku 5. storočia svätým Augus-

tínom z Hippo.11 

Práve tieto fundamenty – právo slobodne poznávať a kriticky 

hodnotiť, prostredníctvom uvedeného dialógu s Agarénmi (Saracénmi) 

odovzdáva aj svätý Konštantín Filozof svojim žiakom. To, že semeno 

padlo do živnej pôdy dokazuje opäť ruská literatúra. Ako prvý mne 

                                                 
11  K otázke chápania slobody pozri kapitolu „Hledání nové slobody“. ŠPIDLÍK, Ruská 

idea, s. 25-34. 
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známy Fjodor Michailovič Dostojevský v novele Veľký inkvizítor, vlože-

nej ako integrálna súčasť do románu Bratia Karamazovci, po ňom ďalší, 

najmä ruskí myslitelia, zahŕňaní pod označenie „Ruská idealistická filo-

zofia konca 19. a začiatku 20. storočia“. Príbeh Veľkého inkvizítora je 

vlastne príbehom druhého príchodu Krista do Španielska v časoch in-

kvizície. Rozpráva ho jeden z hrdinov románu, intelektuál a socialista- 

Ivan Karamazov. Hlavný monológ textu rozpráva sám Veľký inkvizítor. 

Polemický osteň v tejto poviedke však nie je obrátený proti moslimom, 

ale proti západnej latinskej cirkvi, či západnej, alebo vôbec modernej 

konzumnej spoločnosti, ktorá slobodu a hlbokosť poznania (Evanjelia) 

nahradila strnulosťou svojich rituálov. Kritické myslenie zasýtením bio-

logických potrieb. Slovami Evanjelia, podľahla pokušeniu Krista na púšti 

a osobnú slobodu nahradila chlebom každodenným. Veľký Inkvizítor 

vyčíta Kristovi: „Ale ty si nechcel zbaviť človeka slobody a odmietol si návrh (pre-

meniť kamene na chlieb), lebo aká je to sloboda, usudzoval si, ak je poslušnosť 

kúpená za chlieb.“ Zrieknutie sa slobody v prospech každodenného pachte-

nia (v ŽK je použité slovo паxoтъ, Ratkoš ho preložil raz ako žiadostivosť 

a raz ako zmyselnosť) po materiálnom blahu, je tu teda veľmi podobné 

chápaniu Boha u moslimov. Nuž a na záver tejto krátkej analýzy už iba 

dodávam, že je tu opäť, v kontexte príbehu, prítomný aj Satan, opozitum 

Krista. Práve on totiž ponúka človeku uspokojenie jeho žiadostivosti 

a vášní výmenou za cenu najvyššiu – jeho dušu. Ako ukážem nižšie, 

práve toto je dôvod striktného odmietnutia moslimského učenia Kon-

štantínom Filozofom. 

Po tomto vstupe prichádzajú islamskí učenci k jadru učenej diš-

puty – k problému Najsvätejšej Trojice. 

 

Fragment 3 (ŽK 6, 26 – 32). 

 

„Potom sa ho opýtali znova: Ako to, keď je Boh jeden, vy slávite ho 

v troch? Odpovedz, ak vieš. Lebo ho nazývate Otcom, Synom i Duchom: To, ak to 

takto hovoríte, tak i ženu jemu dajte, aby sa z neho splodili mnohí bohovia. Na to 

Filozof odpovedal: Nehovorte také neúctivé rúhanie. Lebo my sme sa dobre naučili 

od prorokov, od otcov a učiteľov sláviť Trojicu: Otca i Slovo i Ducha – tri hypostázy 

(svojbytosti) v Jednom bytí. Slovo toto vtelilo sa v Panne a narodilo sa, pre naše 
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spasenie, ako svedčí aj Mohamed, váš prorok, keď napísal: Poslali sme Ducha nášho 

k panne a zapáčilo sa nám, aby porodila (Alkorán, súra 19, 17). Od neho vám 

padávam dôkaz o Trojici.“ 

 

Ako som už naznačil, i tentoraz nastolená téma – Najsvätejšia 

Trojica – je akýmsi myšlienkovým konektorom, ktorý prepája „hádanie 

sa“ s moslimami v kompozičnom pláne autora ŽK s ďalším „hádaním 

sa“ so Židmi. Nie inak je to aj s mariánskou podtémou, ktorá premosťuje 

obe diskusie a v prípade prvej z nich slúži ako hlavný argument, ktorým 

Filozof poráža svojich oponentov. K technike tejto porážky treba azda 

dodať len to, že podobne ako v prípade využitia proroka Izaiáša i v prí-

pade Panny Márie na to svätý Konštantín Filozof používa spoločné fun-

damentálne pramene kresťanstva i islamu (starozákonnú i novozákonnú 

tradíciu – prorokov, otcov i učiteľov). Tento raz sa však odvolal aj 

priamo na ich svätú knihu Korán. Jej autorom je sám prorok islamskej 

viery Mohamed. 

Ako je všeobecne známe, v Koráne sa nachádza mnoho pasáží 

o Panne Márii. Možno dokonca povedať, že viac ako je to v jednotlivých 

kanonických evanjeliách. Moslimovia na základe Koránu, na rozdiel od 

židov, uznávajú Nepoškvrnené počatie Panny Márie (Immaculata Conceptio 

Beatae Virginis Mariae), inak povedané, vyňatie Márie z dedičného hrie-

chu.12 A tu je aj jadro a podstata sylogistickej argumentácie svätého Kon-

štantína Filozofa. Keďže moslimovia uznávajú toto, znamená to, že 

uznávajú aj jej Syna (Logos / Slovo), ktorý sa v Márii „počal z Ducha Svä-

tého.“ Moslimskí mudrci, znalí základov aristotelovskej logiky, si správ-

nosti argumentácie Konštantína museli byť vedomí. Podľa výkladu Filo-

zofa ich prorok uznával nielen Nepoškvrnené počatie Panny Márie, ale 

aj Najsvätejšiu Trojicu.13 Takýto výklad však bol pre nich neprijateľný. 

                                                 
12  SHEEN, Fulton J. The World´s First Love. New York - London - Toronto : McGraw-

Hill Book Company, 1952, 285 s. (tu s. 206-209). 
13  Učenie o Najsvätejšej Trojici v ŽK aj v Živote Metoda (ďalej ŽM) zohráva veľmi vý-

znamné miesto. Podobne u ich žiakov. Tradičná náuka o Najsvätejšej Trojici sa stane 
dokonca bezprostredným dôvodom na vyhnanie učeníkov svätých Konštantína a Me-
toda z Veľkej Moravy. Pozri HOMZA, Martin. Spor o Filioque ako priama príčina 
vyhnania žiakov svätého Konštantína (Cyrila) a Metoda z Veľkej Moravy. In Byzanti-
noslovaca, roč. 5 (=Zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej, ed.: Martin Hurbanič 
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Z tohto dôvodu rýchlo zmenili tému svojej diskusie. Prinajmenšom 

podľa podania, o ktorom referuje autor ŽK. 

 

Fragment 4 (ŽK 6, 33 – 39). 

 

„Ak je to tak, ako hovoríš, hosť, a ak Kristus, je vaším Bohom, prečo 

nerobíte tak, ako káže? Lebo v evanjeliových knihách je napísané: Modliť sa za 

nepriateľov a dobre činiť tým, čo vás nenávidia i čo vás prenasledujú a líce nastaviť 

tým, čo vás bijú (Luk. 7, 27 – 29; Mat. 5, 44). Vy však nie tak, ale zbrane ostríte 

na tých, čo vám tak robia. Filozof na to odpovedal: Ak sú v zákone dva príkazy, 

kto ich plní, či ten, čo zachováva jeden, alebo ten, čo oba. Oni mu odpovedali: Ten, 

čo oba. Filozof na to odpovedal: Boh povedal: Modlite sa za tých, čo vás hania (Luk. 

6, 28). Ten istý znovu povedal: Nikto nemôže väčšmi milovať ako keď dušu položí 

za priateľov (Ján, 15, 13). Pre priateľov my to robíme, aby so zajatím tela nebola 

zajatá ich duša.“ 

Pre pochopenie témy tohto článku je analýza fragmentu č. 4 

rozhodujúca. Argumentácia svätého Konštantína na otázku, prečo kres-

ťania vedú vojny, keď Kristus nabáda odpúšťať svojim nepriateľom je 

jednou z klasických otázok kresťanskej náuky i morálky. Cirkevní otco-

via na čele so svätým Augustínom sa pokúšali podať jej uspokojivé vy-

svetlenie. V stopách ich odkazu kráčal aj svätý Konštantín Filozof. Tak 

ako v predchádzajúcich dialógoch i pri vysvetlení svojho chápania tejto 

                                                 
et al.). Bratislava : Byzantologický seminár A. Avenaria, 2014, s. 116-122. Podobne je 
význam symbolov (troch hypostáz) umne zahrnutý aj v systéme „zjavených“ slovan-
ských písmen, známych pod menom glagolica. Ide napríklad o grafémy „i“ a „s“, ktoré 
sú tvorené prienikom rovnoramenného trojuholníka s kruhom. Písmeno „i“ má tro-
juholník základňu hore a kruh je dole; pri písmene „s“ má trojuholník základňu dole 
a kruh hore. Kombinácia písmen „i“ a „s“ v horizontálnej línii vytvára skratku slova 
„Isus“ teda Ježiš. Je to však aj grafické znázornenie centrálnej dogmy kresťanstva 
o Kristovom Bohočlovečenstve. Vertikálny prienik oboch písmen ľudského i bož-
ského princípu vytvára hexagram – Božie meno „pozostávajúce zo štyroch písmen 
JHVH (tetragramaton)“. Pozri BIEDERMANN, Hans. Lexikón symbolov. Bratislava : 
Obzor, 1992, 373 s. (tu s. 90). Pozoruhodným stvárnením Najsvätejšej Trojice je aj 
ikona Najsvätejšej Trojice od Andreja Rubľova, ktorá nie celkom náhodou vznikla 
v Kláštore Najsvätejšej Trojice, ktorý založil jej veľký vyznávač svätý Sergej Radonež-
ský. V príkladoch rozvíjania tejto témy v slovanskom svete by sa dalo pokračovať 
prakticky donekonečna. Pozri kapitolu „Přitahování do trojičního života, in ŠPIDLÍK, 
Ruská idea, s. 53-60. 
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problematiky, „pravdy“ o dôvodoch kresťanských vojen postupuje 

podľa zásad rétoriky a logiky, ktorých bol nakoniec aj učiteľom. Jeho vy-

svetlenie tentoraz spočívalo na paralele o zákone s dvoma príkazmi 

a o tom, kto lepšie plní tento zákon – ten, ktorý plní jeden jeho príkaz, 

alebo ten, ktorý oba. V podstate nejde o nič iné ako o popísanie pojmu 

„kresťanská vojna“ v jeho komplexnosti, teda oboch jeho atribútoch, 

nielen v jednom, ako to urobili agarénski (saracénski) mudrci. Jasné a jed-

noznačné definovanie pojmov je v kresťanstve, na rozdiel od islamu, 

morálnym imperatívom daným priamo Ježišovým výrokom: „Vaša reč 

nech je: Áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.“ (Mt 5, 37). Se-

baobetovanie kresťana vo vojne za (spásu) duší svojich priateľov (blíž-

nych) je teda dôvodom prečo kresťania nielen smú, ale musia viesť vojnu 

proti „saracénskej zlobe“, ako náuku Mohameda na inom mieste (ŽK 11, 

21) označil jeho autor. 

Jednoznačnosť a jasnosť kresťanských termínov je vlastným 

predmetom iného slávneho spisu slovanskej filozofie známeho pod ná-

zvom Tri rozhovory o vojne, pokroku a konci svetových dejín, ktorého autorom 

je Vladimír Sergejevič Solovjov. Je to vôbec posledný text veľkého rus-

kého filozofa, ktorého apendixom je slávna Krátka legenda o Antikristovi. 

Solovjov ho dopísal na Veľkú noc v roku 1900. O niekoľko mesiacov po 

jeho dopísaní zomrel. Podobne ako v prípade ŽK aj v prípade tohto textu 

ide o akýsi myšlienkový testament autora, ktorý zahŕňa jeho najdôležitej-

šie myšlienky. O zmysluplnosti, či nezmysluplnosti vojny sa tu hneď 

v prvom rozhovore (polemike, „hádaní sa“) rozprávajú alegorické po-

stavy stelesňujúce dobovú ruskú elitu, to jest Knieža, Politik, Pán Z., 

Dáma a Generál. Každý z nich prezentuje vlastný postoj k tejto téme. 

Najbližšie k postojom svätého Konštantína Filozofa v téme vojny má ale 

Generál a Pán Z. Obaja totiž odmietajú pacifizmus ako prejav falošnej 

morálky. Prvý z konzervatívneho pohľadu tradície svätého ruského kres-

ťanského vojska; druhý ide ešte ďalej a vo svojich vstupoch do jednotli-

vých dialógov demaskuje „falošné dobro“, ktoré sa zaodieva do podoby 

humanizmu, morálky nadradenej nad kresťanskú vieru, alebo slovami 
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Françoa Rouleaua, upozorňuje na „zlo, ktoré nad bytie kladie život“.14 

Vladimír Solovjov je v mnohých ohľadoch spolu s Georgeom Orwellom 

pokladaný za jedného z hlavných prediktorov vývoja ľudstva v 20. a 21. 

storočí. Solovjov vo svojom poslednom diele okrem iného predpovedá 

slobodomurárske zjednotenie Európy okolo roku 2000, pád Ruska, vpád 

Mongolov a následné zjednotenie sveta pod vládou celosvetového cisára 

(Antikrista). Z hľadiska analyzovanej témy je načim spomenúť ešte 

jednu vetu z jeho úvodu k Trom rozhovorom: „Zdá sa mi, že úspech panmon-

golizmu bude dopredu zjednodušený úporným a vyčerpávajúcim bojom, ktorý budú 

musieť podstúpiť niektoré európske štáty proti prebudiacemu sa islamu v západnej 

Ázii a severnej i strednej Afrike.“15  

Pán Z. z Troch rozhovorov a svätý Konštantín Filozof zo ŽK teda 

majú spoločné najmä nadčasovosť presadzovania nedvojzmyselnosti ter-

mínov a v nich obsiahnutých obsahov. V tomto duchu tiež Filozof do-

končuje svoju dišputu s moslimskými mudrcmi. 

 

Fragment 5 (ŽK 6, 40 – 46): 

 

„A zasa hovorili: Kristus dal daň za seba aj za iných, prečo vy nerobíte 

to isté? A ak už (vy) ju (dávať) za seba bránite, prečo nedávate daň za svojich 

bratov a druhov aspoň tomu tak veľkému a silnému izmaelitskému národu? Málo 

prosíme, iba po jednej zlatke, a dokiaľ bude trvať tento svet, zachováme medzi sebou 

pokoj ako nikto iný. Filozof však odpovedal: Ak niekto chodí v šľapajach (svojho) 

učiteľa a chce v týchto šľapajach chodiť, čo aj on, a druhý, ktorého stretol, odvracia 

                                                 
14  ROULEAU, François. Tři rozhovory o válce, pokroku a konci světových dějin obsahující Krátkou 

legendu o Antikristu a několik menších přiložených statí. Praha : Zvon, 1997, 231 s. (tu s. 14): 
„... v souvislosti s válkou, politikou a náboženstvím filosof kritizuje zásadní chybu, jež 
postihuje vládnoucí novověkou filosofii: nerozlišení mezi bytím a životem. Když se 
bytí zamění za život, stává se ze života vrcholná hodnota: pacifismus a odmítání války 
se stávají absolutními, kdežto ve skutečnosti důvody k životu platí víc než život sám. 
Tato první degradace vede k dalším v jiných oblastech: politika ztrácí cenu, stává se 
něčím trapným a nakonec pro křesťana nemožným. Znetvořuje se tím také nábožen-
ství, protože se směšuje s odmítáním skutečného světa: stává se právě tím čistě huma-
nistickým spiritualismem bez transcendence, jak to navrhuje Antikrist. Kruh se tak 
uzavírá: ve jménu vtěleného Krista se káže náboženství bez Vtělení. Ve jménu Krista 
a evangelia se káže odmítání díla Stvořitelova,“  

15  SOLOVJEV, Tři rozhovory, s. 25. 
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ho, či mu je priateľ alebo nepriateľ? Odpovedali: Nepriateľ. Filozof vravel ďalej: Keď 

Kristus dával daň, aké cisárstvo bolo, izmaelitské a či rímske? Odpovedali však: 

rímske. On na to: Nepatrí sa nám vyčítať, lebo Rimanom všetci dávame daň.“ 

 

Téma záverečnej časti rozhovoru sa týka legitimity tradície 

a budúcnosti kresťanstva všeobecne, slovanského kresťanstva však ob-

zvlášť. Svojim obsahom je teda opäť nadčasová. V mnohom tiež presa-

huje rámec tohto článku. Smeruje totiž priamo k základom cyrilo-metod-

ského kultúrneho odkazu. Nie je žiadnym tajomstvom, že 99 percent zo 

všetkých vysvetlení, ktoré doteraz historická, či literárna veda, ale aj jazy-

koveda, ba i teológia podali, dostatočne racionálne nezdôvodňuje zá-

kladnú otázku cyrilo-metodského diela: Prečo sa svätý Konštantín Filo-

zof vlastne rozhodol preložiť Písmo sväté do staroslovienčiny? Odpoveď 

teda musí byť iracionálna. Sám Konštantín Filozof ju definoval vo svo-

jom Proglase (Predhovoru), k prekladu Písma svätého do staroslovienčiny:  

 

„Lebo kto totiž prijme tieto písmená, /   tomu sám Kristus svoju múdrosť 

vyjaví /  a vaše duše písmenami posilní /   i skrze apoštolov, skrze prorokov. / 

Pretože tí, čo hovoria ich slovami, // i nepriateľa budú schopní zahubiť, / víťazstvo 

dobré svojmu Bohu prinesú...“ 

 

Ako prvý ju dešifroval veľký ruský sémantik a lingvista Vladi-

mír Toporov. Zjednodušiť ju možno do témy: „Slovania národ Slova“.16 

V tomto zmysle sú však Slovania nielen národ predurčený pochopiť 

pravý obsah Kristovho evanjelia, ale aj jedinými dedičmi Ríma. Práve 

v tomto a nie inom duchu uvedenú myšlienku spracoval aj prvý slovan-

ský kyjevský metropolita Ilarion17 za vlády kniežaťa Jaroslava Múdreho, 

keď v polovici 11. storočia Kyjevu a tým aj Rusi prisúdil dedičstvo Jeru-

zalema a druhého Ríma – cisárskeho Konštantínopolu. Ešte neskôr, 

v roku 1523, alebo 1524? Moskve úlohu tretieho, posledného Ríma, po-

                                                 
16  TOPOROV, Svjatosť i svjatyje, s. 19-67. Po slovensky Tenže, Slovo a premúdrosť. In 

Proglas, roč. 13 a roč. 14-15, 2002 a 2004, s. 2-14 a s. 3-13. 
17  Slovo o zakone i blagodati Ilariona. Ed.: Aleksandr M. Moldovan. Kiev : Naukova dumka, 

1984, 238 s.  
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sledného útočiska predapokalyptického kresťanstva, určil mních Jelea-

zarovho kláštora v Pskove Filofej.18 Nuž a v tomto duchu je nakoniec 

potrebné riešiť rébus, ktorý zadal svätý slovanský apoštol islamským mu-

drcom vo svojej poslednej odpovedi. 

Nadradenosť kresťanstva nad vierou Mohameda nakoniec ešte 

umocnil podobenstvom o človeku, ktorý si nabral do nádoby vodu 

z mora a pýšil sa s ňou ako jedinečnou do chvíle, kým ho neusvedčil iný 

človek tým, že jeho ľudia (kresťania) majú takej vody more. Rétorická 

elipsa svätého Konštantína Filozofa z poslednej „hádky“ s moslimami 

o tom kto bude kráčať v šľapajach svojho učiteľa a komu bude potrebné 

platiť v budúcnosti daň, podobne ako i všetky jeho predchádzajúce, 

v podstate dosť drsné odsúdenia islamu, však nezostali nepochopené 

jeho stúpencami. A to je podľa všetkého aj dôvod prečo sa svätého Kon-

štantína Filozofa neskôr, podľa rozprávania ŽK, neúspešne pokúsili zba-

viť otrávením. 

Záverom treba už len povedať, že hoci autorstvo ŽK asi nikdy 

nezostane odhalené, jasnou zostáva intenčná skupina, ktorej bolo toto 

dielo určené, i úmysel, pre ktoré bolo napísané. Ako bolo v príspevku 

ukázané, viac ako historická hodnota tohto diela bola a navždy zostane 

vážená jeho myšlienková hodnota, ktorá našla, nachádzala, nachádza 

a bude nachádzať nielen svoju novú recepciu a percepciu v jednotlivých 

centrách slovanskej vzdelanosti. Je tomu tak aj preto, že autor ŽK do 

svojich riadkov zaklial akúsi základnú myšlienkovú os, v ktorej sa má slo-

vanské myslenie pohybovať. Svojim žiakom odovzdal sumu ideí, otázok 

a odpovedí, ktoré sa ponajprv kontemplovali v kláštorných komunitách 

(slovami Alexandra Avenaria v slovanských kultúrnych interakčných 

centrách). Po desakralizácii vzdelania sa však zasa stali témami, ktoré ďa-

lej rozvíjali najdôležitejší literáti slovanského (prevažne pravoslávneho) 

sveta akými boli napríklad Nikolaj Gogoľ, Fjodor Dostojevskij, Vladimír 

Solovjov, v nedávnej minulosti napríklad Milorad Pavić a iní. Týmto sa 

nielen preukázala stále aktuálna hodnota myšlienok svätého Konštantína 

                                                 
18  GOGOLA, Matej. Niekoľko poznámok k téze Moskovského veľkokniežatstva ako 

Tretieho Ríma v stredoveku. Translatio imperii? In Symboly a mýty národov v stredoveku 
a novoveku, vol. 1. Eds. Martin Homza - Adam Mesiarkin. Bratislava : Vydavateľstvo 
Univerzity Komenského, 2014, 190 s. (tu s. 143-158). 
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Filozofa a to nielen v 6. kapitole ŽK venovanej polemike s moslimami, 

ale aj stále rastúca potencia jeho diela ako celku. Zdá sa teda, že nie na-

darmo vo svojom Proglase vyhlásil: „Národy, ktoré nemáte radi nepriateľa / 

a hodláte zápoliť s ním tuho, / otvorte pozorne dvere rozumu, / keď ste prijali teraz 

zbraň tvrdú / ktorú kujú knihy Hospodinove, / hlavu diabla mocne potierajúce.“ 
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VPLYV RÍMSKEHO PRÁVA NA 
FORMOVANIE KONCEPCIE OKUPÁCIE 

V MEDZINÁRODNOM PRÁVE 
 

Matej Mlkvý 
 

Abstrakt: Príspevok analyzuje vplyv rímskych súkromnoprávnych koncepcií na-
dobudnutia držby a vlastníckeho práva prostredníctvom okupácie na vybrané in-
štitúty nadobudnutia štátneho územia v medzinárodnom práve verejnom. V pr-
vej časti sa príspevok venuje problematike rímskeho práva ako prameňa medzi-
národného práva verejného vo všeobecnosti, keďže zodpovedanie otázky či rím-
ske právo je alebo bolo prameňom medzinárodného práva verejného je zásadné 
pre posudzovanie možnej transpozície právnych inštitútov medzi týmito práv-
nymi odvetviami. Následne je pozornosť venovaná stručne problematike oku-
pácie v rímskom súkromnom práve s poukázaním na primárne zdroje. V posled-
nej časti sa príspevok zaoberá jednotlivými druhmi okupácie v medzinárodnom 
práve (okupácia územia nikoho, vojnová okupácia, zmluvná okupácia a anexia) 
skúmajúc historickú medzištátnu prax, právnu doktrínu ako aj najrelevantnejšiu 
judikatúru medzinárodných súdnych orgánov. 
Kľúčové slová: okupácia, anexia, rímske právo, nadobudnutie štátneho územia 
 
Abstract: Article analyses the influence of Roman private law concepts of acqu-
isition of possession and the right of property trough occupation on selected 
modes of acquiring state territory in international public law. In the first part the 
article focuses on the question whether Roman law was and is a source of inter-
national public law, since the answer to this question is vital for evaluating the 
transposition of legal institutes between both systems of law. This part is follo-
wed by a brief introduction into the theory of occupation in the Roman private 
law with reference to primary sources. In the last part various kinds of occupation 
as recognized by international public law (occupation of terra nullius, wartime 
occupation, contractual occupation, annexation) are analysed based on historical 
state practice, legal doctrine as well as on the most relevant decisions of interna-
tional judicial tribunals. 
Key words: occupation, annexation, Roman law, acquisition of state territory  
 

Úvod 

Okupácia územia v širšom slova zmysle znamená nadobudnutie 

štátneho územia jednostranne, t.j bez potreby súhlasu iného štátu. Pod 
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pojmom okupácia môžeme chápať originálny spôsob nadobudnutia no-

vého územia, ktoré netvorilo súčasť územia iného štátu (occupatio imperii),1 

nadobudnutie jednostranne a spravidla násilnou cestou územia, ktoré 

bolo pod zvrchovanosťou iného štátu (anexia), vykonávanie správy úze-

mia obsadeného počas vojny (occupatio bellica) a výnimočne aj vykonáva-

nie správy na základe súhlasného prejavu vôle okupujúceho a okupova-

ného štátu (occupatio petita). Predmetom tohto článku je skúmanie otázky, 

do akej miery ovplyvnili súkromnoprávne koncepty z rímskeho práva 

formuláciu týchto inštitútov v medzinárodnom práve verejnom. Ako 

predbežnú otázku pri výskume tejto problematiky je nutné zodpovedať, 

či rímske právo vo svojej recipovanej podobe je alebo bolo prameňom 

medzinárodného práva a ak je jeho prameňom, či je samostatným pra-

meňom per se (priamy zdroj) alebo prameňom z dôvodu, že iný prameň 

sa jeho použitia výslovne dovoláva (nepriamy zdroj). V prvej časti článku 

sa preto budeme zaoberať touto všeobecnou otázkou, pričom konkrét-

nym vplyvom na vymedzenie rôznych koncepcií okupácie sa budeme ve-

novať v druhej časti článku.  

 

1. Rímske právo ako zdroj medzinárodného práva vo stre-

doveku a novoveku 

Dnes už len veľmi výnimočne by sme sa mohli dnes stretnúť 

s koncepciou, že recipované rímske právo je priamym zdrojom medzi-

národného práva. Táto koncepcia však bola dominujúcou v stredove-

kom a novovekom západnom civilizačnom priestore a dosiahla svoj vr-

chol vo formatívnom období medzinárodného práva v 16. – 17. storočí. 

Zdrojom tejto koncepcie bola pôvodne predstava univerzálnej monar-

chie v podobe Svätej rímskej ríše, v ktorej sa na základe translatio imperii 

aplikovalo teoreticky aj rímske právo v podobe v akej bolo kodifikované 

cisárom Justiniánom. Už podľa čelných predstaviteľov prvých škôl re-

cepcie rímskeho práva glosátorov a postglosátorov bol cisár Svätej ríše 

rímskej považovaný za pána sveta (dominus mundi) vo vzťahu ku všetkým 

                                                 
1 Takto je okupácia vymedzená v Slovníku veřejného práva československého. VOCHOČ, 
Vladimír. Okupace. In HÁCHA, Emil a kol. Slovník veřejného práva československého. Zväzok 
II. Brno: Polygrafia, 1932, s. 1161.  
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jurisdikciám. Odhliadnuc od toho, že ani samotná Svätá ríša rímska ne-

bola vnútorne homogénny štát, existovali už v stredoveku štáty, ktoré 

stáli mimo ríše ako napr. Anglicko, Francúzsko, Uhorsko či Poľsko. Bar-

tolus de Saxoferrato a jeho najznámejší žiak Baldus de Ubaldis tento 

problém vyriešili tak, že cisár bol považovaný len de iure za univerzál-

neho suveréna, lebo existujú vládcovia, ktorí sa mu nepodriaďujú a sú de 

facto nezávislí. Keďže miestna obyčaj môže podľa rímskeho práva za 

určitých podmienok derogovať zákon (D. 1.3.32) a miestny zákon sa 

opiera o súhlas ľudu rovnako ako miestna obyčaj, môže nastať situácia, 

že na určitom území ľud alebo jeho zástupcovia de facto vykonávajú prá-

vomoci, ktoré de iure patria cisárovi. Platnosť týchto zákonov a obyča-

jov je však obmedzená len na určité miesto, pričom univerzálne platí re-

cipované rímske a kánonické právo ako ius commue.2  

Táto univerzalistická koncepcia sa stala predmetom kritiky 

v humanistických školách v reformačnom a postreformačnom období. 

Francisco de Vitoria (1492-1546) odvolávajúc sa na niektoré diela To-

máša Akvinského a iných právnych teoretikov poprel, že cisár je pánom 

sveta a keďže nebolo vôbec isté, že Kristus bol svetským pánom sveta, 

nie je možné pokladať ani pápeža za pána celého sveta.3 Niektorí mo-

narchovia na základe tohto teoretického zdôvodnenia začali nielen de 

facto, ale aj de iure tvrdiť, že ich imperium nie je odvodené od žiadnej 

vyššej pozemskej autority. Samotná koncepcia imperia je však odvodená 

z rímskeho práva, ktoré aj po odmietnutí idey univerzálnej monarchie 

ostalo v platnosti vo väčšine európskych štátov aspoň ako subsidiárny 

zdroj práva a stalo sa základným východiskom medzinárodného práva. 

Jeho platnosť už nebola odvodená ako pri stredovekých školách z ratio 

scripta (z titulu Justiniánskej kodifikácie) ale z ratio materiae. Podľa hu-

manistov  (najmä Alberico Gentili a Hugo Grotius) má byť každý právny 

                                                 
2 K tejto koncepcii bližšie pozri CANNING, Joseph. The Political Thought of Baldus de Ubaldis.  
Cambridge: Cambridge University Press, 1987 a KRČMÁŘ, Jan. Základy bartolovy a baldovy 

teorie mezinárodního práva soukromého.  Praha: Sborník Věd Právních a Státních 
(Bursik & Kohout), 1910. 
3 MACMILLAN, Ken. Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundation 
of Empire 1576-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 21. 
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poriadok odvodený z rozumu, pričom rímske právo bolo podľa nich naj-

perfektnejšie vyjadrenie rozumu a spravodlivosti. Podľa A. Gentiliho 

„právo, ktoré je spísané v knihách Justiniána nie je len právom štátu, ale aj právom 

národov a prírody; a s týmto posledným je tak v súlade, že aj keby ríša bola zničená, 

samotné právo sa rozptýli medzi všetky národy ľudstva. Toto právo preto stojí [t.j. 

platí] aj pre vládcov, aj keď bolo Justiniánom ustanovené pre jednotlivcov.“4 Z tohto 

dôvodu nás nemôže prekvapiť, že ani Anglicko, ktoré pomerne úzkos-

tlivo chránilo vlastné zemské právo (common law) proti vplyvu rímskeho 

práva a viacerí autori zdôrazňovali rôzne prednosti tohto práva pred prá-

vom rímskym,5 sa pri kolonizácii severnej Ameriky opieralo o právne 

koncepty odvodené z rímskeho práva. Dôvodom bolo, že na zabezpeče-

nie právneho uznania svojho panstva v severoamerických kolóniách zo 

strany ostatných štátov nemohla byť koncepcia okupácie odôvodnená 

teritoriálne obmedzeným anglickým zemským právom, ale supranacio-

nálnym právnym poriadkom, ktorý predstavovalo v tomto období rím-

ske právo.6  

 

2. Rímske právo ako zdroj medzinárodného práva 

v modernej dobe 

V priebehu 19. storočia sa namiesto iusnaturalistických škôl po-

stupne stávali vplyvnejšie historickoprávne školy. Aj keď rímske právo 

sa stalo základom pre formulovanie konceptov medzinárodného práva 

súkromného u čelného predstaviteľa nemeckej historickoprávnej školy 

von Savignyho,7 v medzinárodnom práve verejnom sa presadila škola 

právnych pozitivistov. Školy právnych pozitivistov v zásade odmietali 

                                                 
4 Ius etiam, illis perscriptum libris Iustiniani, non civitatis est tantum, sed et gentium, et naturae. Et 
aptatum sic est ad naturam universum, ut imperio extincto, et ipsum ius diu sepultum surrexerit tamen, et 
in omnes se effuderit gentis humanas. Ergo et Principibus stat: etsi est privatis conditum a Iustiniano. 
HOLLAND, T.E.: Alberici Gentilis. De iure belli libri tres. Oxford: Typographeo Clarendo-
niano, 1877, s. 16.  
5 FORTESCUE, John. De Laudibus Legum Angliae. Reprint s prekladom: CHRIMES, Stan-
ley Bertram. Sir John Fortescue. De Laudibus Legum Angliae. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1949.  
6 MACMILLAN, Ken. Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundation 
of Empire 1576-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 13-14. 
7 SAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römischen Rechts. Zväzok VIII. Berlín: 
Veit, 1849. 
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tézu, že rímske právo alebo súkromné právo vo všeobecnosti má vplyv 

na súčasné medzinárodné právo. Išlo by však o zjednodušenie, ak by sme 

tvrdili, že pozitivisti vychádzali pri riešení otázky vzťahu štátu k vlast-

nému územiu napriek tomuto spoločnému postoju z jednotnej teórie. A. 

Klášterský, ktorý je autorom hesla „Státní území“ v Slovníku verejného 

práva československého, spomína minimálne tri teoretické koncepcie pa-

nujúce vo vtedajšej medzivojnovej právnej vede. Najstaršia tzv. predme-

tová teória pokladá štátne územie za predmet štátneho panstva a vychá-

dza v zásade zo súkromnoprávnej koncepcie vlastníctva, aj keď vedome 

operovala s pojmom imperium ako náhrada za pojem dominium. 

Opačné stanovisko zaujala kvalitná (priestorová) teória, ktorá nepokla-

dala štátne územie za predmet vonkajšieho sveta štátu, ale za súčasť sa-

motného štátu. Tretia tzv. kompetenčná teória vychádzala zo snahy zba-

viť definíciu štátneho územia od neprávnických, resp. sociologických 

znakov a považovala štátne územie za súhrn tých miestnych kompetencií 

štátnych orgánov, ktoré sa vzťahujú k pravidelnému zákonodarstvu, 

súdnictvu a štátnej správe.8 Kompetenčná koncepcia sa stala základom 

aj pre normatívnu školu, ktorá pojem kompetencie nahradila pojmom 

právny poriadok.  

Spoločným znakom všetkých teórií bolo upúšťanie, aj keď 

v rôznej intenzite, od možnosti nachádzať pre medzinárodné právo ana-

lógie v súkromnom práve. Právny pozitivizmus dominujúci približne od 

tretej štvrtiny 19. storočia až do polovice 20. storočia vychádzal vo vše-

obecnosti zo stanoviska, že aplikácia rôznych druhov nadobudnutia 

vlastníctva v súkromnom práve na spôsoby nadobúdania štátneho úze-

mia je možná len za predpokladu, ak budeme považovať štátne územie 

za vlastníctvo štátu (Staatsobereigentum alebo völkerrechtliches Eigen-

tum).9 Tento názor je však podľa právnych pozitivistov už prekonaný, 

keďže je obmedzený na obdobie, kedy bolo štátne územie považované 

za vlastníctvo panovníka (patrimoniálna koncepcia štátu). Podľa G. Jel-

lineka je územie štátu pojmovou stránkou štátu ako subjektu, ktorý vládu 

                                                 
8 KALOUSEK, Vratislav. Státní území. In HÁCHA,  Emil a kol. Slovník veřejného práva 
československého. Zväzok IV. Brno: Polygrafia, 1938, s. 646.  
9 ULLMANN, Emanuel von. Völkerrecht. Tübingen: Mohr, 1908, s. 306- 307. 
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nad týmto územím neuskutočňuje na základe dominia, ale impéria.10 Moc 

nad územím je teda osobnoprávna a nie vecnoprávna (vláda nad územím 

nemôže byť oddelená od vlády nad osobami).11 

Akákoľvek analógia nadobúdania štátneho územia a nadobúda-

nia vlastníctva v súkromnom práve by teda mala byť v zásade vylúčená. 

Na nadobúdanie štátneho územia sa podľa pozitivistov vyžaduje subjek-

tívne alebo objektívne podmienený vôľový úkon smerujúci k založeniu 

štátneho panstva nad určitým územím prístupným štátnej moci alebo na 

základe úkonu vychádzajúceho z obojstranného súhlasného prejavu vôle 

medzi doterajším nositeľom územnej suverenity a nadobúdateľom sme-

rujúceho k preneseniu územnej zvrchovanosti.12 V prvom prípade ide 

o originálne nadobudnutie štátneho územia, v druhom prípade o deriva-

tívne. Nadobudnutie ktorýmkoľvek spôsobom vychádza z princípu pub-

licity a nie je podmienené originálnym alebo derivatívnym spôsobom na-

dobudnutia vlastníctva v súkromnom práve. Z tohto dôvodu Jellinek 

konštatuje, že „bylo by záslužným podnikem, kdyby učení o území státním, zba-

vené veškerých zbytků soukromnoprávních, bylo konsekventně provedeno v právu 

mezinárodním“.13  

Proti názoru právnych pozitivistov vystúpil Hersch Lau-

terpacht, ktorý vo svojom diele Pramene súkromného práva a analógie v me-

dzinárodnom práve (Private Law Sources and Analogies of International Law) 

z roku 1927 poskytuje pomerne široký zoznam konceptov a noriem zo 

súkromného práva, ktoré boli transponované do práva medzinárodného. 

Podľa Lauterpachta je napríklad medzinárodné zmluvné právo odvo-

dené od zmluvného záväzkového práva, nadobúdanie štátneho územia 

má svoj pôvod vo vecných právach, ustanovenia o zodpovednosti štátov 

sú odvodené z deliktuálneho záväzkového práva a celé inštitúty ako vy-

držanie, mandát, služobnosť, nájom a základné koncepcie medzinárod-

                                                 
10 JELLINEK, Georg. Všeobecná státověda. Praha: Jan Laichter, 1906, s. 416-417. 
11 Podľa Jellineka je štátoprávne „právo k územiu“ iba odleskom osobného práva a je teda 
právom reflexným, nie subjektívnym. JELLINEK, Georg. Všeobecná státověda. Praha: Jan 
Laichter, 1906, s. 419.  
12 ULLMANN, Emanuel von. Völkerrecht. Tübingen: Mohr, 1908, s. 301. 
13 JELLINEK, Georg. Všeobecná státověda. Praha: Jan Laichter, 1906, s. 424.  
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ného procesného práva pramenia z rímskeho práva a neskorších súk-

romnoprávnych systémov.14 Analógie medzi súkromnoprávnymi a me-

dzinárodnoprávnymi konceptmi v minulosti však v zásade neodmietali 

ani právni pozitivisti, ktorí však popierali, že by súkromné právo, resp. 

rímske právo, mohlo byť v súčasnej dobe naďalej prameňom medziná-

rodného práva.  

Spor o to, či rímske právo je jedným z prameňov medzinárod-

ného práva súvisí s otázkou, či je medzinárodné právo úplným právnym 

poriadkom alebo nie. Zástancovia pozitivistickoprávneho myslenia zas-

távali názor prvýkrát formulovaný švajčiarskym zakladateľom medziná-

rodného práva Emera de Vattela (1714-1767), že medzinárodné právo 

nie je úplným právnym poriadkom, čo spôsobuje, že štáty sú viazané len 

pravidlami, ktoré sami explicitne alebo implicitne odsúhlasili vo forme 

medzinárodnej zmluvy alebo obyčaje (non liquet). Medzinárodný tribunál 

teda na rozdiel od vnútroštátneho súdu môže podľa zástancov tejto kon-

cepcie odmietnuť rozhodnúť spor s poukazom na to, že právo je neú-

plné a neobsahuje riešenie spornej otázky s ktorou sa strany na tribunál 

obrátili. Lauterpacht koncepciu non liquet odmieta a poukazuje na zne-

nie čl. 38 Štatútu medzinárodného súdneho dvora, podľa ktorého je pra-

meňom medzinárodného práva  po medzinárodných zmluvách a medzi-

národných obyčajoch aj všeobecné zásady práva uznané civilizovanými 

národmi.15 Podľa Lauterpachta teda štatút medzinárodného súdneho 

dvora legitimoval používanie analógií zo súkromného práva, keďže pod 

                                                 
14 LESAFFER, Randall. Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and 
Acquisitive Prescription. In: The European Journal of International Law. Roč. 16, 2005, s. 27. 
Dostupné online: http://www.ejil.org/pdfs/16/1/289.pdf [cit. 30.09.2016]. 
15 Čl. 38 Štatútu medzinárodného súdneho dvoru: 
1. Dvůr, jehož úkolem je rozhodovati podle mezinárodního práva spory, které jsou mu 
předloženy, bere za podklad: 

a) mezinárodní úmluvy, ať obecné či zvláštní, stanovící pravidla výslovně uznaná 
státy ve sporu; 

b) mezinárodní zvyklost jako průkaz obecné praxe přijímané za právo; 
c) obecné zásady práva, uznané civilisovanými národy; 
d) s výhradou ustanovení článku 59 soudní rozhodnutí a nauku nejvíce kvalifiko-

vaných spisovatelů různých národů jakožto pomůcku pro určování právních 
pravidel. 

2. Toto ustanovení nepřekáží pravomoci Dvora, aby o některém sporu nerozhodoval ex 
aequo et bono, jestliže se strany o tom dohodnou. 
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všeobecnými právnymi zásadami civilizovaných národov treba chápať 

spoločné dedičstvo západných systémov súkromného práva. Tým je ap-

likácia rímskoprávnych zásad možná nie per se, ale len nepriamo ako 

zdroj právnych zásad civilizovaných národov. Prax medzinárodných sú-

dov, ktoré vo svojich rozsudkoch použili napr. pojem terra nullius, ktorý 

je odvodený z rímskeho práva nasvedčujú tomu, že Lauterpachtov po-

stoj je správny a rímske právo je stále aplikovateľné v medzinárodnom 

práve prostredníctvom princípov, ktoré recipovali „civilizované“ národy. 

 

3. Okupácia v rímskom súkromnom práve 

 Okupácia v rímskom súkromnom práve je spôsobom nadobud-

nutia držby aj vlastníckeho práva. Vo vlastnom význame slova okupácia 

(occupatio) znamená vzatie veci do držby, ktorým sa vykoná faktická vôľa 

nadobudnúť vec ako vlastnú.16 Predpokladom okupácie je teda mate-

riálne uchopenie (adprehensio) a spôsobilý objekt okupácie, ktorým môže 

byť vec nikoho (res nullius). Pojem veci nikoho v sebe zahŕňa aj opustenú 

vec (res derelictae), poklad (thesaurus) a niektoré ďaľšie veci.17 V užšom vý-

zname slova res nullius predstavuje vec, ktorá ešte nikdy nebola vo vlast-

níctve, ako je novovzniknutý ostrov v mori a riekach, opustené koryto 

riek (ak sú brehy ager limitatus), morský plod a divoké zviera (fera 

bestia).18 Rimania pokladali za res nullius aj res hostiles, t.j. vec patriacu ne-

priateľskému štátu alebo jeho občanom.19 Za poklad bola považovaná 

cenná vec, ktorá bola po dlhší čas skrytá v pozemku a ktorej vlastníka 

                                                 
16 HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromného práva římského. Bratislava: Právnická 
fakullta Univerzity Komenského, 1927, s. 241. 
17 REBRO, Karol - BLAHO, Peter. Rímske právo. 4. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, 
s. 266-267. 
18 Gai. 2.66. Nec tamen ea tantum, quae traditione nostra fiunt, naturali nobis ratione adquiruntur, sed 
etiam quae occupando ideo adepti erimus, quia antea nullius essent, qualia sunt omnia, quae terra mari 
caelo capiuntur. 
19 Gai. 2.69. Ea quoque, quae ex hostibus capiuntur, naturali ratione nostra fiunt. K veciam priamo 
ukoristeným od nepriateľa v boji nadobúda vlastníctvo priamo štát. Veci nepriateľov na-
chádzajúcich sa na rímskom území v dobe začatia vojny alebo cudzincov, ktprých štát nebol 
spojenecký, sa stávali majetkom toho, kto ich ako prvý okupoval. HEYROVSKÝ, Leopold. 
Dějiny a systém soukromného práva římského. Bratislava: Právnická fakullta Univerzity 
Komenského, 1927, s. 241.  
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nebolo možné vypátrať.20 Opustenou vecou bola vec, ktorej držby sa 

vlastník zbavil v úmysle prestať byť jej vlastníkom. 

 Na vzatie veci od držby bola potrebná skutočná (faktická) moc 

nad vecou spojená s vôľou dotyčného túto vec ovládať úplne pre seba 

(corpore et animo).21 Vznik držby nemohol nastať bez súčasnej prítomnosti 

oboch konštitutívnych prvkov.22 Spôsob akým osoba získa faktickú moc 

nad vecou sa mohol výrazne líšiť podľa okolností prípadu, spravidla však 

išlo o aprehensiu, t.j. skutočné uchopenie veci. Rímska jurisprudencia 

však poznala aj prípady, keď telesné pôsobenie na vec mohlo nastať aj 

bez jej fyzického uchopenia. Scaevola napr. uložil predávajúcemu povin-

nosť ukázať hranice pozemku z vyvýšeného miesta,23 čo Paulus doplnil, 

že v tomto prípade ide o nadobudnutie veci oculis et affectu (očami a úmys-

lom) a nevyžadovalo sa oplotenie, obrábanie alebo obídenie pozemku.24 

Podľa Gaia stačí odovzdanie kľúčov pred sýpkou, v ktorej sa nachádzajú 

                                                 
20 D. 41.1.31.1 Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam do-
minum non habeat: sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius sit. 
21 REBRO, Karol - BLAHO, Peter. Rímske právo. 4. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, 
s. 231., HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromného práva římského. Bratislava: 
Právnická fakullta Univerzity Komenského, 1927, s. 221. 
22 D. 41.2.3.1. Et apiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore. 
23 D. 19.1.48. Titius heres sempronii fundum septicio vendidit ita: " fundus sempronianus, quidquid 
sempronii iuris fuit, erit tibi emptus tot nummis" vacuamque possessionem tradidit neque fines eius demon-
stravit: quaeritur, an empti iudicio cogendus sit ostendere ex instrumentis hereditariis, quid iuris defunctus 
habuerit et fines ostendere. respondi id ex ea scriptura praestandum, quod sensisse intelleguntur: quod si 
non appareat, debere venditorem et instrumenta fundi et fines ostendere: hoc etenim contractui bonae fidei 
consonat. 
24 D. 41.2.1.21. Si iusserim venditorem procuratori rem tradere, cum ea in praesentia sit, videri mihi 
traditam priscus ait, idemque esse, si nummos debitorem iusserim alii dare. non est enim corpore et tactu 
necesse adprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectu argumento esse eas res, quae propter magni-
tudinem ponderis moveri non possunt, ut columnas, nam pro traditis eas haberi, si in re praesenti consenser-
int: et vina tradita videri, cum claves cellae vinariae emptori traditae fuerint. 
D. 41.2.3.1. (druhá veta). Quod autem diximus et corpore et animo adquirere nos debere possessionem, 
non utique ita accipiendum est, ut qui fundum possidere velit, omnes glebas circumambulet: sed sufficit 
quamlibet partem eius fundi introire, dum mente et cogitatione hac sit, uti totum fundum usque ad terminum 
velit possidere. 
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odovzdávané veci,25 a podľa Celza stačilo priniesť veci do domu nado-

búdateľa.26 Corpore teda neznamenalo len faktickú moc nad vecou, ale 

aj možnosť držiteľa bezprostredne na vec pôsobiť.27 

 Na vznik držby sa okrem corpore vyžadovala aj držobná vôľa 

(animus). Držobná vôľa musela pristupovať k faktickej moci a pomáhala 

často identifikovať držbu hlavne v prípadoch, keď faktická moc nebola 

jednoznačne vyjadrená.28 Existenciu či neexistenciu držobnej vôle bolo 

potrebné skúmať podľa právneho dôvodu (kauzy) nadobudnutia veci. 

Držba sa nadobúdala ak sa veci osoba zmocnila z kauzy smerujúcej k na-

dobudnutiu vlastníckeho práva (napr. kúpna zmluva, zámenná zmluva, 

darovanie, odkaz, zmocnenie sa veci bez pána). Ak sa osoba zmocnila 

veci z inej kauzy (napr. úschova, vypožičanie, mandát, nájomná zmluva, 

právne úkony smerujúce k zriadeniu užívacieho alebo požívacieho 

práva), osoba sa stala detentorom.29 V prvom prípade hovoríme o civil-

nej držbe, v druhom o detencii alebo naturálnej držbe. Zo samotného 

pojmu držba samozrejme vyplýva, že osoba môže nadobudnúť držbu aj 

bez existencie niektorého z vyššie spomenutých právnych dôvodov 

(napr. zlodej, lupič alebo nepoctivý nálezca), títo však boli len vo výrazne 

obmedzenej miere chránení v ich držbe prétorskými interdiktmi pravde-

podobne len za účelom udržania verejného poriadku.  

 Ak už raz držba podľa rímskeho súkromného práva vznikla, 

nemusela už pri svojom ďalšom trvaní obsahovať obidva prvky, keďže 

z praktických dôvodov nemožno od držiteľa požadovať, aby vec mal 

stále vo svojej fyzickej moci. Na preklenutie praktických problémov, 

ktoré by vznikli z rigídnej aplikácie princípu corpore na trvanie držby 

                                                 
25 D. 41.1.9.6 Item si quis merces in horreo repositas vendiderit, simul atque claves horrei tradiderit 
emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem. 
26 D. 41.2.18.2. Si venditorem quod emerim deponere in mea domo iusserim, possidere me certum est, 
quamquam id nemo dum attigerit: aut si vicinum mihi fundum mercato venditor in mea turre demonstret 
vacuamque se possessionem tradere dicat, non minus possidere coepi, quam si pedem finibus intulissem. 
27 BLAHO, Peter. Držba v dejinách práva. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Právnická 
fakulta, 2015, s. 29. 
28 BLAHO, Peter. Držba v dejinách práva. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Právnická 
fakulta, 2015, s. 29. 
29 HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromného práva římského. Bratislava: Právnická 
fakullta Univerzity Komenského, 1927, s. 222.  
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bola prijatá v niektorých prípadoch zásada, že samotný úmysel zacho-

váva držbu (solo animo retinetur possessio). Tieto prípady zahŕňali situácie, ak 

držiteľ nebol prítomný po celý čas na pozemkoch sezónnej povahy (pas-

tviny, lúky), ak sa vec stala prechodne nedostupnou (napr. holuby, ktoré 

vyleteli z holubníka) alebo keď si držiteľ hneď nevedel spomenúť, kde 

nechal vec.30 Vo všetkých uvedených prípadoch rímske právo nepredpo-

kladalo zánik držby, lebo existoval predpoklad, že sa vlastník k veci vráti 

alebo že má vec na dosah či že sa vec nájde.  

 V iných prípadoch však odpadnutie prvku corpore spôsobilo aj 

zánik držby veci ako napr. pri trvalej strate veci. Dôvod na základe kto-

rého došlo k strate bol právne irelevantný a k strate došlo dokonca aj 

vtedy, ak držiteľ vedel, kde sa vec nachádza, ale nemohol na ňu telesne 

pôsobiť. Osobitný režim zániku držby mali otroci na úteku (servus fugiti-

vus), pri ktorých držba zanikla až v momente, keď sa ich niekto tretí 

zmocnil31 a pri pozemkoch, kde držba zanikla až vtedy, keď sa držiteľ 

o strate držby dozvedel alebo sa márne pokúsil získať pozemok naspäť 

pod svoju moc.32 Strata držby len prostredníctvom úmyslu, ktorý však 

musel byť prejavený (napr. trvalá neprítomnosť alebo trvalé zanedbáva-

nie veci) sa presadila až v justiniánskom práve. Držba zanikala aj súčas-

ným odpadnutím oboch konštitutívnych prvkoch v prípade opustenia 

veci (derelictio), odovzdania veci inému (traditio) a pri zániku subjektu 

(smrť držiteľa), keďže v klasickom rímskom práve bola držba len faktic-

kým stavom a nie subjektívnym právom, ktoré by bolo spôsobilé pre-

chodu na dedičov, resp. odkazovníkov.   

Okupácia ako originálna forma nadobudnutia štátneho územia  

Okupácia patrí popri cesii, prírastku, anexii a vydržaní medzi 

päť základných foriem nadobudnutia štátneho územia v medzinárod-

nom práve. Okupácia v tomto zmysle znamená len okupáciu územia ne-

nachádzajúceho sa pod mocou žiadneho štátu, zatiaľ čo jednostranné 

                                                 
30 BLAHO, Peter. Držba v dejinách práva. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Právnická 
fakulta, 2015, s. 30. 
31 REBRO, Karol - BLAHO, Peter. Rímske právo. 4. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, 
s. 238. 
32 HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromného práva římského. Bratislava: Právnická 
fakullta Univerzity Komenského, 1927, s. 224. 
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začlenenie územia nad ktorým iný štát vykonával svoju suverénnu moc 

je označované pojmom anexia. Doktrína okupácie v medzinárodnom 

práve sa dynamicky rozvíjala najmä v súvislosti s kolonizáciou južnej 

a najmä severnej Ameriky od 15. a 16. storočia.  Jednotlivé štáty, pokiaľ 

chceli, aby určité územie v novom svete bolo uznané aj ostatnými štátmi, 

sa nemohli pri okupácii určitého územia opierať o vnútroštátne doktríny 

(napr. feudálne léna), ale bolo potrebné demonštrovať okupáciu podľa 

rímskeho práva ako vtedajšieho supranacionálneho právneho poriadku. 

Tieto sa opierali prevažne o 41. knihu Digest a 2. knihu Inštitúcií, išlo 

teda o zdroje, ktoré boli známe všetkým právnikom, ktorí absolvovali 

štúdium (civilného, t.j. rímskeho) práva na jednej z vtedajších európskych 

univerzít. 

Základ doktríny okupácie územia tvorí pojem terra nullius. Rím-

ske právo ako také výraz terra nullius nepozná, ale keďže na rozdiel od 

niektorých iných právnych poriadkov upravuje v zásade právny režim 

hnuteľných a nehnuteľných vecí rovnako, terra je subsumovateľná pod 

pojem res. Z tohto dôvodu sa ustanovenia o veci nikoho dajú aplikovať 

aj na ustanovenia o zemi nikoho.33 Keďže na nadobudnutie určitého úze-

mia okupáciou sa vyžadoval vznik držby, aj v medzinárodnom práve sa 

vyžadovali oba konštitutívne prvky - corpus a animus. Na základe pápež-

skej buly Inter caetera (1493) získali španielski králi právo hľadať a nachá-

dzať vzdialené ostrovy a pevniny, ktoré doteraz neboli známe a objavené 

inými (qui dudum animo proposueratis aliquas insulas et terras firmas, remotas et 

incognitas ac per alios hactenus non repertas, querere et invenire) a ktoré neboli 

v reálnej držbe žiadneho kresťanského kráľa alebo panovníka od roku 

1493 (per alium regem aut principem Christianum non fuerint actualiter possesse 

usque ad diem nativitatis domini nostri Jhesu Christi proxime preteritum a quo incipit 

annus presens millesimus quadringentesimus nonagesimus tertius).34 Uvedená bula 

mohla založiť animus španielskych kráľov vo vzťahu k novoobjaveným 

územiam na západe, ale na okupáciu sa vyžadoval aj prvok corpus. Túto 

                                                 
33 K tomu bližšie pozri FITZMAURICE, Andrew. Sovereignty, Property and Empire, 1500–
2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 52-58. 
34 Dostupné online: https://la.wikisource.org/wiki/Inter_cae-
tera_(quarto_nonas_Maii_1493) [cit. 30.09.2016]. 
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skutočnosť využili iné európske kolonizujúce veľmoci a vzniesli nárok 

na územia, ktoré neboli reálne držané Španielmi. 

Vhodnú ilustráciu v tomto smere nám poskytujú anglické vý-

sadné listiny, resp. patenty (letters patent) zo 16. a 17. storočia oprávňujúce 

adresátov v mene anglickej koruny zabrať územia, ktoré boli v listinách 

uvedené. Tieto mali dve funkcie - jednak určovali vzťah držiteľa pôdy 

ku korune ako suzeréna dovnútra štátu (keďže podľa doteraz platnej 

doktríny je všetka pôda v Anglicku vlastnená Korunou, ktorá ju prene-

cháva iným prostredníctvom odovzdania lén) a jednak určovali vzťah 

územia k ostatným štátom. Štandardne boli počas vlády poslednej tudo-

rovskej panovníčky Alžbety I. (1558-1603) adresáti uvedených listín 

oprávnení nachádzať, hľadať a navštevovať tie vzdialené, pohanské a 

barbarské zeme, krajiny a územia, ktoré neboli v reálnej držbe žiadneho 

kresťanského panovníka  alebo obývané kresťanským ľudom (discover, 

search, find out, and view such remote, heathen and barbarous lands, countries, and 

territories, not actually possessed by any Christian prince, nor inhabited by Christian 

people).35 V bermudskom patente z roku 1615 bol adresát patentu opráv-

nený okupovať Bermudy, lebo v tom čase neboli reálne držané Špa-

nielmi. Patent bol udelený napriek tomu, že Španieli ostrov, resp. ostrovy 

poznali a mali pravdepodobne aj držobnú vôľu, ale nechali ich neobýva-

nými a teda neokupovanými. Nemožnosť nadobudnutia držby len pro-

stredníctvom držobnej vôle (animus) bola potvrdená aj v neskoršej an-

glickej praxi z tohto obdobia (patent Newfoundlandskej spoločnosti 

z roku 1610 a Novoanglický patent z roku 1620). Novoanglický patent 

taktiež potvrdil, že osoby, ktoré nemajú poverenie od držiteľa imperia 

nemôžu nadobudnúť držbu ani pri naplnení oboch konštitutívnych prv-

kov držby (corpus a animus) a tieto územia môžu byť okupované anglic-

kými držiteľmi patentov.36  

Praktický problém pri splnení prvku corpore však v kontexte 

kolonizácie severnej Ameriky vrátane karibskej oblasti spôsoboval najmä 

rozsah držaného a teda okupovaného územia. Rímske súkromné právo 

                                                 
35 MACMILLAN, Ken. Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundation 
of Empire 1576-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 107. 
36 MACMILLAN, Ken. Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundation 
of Empire 1576-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 111.  
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ako bolo uvedené vyššie nevyžadovalo v každom prípade fyzické držanie 

celej veci. Krištof Kolumbus vyhlásil pri vylodení na dnes nie presne ur-

čenom ostrove San Salvador v súostroví Bahám na pevnine pred sved-

kami vrátane kapitánov dvoch sprievodných lodí a pred súdnym úradní-

kom, že sú svedkami, že berie ostrov pre svojich pánov kráľa a kráľovnú 

a že robí potrebné vyhlásenia.37 Portugalskí moreplavci dostali inštruk-

ciu, aby v prípade objavu nového územia vykonali uchopenie držby pre 

panovníkov pred čo najväčším počtom svedkov a verejným notárom a to 

okrem samotného vyhlásenia aj prostredníctvom zoťatia stromov a ko-

nárov, kopaním a ak to bolo možné aj postavením malej budovy.38 Gil-

bert pri vylodení sa v Newfoundlande najprv zvolal všetkých anglických 

a cudzích obchodníkov a pánov, na čo im bolo prečítané a preložené 

poverenie od kráľovnej. Následne Gilbert vyhlásil, že majú považovať 

územie za patriace anglickej kráľovnej a že on je oprávnený v jej mene 

držať a užívať územie a promulgovať zákony na spravovanie daného 

územia. Po zložení sľubu poslušnosti zhromaždenými bol neďaleko 

miesta zhromaždenia umiestnený na drevený stĺp anglický erb vygravíro-

vaný do olova.39  

Neskoršie patenty už presnejšie vymedzovali územie, ktoré boli 

držitelia patentov oprávnení okupovať, čím boli bližšie špecifikované 

hranice. Je sporným do akej miery malo v anglickej praxi význam umies-

tnenie rôznych plakiet a krížov so štátnym znakom na nadobudnutie úze-

mia. Aj keď by sa dali analogicky aplikovať príslušné ustanovenia o na-

dobudnutí držby veci prostredníctvom symbolického úkonu, adresáti pa-

tentov boli na odstránenie akýchkoľvek pochybností vyzvaní, aby úze-

mie mali, držali, okupovali a užívali (have, hold, occupy and enjoy) a aby uve-

dené územia obývali a na nich zostali, aby na nich zriadili budovy a opev-

nenia (inhabit and remain there, to built nad fortify).40 

                                                 
37 GREENBLATT, Stephen. Marvelous Possessions. Wonders of the New World. Chicago: Uni-
versity of Chicago, 1991, s. 55.  
38 KELLER, Arthur. Creation of Rights of Sovereignty through Symbolic Acts, 1400-1800. New 
York: AMS Press, 1967, s. 39-40. 
39 MACMILLAN, Ken. Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundation 
of Empire 1576-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 112.  
40 MACMILLAN,Ken. Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundation 
of Empire 1576-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 115.  
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Iusnaturalistické školy rímskeho práva uvedené koncepcie 

úplne neodmietli, ale modifikovali. Hugo Grotius aj keď nevyvrátil v pri-

ncípe koncepciu územia nikoho vo svojom diele Sloboda morí uviedol, 

že karibské ostrovy neboli zemou nikoho, lebo boli v držbe miestnych 

vládcov. Aj keď sú títo vládcovia podľa Grotia sčasti modloslužobníci 

a sčasti moslimovania, táto skutočnosť nevylučovala ich právo na držbu, 

keďže držba sa ani podľa Tomáša Akvinského nedala nadobudnúť skrze 

milosť.41 Hugo Grotius a najmä Emer de Vattel nepokladali ani spomí-

nané symbolické úkony uchopenia držby ako prečítanie vyhlásenia, za-

nechanie nápisu, postavenie stĺpu či kríža, jednoduché oboplávanie os-

trova alebo len objavenie nejakého územia za úkony zakladajúce držbu. 

Vattel vychádza, podobne ako starší právnici, z koncepcie reálnej držby 

(possession réelle), ale podľa Vattela právo národov uzná len vtedy vlastníc-

tvo a suverenitu národa nad neokupovaným územím, keď národ je v re-

álnej držbe, keď na ňom zriadi osadu alebo ho inak reálne užíva.42 Sym-

bolické úkony ako zanechanie určitých pamätníkov na označenie ucho-

penia držby (quelque Monument pour marquer leur prise de possession) nazýva 

márnymi ceremóniami (vaine Cérémonie), ktorým nepripisuje nadobudnu-

tie držby. 43    

Uvedené názory sa stali aj základom pre formulovanie moder-

nej teórie okupácie v 19. storočí. Na okupáciu sa podľa väčšiny autorov 

vyžaduje efektívna okupácia, teda vykonanie takých úkonov, ktoré majú 

vzťah k založeniu a trvalému udržaniu štátnej výsosti and určitým 

územím. Medzi tieto úkony patrí predovšetkým organizácia a zabezpe-

čenie pôsobenia štátnych orgán pre vládu, justíciu a správu, ale napr. aj 

spevnenie pobrežia, výstavba pevností, položenie ciest a vôbec zriadenie 

                                                 
41 ARMITAGE, David. Grotius & the Freedom of the Seas. Dostupné online: http://oll.liber-
tyfund.org/pages/grotius-the-freedom-of-the-seas [cit. 30.09.2016]. 
42 Le droit des Gens ne reconnoîtra donc la propriété & Souveraineté d'une Nation, que sur les pays 
vuides, qu'elle aura occupés réellement & de fait, dans lequels elle aura formé un Etablissement, ou don’t 
elle tirera un usage actuel. VATTEL, Emer de. Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués 
à la conduit et aux affaires des Nations et des Souverains. Washington: Carnegie Institution of 
Washington, 1916, s. 194. 
43 VATTEL, Emer de. Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduit et aux 
affaires des Nations et des Souverains. Washington: Carnegie Institution of Washington, 1916, 
s. 194. 
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komunikačných prostriedkov.44 Samotné symbolické úkony ako vztýče-

nie vlajky, či vedecká alebo misionárska výprava samy o sebe na založe-

nie okupácie nepostačujú. V roku 1885 boli na berlínskej konferencii 

o Kongu prijaté generálne akty, ktoré v záujme odstránenia sporov o po-

vahu okupácie kodifikovali v tejto časti medzinárodné obyčajové právo 

do zmluvného práva. Podľa čl. 35 konžských aktov sa vyžadovala na 

okupáciu efektivita.45 Podľa medzivojnovej teórie sa na efektivitu vyža-

dovalo naplnenie jej vonkajšej stránky (ochrana pred útokmi) a vnútornej 

stránky (zabezpečenie pokoja a poriadku na území). Symbolické akty boli 

považované naďalej za neplatné, aj keď si však efektivita okupácie nevy-

žadovala hospodárske využitie zeme (agrárnu kolonizáciu). Ovládnutie 

pobrežia automaticky nezakladalo držbu aj vnútrozemia a okupácia delty 

rieky neznamenala okupáciu územia rieky po celej dĺžke.46  

Konžské akty zaviedli v čl. 34 aj dovtedy nekodifikovaný pri-

ncíp publicity, ktorý sa v zmysle týchto aktov mal vzťahovať len na af-

rické pobrežie, ale bol aplikovaný aj v iných prípadoch.47 Podľa princípu 

publicity má štát okupujúci nové územie notifikačnú povinnosť voči os-

tatným signatárskym štátom pod sankciou neplatnosti okupačného aktu. 

Podľa praxe štátov notifikácia zvyčajne predchádzala okupačnému aktu, 

ale pevná lehota nebola stanovená. Účelom notifikácie malo byť umož-

nenie ostatným štátom vzniesť voči okupačnému úkonu námietku v prí-

pade, ak by tento úkon poškodzoval ich práva.  

Po prijatí konžských aktov mohla vyvstať otázka, či vôbec je 

rímskoprávna náuka o corpore et animo držby vôbec ešte aplikovateľná 

v medzinárodnom práve, resp. či nebola vo svojej úplnosti nahradená 

                                                 
44 ULLMANN, Emanuel von. Völkerrecht. Tübingen: Mohr, 1908, s. 314. 
45 Čl. 35. Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l’obligation d’assurer, dans les terri-
toires occupés par elles, sur les côtes du Continent Africain, l’existence d’une autorité suffisante pour faire 
respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle 
serait stipulée. 
46 LISZT, Franz von - FLEISCHMANN, Max. Das Völkerrecht. Berlín: Julius Springer, 
1925, s. 159-160.  
47 Čl. 34. La Puissance qui dorénavant prendra possession d’un territoire sur les côtes du Continent 
Africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n’en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en 
acquérir, et de même, la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l’acte respectif d’une noti-
fication adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire 
valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations. 
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koncepciou efektívnej okupácie a publicity okupácie. Aj keď pozitivis-

tická právna teória proklamovala nepoužiteľnosť analógií zo súkrom-

ného práva na právo medzinárodné, Stály dvor medzinárodnej spravod-

livosti Spoločnosti národov vo svojom rozsudku vo veci právneho sta-

tusu východného Grónska z 5. apríla 1933 naznačuje opak. V uvedenom 

prípade išlo o spor medzi Dánskom a Nórskom, či dánska okupácia 

Grónska sa vzťahuje na celý ostrov, t.j. aj na neosídlené východné po-

brežie vo vzťahu ku ktorému ako na územie nikoho si Nórsko robilo 

nárok na výkon niektorých suverénnych práv. Stály dvor skonštatoval, 

že nárok na suverenitu vzniká aj pri trvajúcom prejave autority bez toho, 

aby sa opierala o zmluvný titul (napr. zmluva o cesii), ak zahŕňa dva 

prvky, ktorých existencia sa musí preukázať: úmysel a vôľa konať ako 

suverén a nejaký reálny výkon alebo manifestácia tejto autority.48 Súd 

uznal, že v tomto prípade aj keď Dánsko priamo nekolonizovalo oblasť 

východného Grónska, rozdelením Grónska na administratívne provin-

cie, reguláciou lovu a rybolov, udelením doložky najvyšších výhod fran-

cúzskym a britským občanom vo východnom Grónsku v roku 1925, vy-

slaním výprav na mapovanie a objavovanie krajiny (aj keď niektoré vý-

pravy boli súkromné) vo svojej celosti spolu s aktivitami Dánska v mi-

nulosti vo vzťahu k predmetnému územiu dostatčne odôvodňujú záver, 

že obidva konštitutívne prvky boli splnené.49  

Otázka naznačená Grotiom či územia obývané domorodými 

kmeňmi môžu byť považované za územia nikoho bola stále aktuálnou aj 

v 19. storočí. Grotius sa rozišiel s dovtedy panujúcou mienkou, že za štát 

sa môže považovať len územie obývané organizovanými civilizovanými 

národmi a nie barbarskými kmeňmi čím nadviazal na skoršie pojednania 

Vitoriu o právach domorodého obyvateľstva. Pod humanistickými 

                                                 
48 Before proceeding to consider in detail the evidence submitted to the Court, it may be well to state that a 
claim to sovereignty based not upon some particular act or title such as a treaty of cession but merely upon 
continued display of authority, involves two elements each of which must be shown to exist : the intention 
and will to act as sovcreign, and some actual exercise or display of such authority. Legal Status of Eastern 
Greenland. Judgement of April 5th, 1933, s. 45-46. Dostupné online: http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf [cit. 30.09.2016].  
49 Legal Status of Eastern Greenland. Judgement of April 5th, 1933, s. 62-63. Dostupné 
online: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf 
[cit. 30.09.2016]. 
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vplyvmi si kolonizačné mocnosti už v priebehu 19. storočia dali záležať 

na tom, aby ich okupačné akty boli formulované ako dobrovoľne uza-

tvorené zmluvy s domorodými kmeňmi. Autor hesla „okupace“ v Slov-

níku verejného práva československého V. Vochoč však okrem konšta-

tovania, že vzhľadom na okupáciu takmer všetkých obývaných častí 

sveta nemá otázka okupácie barbarských území v súčasnosti výraznejší 

význam, neodpovedá na otázku, či k nadobudnutiu územia došlo na zá-

klade týchto zmlúv alebo na základe nezávislého aktu okupácie. Podľa 

vtedajších nemeckých teoretikov medzinárodného práva F. von Liszta 

a M. Fleischmanna  však nomádske kmene, aj keď sú spravované dedič-

nými náčelníkmi nespĺňajú definíciu štátu pre potreby medzinárodného 

práva. Keďže nie sú teda subjektom medzinárodného práva, žiaden štát 

nemôže od nich nadobudnúť územie derivatívne na základe zmluvy. 

Zmluvy mali teda len dôkaznú hodnotu vo vzťahu k času, kedy nastal 

akt okupácie a okupácia týchto území aj bez zmluvy bola v zásade 

možná.50 

Opačnú mienku mal však Medzinárodný súdny dvor v porad-

nom rozhodnutí v prípade západnej Sahary z 16.10.1975, v ktorom od-

povedal inter alia na otázku valného zhromaždenia OSN, či bola západná 

Sahara v čase kolonizácie Španielskom územie nikoho (terra nullius).  Me-

dzinárodný súdny dvor v tomto prípade skonštatoval, že v roku 1884, 

keď Španielsko začalo kolonizáciu západnej Sahary bola štátna prax taká, 

že územia obývané kmeňmi alebo národmi majúce spoločenskú a poli-

tickú organizáciu neboli považované za územia nikoho. Ovládnutie úze-

mia nenastalo v týchto prípadoch podľa súdu na základe okupácie, ale na 

základe uzatvorených zmlúv s miestnymi vládcami, čím súd priznal 

týmto zmluvám konštitutívny význam. Na záver súd skonštatoval, že 

keďže Španielsko nadobudlo západnu Saharu na základe zmlúv s miest-

nymi náčelníkmi kmeňov, jeho právnym titulom nadobudnutia územia 

nebola okupácia res nullius.51  

                                                 
50 LISZT, Franz von - FLEISCHMANN, Max. Das Völkerrecht. Berlín: Julius Springer, 
1925, s. 159.  
51 Advisory Opinion on Western Sahara of 16 October 1975, s. 101. Dostupné online: 
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=5 [cit. 
30.09.2016]. 
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Anexia a vojnová okupácia 

Anexia štátneho územia predstavuje jednostranný akt, ktorým anektujúci 

štát rozširuje svoje územie o časť alebo celé územie iného štátu.52 Ak je 

pohltené územie celého štátu tak, že suverénna moc podrobeného štátu 

úplne zanikne násilne vo vojne, hovoríme o debelácii (debellatio). Na roz-

diel od okupácie v užšom zmysle slova predtsavuje anexia zabratie úze-

mia na ktorom doteraz iný štát vykonával svoju suverénnu moc. Anexia 

určitého územia nastáva vo väčšine prípadov v priebehu alebo bezpro-

stredne po vojne, aj keď vedenie vojny nie je nutným predpokladom pre 

anexiu (napr. anexia Cirkevného štátu Talianskom v roku 1885). Anexia 

bol v minulosti hlavným dôvodm vedenia vojny a bolo všeobecne uzná-

vané právo štátu násilím nadobudnúť držbu nad územím iného štátu 

(právo výboja). Keďže anexia predstavuje rovnako ako okupácia v už-

šom slova zmysle nadobudnutie územia štátu prostredníctvom nadobud-

nutia držby, vyžaduje sa prvok corpore (faktické podrobenie si územia 

cudzieho štátu) a animus (úmysel držať územie trvalo pre seba, ktorý 

musí byť navonok prejavený). Samotný animus bez corpore nemôže 

spôsobiť pričlenenie iného štátneho územia, preto napr. anexia burských 

republík Spojeným kráľovstvom počas vojny v južnej Afrike v roku 1900 

a Tripolisu a Kyreneiky Talianskom v roku 1911 počas vojny s Osman-

skou ríšou boli neúčinné až do faktického obsadenia predmetných 

území. Anexia je súčasným medzinárodným právom priamo alebo ne-

priamo zakázaná v súvislosti s imperatívom rešpektovania územnej ce-

listvosti štátov a nedotknuteľnosti ich hraníc (napr. čl. 2 Charty OSN, 

Záverečný akt Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Eu-

rópe v zásade č. III a IV.). 

Ak územie cudzieho štátu je podrobené vôli iného štátu a jeho ozbroje-

ných síl počas vojny a úmysel okupujúceho štátu smeruje k ovládaniu 

územia len do doby, kedy sa rozhodne riadnou formou o definitívnom 

právnom postavení územia (t.j. nie trvalo), nejde o anexiu, ale o vojnovú 

okupáciu (occupatio bellica). Až do konca 18. storočia sa dôsledne nerozli-

                                                 
52  VOCHOČ, Vladimír. Anekse. In HÁCHA, Emil a kol. Slovník veřejného práva českoslov-
enského. Zväzok I. Brno: Polygrafia, 1929, s. 69.  
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šovalo medzi vojnovou okupáciou a anexiou, keďže na ustanovenie no-

vej suverenity nad cudzím štátnym územím postačovala držba územia na 

základe viťaznej vojny. Od tohto obdobia sa však okupácia územia po-

važuje za akt súvisiaci s vedením vojny, ktorý sám o sebe nespôsobuje 

pričlenenie územia k okupujúcemu štátu. Legalita činov počas okupácie 

je nezávislá od legality samotnej vojny (ius in bello v. ius ad bellum). Právna 

úprava režimu na okupovanom území bola vo významnej miere kodifi-

kovaná IV. Haagskou konvenciou o zákonoch a obyčajoch vojny na zemi 

z 18.10.1907 v čl. 46-56 a Protokolom k Ženevskému dohovoru 

o ochrane civilných osôb za vojny z 12.08.1949. 

Okupujúci štát má právo v súlade s ustanoveniami svojho vnút-

roštátneho a medzinárodného práva vykonávať štátnu moc na okupova-

nom území nie ako zástupca podrobeného štátu, ale na základe samo-

statného práva vyplývajúceho z medzinárodného práva.53 Správa územia 

a účinnosť právnych noriem podrobeného štátu ostáva na okupovanom 

území zachovaná v rozsahu, ktorý je zlučiteľný so záujmami okupujú-

ceho štátu vo vzťahu k vlastným okupujúcim jednotkám a potrebám ve-

denia vojny. Obyvatelia okupovaného územia si ponechávajú svoje do-

terajšie štátne občianstvo, sú však povinní zachovávať poslušnosť (aj 

keď nie vernosť) voči okupujúcemu štátu. Príslušníci ozbrojených síl 

okupujúceho štátu v plnom rozsahu podliehajú jurisdikcii tohto štátu. 

Okupujúci štát je oprávnený  za účelom vykonávania správy využívať 

zdroje územia a preto je oprávnený vyberať na okupovanom území dane 

za cieľom pokryť potreby vojska a využívať na okupovanom území 

štátny majetok okupovaného štátu.54 Rovanké účinky má aj okupácia na 

základe dohody medzi okupovaným a okupujúcim štátom (occupatio peti-

toria). Príkladom takejto okupácie je  napr. okupácia Porúria francúz-

skymi vojskami v rokoch 1923-1924 na základe Rýnskeho dohovoru tvo-

riaceho súčasť Versaillskej mierovej zmluvy. 

 

 

                                                 
53 LISZT, Franz von - FLEISCHMANN, Max. Das Völkerrecht. Berlín: Julius Springer, 
1925, s. 490. 
54 LISZT, Franz von - FLEISCHMANN, Max. Das Völkerrecht. Berlín: Julius Springer, 
1925, s. 495-496. 
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Záver 

Rímske právo sa mohlo stať základom pre formulovanie mno-

hých inštitútov medzinárodného práva vrátane okupácie v širšom zmysle 

slova nesporne vďaka tomu, že v čase recepcie rímskeho práva prevlá-

dala v Európe patrimoniálna koncepcia štátu. Územie štátu bolo pova-

žované za vlastníctvo panovníka, čo poskytlo most na transpozíciu rôz-

nych súkromnoprávnych noriem rímskeho práva do medzinárodného 

práva verejného. Pri okupácii nového územia sa použili rímskoprávne 

koncepcie nadobudnutia vlastníctva a nadobudnutia držby prostredníc-

tvom okupácie veci nikoho. Tá vyžadovala naplnenie dvoch konštitutív-

nych prvkov - telesného pôsobenia na vec (corpore) spolu s úmyslom 

držať vec pre seba (animo). Intepretácia týchto prvkov a osobitne prvku 

corpore v kontexte nadobúdania nového územia na americkom konti-

nente výrazne ovplyvnila podobu kolonizácie týchto území a formovanie 

inštitútu okupácie v medzinárodnom práve. Aj keď v priebehu 19. sto-

ročia bola v právnej náuke pojmová analýza okupácie podľa týchto 

dvoch prvkov takmer úplne nahradené učením o efektivite a publicite, 

medzinárodné súdy opakovane v rozhodnutiach vo veci východného 

Grónska (1933) a západnej Sahary (1975) potvrdili relevanciu rímsko-

právnej teórie. Prvok animus je taktiež dôležitý na pojmové rozlíšenie 

anexie od vojnovej okupácie v medzinárodnom práve, ktoré sa z hľa-

diska pôsobenia ozbrojenej moci na okupovanom území môžu zdať byť 

rovnaké. Rímske právo je naďalej prostredníctvom princípov, ktoré boli 

z neho recipované „civilizovanými“ národmi, prameňom medzinárod-

ného práva ako nepriamy zdroj.   
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 „BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES“ – 
STREDOVEKÉ KONFLIKTY A ICH 

UROVNANIE AKO SÚKROMNÁ VOJNA 
A SÚKROMNÝ MIER? 

 
Tomáš Gábriš 

 
Abstrakt: Príspevok analyzuje otázku súkromných vojen v právnych dejinách 
Slovenska, s časovým dôrazom na roky 833 až 1301. Kým v západnej Európe 
pramene aj historiografia pracujú s konceptom súkromných vojen, tieto nemáme 
doložené ako v období veľkomoravskom, tak ani v arpádovskom Uhorsku. Na-
miesto súkromných vojne sa hovorí len o „rancor“ alebo „discordia“, a termíny 
„bellum“ alebo „guerra“ sú zasadne vyhradené vojne medzi panovníkmi, resp. me-
dzi mocenskými útvarmi na mape Európy; iba zriedka sa nimi označuje vnútroš-
tátny boj medzi oligarchami. Na druhej strane, pojem mier („pax“) sa primárne 
používa na označenie vnútroštátneho verejného poriadku, ktorý treba obnoviť 
v prípade, ak sa prejaví „rancor“ a „discordia“. Termín „pax“ teda označuje pri-
márne stav „vnútroštátny“, a to absenciu neprávosti a násilia. Samotné použitie 
násilia pritom všeobecne odsudzované nie je – môže totiž predstavovať legi-
tímny nástroj ako dosiahnuť začatie súdneho alebo arbitrážneho konania, a zá-
roveň legitímny dôkazný prostriedok (súboj), alebo opravný prostriedok (v prí-
pade prebiehajúcej súdnej exekúcie). 
Kľúčové slová: súkromná vojna, súkromný mier, riešenie sporov, násilie, stre-
dovek 
 
Abstract: The paper analyzes the issue of private wars in the legal history of 
Slovakia, with stress put on the period between 833 AD and 1301 AD. While in 
Western Europe both the sources and historiography work with the concept of 
private wars, no such concept is documented in the Great Moravian and even 
Arpadian Hungarian sources. Instead of private war, sources speak only of „ran-
cor“ or „discordia“, and the terms „bellum“ or „guerra“ are fundamentally reserved 
for wars between sovereigns, respectively between power formations on the map 
of Europe. On the other hand, the concept of peace („pax“) is primarily applied 
to the designation of domestic public order that must be restored in case of „ran-
cor“ and „discordia“. The term „pax“ thus refers primarily to a domestic situation 
of absence of injustice and disorder. The actual use of violence, however, does 
not seem to be condemned generally. Violence can constitute a legitimate tool to 
achieve initiation of legal or arbitral proceedings, as well as a legitimate means of 
proof (judicial combat) or a tool of legal remedy (in case of an ongoing law enfor-
cement). 
Keywords: private war, private peace, dispute resolution, violence, Middle Ages 
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Úvod 

Problematika vojny a vojenstva je v súčasnosti doménou najmä 

populárno-náučnej literatúry. Má však svoju dlhú tradíciu aj v rovine ve-

deckej a odbornej historiografie, kde popri tradičných prístupoch skú-

majúcich osobitne dejiny vojenského umenia posledné desaťročia pri-

niesli aj viaceré nové prístupy k výskumu vojen a vojenstva – či už je to 

prístup z pozícií dejín každodennosti, sociálnych dejín, kultúrnych dejín, 

alebo dokonca spracovanie s využitím konceptov pamäti a genderovej 

perspektívy.1 My sa v našom príspevku zameriame iba na úzko špecifický 

prístup právnohistorický a právnoteoretický, čo je náhľad, ktorý považu-

jeme s ohľadom na poslanie tohto zborníka a jemu predchádzajúcej kon-

ferencie za najžiadúcejší. Budeme pritom venovať pozornosť vojne 

v období raného a vrcholného stredoveku, pre potreby tohto príspevku 

a s ohľadom na naše územie ohraničenom najmä rokmi 833-1301, teda 

rokmi pokrývajúcimi zo štátoprávneho hľadiska obdobie Veľkej Moravy 

(ale preskúmame tiež skoršie (pred)kmeňové obdobie) a arpádovského 

Uhorska. Výnimočne presiahneme aj do podstatne dávnejšieho obdobia, 

a to pri výklade chápania vojny v antickom Grécku a Ríme, ktoré chápa-

nie ovplyvnilo aj kresťanský postoj k vojne (napr. vytvorením konceptu 

tzv. spravodlivej vojny), a ten zasa formoval vnímanie vojny v stredo-

veku, rovnako ako ho do veľkej miery ovplyvňuje aj v súčasnosti – vojna 

ako právny inštitút, a osobitne tzv. „spravodlivá vojna“, sa totiž teší po-

zornosti aj v súčasnej vede medzinárodného práva, napríklad v kontexte 

tzv. hybridných vojen, resp. cezhraničných kybernetických útokov.2  

V našom príspevku sa vzhľadom na šírku vojenskej a vojnovej 

problematiky venujeme vojne iba v konkrétnom užšom rozsahu – za 

účelom objasnenia dobového chápania tzv. súkromných vojen (guerres 

privées, Privatkriege) ako konceptu prítomného v medievalistickej historio-

grafii západoeurópskych štátov, kde sa tiež označuje pojmami Fehden, či 

                                                 
1  STORCHOVÁ, Lucie. Válka. In STORCHOVÁ, Lucie a kol. (eds.). Koncepty a dějiny. 

Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, 2014, s. 308-318. 

2  VALUCH, Jozef. Kybernetické hrozby a medzinárodná bezpečnosť. In Bratislavské 
právnické fórum 2015. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 
937-947. 
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feuds. Podstatou tohto inštitútu je použitie ozbrojenej sily, násilia, na rie-

šenie súkromného vnútroštátneho sporu. V právnej histórii sa totiž vo 

vzťahu k ranému a vrcholnému stredoveku stretávame s tvrdeniami, že 

šlo o obdobie, kedy tzv. bezštátne spoločnosti (stateless societies), resp. 

slabý štát (Herrschaft, panstvo,3 nahrádzajúce ranostredoveký kmeň ako 

spoločenstvo mieru4) boli zmietané vo vnútorných konfliktoch podoba-

júcich sa súkromným vojnám – tie totiž mali byť spôsobom, ako efek-

tívne riešiť súkromnoprávne spory.5 V našej historiografii však koncept 

súkromných vojen absentuje – jeho neprítomnosť preto v tomto prí-

spevku podrobíme prehodnoteniu, a poukážeme na niekoľko zmienok 

o  násilnom riešení sporov v uhorských podmienkach. Zároveň sa pokú-

sime o zadefinovanie a odlíšenie „súkromných vojen“ od vojen „verej-

ných“ a zodpovieme otázku, či aj v našich právnych dejinách má súk-

romná vojna miesto a je vhodné o takejto vojne začať hovoriť a písať. 

 

1. Vojna a mier v kontexte výskumu násilných konfliktov 

Dejiny vojny, primárne v zmysle verejnoprávnych konfliktov, 

sú v centre pozornosti právnikov, historikov, filozofov aj medzinárod-

ných právnikov minimálne od čias Platóna a Aristotela. Už v antickom 

Grécku sa tak napríklad dôkladne teoreticky rozlišovalo medzi stasis, in-

terným konfliktom, a polemos ako vojnou voči vonkajšiemu nepriateľovi.6 

Pritom je dôležité poznamenať, že Platón v diele Ústava hlásal ideu, že 

vonkajším nepriateľom sú primárne barbari, a práve s tými sú Gréci 

v permanentnej vojne (naopak, medzi gréckymi mestskými štátmi navzá-

jom dochádza iba k stasis).7 Zastával názor o vojne medzi Grékmi a bar-

barmi ako o prirodzenom stave, keď aj v diele Zákony tvrdil, že štáty sú 

navzájom v permanentnej, nikdy oficiálne nevyhlásenej vojne.8 Tento 

                                                 
3  K diskusii o pojme štát v stredoveku, a jeho alternatívam v historiografii pozri HU-

DÁČEK, Pavol. Kráľovstvo, monarchia alebo štát? (K otázke používania konceptu 
štátu v ranom stredoveku). In Forum Historiae, 8, 2014, č. 2, s. 1-44. 

4  WENSKUS, Reinhard. Stammesbildung und Verfassung. Kolín : Böhlau, 1961, s. 44 a nasl. 
5  Bohatý zoznam literatúry pozri nižšie. 
6  NEFF, Stephen C. War and the Law of Nations. A General History. Cambridge : Cam-

bridge University Press, 2005, s. 18-19. 
7  Tamže, s. 26. 
8  Tamže, s. 31. 
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názor o prirodzenosti vojny následne zastávali aj rímski autori – mier, 

pax, pre nich nebol prirodzeným stavom, ale iba stavom vytvoreným do-

hodou o neútočení.9 Z týchto ideí vychádzali aj omnoho neskorší európ-

ski filozofi hlásajúci vojnu ako prirodzený stav (Hobbes). Už v antickom 

Ríme však Cicero vo Filipikách spresnil, že vojnu v pravom zmysle 

možno viesť iba proti inému štátu, resp. organizmu s vnútornými or-

gánmi, senátom a pod. (v podstate tým definoval štát), inak ide iba o stí-

hanie zločincov, pirátov, lupičov, a ich porážka je len exekúciou (výko-

nom) práva.10 

V celosvetovej rovine sa opačná idea – idea mieru ako priro-

dzeného stavu – objavuje prvýkrát v konfuciánskej tradícii v Číne. Na 

sklonku antiky sa tieto idey objavujú aj v rímskej ríši a jej filozofickej 

a politickej tradícii stoicizmu. Rímski stoici tak na európskom kontinente 

prvýkrát vyslovili ideu prirodzeného práva11 ako aj prirodzeného 

mieru.12 Toto myslenie konvenuje aj nastupujúcemu kresťanstvu, ktoré 

tiež za pôvodný stav považuje mier, a dokonca niekedy hlásalo až ex-

trémny pacifizmus, ktorého sa však následne v spojení kresťanstva s po-

litickými elitami rímskej ríše a potom „barbarských“ a kresťanských stre-

dovekých útvarov muselo zriecť a vytvoriť koncepciu spravodlivej vojny 

– akceptovateľného použitia sily v medzinárodnej ako aj vnútroštátnej 

rovine.13 Tým sa dostávame k samotnému jadru nášho príspevku – k po-

užívaniu sily v procese riešenia „súkromných“ a „verejných“ (tieto dve 

sféry však samozrejme nemožno v stredoveku striktne rozlišovať 

v dnešnom zmysle) sporov – teda v procese riešenia konfliktov na tzv. 

vnútroštátnej úrovni a na medzinárodnej úrovni.  

                                                 
9  Tamže. 
10  Tamže, s. 19. 
11  K prirodzenému právu v antickej spoločnosti bližšie BRTKO, Róbert. Filozofickoprávne 

východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímskeho práva. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. Tiež BRTKO, Róbert 
- ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika - NEMEC, Matúš. Prirodzené právo – jeho vývoj 
a prvky v rímskom a v kánonickom práve. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2014. 

12  NEFF, Stephen C. War and the Law of Nations. A General History. Cambridge : Cam-
bridge University Press, 2005, s. 31-33. 

13  Tamže, s. 40 a 57. 
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Nevyhnutne pritom s výskumom vojny musíme spojiť aj vý-

skum mieru. Ak totiž existujú verejné a súkromné vojny, mal by existo-

vať aj verejný a súkromný mier, čomu venujú pozornosť početní autori 

nemeckého a francúzskeho, ale z nášho blízkeho okolia napríklad aj po-

ľského zázemia.14 Mier sa pritom zväčša v literatúre považuje za hodnotu 

ovplyvnenú v stredoveku najmä kresťanstvom, vychádzajúc primárne 

z učenia sv. Augustína, ktorý vnímal mier ako výsledok poriadku – 

tranquillitas ordinis, alebo concordia ordinata. Prapôvodný mier, ktorý hľa-

dáme a snažíme sa ho obnoviť, pax vetera, sa dá podľa neho dosiahnuť 

až v civitas dei.15 Následne v aristotelovsko-tomistickej doktríne sa však 

toto učenie rozširuje o ideu, že človek sa môže sám o mier usilovať, ne-

musí oň len prosiť boha. Takýto pax temporalis (časný mier) je dobro, 

ktoré je prospešné pre ľudí, pričom má svoj sociálny rozmer a význam, 

ktorý uznávali Albert Veľký (Albertus Magnus) aj Tomáš Akvinský. 

Františkáni16 – napríklad Berthhold z Regensburgu – dokonca považo-

vali mier za príkaz pre všetko stvorenie a rozlišoval pritom mier s Bo-

hom, mier človeka samého so sebou, a mier človeka s inými ľuďmi. Ná-

sledne so zosvetštením myslenia prišla myšlienka Marsilia z Padovy, že 

                                                 
14  CZAJA, Roman - MÜEHLE, Eduard - RADZIMIŃSKI, Andrzej (eds.). Konfliktbewä-

ltigung und Friedensstiftung im Mittelalter. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersitetu 
Mikolaja Kopernika, 2012. SÜESSMANN, Godula. Konflikt und Konsens. Münster : Lit 
Verlag, 1996. NAEGLE, Gisela (ed.). Frieden schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter. 
Mníchov : Oldenbourg Verlag, 2012. Množstvo literatúry k problematike mieru 
možno nájsť aj v poznámkach v SCHMOLINSKY, Sabine - ARNOLD, Klaus. Kon-
fliktbewältigung. In WEGNER, Bernd (ed.). Wie Kriege enden. Paderborn : Ferdinand 
Schöningh, 2002, s. 25 a nasl. O Fehden a Frieden písal už: BRUNNER, Otto. Land und 
Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalater. Viedeň 
: Rohrer, 1939. 

15  KWIATKOWSKI, Stefan. Friedensbestrebungen im Mittelalter zwischen geistigen 
Quellen und pragmatischer Denkart. Geistige Quellen, kulturelle Werte und pragma-
tische Kalkulationen. In CZAJA, Roman – MÜEHLE, Eduard – RADZIMIŃSKI, 
Andrzej (eds.). Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter. Toruń : Wydawnic-
two Naukowe Uniwersitetu Mikolaja Kopernika, 2012, s. 20. 

16  Pozri tiež HEINZLE, Joachim. Der gerechte Richter. In HEINZLE, Joachim: (ed.). 
Modernes Mittelalter. Frankfurt nad Mohanom : Insel Verlag, 1994, s. 266 a nasl., najmä 
s. 279-280. 
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mier je dielom rozumu.17 Na druhej strane sa však stretávame aj s tvrde-

ním, že v stredoveku bola i bojovnosť osobitne uznávanou hodnotou18 

- a práve tá sa má prejavovať aj v spôsobe, akým sa v stredoveku riešili 

konflikty nielen na úrovni medzinárodnej, ale aj na miestnej úrovni me-

dziľudských vzťahov – totiž často spôsobom násilným, až vojenským, 

ako dobovo najefektívnejším nástrojom riešenia sporov. Časný mier 

a násilné riešenie sporov sa tak dostávajú do istého vzájomného vzťahu, 

resp. do protikladu, ktorému na nasledujúcich riadkoch venujeme po-

drobnejšiu pozornosť. 

Riešenie konfliktov, a to či už násilným (ozbrojeným) alebo ne-

násilným (napr. súdnym, či arbitrážnym) spôsobom bolo v posledných 

desaťročiach veľmi obľúbenou témou historického výskumu. Pripo-

meňme, že tento trend výskumu započal v roku 1970 Frederic Cheyette, 

ktorý v danom roku publikoval svoj článok o rekonceptualizácii dejín 

právnych inštitútov, kde upozornil na to, že v stredovekej praxi sa spory 

neriešili aplikáciou normatívnych pravidiel vyjadrených v stredovekých 

zákonoch, ale skôr viacerými inými spôsobmi, násilie nevynímajúc.19 

Nadviazali naňho Simon Roberts a John Comaroff20 a množstvo ďalších 

                                                 
17  KWIATKOWSKI, Stefan. Friedensbestrebungen im Mittelalter zwischen geistigen 

Quellen und pragmatischer Denkart. Geistige Quellen, kulturelle Werte und pragma-
tische Kalkulationen. In CZAJA, Roman - MÜEHLE, Eduard - RADZIMIŃSKI, 
Andrzej (eds.). Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter. Toruń : Wydawnic-
two Naukowe Uniwersitetu Mikolaja Kopernika, 2012, s. 22. 

18  Tamže, s. 23. 
19  CHEYETTE, Frederic. Suum cuique tribuere. In French Historical Studies, 6, 1970, s. 

287-99. 
20  COMAROFF, John L. - ROBERTS, Simon. The Invocation of Norms in Dispute 

Settlement: The Tswana Case. In HAMNETT, Ian (ed.). Social Anthropology and Law. 
Londýn : Academic Press, 1977, s. 77-112. ROBERTS, Simon. Order and Dispute: An 
Introduction to Legal Anthropology. Harmondsworth : Penguin, 1979. COMAROFF, John 
L. – ROBERTS, Simon. Rules and Processes: The Cultural Logic of Dispute in an African 
Context. Chicago : The University of Chicago Press, 1981. ROBERTS, Simon. The 
Study of Dispute: Anthropological Perspectives. In BOSSY, John (ed.). Disputes and 
Settlements: Law and Human Relations in the West. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1983, s. 1-24. 
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autorov so svojimi príspevkami,21 spomedzi ktorých sa za osobitne vý-

znamný považuje príspevok Stephena Whitea z roku 1978.22 Z jednotli-

vých ďalších predstaviteľov výskumu konfliktov v angloamerických 

podmienkach treba osobitne uviesť najmä Patricka Gearyho, ktorý sa 

zaoberal typológiou mechanizmov riešenia konfliktov,23 Wendy Davie-

sovú a Paula Fouracrea, ktorí vydali zborník venovaný tejto problema-

tike,24 či Petra Steina, ktorý skúmal urovnávanie sporov v „bezštátnej“ 

spoločnosti.25 Z neskorších publikácií možno spomenúť diela z pera 

Paula Hyamsa,26 Richarda Fletchera,27 či zborník Richarda W. Kaeu-

pera.28  

Mimo angloamerickej literatúry možno uviesť nemecký zbor-

ník Stefana Esdersa z roku 2007,29 obsahujúci aj príspevky angloameric-

kých a francúzskych autorov, čo dokumentuje medzinárodnú akceptáciu 

pôvodného angloamerického prístupu k tejto problematike. Z ďalších 

                                                 
21  Prehľad autorov a ich prístupov ponúkajú BROWN, Warren C. – GÓRECKI, Piotr. 

What Conflict Means : The Making of Medieval Conflict Studies in the United States. 
In BROWN, Warren C. – GÓRECKI, Piotr (eds.). Conflict in Medieval Europe: Changing 
Perspectives on Society and Culture. Aldershot : Ashgate Publishing, 2003, s. 1-35. 
WOLFTHAL, Diane. Introduction. In Peace and Negotiation: Strategies for Coexistence in 
the Middle Ages and the Renaissance. Turnhout : Brepols, 2000, s. xi-xxviii. 

22  WHITE, Stephen D. Pactum… Legem Vincit et Amor Iudicium : The Settlement of 
Disputes by Compromise in Eleventh-Century Western France. In American Journal of 
Legal History, 22, 1978, s. 281-301.  

23  GEARY, Patrick J. Living with Conflicts in Stateless France : A Typology of Conflict 
Management Mechanisms, 1050-1200. In: Living with the Dead in the Middle Ages. Ithaca, 
NY : Cornell University Press, 1994, s. 125-160. 

24  DAVIES, Wendy - FOURACRE, Paul (eds.). The Settlement of Disputes in Early Medieval 
Europe. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. 

25  STEIN, Peter. Legal Institutions : The Development of Dispute Settlement. Londýn : Bu-
tterworths, 1984. 

26  HYAMS, Paul R. Rancor and Reconciliation in Medieval England. Ithaca, NY : Cornell Uni-
versity Press, 2003.  

27  FLETCHER, Richard. Bloodfeud: Murder and Revenge in Anglo-Saxon England. Oxford : 
Oxford University Press, 2003.   

28  Napr. zborník KAEUPER, Richard W. (ed.). Violence in Medieval Society. Woodbridge : 
The Boydell Press, 2000.  

29  ESDERS, Stefan. Rechtsverständnis und Konfliktbewältigung : Gerichtliche und Aussergerichtli-
che Strategien im Mittelalter. Kolín, Weimar, Viedeň : Böhlau Verlag, 2007. 
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diel treba upozorniť najmä na prácu Stefana Kocha,30 Bernda Kannow-

skeho,31 Bernharda Diestelkampa,32 zborníky editorov Joachima He-

inzleho,33 Gerta Melvilla,34 Günthera Schleeho a Bertrama Turnera,35 

Dietera Rödela a Joachima Schneidera,36 Susanne Lepsius a Thomasa 

Wetzsteina,37 Franza-Josefa Arlinghausa,38 Marie Theres Fögen,39 či Ma-

nuela Brauna a Cornelie Herberichsovej.40 Z francúzskych autorov 

možno uviesť napr. zborník Jacqueline Hoareau-Dodinau a Pascala 

Texiera,41 či zborník Sorbonnskej univerzity z roku 2001.42 V Taliansku 

bol tiež vydaný osobitný zborník o riešení sporov, v ktorom veľkú časť 

                                                 
30  KOCH, Stefan. Rechtliche Regelung von Konflikten im frühen Christentum. Tübingen : Mohr 

Siebeck, 2004. 
31  KANNOWSKI, Bernd. Bürgerkämpfe und Friedebriefe. Kolín, Weimar, Viedeň : Böhlau 

Verlag, 2001. 
32  DIESTELKAMP, Bernhard. Recht und Gericht im Heiligen Römischen Reich. Frankfurt nad 

Mohanom : Vittorio Klostermann, 1999. 
33  HEINZLE, Joachim (ed.). Modernes Mittelalter : Neue Bilder einer populären Epoche. Fran-

kfurt nad Mohanom : Insel Verlag, 1994. 
34  MELVILLE, Gert (ed.). De Ordine Vitae : Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und 

Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen. Münster : LIT Verlag, 1996. 
35  SCHLEE, Günther - TURNER, Bertram (eds.). Vergeltung : Eine interdisziplinäre Bet-

rachtung der Rechtfertigung und Regulation von Gewalt. Frankfurt nad Mohanom; New York 
: Campus, 2008. 

36  RÖDEL, Dieter - SCHNEIDER, Joachim (eds.). Strukturen der Gesellschaft im Mittelalter. 
Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1996. 

37  LEPSIUS, Susanne - WETZSTEIN, Thomas (eds.). Als die Welt in die Akten kam : 
Prozessschriftgut im europäischen Mittelalter. Frankfurt nad Mohanom : Vittorio Kloster-
mann, 2008. 

38  ARLINGHAUS, Franz-Josef - BAUMGÄRTNER, Ingrid - COLLI, Vincenzo - 
LEPSIUS, Susanne - WETZSTEIN, Thomas. Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen 
Städten des Spätmittelalters. Frankfurt nad Mohanom : Vittorio Klostermann, 2006. 

39  FÖGEN, Marie Theres (ed.). Ordnung und Aufruhr im Mittelalter : Historische und juristische 
Studien zur Rebellion. Frankfurt nad Mohanom : Vittorio Klostermann, 1995. 

40  BRAUN, Manuel - HERBERICHS, Cornelia (eds.). Gewalt im Mittelalter : Realitäten – 
Imaginationen. Mníchov : Wilhelm Fink Verlag, 2005. 

41  HOAREAU-DODINAU, Jacqueline - TEXIER, Pascal. Résolution des conflits : Jalons 
pour une anthropologie historique du droit. Limoges : Presses Universitaires de Limoges, 
2003. 

42  Le règlement des conflits au moyen âge. Publications de la Sorbonne. Série Histoire ancienne et mé-
diévale 62, Paríž : Sorbonne, 2001. 
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prispievateľov predstavujú mimotalianski autori.43 Napokon, monogra-

fiu k tejto téme vydal aj telavivský profesor Gadi Algazi.44 V stredoeu-

rópskych podmienkach, biele miesto v maďarskej historiografii k tejto 

téme v roku 2011 čiastočne vyplnil zborník mladých maďarských práv-

nych historikov,45 a obdobne sa do tohto výskumu zapojili aj Česi a Slo-

váci.46 

Tematicky a metodologicky sa v tejto záľahe diel, počítajúcich 

už vyše tisíc položiek, rozlišujú tri rôzne prístupy k problematike riešenia 

sporov v stredoveku – angloamerickí autori zväčša skúmajú, ako funguje 

spoločnosť bez centrálnej moci (tzv. bezštátna spoločnosť, stateless so-

ciety); Gerd Althoff je považovaný za typického predstaviteľa druhého 

                                                 
43  La Giustizia nell´Alto Medioevo. Tomo primo. Spoleto : Presso La Sede del Centro, 1995. 
44  ALGAZI, Gadi. Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Frankfurt nad 

Mohanom, New York : Campus Verlag, 1996. 
45  MEZEY, Barna (ed.). Richten oder schlichten : Formen strafrechtlichen Konfliktbewältigung. Bu-

dapešť : Lehrstuhl für ungarische Rechtsgeschichte, 2011. 
46  Z českých autorov možno uviesť napr. Viléma Knolla, ktorý sa vo svojich príspevkoch 

venuje konfliktom vo všeobecnosti – KNOLL, Vilém. Ochranné smlouvy – narušení 
české svrchovanosti nad Chebskem? In Naděje právní vědy. Býkov 2007. Sborník z mezi-
národního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. – 14. 10. 2007 na Zá-
meckém statku Býkov. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 106-
122. KNOLL, Vilém. Orlice a Labuť. Ochranné smlouvy pánů ze Švamberka a města 
Chebu v 15. století. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Acta historico-iuridica 
Pilsnensia 2008. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 174-193, ale 
aj v špecifickej rovine – KNOLL, Vilém. Žít „mezi vlky a ptáky“. Črta z dějin trestního 
práva na Chebsku. In Naděje právní vědy. Býkov 2006. Sborník z mezinárodního setkání mla-
dých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2006 na Zámeckém statku Býkov. 
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 269-278. KNOLL, Vilém. 
Poznámky k dějinám středověkého trestního práva na Chebsku. In Sborník Společnosti 
pro výzkum kamenných křížů 2005. Výbor prací členů společnosti. Aš : Muzeum Aš, 2005, s. 
11-18. Osobitne sa venoval problému zmieru ako prostriedku riešenia konfliktov, 
v spojení s právnoarcheologickým výskumom tzv. zmierčích krížov – KNOLL, Vilém. 
Některé závazky plynoucí z ukončení sporu ve věci zabití smírem. Příklady ze 
středověkého Chebska. In Świat, Europa, Mała Ojczyna. Studia ofiarowane Profesorowi Sta-
nisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji 
w Bielsku-Białej, 2009, s. 101-110. Iným počinom českých autorov je v tejto oblasti na 
novovek zameraná práca Ondřeja Hladíka – HLADÍK, Ondřej. Kriminalita v rudolfínské 
Praze : Zločin a právo na Novém Městě pražském v letech 1585 – 1593. Červený Kostelec : 
Pavel Mervart, 2011. Sám vychádza okrem iného z práce ČECHURA, Jaroslav. Krimi-
nalita a každodennost v ranném novověku. Praha : Argo, 2008, ako aj z klasického diela 
KLABOUCH, Jiří. Staré české soudnictví (Jak se dříve soudívalo). Praha : Orbis, 1967 
a MALÝ, Karel. Trestní právo v Čechách v 15. a 16. století. Praha : Univerzita Karlova, 
1979. 
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prúdu, ktorý skúma, ako sa vykonáva moc bez písaného práva, a napo-

kon Hana Vollrath47 má stelesňovať tretí prúd, skúmajúci ako sa dobovo 

vnímali a interpretovali medziľudské konflikty.48 V našich doterajších 

príspevkoch zameraných na riešenie sporov49 sme sa pritom zväčša zao-

berali problematikou spadajúcou do druhého (prípadne čiastočne pr-

vého) z uvedených prúdov; v tomto príspevku sa však ponovom zame-

riame na posledný naznačený prúd – na vnímanie ozbrojených konflik-

tov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, s cieľom poodhaliť ich 

možné rozlišovanie a prípadne rozdielne dobové interpretovanie. Pritom 

hneď na začiatku upozorňujeme, že ozbrojené riešenie sporov na vnút-

roštátnej úrovni sa v historiografii nepovažuje za prejav anarchie, ale 

o istý legitímny druh riešenia sporov, resp. autoregulácie spoločenských 

vzťahov, čo preukazuje aj existencia ritualizovaných úkonov uzmiere-

nia.50 Tým sa domáce konflikty majú čiastočne blížiť medzinárodným 

spravodlivým vojnám. Podľa názoru viacerých autorov totiž úlohou 

hnevu a násilia v stredovekom svete bolo primárne ich využitie ako raci-

onálnych prostriedkov riešenia sporov, obdobne ako v prípade medziná-

rodnej vojny.51 Neboli teda výlučne iracionálnym sprievodným javom 

konfliktov, ako ich možno prevažujúco vnímame dnes. Richard Barton 

                                                 
47  VOLLRATH, Hana. Konfliktwahrnehmung and Konfliktdarstellung in erzählenden 

Quellen des 11. Jahrhunderts. In WEINFURTER, Stefan (ed.). Die Salier und das Reich, 
Band 3. Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag, 1991, s. 279-296. 

48  PATZOLD, Steffen. Konflikte als Thema in der modernen Mediävistik. In GOETZ, 
Hans-Werner (ed.). Moderne Mediävistik. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1999, s. 203-204. 

49  GÁBRIŠ, Tomáš. Mikrosonda do sankčného systému arpádovského súdnictva. In His-
torický časopis, 56, 2008, č. 4, s. 599-623. GÁBRIŠ, Tomáš. Regestrum varadinense vo 
svetle najnovších (právno)historických prístupov. In Právněhistorické studie, 40, 2009, s. 
343-358. ŠVECOVÁ, Adriana – GÁBRIŠ, Tomáš. Riešenie konfliktov v Uhorsku na 
podklade stredovekej listinnej praxe 13. a začiatku 14. storočia. In Právněhistorické studie, 
40, 2009, s. 359-377.  

50  „La guerre privée ne doit pas être lue comme un symptôme d'anarchie, mais plutôt comme un mode 
d'autorégulation des relations sociales où s'entremêlent guerres, répits et réconciliations ritualisées.“ 
Citované podľa: http://www.larousse.fr/archives/histoire_de_france/page/570 
(navštívené dňa 10.11.2015). 

51  KAMINSKY, Howard. The Noble Feud in the Later Middle Ages. In Past and Present, 
177, 2002, č. 1, s. 55-83. 
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to vyjadril slovami: „... hnev signalizoval začiatok procesu reštrukturalizácie so-

ciálnych vzťahov.“52 A na inom mieste: „... (C)ielený hnev mohol slúžiť ako zna-

menie, že spoločenské vzťahy treba zmeniť, a to v prvom rade pokojnou cestou.“53 

Inak povedané, potýčka mohla slúžiť ako prostriedok začatia riešenia 

sporu namiesto žaloby;54 osobitne v situácii, kde súdne riešenie sporu nie 

je bežne a jednoducho dostupné, prípadne nie je dostatočne rýchle 

a efektívne. Samozrejme, nemožno bezvýhradne tvrdiť, že násilie bolo 

vždy výlučne cieľavedome zamerané na konečné riešenie sporu; Lester 

K. Little však stále považoval racionálne použitie hnevu za dosť časté: 

„..šľachtici si boli často plne vedomí svojich práv a ich sebaovládanie je dokázané tým, 

že akonáhle dosiahli svoj cieľ, alebo jeho časť, boli schopní vzdať sa násilných či-

nov.“55 Paul Freedman sa pridal k tomuto pozorovaniu, keď násilie spája 

aj s už spomínanou stredovekou hodnotou bojovnosti a obrany cti 

šľachtických bojovníkov: „Násilie nebolo výsledkom zaslepenej pomsty, ale nao-

pak vyváženou odpoveďou na obranu napadnutej cti. ... Popri tom bol šľachtický hnev 

zároveň bezprostredným spôsobom začatia jednaní.“56 Domáce, vnútroštátne,  

„súkromnoprávne“ konflikty tak nemožno podľa tejto skupiny histori-

kov vnímať zjednodušene ako činnosť protiprávnu, resp. trestnú, ale 

skôr ako účelový nástroj, obdobný spravodlivej vojne v medzinárodných 

vzťahoch, konkrétne v podobe tzv. súkromných vojen – private wars, gu-

erres privées, Privatkriege, resp. „Fehden“, či „feuds“.57 Ako pritom už jazyk 

                                                 
52  BARTON, Richard E. Zealous Anger and the Renegotiation of Aristocratic Relatio-

nships in Eleventh- and Twelfth-Century France. In ROSENWEIN, Barbara H. (ed.). 
Anger´s Past. New York : Ithaca, 1998, s. 162-163. 

53  Tamže, s. 155. 
54  WILLOWEIT, Dietmar. Vetragen, Klagen, Rugen : Reaktionen auf Konflikt und Ver-

brechen in ländlichen Rechtsquellen Frankens. In RÖDEL, Dieter – SCHNEIDER, 
Joachim (eds.). Strukturen der Gesellechaft im Mittelalter. Wiesbaden : Reichert Verlag, 
1996, s. 22. 

55  LITTLE, Lester K. Anger in Monastic Curses. In ROSENWEIN, Barbara H. (ed.). 
Anger´s Past. New York : Ithaca, 1998, s. 30. 

56  FREEDMAN, Paul. Peasant Anger in the Late Middle Ages. In: ROSENWEIN, Bar-
bara H. (ed.). Anger´s Past. New York : Ithaca, 1998, s. 172. 

57  MILLER, William Ian. Choosing the Avenger : Some Aspects of the Bloodfeud in 
Medieval Iceland and England. In Law & History Review, 159, 1983, č. 1. FLETCHER, 
Richard. Bloodfeud: Murder and Revenge in Anglo-Saxon England. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2003. MEYER, Christoph. Freunde, Feinde, Fehde : Funktionen kollektiver 
Gewalt im Frühmittelalter. In WEITZEL, Jürgen (ed.). Hoheitliches Strafen in der Spätan-
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výrazových prostriedkov naznačuje, ide o terminológiu používanú pri-

márne západoeurópskymi historikmi.  

V poslednom období možno v tejto súvislosti odkázať najmä 

na dielo Justine Firnhaber-Baker,58 ktorá napríklad poukazuje na to, že 

počas vlády francúzskeho panovníka Filipa IV. tento vydal až šesť pred-

pisov zakazujúcich nekráľovské vojny. Z nich najvýznamnejšie boli 

edikty z rokov 1297 a 1314, v ktorých zakázal nekráľovské vojny počas 

vedenia jeho vlastných vojen, a v rokoch 1304 a 1311 zakázal vedenie 

takýchto vojen vo všeobecnosti. Odvolával sa pritom aj na svojho pred-

chodcu, svätého kráľa Ľudovíta IX., ktorý mal rovnako zakázať vedenie 

všetkých súkromných vojen (v roku 1258 – guerrae omnes59).60 Na označe-

nie súkromných vojen sa pritom v dobových prameňoch používal rov-

naký termín ako na označenie kráľovských vojen – guerra.61 V tomto du-

chu v našom príspevku preskúmame, do akej miery je takýto koncept 

súkromných vojen prítomný aj v našich dobových prameňoch, a teda či 

                                                 
tike und im frühen Mittelalter. Kolín : Böhlau, 2002, s. 211-266. REINLE, Christine. Le-
gitimation und Delegimitation von Fehden in juristischen und theologischen Diskur-
sen des Spätmittelalters. In NAEGLE, Gisela (ed.). Frieden schaffen und sich verteidigen im 
Spätmittelalter. Mníchov : Oldenbourg, 2012, s. 83 a nasl. 

58  FIRNHABER-BAKER, Justine. Formulating Opposition to Seigneurial War in the 
Parlement de Paris. In LOUVIOT, Elise (ed.). La Formule au Moyen Âge. Brepols : Tur-
nhout, 2013, s. 209-218. FIRNHABER-BAKER, Justine. Jura in medio: The Settle-
ment of Seigneurial Disputes in Later Medieval Languedoc.In French History, 26, 2012, 
s. 441-459. FIRNHABER-BAKER, Justine - COHEN, Meredith (eds.). Difference and 
Identity in Francia and Medieval France. Ashgate : Aldershot, 2010. FIRNHABER-
BAKER, Justine. Seigneurial War and Royal Power in Later Medieval Southern 
France. In Past & Present, 208, 2010, s. 37-76. FIRNHABER-BAKER, Justine. Tech-
niques of Seigneurial War in the Fourteenth Century. In Journal of Medieval History, 36, 
2010, s. 90-103; FIRNHABER-BAKER, Justine. From God's Peace to the King's Or-
der : Late Medieval Limitations on Non-Royal Warfare. Essays in Medieval Studies, 23, 
2006/7, s. 19-30. 

59  FIRNHABER-BAKER, Justine. From God's Peace to the King's Order : Late Medie-
val Limitations on Non-Royal Warfare. In Essays in Medieval Studies, 23, 2006/7, s. 20. 
Dostupné na internete: https://research-repository.st-andrews.ac.uk/bitstream/ 
10023/3563/1/23.1firnhaber_baker.pdf (navštívené dňa 10.11.2015). 

60  Tamže, s. 22.  
61  FIRNHABER-BAKER, Justine. Introduction : History, historians, and seigneurial 

war. In Violence and the State in Languedoc, 1250–1400. Cambridge : Cambridge Univer-
sity Press, 2014, s. 2. Dostupné na internete: http://assets.cambridge.org 
/97811070/39551/excerpt/9781107039551_excerpt.pdf (navštívené dňa 
10.11.2015). 
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je aplikovateľný aj na naše národné dejiny, konkrétne na dejiny Slovenska 

v podmienkach Veľkej Moravy a arpádovského Uhorského kráľovstva. 

 

2. Vojna a mier v segmentárnej (predkmeňovej) a kmeňovej 

spoločnosti 

Pri skúmaní problematiky vojny a vojenstva v počiatkoch na-

šich dejín a v našej tradičnej historiografii narazíme na skutočnosť, že 

pre raný spôsob organizácie spoločnosti v stredovýchodnej Európe sa 

tradične zvyklo používať označenie „vojenská demokracia“, ktoré už 

svojím názvom s vojnou a vojenstvom priamo súvisí. Tento koncept má 

pritom dnes pripísaný prívlastok „marxistický“, aj keď prvýkrát ho použil 

nemarxista Lewis Morgan v diele Ancient Society (1877) na označenie 

prechodného stavu medzi rodovou spoločnosťou a štátom. Engels si 

mal následne tento Morganov pojem osvojiť na označenie fázy vývoja 

smerujúcej od beztriednej k triednej spoločnosti,62 čo prevzala tzv. mar-

xistická historiografia východnej Európy a Sovietskeho zväzu. Západná 

historiografia v tejto súvislosti používa skôr termín „segmentárna spo-

ločnosť“, ako spoločnosť, ktorej ešte chýba pevná spoločenská hierar-

chia.63 Z tohto označenia sa však stráca pojem „vojenský“, ktorý je pre 

nás s ohľadom na účely tohto príspevku osobitne zaujímavý. Ale prečo 

vlastne Morgan, Engels a marxistická historiografia hovoria o vojenskej 

demokracii? 

Florin Curta, ktorý sa zaoberá touto problematikou osobitne 

v podmienkach slovanskej časti Európy, konštatuje, že „kmeňová“ fáza 

organizovanej spoločnosti s kmeňovými elitami je historicky neskoršia, 

nasledujúca až po skoršom segmentárnom stave, kedy na čele spoločen-

stiev nestála organizovaná elita, ale iba individuálni (dodajme, že najmä 

vojenskí) hrdinovia (great men), vodcovia kolektívu (big men) a následne 

dediční náčelníci (chiefs), ktorí začínajú formovať kmeňovú elitu. Curta tu 

                                                 
62  CURTA, Florin. The Making of the Slavs. Cambridge : Cambridge University Press, 2001, 

s. 311-313. 
63  Tamže, s. 319. WESEL, Uwe. Geschichte des Rechts. Mníchov : C.H. Beck, 1997, s. 15. 

Wesel tu rozlišuje primitívne spoločnosti zberačov a lovcov, segmentárne spoločnosti 
(zložené z viacerých segmentov, skupín) a „protoštáty“, typické nerovnosťou obyva-
teľstva. 
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vychádza z antropologických pozorovaní a analógií s dnešnými „primi-

tívnymi“ spoločenstvami, čo je metodologický postup, ktorý nemožno 

bez výhrad považovať za jednoznačne bezpečný a spoľahlivý. Každo-

pádne však pre priblíženie Curtových názorov môžeme konštatovať, že 

podľa neho samotná segmentárna spoločnosť prekonala viaceré vývo-

jové fázy, pričom pre rôzne fázy vývoja segmentárnej spoločnosti je 

podľa Curtu potrebné spraviť rozdiel medzi už spomínanými hrdinami 

– great men ako individuálnymi osobnosťami bez vodcovských ambícií, 

ďalej vodcami – big men,64 pričom obe tieto skupiny si svoje postavenie 

v spoločnosti získali na základe vlastných schopností, a napokon náčel-

níkmi – tzv. chiefs, ktorých postavenie už bolo dedičné a predstavuje zá-

rodok vzniku kmeňového zriadenia s kmeňovými elitami.65 Curta sa túto 

periodizáciu snaží dokázať tým, že pred rokom 560 sa v dobových pra-

meňoch nespomínajú žiadni slovanskí vodcovia ani kmeňoví náčelníci 

(čo však môže mať aj omnoho pragmatickejšie vysvetlenia súvisiace 

s povahou zachovaných prameňov a s cieľmi autorov týchto prameňov). 

Až u Pseudo-Cesaria a v Strategikone sa objavujú mená prvých slovan-

ských vodcov.66 V 6. storočí sa tak v prameňoch objavuje Dauritas, Ar-

dagastus, Peiragastus, či Musocius. To je podľa Curtu práve obdobie pre-

chodu od individuálnych great men k predstaviteľom kolektívu – big men, 

až k dedičným náčelníkom – chiefs. Bližšie tento kultúrno-antropologický 

systém inšpirovaný mimoeurópskymi domorodými spoločenstvami 

Curta vysvetľuje tak, že hrdinovia – great men – získavali svoje postavenie 

v bojových stretnutiach, kde však získavali iba prestíž, ale nie bohatstvo. 

Následne vstupujú do hry big men, a to v situáciách, kde títo hovoria a ko-

najú v mene kolektívu, ktorý si ich opakovane ustanovuje za vodcov 

(sem Curta radí napr. Sama v Samovom kráľovstve) – tí podľa neho 

predstavujú prechod od individuálnych hrdinov k dedičným náčelníkom 

(chiefs). Náčelníkom sa napokon podľa Curtu stáva ten vodca, ktorému 

                                                 
64  K termínu pozri tiež BARFORD, Paul M. The Early Slavs : Culture and Society in Early 

Medieval Eastern Europe. Ithaca : Cornell University Press, 2001, s. 125. 
65  CURTA, Florin. The Making of the Slavs. Cambridge : Cambridge University Press, 2001,  

s. 328. 
66  Tamže, s. 332-333. Pozri tiež LYSÝ, Miroslav. Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štú-

die k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom 
stredoveku. Bratislava : Atticum, 2014, s. 61. 
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bola moc udelená spoločenským konsenzom dedične. Všetky tri podoby 

moci (great men, big men, a náčelníci – chiefs) existovali podľa Curtu u Slo-

vanov práve na prelome 6. a 7. storočia (medzi rokmi 550 a 620), a to 

paralelne.67 Toto obdobie tak Curta identifikuje ako obdobie, kedy sa 

slovanské spoločenstvá začali organizovať inak ako dovtedy.68 Až od 

tohto obdobia teda podľa neho vznikajú organizované kmene, v ktorých 

kmeňové elity tvoria alebo prijímajú mýtus spoločného kmeňového pô-

vodu za účelom vytvorenia stabilnejšieho politického kmeňového spolo-

čenstva. Ak sa pritom pre túto fázu predkmeňovej, segmentárnej spoloč-

nosti zaužívalo v marxistickej historiografii označenie vojenská demo-

kracia, je to práve preto, že jedinými výraznými osobnosťami, ktoré 

v tejto spoločnosti vystupujú, sú vojenskí predstavitelia – či už s vodcov-

skými ambíciami (big men) alebo bez nich (great men).  

O spojení vojenstva a vojny s barbarskými (používa sa tiež 

označenie archaickými69), či už segmentárnymi alebo následne kmeňo-

vými spoločenstvami hovoria aj teórie, ktoré predpokladajú vojenský 

spôsob organizácie barbarských spoločenstiev, ako model ovplyvnený 

rímskym vojenským vzorom.70 Napríklad Karol Modzelewski71 v tomto 

zmysle skúmal termíny označujúce spôsob organizácie slovanských spo-

                                                 
67  CURTA, Florin. Utváření Slovanů. Návrat ke slovanské etnogenezi. In UR-

BAŃCZYK, Przemyslaw (ed.). „Neslované“ o počátcích Slovanů. Praha : Karolinum, 2012, 
s. 31-32. 

68  CURTA, The Making of the Slavs, s. 118. 
69  K používaniu pojmu archaické právo pozri napr. HATTENHAUER, Hans. Evropské 

dějiny práva. Praha : C.H.Beck, 1998. Tiež DIAMOND, Arthur Sigismund. The Evolution 
of Law and Order. Londýn : Watts, 1951. 

70  Názor o význame rímskych vzorov zastáva napr. aj Stefan Esders – ESDERS, Stefan. 
Rechtliche Grundlagen frühmittelalterlicher Staatlichkeit : der allgemeine Treueid. In: 
POHL, Walter – WIESER, Veronika (eds.). Der frühmittelalterliche Staat – Europäische 
Perspektiven. Viedeň : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, 
s. 423 a nasl. Pozri tiež GEARY, Patrick J. Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur 
Legende vom Werden der Nationen. Frankfurt nad Mohanom : Fischer, 2002. Aj „slobodu“ 
(libertas) v dielach dobových historiografov tak možno podľa niektorých súčasných ná-
zorov považovať za vedome používaný štátoprávny termín, ktorý bol vraj odvodený 
od rímskoprávneho konceptu „kráľovskej slobody“ garantovanej pôvodne rímskym 
kráľom, ako garantom ordo a pax. Pozri SCHOTT, Clausdieter. Freiheit und Libertas. 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 104, 1987, s. 109. 

71  MODZELEWSKI, Karol. Das barbarische Europa : Zur sozialen Ordnung von Germanen 
und Slawen im frühen Mittelalter. Osnabrück : Fibre Verlag, 2011. 
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ločenstiev do stotín na čele so stotníkmi, čo sa vykladá ako vojenský rím-

sky vplyv, ktorý mali prevziať barbari slúžiaci v rímskej armáde.72 U Ger-

mánov sa pritom vraj zachoval význam rímskeho termínu „stotina“ („cen-

tena“) v doloženom germánskom termíne hundred; u Slovanov však 

Modzelewski neidentifikoval žiadnu priamu súvislosť medzi konceptom 

stotiny a možno príbuznými slovanskými konceptmi ako sú opole,73 či 

verv. Ich princíp však bol podľa neho rovnaký ako v prípade rímskej 

a germánskej stotiny – kolektívna zodpovednosť podľa rímskeho vojen-

ského vzoru.74 Rovnako ako centena, tieto slovanské jednotky boli tiež 

podľa neho súdnym obvodom a spoločenstvom, ktoré si organizuje 

vlastné zhromaždenia.75 Podľa iných autorov, terminologický súvis 

s rímskym konceptom stotiny by mohol vykazovať termín sotnik, dolo-

žený u južných Slovanov.76  

Naproti tomu však už Claudius von Schwerin (1880-1944) for-

muloval aj pre Germánov protikladnú teóriu, podľa ktorej centena je iba 

nesprávnym spätným prekladom do latinčiny z pôvodného germánskeho 

huntari alebo chuntari.77 Alamanské huntari bol totiž podľa neho termín 

označujúci obvod, resp. odkazujúci na konkrétne osoby Huntarov, bez 

toho, aby ich vymedzoval geograficky ako obvod.78 Podobné termíny 

identifikuje vo Švédsku v podobe hundari a herath, a u Dánov ako haera-

eth.79 Nemuselo teda vraj ísť o rímsky vojenský vzor, ale o domáce ger-

mánske inštitúty, nesprávne dodatočne preložené do latinčiny termínom 

centena.  

                                                 
72  Tamže, s. 288. 
73  Barford pritom konštatuje, že opole u Poliakov je totožné so župou u južných Slova-

nov. BARFORD, Paul M. The Early Slavs : Culture and Society in Early Medieval Eastern 
Europe. Ithaca : Cornell University Press, 2001, s. 129. 

74  MODZELEWSKI, Das barbarische Europa, s. 10. 
75  Tamže, s. 299. V Litve sa podľa neho takéto zhromaždenie volá kopa, ale len v prípade 

dedinských zhromaždení. Tamže, s. 323. 
76  FRITZE, Wolfgang. Untersuchungen zur frühslawischen und frühfrankischen Geschichte bis ins 

7. Jahrhundert. Frankfurt nad Mohanom : Peter Lang, 1994, s. 8. Vyskytuje sa v Codex 
Zagrabiensis. Porovnaj tiež KUČERA, Matúš. Desatinná a stotinná organizácia oby-
vateľstva v ranostredovekom Slovensku. Historické štúdie, IX, 1966. 

77  SCHWERIN, Claudius Freiherr von. Die altgermanische Hundertschaft. Nachdruck. Aalen 
: Scientia Verlag, 1973, s. 129. 

78  Tamže, s. 138. 
79  Tamže, s. 214. 
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V prípade predpokladanej vojenskej organizácie segmentárnej 

spoločnosti podľa rímskeho vojenského vzoru teda môže ísť iba o ne-

skoršie konštrukty, ktoré nemusia mať oporu v dobových reáliách. Pra-

mene ani súčasná literatúra nám tak za súčasného stavu poznania nedá-

vajú priamu odpoveď na otázku vnímania vojny v segmentárnom, pred-

kmeňovom období, hoci nepochybne existovali ozbrojené strety medzi 

jednotlivými vodcami a ich spoločenstvami, a ich vonkajšími nepria-

teľmi.  

Pokiaľ ide o vnímanie vojny v období kmeňovom, informácií 

už máme viacero, a aj súčasná historiografia sa k tejto problematike vy-

jadruje častejšie. Zásadne sa tu predpokladá, že „vojna“ v tomto prípade 

znamenala vojnu medzi kmeňmi, resp. medzi kmeňmi a inými útvarmi 

(organizovanými spoločenstvami), a nemalo ísť o vojny v zmysle násil-

ného riešenia súkromných sporov. Autorita v skúmaní kmeňovej spoloč-

nosti, R. Wenskus, totiž zásadne predpokladal, že kmeň je spoločen-

stvom mieru („Fried“, „mir“), a vo vnútri kmeňa sa tak udržuje mier 

a bezpečie pre príslušníkov kmeňového spoločenstva, ktoré sú zabezpe-

čované kmeňovým kniežaťom a jeho družinou, resp. kmeňovými eli-

tami. Vnútorný ozbrojený konflikt na úrovni vojny by tak zásadne mal 

viesť k zániku kmeňa, resp. k odčleneniu nového kmeňa, či k inému pre-

skupeniu kmeňových spoločenstiev. Pri vzniku a trvaní kmeňa totiž ne-

hrá podľa Wenskusa rolu pokrvné príbuzenstvo, ale práve bezpečie  

a absencia konfliktov (sloboda, poriadok a mier – libertas, ordo a pax), za-

bezpečované v rámci kmeňa.80 Kmeň tak zrejme môžeme vnímať v kon-

texte akejsi spoločenskej zmluvy, ktorá odstraňuje stav boja každého 

proti každému a vytvára spoločenstvo mieru. Táto hypotéza by zároveň 

mohla naznačovať pôvodnú predstavu o konflikte a vojne ako o priro-

dzenom stave, z ktorého je únikom vytvorenie bezpečného kmeňa. Po-

tvrdiť túto hypotézu by teoreticky bolo možné s využitím hlbšej analýzy 

                                                 
80  WENSKUS, Stammesbildung und Verfassung, s. 35. Steinhübel aplikuje Wenskusovu te-

óriu na kmeňovú spoločnosť na našom území – STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske knie-
žatstvo. Bratislava : VEDA, Rak, 2004, s. 9-11. STEINHÜBEL, Ján. Kapitoly z najstarších 
českých dejín (531-1004). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, s. 8-27. Pozri tiež 
LYSÝ, Miroslav. Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štú-die k etnogenéze, politickým inšti-
túciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava : Atticum, 
2014  s. 40-41. 
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mytológie jednotlivých kmeňových spoločenstiev a ich výkladu o pô-

vode sveta – podľa vzoru ostatných historických spoločenstiev a ich my-

tológií totiž možno predpokladať, že ak mytológia operuje s pôvodnou 

predstavou o vojne medzi bohmi, vojna sa považuje za prirodzený, vý-

chodiskový stav sveta. Pre slovanské kmeňové spoločenstvá nám však 

zväčša chýbajú podrobné primárne pramene o ich mytologických pred-

stavách, a sme tu odkázaní často iba na archeologicko-etnologické re-

konštrukcie81, ktoré nám na našu otázku nedávajú uspokojivú odpoveď; 

navyše sú často príliš paušalizujúce a aplikované na všetky slovanské spo-

ločenstvá bez rozdielu. Podrobnejšie preskúmanie tejto problematiky 

preto necháme na tomto mieste bokom.  

Ak však zásadne uznáme, že kmeň je spoločenstvom mieru, 

vojna v tomto prípade môže existovať iba ako vonkajší konflikt medzi 

kmeňovým spoločenstvom a iným spoločenstvom. V tomto zmysle asi 

treba vnímať aj neskoršiu zmienku Helmolda z Bosau o polabských Slo-

vanoch (ale aj pohanských Sasoch82), o ktorých uvádza, že bojovali za 

slobodu (libertas).83 Bojovali teda voči vonkajšiemu nepriateľovi, pri-

márne kristianizovaným spoločenstvám, aby si udržali svoj vnútorný 

spôsob organizácie, tzv. slobodu, libertas84 ktorý pojem zrejme v dobo-

vom vnímaní (minimálne u historiografov) nadobudol charakter akéhosi 

základného pojmu (Grundbegriff),85 ako myšlienkovej skratky pre odlíšenie 

                                                 
81     Prípadne literárnovedné analýzy - pozri osobitne GOLEMA, Martin. Stredoveká litera-

túra a indoeurópske mytologické dedičstvo. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity 
Mateja Bela, 2006. 

82  Helmold z Bosau: Kronika Slovanů. Prel. Jan Zdichynec. Praha : Argo, 2012, s. 31, III. 
kap. 

83  Tamže, s. 38, VII. kap.; s. 64, kap. XXV. 
84  Libertas v kmeňoch bližšie rozoberá STEINHÜBEL, Ján. Kapitoly z najstarších českých 

dejín (531-1004). Krakov : Spolok Slovakov v Poľsku, 2012. 
85  Pojem slobody tak vníma SCHULZE, Hans Kurt. Mediävistik und Begriffsgeschichte. 

In KOSSELLECK, Reinhart. Historiche Semantik und Begriffsgeschichte. Stuttgart : Klett-
Cotta, 1978, s. 242-261. Podrobne tiež v KANNOWSKI, Bernd. Freiheit. In: Han-
dwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, I. Berlín : Erich Schmidt Verlag, 2008; GRUN-
DMANN, Hebert. Freiheit als religiöses, politisches und persönliches postulat im Mit-
telalter. Historische Zeitschrift, 183, 1957, s. 23-53; METZGER, Fritz. Zur 
Frühgeschichte von Freiheit und Frieden. In: Fragen und Forschungen im Bereich und Um-
kreis der germanischen Philologie. Berlín : Akademie-Verlag, 1956, s. 12-24; JAEKEL, Kurt. 
Der Begriff der Freiheit in den Germanenrechten der Westgoten, Langobarden und 
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spôsobu organizácie nekristianizovanej kmeňovej spoločnosti v proti-

klade ku kresťanským útvarom.86 Tým sa mal zrejme vyjadriť systém 

usporiadania, ktorý bol v protiklade k systému, aký v čase zápisu vládol 

v Byzancii a západnej Európe – systému kresťanského organizovaného 

útvaru a vzťahov formálnej nadriadenosti a podriadenosti. Obdobne sa 

v prípade starovekého Ríma hovorilo o hodnote „kráľovskej slobody“ 

garantovanej pôvodne rímskym kráľom, ako zároveň garantom „ordo“ 

a „pax“.87 Libertas, ordo a pax tak zrejme boli charakteristické prvky kreu-

júce v očiach stredovekých historiografov identitu nekresťanských, bar-

barských útvarov – či už rímskych, slovanských, ale napríklad aj Sasov. 

Vojnu takýto koncept organizácie spoločnosti pripúšťa iba navonok. 

Túto hypotézu sa pokúsime verifikovať alebo falzifikovať na 

podklade veľkomoravskej terminológie súvisiacej s vojnou a vojen-

stvom, ako bola zachovaná v cyrilometodských písomných pamiatkach. 

Pri tejto terminológii možno mať podľa nášho názoru v duchu teórie 

lingvistickej stability88 za to, že termíny, ktoré sa na označenie vojny a vo-

jenstva v zachovaných veľkomoravských prameňoch používajú, neboli 

vytvorená nanovo členmi cyrilometodskej misie, ani miestnymi veľko-

moravskými elitami, ale zrejme ide o  termíny staršie, ktoré môžu mať 

ešte predkresťanský pôvod a sémantický význam, a to bez ohľadu na to, 

                                                 
Burgunden. In: Geschichtliche Landeskunde und Universalgeschichte. Hamburg : Wibag, 1950, 
s. 55-64. 

86  K barbarskej spoločnosti pozri SCHEIBELREITER, Georg. Die barbarische 
Gesellschaft. Darmstadt : Primus Verlag, 1999. 

87  SCHOTT, Clausdieter. Freiheit und Libertas. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rech-
tsgeschichte, 104, 1987, s. 109.  

88  K teórii lingvistickej stability a k argumentácii o možnosti využívania historicko-lin-
gvistickej metodológie na účely právnohistorickej analýzy zachovaných staroslovien-
skych prameňov pozri napr. GÁBRIŠ, Tomáš - JÁGER, Róbert. Vlastnícke právo 
a majetkové vzťahy na Veľkej Morave. In Historia et theoria iuris, 7, 2015, č. 1, s. 6-19. 
GÁBRIŠ, Tomáš - JÁGER, Róbert. Osobný a rodinný status na Veľkej Morave vo 
svetle historicko-lingvistickej analýzy. In Štát a právo, 2, 2015, č. 2, s. 122-137. GÁBRIŠ, 
Tomáš - JÁGER, Róbert. “Posluch” a jeho význam v procese dokazovania na Veľkej 
Morave. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 34, 2015, č. 1, s. 36-56. GÁB-
RIŠ, Tomáš - JÁGER, Róbert. Trestné činy proti životu a zdraviu v predcyrilometod-
skom a cyrilometodskom práve. In Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava : 
Key Publishing, 2015, s. 34-46; GÁBRIŠ, Tomáš - JÁGER, Róbert. Sexuálne trestné 
činy v slovanskom práve na Veľkej Morave. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava 
: Key Publishing, 2014, s. 36-59. 
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že tu ide o terminológiu zachovanú v prameňoch z útvaru, ktorý už bol 

minimálne na polceste medzi kmeňom a štátom, resp. zvyčajne sa pova-

žuje už za ranostredoveký „štát“ (s výhradou používania termínu „štát“), 

resp. za kresťanský dynastický útvar, takmer rovnocenný obdobným zá-

padoeurópskym útvarom. 

 

3. Vojna a mier na Veľkej Morave 

Otázka vojny na Veľkej Morave nám ponúka viac materiálu na 

výskum, než je tomu v útvaroch, ktoré na našom území Veľkú Moravu 

predchádzali (tzv. Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo). V písomných 

pamiatkach, ktoré sa nám z Veľkej Moravy zachovali (hoci iba v neskor-

ších odpisoch), nachádzame viacero zmienok o vojne a vojenstve. Do-

konca existuje aj tzv. macedónska teória, podľa ktorej jeden z veľkomo-

ravských prameňov, Súdny zákonník pre ľud, bol v skutočnosti (okrem 

toho, že vraj vôbec nebol veľkomoravskou pamiatkou89) určený pre ma-

cedónskych vojakov slovanského pôvodu, a reguloval problematické 

správanie – najmä sexuálne – armády, resp. vojenskej družiny.90 S touto 

teóriou sa však nestotožňujeme a s poukazom na západoslovanské 

prvky91 v texte Zákonníka máme za to, že ide o pamiatku z územia Veľ-

kej Moravy. 

 V tomto prameni, rovnako ako vo viacerých ďalších prame-

ňoch časovo, pôvodom a územne spojených s Veľkou Moravou nachá-

dzame viacero termínov súvisiacich s vojnou a vojenstvom, potenciálne 

odhaľujúcich dobové vnímanie vojny ešte v predkresťanskom kmeňo-

vom spoločenstve (pravda, za predpokladu, že ide o termíny, ktoré sa 

používali na označenie vojenských a vojnových reálií už pred terminolo-

gickým vplyvom kresťanských misionárov): 

                                                 
89  Dodnes sa napríklad v Slovinsku zastáva koceľovská tradícia pôvodu Súdneho zákon-

níka pre ľud. Pozri ŠTIH, Peter - SIMONITI, Vasko - VODOPIVEC, Peter. A Slovene 
history : society - politics - cultures. Ľubľana : Inštitut za novejšo zgodovino, Sistory, 2008, 
s. 51. 

90  DEWEY, Horace William - KLEIMOLA, Ann M. Zakon sudnyj ljudem (Court Law for 
the People). Ann Arbor : Department of Slavic Languages and Literature, 1977, s. x. 

91  ĽVOV, A. S. Češsko-moravskaja leksika v pamiatkach drevnerusskoj pismennosti. Slavianskoje 
jazyko-znanije. Moskva, 1968, s. 316-338. Citované podľa STANISLAV, Ján. Staroslo-
viensky jazyk 1. Bratislava : SPN, 1978, s. 33. Pozri tiež SLANINKA, Martin (ed.). As-
semanov evanjeliár a kalendár. Martin : Matica slovenská, 2013, s. 23-25. 
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ljutь voiny – námahy vojny (Kánon na počesť Dimitra Solúnskeho92) 

plěn – korisť (Zákonník, čl. 3) 

pluk – pluk (Zákonník, čl. 3) 

ratьnychъ – vojakov93 (Zákonník, čl. 21) 

vojevodьstvo – vojvodstvo (Kánon na počesť Dimitra Solúnskeho) 

voinъ – vojak (Nomokánon, čl. 5) 

voinьctva sebe iskati ni sana – uchádzať sa o vojenskú službu a hodnosť 

(Nomokánon, čl. 14) 

voinьstvo dьrža – vojenská služba (Nomokánon, čl. 14) 

 Zjavne sa teda na Veľkej Morave používalo, alebo aspoň mu-

selo byť zrozumiteľné, staroslovienske slovo voina, resp. aspoň jeho zá-

klad, koreň – „voj“.  

Predpokladá sa pritom, že vojenské úlohy mohla na Veľkej Mo-

rave plniť primárne panovníkova družina; namiesto výrazu „družina“94 

však nájdeme v prameňoch skôr termín čadь, alebo muži – napr. čestna 

čadь, muži čestni (Život Konštantínov, kap. 6, Život Metodov, kap. 8).95 

Podľa niektorých názorov do tejto „družiny“ patrili, a teda čadь tvorili 

primárne veľmoži, ale aj panovníkovi slugi a otroci (vychádzajúc zo Života 

Metodovho, kap. 5, 8, 11). Družina/čadь pritom zrejme predstavovala 

jadro vojska (pluk spomínaný v Zákonníku, čl. 3), zloženého z jednotli-

vých vojakov (voinъ, v Živote Metodovom, kap. 11), a vojenských rôt 

(pod vedením, ratьnychъ, ako v zmienke v Zákonníku, čl. 21), na čele s vo-

jevodom (Život Konštantínov, kap. 8).  

Je pritom zrejmé, že takéto vnímanie vojny, pluku, rotných, vo-

jakov, a vojvodu nepripúšťa súkromnoprávne vnímanie vojny a chápa-

nie vojny ako súkromného konfliktu (hoci môže zostať otáznym, či to 

platí aj pre pôvodný význam týchto termínov). Armáda teda bola, zdá sa, 

                                                 
92  ŽIGO, Pavol - KUČERA, Matúš a kol. Na písme zostalo : Dokumenty Veľkej Moravy. 

Bratislava : Perfekt, 2012, s. 94. 
93  Termín rota znamená u južných Slovanov aj „prísaha“, čo sa vykladá v tom zmysle, že 

prísaha nahradzuje fyzickú silu roty mužov. 
94  Ktorý termín môže mať množstvo významov – od rodiny až po blízkych. 
95  Magnae Moraviae Fontes Historici V. Prameny k dějinám Velké Moravy. Praha, Brno : SPN, 

Masarykova univerzita, 1971, s. 25 (ďalej len „MMFH“; jednotlivé zväzky označujeme 
ako MMFH I až MMFH V). 
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do istej miery profesionalizovaná a dokonca zrejme zabezpečovaná oso-

bitným systémom zásobovania, resp. financovania. Naznačuje to čl. 3 

Zákonníka o delení vojnovej koristi, podľa ktorého kniežaťu patril šes-

tinový podiel, z ktorého knieža odmeňoval županov – v preklade J. Ste-

inhübela: „lebo dostačuje županom kniežacia časť (dobljajetь bo žjupanomъ knęža 

častь) a príjem z obroku ľudského (patrí) im (pribytъkъ obroku ljudьskomu imъ).“96 

Zvyšok koristi sa mal rozdeliť medzi všetko obyvateľstvo. Upozorniť tu 

pritom chceme na nejednotné prekladanie termínu obrok (v Zákonníku 

v zmysle dávka, plat, poplatok alebo žold), ktorý mal patriť županom. 

Bežný preklad totiž doteraz vychádzal z toho, že ide o žold (resp. príras-

tok žoldu) patriaci županom, rovnako ako im patrí aj podiel na kniežacej 

šestine koristi.97 J. Steinhübel má však za to, že doslova ide v texte o tri-

bút vyberaný županmi od miestneho obyvateľstva – „príjem z obroku ľud-

ského (patrí) im (pribytъkъ obroku ljudьskomu imъ).“ K takémuto prekladu 

a interpretácii sa prikláňame aj my; obrok zrejme skutočne predstavuje 

dávky vyberané od miestneho obyvateľstva, ktoré slúžili na finančné za-

bezpečenie županov a ich úloh, popri šestine z koristi. Pritom sa nevylu-

čuje, naopak opodstatnene predpokladá, že mohlo ísť o prostriedky ur-

čené aj na vojenský žold, ktorý sa zrejme fakticky financoval práve z dá-

vok obyvateľstva, a vojakom (tým, ktorí vykonávali vojenskú službu aj 

v čase mieru, mimo aktuálnej vojnovej výpravy) ho rozdeľoval župan. 

To všetko, zdá sa, potvrdzuje, že armáda v tomto období predstavovala 

monopolnú hierarchicky organizovanú verejnoprávnu inštitúciu, ktorú 

                                                 
96  Pozri STEINHÜBEL, Ján. Veľká Morava na polceste od kmeňa ku štátu. In Forum 

Historiae, 8, 2014, č. 2, s. 82. 
97  „Taže bogu dajǫštu pobědǫ (dz –jǫ) šestьjǫ čęstь dostoitъ izzimati kъnęzju a pročeje vьse čislo 

vъzimati vьsěmъ ljudьmъ, vъ ravьnǫjǫ čęstь razdeliti velikajego i malejego. Dobljajetъ bo županomъ 
čęstь kъnęžьja i pribytъkъ obroku ljudьskujemu imъ.“ MMFH uvádza preklad: „Dá-li tedy Bůh 
vítezství, šestý díl ať si vezme kníže a celou ostatní částku ať si vezme všechen lid a rozdělí rovným 
dílem velcí i malí. Neboť županům stačí díl knížecí a přírůstek žoldu jejich mužstva.“ Pozri 
MMFH IV, s. 180. Žigo a Kučera uvádzajú úplne iný preklad: „Lebo je dostačujúci župa-
nom kniežací diel a ďalšia korisť (nech sa rozdá) ich ľuďom.“ ŽIGO, Pavol - KUČERA, Matúš 
a kol. Na písme zostalo : Dokumenty Veľkej Moravy. Bratislava : Perfekt, 2012,  s. 107. 
Rovnako o prírastku žoldu hovorí v nemeckom preklade OROSCHAKOFF, Hara-
lampi. Ein Denkmal des bulgarischen Rechtes (Zakon Sudni Ljudem). In Zeitschrift für 
vergleichende Rechtswissenschaft. Bd. 33. Stuttgart : Ferdinand Enke, 1916, s. 204-205. 
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na najvyššej úrovni riadil a spravoval panovník Veľkej Moravy, resp. ním 

poverený vojevoda.  

Naopak, vnútorné, domáce, súkromné vojny, nemali mať na 

Veľkej Morave miesta – veľkomoravský Zákonník výslovne zakazuje do-

konca aj svojpomoc, t.j. možnosť brať spravodlivosť do vlastných rúk. 

Podľa článku 17 Zákonníka totiž bola každej osobe uložená povinnosť 

oznámiť svoj prípadný spor s niekým iným vladykovi, ako predstavite-

ľovi verejnej moci. Ak by sa poškodený pokúsil presadiť svoju pravdu v 

danom spore mocou alebo násilím, mal prísť o predmet sporu a bol po-

vinný ho odovzdať. Ak by sa dokonca pri takomto „svojpomocnom 

uplatňovaní a vymáhaní práva“ osoba zmocnila cudzej veci, vladyka ju 

mal dať palicovať.98 

V podmienkach Veľkej Moravy tak nachádzame syntézu viace-

rých prvkov – jednak tých, ktoré predpokladáme už v kmeňovej spoloč-

nosti, ako je vojsko, ktoré slúži na obranu alebo útok voči inému organi-

zovanému spoločenstvu, ale tiež novú koncepciu organizovanej armády 

dynastického kresťanského útvaru (smerujúceho ku kresťanskému krá-

ľovstvu), so zákazom násilného riešenia sporov vo vnútroštátnej rovine. 

V sledovanom období totiž dochádza k procesu, kedy sa kmeň, vyzna-

čujúci sa rovnako ako štát územím, obyvateľstvom a mocou, avšak zá-

sadne ako spoločenstvo, kde knieža rozhoduje vždy spolu s kmeňom 

a nestojí „nad kmeňom“, mení v stredovýchodnej Európe na nový mo-

censcký útvar, dynastické kráľovstvo, s dynastickým panovníkom vyčle-

neným spomedzi zvyšku obyvateľstva. Kmeňový pax, Fried sa pritom 

podľa niektorých autorov mení na mund – z abstraktného na konkrétny 

spôsob zabezpečenia poriadku, ponovom vynútiteľný panovníkom.99 

                                                 
98  BEŇA, Jozef - GÁBRIŠ, Tomáš. Dejiny práva na Slovensku I. (do roku 1918). Bratislava 

: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, s. 57. 
99  HARDING, Alan. Medieval Law and the Foundations of the State. Oxford : Oxford Uni-

versity Press, 2002, s. 30. Kráľovstvo v tejto podobe je pritom vraj opäť rímsky vzor 
organizácie spoločnosti. Pozri tiež GEARY, Patrick J. Europäische Völker im frühen Mit-
telalter. Zur Legende vom Werden der Nationen. Frankfurt nad Mohanom : Fischer, 2002. 
Ten tvrdí, že populus je konštitutívny a konštitučný pojem, kým gens je len etnický po-
jem. Najnovšie k prechodu medzi kmeňom a štátom v prípade Veľkej Moravy pozri 
STEINHÜBEL, Ján. Veľká Morava na polceste od kmeňa ku štátu. In Forum Historiae, 
8, 2014, č. 2, s. 71-97. Autor citovaného príspevku zastáva názor, že Veľká Morava 
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Panovník totiž v nových podmienkach predstavuje autoritu rodiaceho sa 

štátu a jeho monopolu moci,100 a on má ponovom sám svojou osobou 

a prostriedkami zabezpečovať mier v dynastickom kráľovske rovnako 

ako ho predtým v kmeni zabezpečoval knieža s kmeňovými elitami. Za-

bezpečuje pritom mier ako zástupca Boha na zemi, a používa na to svoj 

byrokratický (a vojenský) aparát.  

Ani táto nová politicko-právna realita však úplne neopustila ter-

minológiu a koncept kmeňového mieru, pax. Už od Karola Veľkého sa 

vo franských kapitulároch častejšie spomína pax, či pax et concordia – ako 

kresťanská hodnota, ktorá sa predtým iba veľmi zriedka vyskytovala 

u Merovejovcov (Guntram, či Chlotar II.).101 Možno pritom vysloviť hy-

potézu, že hodnota kmeňového mieru (pax), Friedu, miru, sa v danom ob-

dobí transformuje na hodnotu kresťanského (resp. kristianizovaného, ale 

pôvodne známeho už v predkresťanskom rímskom kráľovstve a cisár-

stve) pax – hoci fakticky podľa niektorých názorov tu ani tak nejde 

o hodnotu teoreticky vychádzajúcu z diela sv. Augustína, ako skôr zo 

starého zákona, ktorý mohol byť dobovej spoločnosti zrozumiteľnejší 

a prístupnejší ako Augustínovo dielo. Každopádne však garantom tohto 

druhu „mieru“ mal byť ponovom panovník,102 a nie kmeň. 

 

4. Vojna a mier v arpádovskom Uhorsku 

Ak sa v čase posunieme ďalej ku kristianizovanému arpádov-

skému Uhorsku rokov 1000-1301, môžeme konštatovať, že v dobových 

                                                 
bola ešte kmeňovým útvarom, kde rozhodoval snem Moravanov, a nie individuálne 
knieža. 

100  K pojmu štátny monopol moci pozri napr. WEBER, Max. Politik als Beruf (1919). Do-
stupné na internete: http://www.uwe-holtz.uni-bonn.de/lehrmaterial/weber_poli-
tik_als_beruf.pdf (navštívené dňa 4.1.2015). V anglickom jazyku WEBER, Max. Poli-
tics as a Vocation. Dostupné na internete: http://anthropos-lab.net/wp/wp-con-
tent/uploads/2011/12/Weber-Politics-as-a-Vocation.pdf (navštívené dňa 4.1.2015). 

101  HARTMANN, Wilfried. Der Frieden im früheren Mittelalter. Zwei Studien. Barsbüttel : 
Institut für Theologie  und Frieden, 1992, s. 15. 

102  Na celoeurópskej úrovni cisár. KWIATKOWSKI, Stefan. Friedensbestrebungen im 
Mittelalter zwischen geistigen Quellen und pragmatischer Denkart. Geistige Quellen, 
kulturelle Werete und pragmatische Kalkulationen. In CZAJA, Roman - MÜEHLE, 
Eduard - RADZIMIŃSKI, Andrzej (eds.). Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mit-
telalter. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersitetu Mikolaja Kopernika, 2012, s. 25. 
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prameňoch aj v sekundárnej literatúre vzťahujúcej sa k Uhorsku skúma-

ného obdobia sa opäť pojednáva zásadne iba o vojne vo verejnopráv-

nom, medzinárodnom zmysle. Nenachádzame tu takmer žiadne zmienky 

o súkromných vojnách – iba skutočne výnimočne sa stretneme s po-

jmami bellum a guerra na označenie násilností medzi barónmi, a to v listine 

kráľa Ladislava z roku 1277: „per diuersa bella intestina et guerras frequ-

entissime per Barones nostros contra se inuicem excitata ...“,103 prípadne v privi-

legiálnej listine Bela IV. z roku 1251 pre Židov, v ktorej zmieňuje prí-

padné ozbrojené konflikty (guerrae) medzi nimi.104 Inak sa pojem guerra 

vyskytuje už iba v listinách pojednávajúcich napríklad o spore medzi 

mestami Trogir a Split,105 či v listinách o vojenskom konflikte medzi 

Uhorskom a Českým kráľovstvom,106 teda v prípade vojen v medziná-

rodnom, resp. verejnoprávnom zmysle. 

V zachovaných uhorských prameňoch, najmä z 13. storočia, sa 

však napriek tomu stretávame s častými prípadmi násilného pustošenia, 

ktoré by mohlo byť prejavom súkromných vojen, hoci sa tak tieto skutky 

v prameňoch ani v sekundárnej literatúre výslovne neoznačujú. Z príkla-

dov možno uviesť vraždu comesa Petra a jeho príbuzných a lúpež ich 

osobného majetku „ľuďmi“ („populos“) patriacimi mníškam z Ostrova 

sv. Márie z roku 1277.107 Ďalším dokladom z listinnej praxe je prípad 

únosu spojeného s ďalšími násilnosťami, ktorý bol urovnaný v roku 

1285 platbou 200 hrivien108 s následným uväznením v kláštore po dobu 

                                                 
103  FEJÉR, Gyula (ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, I – XI. Budín, 

1829-1844, zväzok V.2 (ďalej „CDH“). 
104  Tamže, zv. IV.2: „Item si Iudei de facto inter se discordiam mouerint, aut guerram; iudex ciuitatis 

nostre nullam sibi iurisdictionem vendicet in eosdem; sed nos, aut summus noster Cancellarius iudi-
cium exercebit.“ 

105  WENZEL, Gusztáv (ed.). Codex diplomaticus arpadianus continuatus, vol. 12. Árpádkori Új 
Okmánytár 12. Facsimile reprint. Pápa : Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001-2003, listina 
č. 186 z roku 1277 (ďalej len „CDAC“, zväzok, rok, číslo listiny). 

106  CDH VI.1. Listina kráľa Ondreja III. z roku 1291. 
107  „Nos Capitulum Ecclesiae Strigoniensis damus pro memoria, quod sicut in litteris Hermanni Ma-

gistri et Conventus Cruciferorum Ecclesie Sancti Regis de Strigonio vidimus contineri in causa, quam 
Magister Paulus aulae dominae Reginae Notarius de Deer, et Comes Martinus Officialis Comitis 
Dominici Castellani de Wysegrad pro eodem D. Comite domino suo super interfectione Comitis Petri 
fratris ipsius Magistri Pauli, qui quidem Petrus fuerat serviens D. Comitis praedicti, ac super inter-
fectione parvuli et cognati eiusdem, et ablatione rerum suarum, contra populos dominarum sororum 
de Insula Sancte Marie de villa Cholnuk moverant...“ CDAC, zv. 9, 1277, listina č. 123. 

108  CDAC, zv. 9, 1285, listina č. 310. 
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73 dní, po čom sa mal páchateľ verejne kajať za spáchané skutky. 

V tomto prípade mal páchateľ Kemen takto pykať za únos Jakubových 

sluhov a za ukradnutie niekoľkých kusov jeho dobytka. Navyše mu hro-

zilo, že ak bude prísahou 60 urodzených spoluprísažníkov usvedčený aj 

zo zabitia dedinčanov a zničenia troch Jakubových dedín, bude musieť 

zaplatiť ďalšiu náhradu škody.109 Platba majetkovej náhrady bola pritom 

rozdelená na splátky po 50, 25, 25, 50 a opäť 50 hrivien spolu s akýmsi 

úrokom v podobe štyroch koní o cene 12 hrivien. Za solúciu sa zaručil 

jeden z arbitrov, Michal z rodu Budmer. Obdobne možno uviesť zniče-

nie majetku, lúpež, únos a vraždu z roku 1297. Comes Bither v tomto prí-

pade obvinil comesa Štefana že ten spolu s komplicmi po Veľkej noci pre-

padol Bitherovu obec ozbrojenou rukou, spôsobil mu majetkovú škodu 

za 50 hrivien a uniesol dvoch poddaných Petríka a Enčíka, ktorých dal 

usmrtiť. Následne sa Štefanovi komplici vrátili do obce a čo v nej ešte 

po znivočení zostalo, si násilím vzali.110 Z iného ako listinného prameňa, 

konkrétne v tomto prípade z Varadínskeho registra, možno uviesť prí-

pad vedený pod č. 2/1208, v ktorom Šimon zažaloval Medea, Farkaša 

a Ludugera, že mu násilím ulúpili dve slúžky Máriu a Daragu (Drahú), 

osem ťažných volov, 30 oviec a jedného koňa. Tumpaica, comes kráľov-

ských poslov, ohodnotiac ulúpené veci na 10 hrivien, poslal sporové 

strany s pristaldom menom Duntia na skúšku železom do Varadína. Tam 

                                                 
109  „Praeterea si idem Jacobus in sabbato proximo post diem Cinerum hoc in anno (cum) sexaginta 

hominibus nobilibus prestiterit sacramentum coram nobis super eo, quod idem Kemen supra tres villas 
eiusdem Jacobi Nogkemed, (Kys)kemed et Jula vocatas die fori, quod quidem forum in praedicta villa 
Kemed celebratur, irruendo destruxerint easdem, in qua quidem destructione in praedicta villa Jula 
sex Gallici iobagiones eiusdem Jacobi sint interfecti, quorum homicidia sunt computata ad sexaginta 
(octo) marcas, et predictarum villarum dampnum ad triginta duas marcas; extunc idem comes Kemen 
ipsas centum marcas persolvere tenebitur predicto Jacobo in terminis tunc per nos assignandis.“ 
CDAC, zv. 9, 1285, listina č. 310. 

110  „Damus pro memoria, quod Comes Bither filius Miko personaliter astando contra Comitem Ste-
phanum filium Martini similiter personaliter comparentem, in figura iudicii egerit coram nobis tali 
modo: Quod hoc anno feria secunda proxima post festum Pasce Domini idem Comes Stephanus cum 
Guda, Thoma de Sancta Cruce, Paulo, Welich, Mathe et Gold, servientibus suis ad villam suam 
Zilna vocatam armatis manibus veniendo destruxisset, dampnum quingentarum marcarum in ipsa 
destruccione eidem faciendo, duos etiam iobagiones suos, scilicet Petrik, et Enchik vocatus in eadem 
villa captivasset, captivatosque secum abduxisset, occidi eosdem faciendo; adiecit etiam, quod in cras-
tino facta destructione iidem Guda, Thomas, Paulus, Welich, Mathe et Gold revertentes, omnia, quae 
in ipsa villa post destructionem eorumdem remanserant, violenter recipiendo abstulissent.“ CDAC, 
zv. 5, 1297, listina č. 120. 
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sa strany uzmierili a dohodli, že Medea, Farkaš a Luduger dajú Šimonovi 

1,5 hrivny, a tiež zaplatia sudcovi. Pristaldovi mal na oplátku zaplatiť Ši-

mon.111 Všetky uvedené prípady napokon skončili zmierom, a nič nena-

svedčuje, že by šlo o opakujúce sa špirály krvavej vendetty medzi 

účastníkmi sporu. Na druhej strane, v niektorých prípadoch však mohlo 

„nepriateľstvo“ medzi sporovými stranami pretrvávať aj po generácie, 

kým sa strany definitívne zmierili – ako dokladá listina z roku 1227.112  

Napriek početným zmienkam obdobného charakteru v uhor-

ských prameňoch však musíme konštatovať, že toto konanie síce pred-

stavuje ozbrojené násilnosti, ktoré sú vykonávané skupinou páchateľov, 

zvyčajne šľachticom a jeho poddanými, pričom cieľom útoku sú iní 

šľachtici a/alebo ich poddaní, vzhľadom na stručný charakter jednotli-

vých zmienok však je vo všeobecnosti veľmi problematické zrekonštru-

ovať, aké boli skutočné dôvody a ciele tohto konania, a tak nemožno 

definitívne zaujať stanovisko k týmto násilnostiam z hľadiska ich povahy 

ako „súkromnej vojny“. Nejaví sa pritom, že by šlo o konanie, vnímané 

ako legálne – a to s ohľadom na skutočnosť, že následne boli jeho pá-

chatelia trestaní, resp. medzi páchateľmi a obeťami dochádzalo k do-

hode a obnoveniu „mieru“ pod hrozbou verejnoprávneho trestu. 

Z týchto dôvodov, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že samotné pra-

mene zväčša pojem „súkromných vojen“ nepoužívajú, sa prihovárame 

skôr za to, že tieto prípady násilností netreba chápať ako „osobitný in-

štitút“ súkromnej vojny. Namiesto zavádzania nového termínu súkrom-

nej vojny sa nám totiž javí ako vhodnejšie hovoriť skôr o osobitnej stra-

tégii riešenia sporov – konkrétne stratégii využívania násilia na spustenie 

                                                 
111  „Simon de villa Siptul, impetiit Medeum, Forcasium et Ludugerum, de villa Botcu, dicens, quod 

duas pedisequas eius, scilicet Mariam et Daragam, et octo boves aratores et triginta oves et unum 
equum violenter ei abstulissent. Tumpaica curialis comes praeconum regis, ablata decem marcis ap-
pretians, misit illos per pristaldum nomine Duntia de villa Chegyen ad iudicium ferri candentis Wa-
radinum; ubi taliter convenerunt, quod Medea, Forcasius et Ludugerus darent Simoni marcam et 
fertonem, et iidem iudici satisfacerent, partem autem pristaldi Simon persolveret.“ KARÁCSONYI, 
Joannis – BOROVSZKY, Samuelis. Regestrum Varadinense examinum ferri candentis ordine 
chronologico digestum descripta effigie editionis A. 1550 illustratum sumptibusque capituli Varadi-
nensis Lat. rit. Budapešť : Hornyánszky, 1903.  

112  „... idem Johannes inimicus eius esset a tempore avorum suorum, eo quod avus Pauli avum Johannis 
occidisset, ideo non debere se participare cum illo.“ CDAC, zv. 6, 1227, listina č. 280 (MOL 
DL 64764). 
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procesu riešenia sporu. Z analogických situácií v západnej Európe totiž 

vyplýva, že násilné riešenie sporov mohlo byť relatívne racionálnym pro-

striedkom riešenia konfliktov v situáciách, kde absentovala priamo prí-

tomná nadradená autorita. Pokiaľ štátny aparát, napríklad absentujúca 

efektívna súdna moc nedokázala (osobitne v období tzv. feudálnej roz-

drobenosti, ale prípadne aj v stavovskej monarchii neskorého stredo-

veku, ktorá je už mimo nášho záberu v tomto príspevku) poskytnúť spo-

riacim sa stranám prostriedky rýchleho riešenia sporov, strany pociťu-

júce krivdu brali iniciatívu do vlastných rúk. Neroztáčali sa tým však ko-

lesá ani špirála krvnej pomsty – spory zmieňované v uhorských prame-

ňoch sa zvyčajne aj napriek násilnému začiatku, resp. násilnému procesu 

riešenia, končili majetkovou kompenzáciou. Opäť na základe analógie, 

tentokrát so škandinávskymi reáliami pritom možno hodnotiť, že 

v tomto prípade šlo zrejme jednak o prejav zákazu svojpomoci, resp. 

krvnej pomsty v zákonoch arpádovských kráľov a v dobovej obyčaji, t.j. 

prejav obáv z najvyššej autority kráľa ako garanta mieru, ale tiež mohlo 

ísť o dôsledok postupujúcej kristianizácie, kedy sa aj predstava odplaty 

menila – namiesto krvnej pomsty sa omnoho výhodnejším (a bezpečnej-

ším) a zároveň ako hodnotu rodovej cti rešpektujúcim mohlo javiť trva-

nie na peňažnej kompenzácii, z ktorej sa prípadne hradili pohrebné ob-

rady, resp. zabezpečila sa spása duše zomrelého. To mohol byť ďalší dô-

vod (popri kresťanskom učení o odpúšťaní vín) na opúšťanie krvnej po-

msty. Opustenie idey pomsty a prechod k peňažnej kompenzácii na-

miesto súkromnej vojny sa tak vysvetľuje až tromi faktormi – výhodnou 

majetkovou náhradou, spôsobom riešenia sporu rešpektujúcim česť zú-

častnených strán, a náboženským vplyvom kresťanstva.113  

Z uvedených príkladov nám však vyplýva, že aj keď v Uhorsku 

nehovoríme o súkromných vojnách, násilie ako mechanizmus riešenia 

sporov bolo akceptované. Osobitne pritom bolo akceptované vo forme 

                                                 
113  VOGT, Helle. The kin’s collective responsibility for the payment of man’s compen-

sation in medieval Denmark. In BOTHE, Lukas - ESDERS, Stefan - NIJDAM, Han 
(eds.). Wergild, Compensation and Penance : The Monetary Logic of Early Medieval Conflict Re-
solution. Leiden : Brill, v tlači. 
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súdnych súbojov,114 hoci proti nim cirkev protestovala. Ako zaujímavosť 

však v tejto súvislosti možno uviesť, že súbojom sa v Uhorsku zrejme 

riešili dokonca aj spory medzi cirkevnými inštitúciami, ako naznačuje prí-

pad z roku 1255, v ktorom však bol napokon súboj odvolaný.115 Pritom 

platí, že keďže sporovou stranou mohla byť aj inštitúcia, je pre skutočnú 

podobu duelu príznačným, že sporové strany nemuseli zápasiť osobne, 

ale mohli namiesto seba vyslať zástupcu – bojovníka, pugila.116 V niekto-

rých listinách nachádzame aj bližší popis výkonu tohto spôsobu riešenia 

sporu – konkrétne, že mal prebehnúť so zbraňami v rukách a sediac na 

koňoch,117 prípadne v podobe boja „opakovanými údermi“.118 Opäť len 

ako zaujímavosť pripájame zmienku, podľa ktorej sa súboju vo vernaku-

lárnom jazyku hovorilo boj, čo zachytáva listina z roku 1231.119  

Nami naznačená idea spojenia súboja a násilného riešenia spo-

rov, resp. koncepcie, v ktorej právo patrí silnejšiemu, zrejme nie je úplne 

mylná, čo možno podporiť aj tým, že napríklad vo Francúzsku sa súboj 

objavuje častejšie práve po tom, ako Ľudovít IX. zakázal v roku 1258 

                                                 
114  Najstaršie dielo k tejto problematike predstavuje: BOTKA, Tivadar. De duellis Hun-

garorum litisdecisoriis. Pešť : Typis nobilis J.M. Trattner, 1829. 
115  „... cum litis quaestio mota fuisset coram nobis super facto decimarum inter Ecclesiam Sancti Martini 

de Pannonia ex una parte, et inter Ecclesiam Beati Petri de Buda ex altera, et ipsam litem ad examen 
duelli iudicassemus, et tandem requisito domino Rege ipsum duellum fuisset revocatum, postmodum 
se mediantibus probis viris pacifice ordinare.“ CDAC, zv. 2, 1255, listina č. 172 (publikovaná 
aj v CDSl II, pod č. 467, datovaná ku dňu 11.3.1255). 

116  Napríklad v listine z roku 1247: „...ita ut per concertationem pugilum ab utraque parte producto-
rum, quae ipsarum in habenda terra illa, super qua controversia fuerat, potior habeatur, evidentius 
decernatur. Adductis igitur die ad hoc statuto pugilibus, in ipso congressu pugil supradicti Becend 
Comitis in duelli examine victoriam obtinuit, pugile partis adversae miserabiliter succumbente.“ 
CDAC, zv. 7, 1247, listina č. 154. Tiež v SZENTPÉTERY, Imre. Regesta regum stirpis 
Arpadianae critico-diplomatica. I. Budapešť : Sumptibus Academiae Litterarum Hunga-
ricae 1923, č. 855, 22. jún 1247 (ďalej len „RRSA I“). Tiež CDSl II, č. 260. 

117  „... quod pars utraque debeant producere pugilem congressurum quem pro sua parte invenire poterunt 
meliorem, qui in octavis Sancti Michaelis in armis ei in equis secundum Regni consuetudinem appro-
batam coram nobis debent congredi in duello, pugnaturi iuxta formam assercionis partium predicta-
rum.“ CDAC, zv. 10, b.v., listina č. 327. 

118  „… qui quidem pugiles (cum) in area duelli crebris ictibus inter se dimicassent, idem pugil dictorum 
jobagionum Castri Posoniensis in ipso duello succubuisset et convictus extitisset; pro eo ipse Nicolaus 
Viceiudex eandem terram, quam iidem castrenses requisivissent, eisdem nobilibus in perpetuum pos-
sidendam adiudicasset.“ CDAC, zv. 7, 1239, listina č. 55 (publikovaná aj v CDSl II, pod 
č. 48, datovaná ku dňu 6.3.1239). 

119  „Secundum vero iuris rationem conscientia Magistrorum nostrorum inter ipsos, quod vulgo dicitur 
boij, adiudicavimus.“ CDAC, zv. 1, 1231, listina č. 168 (MOL DF 292910). 
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súkromné vojny.120 Obdobne v Nemecku súbojom časovo predchádzali 

už spomenuté tzv. Fehden.121 Francúzske kráľovské ordinancie síce ná-

sledne zakazovali aj súboje ako príliš kruté spôsoby riešenia sporov, ale 

v roku 1396 kráľ Filip povolil duely vo vymedzených prípadoch vraždy, 

zrady a násilných činov. Vo všeobecnosti sa pritom vraj ešte aj v tom 

období považovali vo Francúzsku za obdobu súkromnej vojny, na ktorú 

má šľachtic právo.122 Aristokracia však vraj postupne tento spôsob rie-

šenia sporov opúšťala.123 

V uhorských reáliách nemáme indície o tom, že by súboje boli 

až následným javom po odstránení praxe súkromných vojen. Naopak, 

násilie bolo v prameňoch z arpádovského obdobia používané ako pro-

striedok riešenia sporov paralelne s využívaním súbojov. Chronologickú 

následnosť alebo dokonca kauzálnu podmienenosť týchto dvoch dru-

hov využívania násilia pri riešení sporov tak v Uhorsku nateraz nemô-

žeme konštatovať a vzájomný vzťah súkromných vojen a súbojov tak 

v našich podmienkach zostáva stále otvoreným.  

Napokon, osobitným spôsobom akceptovaného využitia násilia 

bolo v Uhorsku aj násilné vzopretie sa súdnej exekúcii. Hoci pritom v ar-

pádovskom Uhorsku pramene naznačujú, že šlo o konanie nežiadúce, 

ešte aj novovekí autori násilné zabránenie výkonu rozhodnutia považo-

vali za osobitný druh opravného prostriedku,124 ktorý mal za následok 

opätovné preskúmanie veci – svojím spôsobom tak možno vzopretie sa 

exekúcii vnímať ako spôsob dosiahnutia opätovného súdneho rozhod-

nutia alebo mimosúdneho urovnania sporu. Z arpádovského obdobia 

                                                 
120  VALE, Malcolm. Aristocratic Violence : Trial by Battle in the Later Middle Ages. In 

KAEUPER, Richard W. (ed.). Violence in Medieval Society. Woodbridge : Boydell & Bre-
wer, 2000, s. 164. 

121  REINLE, Christine. Bauerngewalt und Macht der Herren. Bauernfehden zwischen 
Gewohnheitsrecht und Verbot. In BRAUN, Manuel - HERBERICHS, Cornelia (eds.). 
Gewalt im Mittelalter : Realitäten – Imaginationen. Mníchov : Wilhelm Fink Verlag, 2005, s. 
105 a nasl. 

122  VALE, Malcolm. Aristocratic Violence : Trial by Battle in the Later Middle Ages. In 
KAEUPER, Richard W. (ed.). Violence in Medieval Society. Woodbridge : Boydell & Bre-
wer, 2000, s. 165-167. 

123  COUDERC-BARRAUD, Hélène. Le duel judiciaire en Gascogne d´après les cartula-
ires. In Le règlement des conflits au moyen âge. Paríž : Sorbonne, 2001, s. 103. 

124  KELEMEN, Emericus. Institutiones Juris Hungarici Privati. Liber III. De Actionibus. 2. vyd. 
Budín : Typis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae, 1818, s. 246 a nasl. 
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môžeme v tejto súvislosti uviesť prípad Alexandra, ktorý brániac svoj 

majetok proti exekútorom súdneho rozhodnutia (tzv. odhadcom) týchto 

zbil a vyhnal zo svojho majetku.125 Prítomní odhadcovia (estimatores) 

spolu s kráľovým človekom (homo regius) a svedkom Jágerskej kapituly 

mali v tomto prípade voviesť magistra Gudu do majetku, ktorý mu patril 

z titulu dievčenskej štvrtiny jeho matky. Na základe súdneho rozhodnu-

tia mal byť tento majetok Alexandrovi odňatý, ten však vyšiel ozbrojený 

zo svojho sídla, odohnal prítomných hanlivými nadávkami a so svojimi 

ozbrojenými sluhami a ľuďmi na nich zaútočil. Kráľovho človeka zhodili 

z koňa, a svedka Kapituly a iné prítomné osoby vrátane protistrany zbili 

palicami. Magister Gude však bol napokon do majetku súdne vovedený 

aj napriek uvedenému ozbrojenému odporu, Alexandrovi teda v tomto 

prípade násilie v konečnom dôsledku nepomohlo.  

Záverom, pokiaľ ide o vnímanie mieru a osobitne akéhosi 

vnútroštátneho mieru, treba konštatovať, že pramene arpádovského ob-

dobia hovoria o pax rovnako v prípade „verejnoprávnych“, resp. medzi-

národných vojen, ako aj v prípade súkromnoprávnych nezhôd (rancor 

alebo discordia126) – v prameňoch sa tak pri súdnom aj mimosúdnom rie-

šení lokálnych sporov opakujú formulácie „...multis rationibus et multa in-

stantia insistente, ut pacem et concordiam huiusmodi faceremus…“,127 „...pro 

bono pacis amicabiliter componentes...”,128 „...pro bono pacis praecipimus sub po-

ena decentarum marcarum boni argenti in compromisso statuta, quod...“,129 či „in 

talem pacis concordiam devenissent...“,130 a pod. Hoci teda Uhorsko zá-

sadne nepoznalo súkromnú vojnu (a tento pojem nanajvýš používalo 

                                                 
125  CDAC, zv. 10, 1294, listina č. 94. Jej regest je tiež v SZENTPÉTERY, Imre - BORSA, 

Iván: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. II/4. Budapešť : Akadémiai 
kiadó,, 1987, pod č. 3988, datovaná k 6.9.1294.  

126  „...rancor seu discordia diu fuerit excitata...“ CDAC, zv. 9, 1283, listina č. 265. Podobne: 
„...tandem ut omnis livor discordie et rancor invidiae de medio ipsorum extirpetur, et pulchritudo pacis 
glorietur...“ CDAC, zv. 12, 1283, listina č. 315 (MOL DL 89258). Napokon, obdobne: 
„Quod cum inter Uriam Abbatem Sancti Martini de Sacro Monte Pannonie ex una parte, et iobagi-
ones ac populos eiusdem Ecclesiae ex altera, discordia fuisset exorta; ...“ CDAC, zv. 6, 1233, 
listina č. 333 (RRSA I, č. 513). 

127  CDAC, zv. 3, 1263, listina č. 27 (RRSA I, č. 1346, 3. august 1263). 
128  CDAC, zv. 6, 1233, listina č. 343 (aj v CDSl I, pod č. 404). 
129  CDAC, zv. 1, 1230, listina č. 166 (aj v CDSl I, pod č. 360). 
130  CDAC, zv. 5, 1293, listina č. 53 (ML DF 226858). 
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v prípade oligarchických vojen druhej polovice 13. storočia), zdá sa, že 

naopak koncept mieru v zmysle vnútroštátneho verejného poriadku 

(„súkromného mieru“) veľmi dobre poznalo. Aj tohto mieru bol totiž 

panovník garantom, a tento mier sa súdnymi rozhodnutiami, ale aj mi-

mosúdnymi urovnaniami obnovoval a dosahoval. To, že aj vnútroštát-

nemu mieru predchádzala cesta násilia v podobe násilného podnetu na 

súdne alebo mimosúdne riešenie sporu sa pritom vo svetle zahraničných 

zmienok, komparácií a analógií nejaví byť uhorským špecifickom. Špeci-

fikom je tu skôr to, že terminológia uhorských prameňov aj sekundárnej 

literatúry zväčša pre obdobie do roku 1301 rozlišuje medzi vojnou 

v zmysle verejnoprávneho medzištátneho konfliktu (bellum, guerra), a ná-

silím vo vnútroštátnej rovine (rancor, discordia). Hypoteticky tu predpokla-

dáme, že to môže súvisieť s tým, že lokálne vnútroštátne násilie malo 

v Uhorsku zväčša menší rozsah, a zásadne bolo protiprávnym (s  výnim-

kou súboja a bránenia exekúcií), hoci mohlo slúžiť ako osobitný, racio-

nálny mechanizmus iniciovania súdneho či mimosúdneho riešenia sporu.  

 

Záver 

Pojem súkromná vojna sa v našej právnej historiografii nevy-

skytuje. V primárnych prameňoch z obdobia Veľkej Moravy sa súvisiaca 

vojenská terminológia viaže primárne iba na panovníkom organizovanú 

a riadenú armádu, resp. družinu. Aj následne v arpádovskom Uhorsku 

do roku 1301 sa pojmom vojna chápe tiež zásadne iba vojenská akcia 

riadená panovníkom, a zasahujúca proti predstaviteľovi iného mocen-

ského útvaru pochádzajúceho z územia mimo hraníc Uhorska. Iba veľmi 

výnimočne sa pojem guerra v prameňoch vyskytuje na označenie „občian-

skej vojny“ medzi uhorskými magnátmi v druhej polovici 13. storočia, 

prípadne výnimočne na označenie potenciálnych nepokojov medzi ži-

dovským obyvateľstvom alebo chorvátskymi mestami. Zdá sa preto, že 

koncept súkromnej vojny na našom území ako v období preduhorskom 

tak ani v období arpádovského Uhorska nebol rozšíreným. Na označenie 

vnútorných násilností narušujúcich verejný poriadok sa používali skôr 

termíny rancor alebo discordia, a boli to rozsahom obmedzené násilnosti, 

navyše zásadne pokladané za protiprávne činy. Na druhej strane však 
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môžeme konštatovať, že pojem mier, termín pax, sa v prameňoch arpá-

dovského Uhorska používal nielen na označenie stavu po skončení 

vojny, ale tiež na označenie vnútroštátneho verejného poriadku. Tým 

koncept pax vykazuje podobnosť s predpokladanými staršími kmeňo-

vými hodnotami vnútorného mieru (mir, Fried), ktorého garantom sa však 

namiesto kmeňa a jeho elít na čele s kniežaťom stáva v podmienkach 

Uhorska (a zrejme čiastočne už aj na Veľkej Morave) kresťanský panov-

ník vládnuci kristianizovanému dynastickému mocenskému útvaru. 

Označuje sa ním teda primárne každodenná bezpečnosť, ktorú mal za-

bezpečovať panovník. Násilie však napriek tomu bolo súčasťou bež-

ného života obyvateľstva – využívalo sa totiž nielen v samotnom procese 

riešenia sporov (v podobe súboja), ale tiež ako výnimočný prostriedok 

toho, aby sa iniciovalo začatie súdneho či mimosúdneho konania za úče-

lom urovnania sporu (násilie ako podnet riešenia sporu, či ako podnet na 

preskúmanie vykonateľného rozhodnutia). Toto násilie (discordia) odlišné 

od vojny síce narúšalo pax, zároveň však nebolo považované za úplne 

nelegitímny prostriedok riešenia sporu – a to možno aj s poukazom na 

ideu spravodlivej vojny a spravodlivého použitia násilia za určitých 

presne vymedzených podmienok.  
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MODLITBA, PRÁCA, BOJ. BEŽNÝ ŽIVOT 
PRÍSLUŠNÍKA RYTIERSKEHO 

DUCHOVNÉHO RÁDU VO SVÄTEJ ZEMI 
(1099 – 1291) 

 

Ján Sombati 

 

Abstrakt: Rytierske duchovné rády počas svojho pôsobenia vo Svätej zemi pred-
stavovali jeden z kľúčových vojenských a politických činiteľov, ktorý ovplyvňo-
val samotnú existenciu križiackych štátov. Ich rozsiahla angažovanosť v plnení 
najmä vojenských, ale aj mnohých charitatívnych činností, bola možná nielen 
vďaka dobre vybudovanej materiálnej a personálnej základni. Dôležitým pred-
pokladom úspešnosti rytierskych duchovných rádov pri plnení ich úloh bol vy-
soký stupeň organizovanosti a prísna disciplína. Predkladaný príspevok sa preto 
okrem ozrejmenia významu rytierskych duchovných rádov pre križiacke štáty za-
meriava hlavne na rekonštrukciu každodenného života príslušníkov rytierskych 
duchovných rádov a systému udržiavania vnútornej disciplíny. 
Kľúčové slová: rytiersky duchovný rád, duchovné a svetské povinnosti, discip-
linárne delikty, disciplinárne konanie 
 
Abstract: During their presence in the Holy Land, military orders represented 
one of the key military and political factors, which affected existence of crusader 
states itself. Not only was their vast engagement in fulfillment of military and 
also charitable activities possible due to their material and personal base, but also 
thanks to a high level of their internal organization and strict discipline. Besides 
pointing out the importance of military orders for crusader states, the submitted 
article will lay main emphasis on reconstruction of daily routine of the members 
of military orders and of a system of maintenance of internal discipline. 
Key words: military order, religious and secular duties, disciplinary delicts, dis-
ciplinary proceedings 

 

1. Rytierske duchovné rády a ich význam pre križiacke štáty vo 

Svätej zemi 

Dobytím Jeruzalema a porážkou fátimovského egyptského 

vojska v bitke pri Aškelone v roku 1099 sa začala epocha budovania kri-

žiackeho panstva vo Svätej zemi. Prvý vládca Jeruzalemského kráľov-

stva, Godefroi de Bouillon, sa však v hodine triumfu kresťanských vojsk 

ocitol v neľahkej situácii. Početná skupina príslušníkov križiackeho 
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vojska považovala dobytie Jeruzalema a porážku moslimov za moment 

naplnenia cieľa križiackej výpravy a tým aj svojej prísahy zúčastniť sa jej 

až do zdarného konca. Preto sa títo križiaci rozhodli pre návrat do svojej 

vlasti. V dôsledku toho však ostalo na obranu moslimami obkoleseného 

Jeruzalema len zhruba 300 rytierov a 2 000 pešiakov, pričom o nič lepšie 

na tom neboli ani križiaci v Edesse a Antiochii.1 Už od svojho vzniku sa 

tak križiacke štáty stali existenčne závislé na podpore európskych kráľov-

stiev a príleve nových pútnikov a osadníkov. Tí však boli po príchode na 

pobrežie Palestíny konfrontovaní s drsnou realitou, kedy križiaci ovládali 

len niekoľko miest na pobreží a vo vnútrozemí smerom k Jeruzalemu. 

Cesty však sužovali moslimské vojská a lúpežníci, ktorí mali na svedomí 

mnoho mŕtvych a zajatých kresťanských pútnikov.2 V takejto situácii 

preto vyvstávala otázka, ako zabezpečiť ochranu a opateru pútnikov, 

a súčasne aj efektívnu obranu križiackeho panstva. Odpoveďou na túto 

komplikovanú otázku sa stali rytierske duchovné rády. 

Počas existencie križiackych štátov v Sýrii a Palestíne v období 

rokov 1099 až 1291 sa stretávame s viacerými rytierskymi duchovnými 

rádmi. Medzi najvýznamnejšie z nich zaraďujeme Rád rytierov špitál-

nikov sv. Jána Jeruzalemského, označovaný ako johanitský rád, Chu-

dobné rytierstvo Kristovo Šalamúnovho chrámu, známy tiež ako 

templársky rád, Rád bratov špitálu Panny Márie nemeckej, najčastej-

šie známy ako rád nemeckých rytierov, ako aj Rád sv. Lazara Jeruza-

lemského, ktorého členovia boli označovaní aj ako lazariáni.3 Povaha 

a zameranie činnosti rytierskeho duchovného rádu do značnej miery sú-

viseli s okolnosťami jeho vzniku, ako aj s vývojom vojensko-politickej 

                                                 
1  K tomu pozri najmä: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Volume I. The First 

Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem. Harmondsworth : Penguin Books, 
1971, s. 289-314. CONTAMINE, Philippe. Válka ve středověku. Praha : Argo, 2004, s. 
82-84. NICOLLE, David. První křížová výprava 1096 – 1099. Dobytí Svaté země. Praha: 
Grada Publishing, a.s., 2007, s. 88-91. PHILLIPS, Charles. Križiacke výpravy. Ilustrované 
dejiny. Bratislava : Reader's Digest výber Slovensko, s.r.o., 2010, s. 82-83. 

2  BARBER, Malcolm: Noví rytíři. Praha : Argo, 2006, s. 14-15. 
3  Vo Svätej zemi pôsobili aj ďalšie menšie rytierske duchovné rády, ako boli Rád Bo-

žieho hrobu v Jeruzaleme a Špitálnici sv. Tomáša Canterburského. K tomu pozri: 
PHILLIPS, ref. 1, s. 205, 222-223. WISE, Terence - SCOLLINS, Richard. The Knights 
of Christ. Londýn: Osprey Publishing Ltd, 1984, s. 10, 18. 
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situácie, v ktorej sa nachádzali križiacke štáty. Na základe toho môžeme 

rozlišovať dve kategórie rytierskych duchovných rádov. 

Prvou kategóriou sú rytierske duchovné rády, ktoré pôvodne 

vznikli ako charitatívne rehoľné spoločenstvá so zameraním prioritne 

na poskytovanie ubytovacích služieb pútnikom, ako aj lekárskych služieb 

chorým a almužien chudobným ľuďom. Až postupom času v procese 

ich militarizácie začali aktívne plniť aj vojenské úlohy, počnúc ochran-

ným ozbrojeným sprievodom pútnikov a končiac pri aktívnom boji 

s moslimami. Do tejto kategórie rytierskych duchovných rádov patrili jo-

haniti, lazariáni a nemeckí rytieri.4 Naproti tomu druhou kategóriou sú 

rytierske duchovné rády, ktoré vznikli už ako vyslovene vojenské re-

hoľné spoločenstvá. Sem zaraďujeme templárov, ktorí boli založení 

práve s cieľom obrany kresťanov a vedenia boja s nepriateľskými mos-

limskými štátmi v susedstve križiackeho panstva.5 Preberaním vojen-

ských úloh charitatívnymi rehoľnými spoločenstvami sa postupne stierali 

viaceré pôvodné rozdielnosti medzi jednotlivými rytierskymi duchov-

nými rádmi. V praxi sa tak všetky rytierske duchovné rády venovali v zá-

sade rovnakým okruhom činností, pričom rozdiely boli len v dôraze kla-

denom buď na charitatívne (dominujú najmä u johanitov a lazariánov) 

alebo vojenské činnosti (dominujú u templárov a nemeckých rytierov). 

Ideové zdôvodnenie existencie a úloh rytierskeho duchovného rádu jo-

hanitov pritom poskytuje najlepší obraz o týchto činnostiach. 

S príchodom križiakov sa v prostredí pôvodného rehoľného 

bratstva v rámci špitálu sv. Jána v Jeruzaleme udomácnila myšlienka va-

zalského vzťahu rehoľných bratov voči samotnému Kristovi. Johaniti 

                                                 
4  K postupnej militarizácii johanitov pozri: NICOLLE, David: Rytíři řádu johanitů. Praha: 

Computer Press, a.s., 2010, s. 5-7; WALDSTEIN-WARTENBERG, Berthold: Řád 
johanitů ve středověku. Praha: Academia, 2008, s. 143-152. K postupnej militarizácii laza-
riánov pozri: MARCOMBE, David: Leper Knights. The Order of St Lazarus of Jerusalem in 
England, c. 1150-1544. Woodbridge: The Boydell Press, 2003, s. 6-15; DOLEJŠÍ, Josef: 
Duch smaragdového kříže. Dějiny rytířského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se 
zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu. Praha: Agentura Pankrác, s.r.o., 2003, s. 33-37. 
K postupnej militarizácii rádu nemeckých rytierov pozri: KUNÍK, František - 
SCHWANGEN, Wolfgang: Teutonští rytíři I. Od Akkonu po Malbork, 1190-1309. Praha 
: CeskyCestovatel.cz, 2010, s. 7-14.  

5  NICHOLSONOVÁ, Helen. Templáři, 1120 – 1312. Praha : Computer Press, a.s., 2008, 
s. 3-7. BARBER, Malcolm. Noví rytíři. Praha : Argo, 2006, s. 15-21, 25-29. 
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považovali Krista za svojho seniora, ktorému slúžia priamo v zemi, ktorá 

bola jeho rodiskom a domovom. Ich služba bola vzhľadom na šľachtický 

pôvod mnohých príslušníkov novo vznikajúceho rádu pripodobňovaná 

k výkonu vazalských povinností, ktoré boli analogické povinnostiam 

svetských vazalov. Ochrana a všestranná starostlivosť o pútnikov, cho-

rých a chudobných bola považovaná za službu priamo Kristovým pod-

daným. Ako duchovní rytieri, ktorí si ponechali zbrane k ochrane slabých 

a cirkvi, mali johaniti ochraňovať Boží hrob v Jeruzaleme ako Kristov 

rodový hrad a križiacke štáty rozprestierajúce sa v Sýrii a Palestíne ako 

Kristovu pozemskú ríšu. Formálnym vyjadrením tejto idey bolo nako-

niec prevzatie kríža ako rádového symbolu, ktorý bol chápaný ako Kris-

tov erb, vyjadrujúci priamu vazalskú podriadenosť rádu voči Kristovi 

ako seniorovi.6 

Okrem poskytnutia ubytovania, stravy a prípadnej lekárskej sta-

rostlivosti pútnikom v rádových domoch po celej Sýrii a Palestíne sa naj-

dôležitejšou službou, poskytovanou rádovými rytiermi, stal ochranný 

sprievod. Veľký význam a naliehavosť tejto úlohy preukázal masaker 

kresťanských pútnikov z roku 1120, pri ktorom moslimské jednotky 

z Týru a Aškelonu zo skupiny 700 pútnikov, presúvajúcich sa z Jeruza-

lema k pútnickému miestu v údolí rieky Jordán, pobili až 300 pútnikov 

a ďalších 60 pútnikov zajali.7 Od tej doby johaniti i templári držali stráž 

priamo pri pútnických miestach, pričom pútnikom v núdzi mali poskyt-

núť nielen ozbrojenú pomoc, ale aj primerané materiálne zabezpečenie 

na útraty rádovej pokladne. Templári taktiež držali priamo v Jeruzaleme 

pohotovostný oddiel desiatich vyzbrojených, vystrojených a zásobených 

bratov rytierov pod velením komtura mesta Jeruzalem, pripravený ako 

ozbrojený sprievod pre pútnikov putujúcich k rieke Jordán.8  

                                                 
6  WALDSTEIN-WARTENBERG, ref. 4, s. 99-101. 
7  BARBER, ref. 5, s. 20-21. 
8  Čl. 121 hierarchických štatútov templárskeho rádu: „Komtur mesta Jeruzalem má mať desať 

bratov rytierov pod svojim velením aby s nimi viedol a chránil pútnikov, ktorí idú k rieke Jordán; 
a má so sebou niesť aj okrúhly stan a čierno-bielu rádovú zástavu alebo vlajku tak dlho, ako trvá 
jeho úrad. Preto keď táborí, ak nájde šľachtica v núdzi, má ho vziať do svojho stanu a poslúžiť mu 
milodarmi Rádu; a preto má so sebou niesť okrúhly stan a jedlo a viesť ťažné zvieratá a doviesť späť 
pútnikov na zvieratách ak je to nevyhnutné.“ (prekl. autor) In: UPTON-WARD, Judith 
Mary. The Rule of the Templars: The French Text of the Rule of the Order of the Knights Templar. 
Martlesham : Boydell & Brewer, 1992, s. 49. 
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V súvislosti s obranou Kristovej pozemskej ríše, bola prvora-

dou úlohou rytierskych duchovných rádov ochrana hraníc a cestných ko-

munikácií na území križiackych štátov. Naplnenie tejto úlohy bolo 

možné najmä vďaka sieti hradov, pevností a opevnených miest, ktoré 

rády získali od ich svetských vlastníkov a držiteľov viacerými spôsobmi. 

Spravidla išlo o situácie, kedy najmä križiacka šľachta odpredala, prena-

jala, dala do zálohy alebo darovala hrad, prípadne časť alebo celé feu-

dálne panstvo niektorému rytierskemu duchovnému rádu. Výnimočné 

pritom nebolo ani prevzatie takýchto nehnuteľností ako záruky za ne-

splatenie finančnej pôžičky zo strany dlžníka.9 Dôvodom bol buď eko-

nomický úpadok, neumožňujúci šľachte udržiavať obranu hradov na 

vlastné náklady, alebo snaha zabezpečiť si darovaním majetku v pro-

spech rádu odpustenie hriechov a spásu vlastnej duše.10 Tak či onak, ry-

tierske duchovné rády postupne získali kontrolu nad mnohými silnými 

hradmi. Tie im po ich architektonickom prispôsobení dlhú dobu efek-

tívne slúžili ako vojenské základne na ofenzívne i defenzívne akcie proti 

                                                 
9  Príkladov z praxe je možné nájsť mnoho. V roku 1187 odpredal Bertrand de Mazoirs 

johanitom hrad Margat, mesto Valania a ďalších 5 dedín (casalia) v Antiochijskom 
kniežatstve za ročnú rentu vo výške 2 200 bezantov „kvôli nadmerným nákladom a príliš 
mnoho neveriacim v susedstve.“ MAYER, Hans Eberhard: Dějiny křížových výprav. Praha: 
Argo, 2013, s. 194. Vzhľadom na neúnosné náklady na jeho obranu, prenajal v apríli 
roku 1261 Balian z Ibelinu, pán z Arsúfu, samotné mesto Arsúf spolu s priľahlým pan-
stvom v Jeruzalemskom kráľovstve johanitom, ktorí ho bránili až do jeho pádu do rúk 
Mamelukov v roku 1265. RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Volume III. 
The Kingdom of Acre and the Later Crusades. Cambridge: Cambridge University Press, 
1966, s. 317. Vysoké náklady v súvislosti s vedením extravagantného životného štýlu 
donútili Juliána zo Sidónu, aby dal samotné mesto Sidón a hrad Beaufort v Jeruzalem-
skom kráľovstve do zálohu templárom, v prospech ktorých nakoniec prepadli v roku 
1260 po devastujúcom útoku Mongolov. Tamže, s. 308. Ako taktický krok, smerujúci 
k oslabeniu moslimskej posádky v Aškelone jej obkľúčením križiackymi pevnosťami, 
daroval jeruzalemský kráľ Fulko z Anjou roku 1136 johanitom hrad Bethgibelin a po-
čas zimy 1149-1150 daroval templárom opustené a čiastočne zborené mesto Gaza. 
BARBER, ref. 5, s. 89.  

10  K príčinám, mechanizmu a právnym následkom darovania v prípade slobodných ma-
jetkov nezaťažených feudálnymi povinnosťami (borgesies) ako jedného z najčastejších 
spôsobov získavania nehnuteľností v Jeruzalemskom kráľovstve pozri: NADER, 
Marwan. Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdom of Jerusalem and Cyprus (1099-1325). 
Aldershot : Ashgate Publishing Ltd, 2006, s. 116-126. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

106 

 

nepriateľom, administratívne centrá ich vlastných panstiev alebo prístre-

šie pre pútnikov na cestách alebo utečencov pred vojnou.11 Nadobúdanie 

nehnuteľností všetkými uvedenými spôsobmi nakoniec z rytierskych du-

chovných rádov urobilo hneď po cirkvi a kláštoroch najväčších pozem-

kových vlastníkov v križiackych štátoch.12 Rozsiahle pozemkové vlast-

níctvo spolu s privilégiami získanými od pápeža, ako aj cirkevných a svet-

ských hodnostárov, predstavovali základný predpoklad budovania posta-

venia rytierskych duchovných rádov ako cirkevných rehoľných inštitúcií, 

do značnej miery ekonomicky, politicky a právne nezávislých na svetskej 

i cirkevnej moci. To sa však časom ukázalo ako veľmi problematické pre 

prežitie križiackych štátov zoči-voči tlaku externých nepriateľov. 

Pôda rytierskych duchovných rádov, nech už ju nadobudli 

akýmkoľvek spôsobom, sa spravovala právnym režimom označovaným 

v dobových prameňoch ako mortmain. V praxi to znamenalo, že okrem 

zákazu jej ďalšieho scudzovania za ňu rytierske duchovné rády neboli 

povinné poskytovať predchádzajúcemu držiteľovi alebo vlastníkovi 

žiadnu vojenskú službu.13 So zväčšovaním sa pôdneho fondu rytierskych 

duchovných rádov sa úmerne zvyšovala aj ich nezávislosť na predstavi-

teľoch svetskej a cirkevnej moci, od ktorých túto pôdu získavali. Budo-

vanie rádovej suverenity vo formálno-právnej rovine završovali pápežské 

buly a privilégiá, postupované rádom cirkevnými hodnostármi a predsta-

viteľmi svetskej moci. K tomu môžeme uviesť hneď niekoľko príkladov. 

                                                 
11  Pre viac podrobností o úlohách, význame a architektúre hradov, náboženských centier 

a mestských opevnení v rukách rytierskych duchovných rádov pozri viac v: NI-
COLLE, David: Křižácké hrady ve Svaté zemi, 1097 – 1192. Praha : Grada Publishing, 
a.s., 2007, s. 40-42; NICOLLE, David: Křižácké hrady ve Svaté zemi, 1192 – 1302. Praha 
: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 44-48. 

12  Napríklad len v Jeruzalemskom kráľovstve do polovice 12. storočia držali všetky ry-
tierske duchovné rády dohromady 18 % a v čase bitky pri Hattine v roku 1187 až cca. 
35 % všetkej pôdy. BARBER, ref. 5, s. 104. Pre viac podrobností o rozsahu a spôsobe 
správy pozemkového vlastníctva rytierskych duchovných rádov v prostredí križiac-
kych štátov pozri: BOAS, Adrian J. Archeology of the Military Orders. A Survey of the Urban 
Centres, Rural Settlements and Castles of the Military Orders in the Latin East (c. 1120 – 1291). 
London : Routletdge, 2006. 

13  K právnemu režimu mortmain v súvislosti s cirkvou a rytierskymi duchovnými rádmi 
pozri viac v: LA MONTE, John L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 
1100 – 1291. Cambridge : The Mediaeval Academy of America, 1932, s. 214, 222. 
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Bula pápeža Paschala II. Pie postulatio voluntatis  z roku 1113 po-

skytovala johanitom hmotnoprávnu a procesnoprávnu exempciu, zaru-

čujúcu rádu a jeho členom nedotknuteľnosť zo strany cirkevných a svet-

ských inštitúcií, pričom za jedinú nadriadenú inštanciu ustanovila pápeža 

a Svätú stolicu v Ríme. Okrem toho pápež potvrdil johanitom držbu 

všetkých jeho aktuálnych, ako aj prípadne v budúcnosti nadobudnutých 

majetkov, spolu s právom výberu cirkevného desiatku na rádových ma-

jetkoch a právom voľby vlastného rádového majstra. Sankciou za ne-

oprávnené zasahovanie do záležitostí rádu v rozpore s ustanoveniami 

buly bol pápežom ukladaný cirkevný trest exkomunikácie.14 Obdobné 

privilégiá pritom dostali aj ostatné rytierske duchovné rády.15 Nemenej 

významné boli aj privilégiá, ktoré im poskytovali panovníci a križiacka 

šľachta, ako aj cirkevní hodnostári. Napríklad Templári získali v roku 

1152 od biskupa Viliama z Tortosy pozemky v Tortoskej diecéze v rámci 

                                                 
14  Úryvky z buly Pie postulatio voluntatis, adresovanej prvému majstrovi rádu johanitov, 

blahoslavenému bratovi Gerardovi: „Preto, súc veľmi potešený zbožnosťou a vážnosťou tvojej 
práce v špitáli (hospitalitas), prijímam tvoju žiadosť s otcovskou dobrosrdečnosťou a nariaďujem na 
základe tejto buly, aby tento dom Boží, Xenodocheum (grécky výraz pre pútnicky špitál; pozn. 
autor), bol vždy pod ochranou Apoštolskej stolice, a pod ochranou požehnaného Petra. ...Navyše 
tiež nariaďujem, aby desiatok z tvojej úrody, vybraný kdekoľvek pod tvojim dohľadom a tvojim pri-
činením, bol zabraný a podržaný tvojim Xenodocheom, navzdory odporu biskupov a biskupských 
úradníkov. ...A po smrti teba, kto si teraz majstrom (provisor) a prepoštom toho miesta, nikto tam 
nesmie byť menovaný v dôsledku slabosti alebo pletiek alebo násilím, ale iba ten, koho rádoví bratia 
spomedzi seba ustanovia a zvolia v súlade s vôľou Božou. Navyše všetky pocty a majetky, ktoré spo-
mínané Xenodocheum má v súčasnosti buď za alebo na tejto strane mora, čím sa rozumie v Ázii 
alebo v Európe, alebo tie, ktoré v budúcnosti z Božej štedrosti dostane, potvrdzujeme tebe a tvojim 
nástupcom, ktorí sa zasvätia práci v špitáli so zbožnosťou a vážnosťou, a skrz teba spomínanému 
Xenodocheu, a to navždy. K tomuto ďalej nariaďujem, že je protiprávnym aby ktokoľvek vôbec ne-
rozvážne rušil spomínané Xenodocheum, alebo aby odnášal jeho majetky, alebo aby si ponechal tie, 
ktoré odniesol, alebo aby ich zmenšil, alebo aby ho sužoval protivnými útrapami. ...Ak by sa preto 
v budúcnosti ktokoľvek, či už duchovný alebo laik, súc si vedomý tejto zbierky našich nariadení 
neuvážene pokúsil ich porušiť, a ak by sa po druhom alebo treťom upozornení neodhodlal učiniť 
uspokojivú a vhodnú nápravu, nech je zbavený svojej dôstojnosti, moci a cti, a nech je mu oznámené, 
že bol obvinený pred Božím súdom za zločiny, ktorých sa dopustil, a nech mu nie sú udeľované 
sviatosti najsvätejšieho tela a krvi nášho Boha a Spasiteľa, nášho pána Ježiša Krista, a nech počas 
posledného súdu podstúpi tie najprísnejšie tresty.“ (prekl. autor) KING, Edward J.: The Rule, 
Statutes and Customs of the Hospitallers, 1099 – 1310. London : Methuen & Company, 
1934, s. 16-18.  

15  Napríklad u templárov to boli pápežské buly Omne datum optimum (r. 1139), Milites Tem-
pli (r. 1144) a Militia Dei (r. 1145) a u nemeckých rytierov buly Quotiens postulatur (r. 
1191) a Sacrosancta romana (r. 1199). 
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Tripolského grófstva spolu s právami k tamojším kostolom a oslobode-

ním od platenia cirkevného desiatku z výnosov templárskej pôdy. Od 40. 

do 80. rokov 12. storočia k tomu pribudli aj privilégiá od tripolských gró-

fov Raymonda II. a Raymonda III., ktorí templárom udelili zemepanskú 

jurisdikciu nad obyvateľstvom templárskych panstiev, právo na podiel 

z koristi a tiež právo na slobodné nadväzovanie stykov s moslimskými 

susedmi.16 

Materiálne a právne zabezpečenie značnej rádovej nezávislosti 

vyústilo do stavu, kedy panovníci križiackych štátov reálne strácali 

vlastné zdroje na zabezpečenie vojenskej služby a stávali sa závislými na 

pomoci spojencov, ktorí však túto pomoc poskytnúť mohli, ale aj nemu-

seli. Keďže neboli voči panovníkom križiackych štátov viazaní žiadnou 

vojenskou či inou povinnosťou, účasť na vojnovom ťažení proti mos-

limským nepriateľom záviselo od voľnej úvahy rádových hodnostárov 

a orgánov. Zváženie pritom často ovplyvňovali ekonomické a politické 

záujmy rytierskych duchovných rádov, ako aj nemalá vzájomná konku-

rencia medzi nimi. Veľmi dobrým príkladom je ťaženie jeruzalemského 

kráľa Amalricha I. (1136-1174) do Egypta v roku 1168. Aj napriek po-

tenciálnemu ohrozeniu geopolitického postavenia Jeruzalemského krá-

ľovstva, podporovali vojnu s Egyptom spolu s križiackymi šľachticmi aj 

johaniti. Naopak templári účasť na ťažení otvorene odmietli, pričom his-

torici poukazujú nielen na ich rivalitu s johanitmi, ale aj ich ekonomické 

záujmy v podobe obchodných stykov s Egyptom.17 Obdobná situácia 

nastala aj v roku 1240 počas križiackej výpravy grófa Teobalda IV. zo 

Champagne. Vzájomná rivalita a protichodné záujmy viedli k celkovému 

verejnému rozhorčeniu vo Svätej zemi, keď johaniti a templári svojvoľ-

ným uzatváraním spojeneckých zmlúv so súperiacimi moslimskými vlád-

cami Egypta a Damasku naštrbili existujúce diplomatické vzťahy medzi 

                                                 
16  BARBER, ref. 5, s. 97-98. 
17  Pre podrobnosti pozri: RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Volume II. The 

Kingdom of Jerusalem and the Frankish East, 1100-1187. Harmondsworth: Penguin Books, 
1971, s. 379-380; BARBER, ref. 5, s. 110-115; MAYER, ref. 9, s. 147-148. 
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križiackymi štátmi a moslimskými susedmi.18 Konanie vlastných spojen-

cov sa tak viac krát stalo pre križiacke štáty zdrojom problémov a neza-

mýšľaných dôsledkov. 

Objektívne však treba povedať, že najmä v období po katastro-

fálnej porážke križiakov v bitke pri Hattine v roku 1187 to boli práve 

rytierske duchovné rády, ktoré až do pádu križiackeho panstva v roku 

1291 mali najväčšie zásluhy v bojoch za jeho udržanie. A práve v tom 

spočíva prínos a význam rytierskych duchovných rádov v sledovanom 

období. Po obnovení časti križiackych štátov v dôsledku tretej križiackej 

výpravy na sklonku 12. storočia to totiž boli práve rytierske duchovné 

rády, ktoré mali v porovnaním so zdecimovanou a stále viac chudobne-

júcou križiackou šľachtou dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie 

siete obranných hradov a početných kontingentov cvičeného a discipli-

novaného profesionálneho vojska. Samy o sebe by však peniaze a vojaci 

neboli stačili na splnenie tak náročnej úlohy, akou bola obrana slabnúcich 

križiackych štátov. Súčasníci si rytierske duchovné rády cenili najmä pre 

ich disciplinovanosť a vysoký stupeň organizovanosti, zabezpečujúci ich 

maximálnu spoľahlivosť v boji. Oboje bolo možné vďaka skĺbeniu vo-

jenskej činnosti a organizácie rádov na základe striktných pravidiel re-

hoľného života.19 V ďalších pasážach sa preto budeme podrobnejšie ve-

novať spôsobu, akým sa v prostredí rytierskych duchovných rádov za-

bezpečovala disciplína ich príslušníkov ako základný predpoklad ich ús-

pešnosti na bojovom poli. Zameriame sa pritom na štúdium prameňov, 

ktoré sa týkajú rádu johanitov. Ten počas svojho pôsobenia vo Svätej 

zemi doznal najviac zmien v zmysle jeho prerodu z čisto charitatívneho 

rehoľného spoločenstva na organizáciu preberajúcu aj vojenské úlohy. 

 

2. Každodenný život a udržiavanie disciplíny v ráde johanitov 

 Stabilná organizačná štruktúra s jasnou deľbou kompetencií 

medzi jednotlivých hodnostárov a príslušníkov rádu, premyslený logis-

                                                 
18  RUNCIMAN, ref. 9, s. 216-217; BARBER, ref. 5, s. 158-161; MAYER, ref. 9, s. 310-

311. Viacero príkladov možno potom nájsť spomenutých tu: LA MONTE, ref. 13, s. 
223-224. 

19  WALDSTEIN-WARTENBERG, ref. 4, s. 182-184. 
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tický systém a systém financovania rádových činností, opierajúci sa o rá-

dový majetok vo Svätej zemi a v Európe, ako aj disciplinovanosť prísluš-

níkov rádu, vyžadovaná na všetkých stupňoch rádovej hierarchie. Tieto 

tri kľúčové faktory stáli za úspechom rytierskych duchovných rádov pri 

plnení ich charitatívneho, ale najmä vojenského poslania. Funkčnosť or-

ganizačnej štruktúry, ako aj logistického a finančného systému pritom 

umožňovala najmä disciplinovanosť členov rytierskych duchovných rá-

dov. Jej dosiahnutie bolo možné vďaka dôslednej regulácii každoden-

ného života, o čom sa dozvedáme z relevantných primárnych prameňov, 

ktorými boli rôznorodé vnútorné predpisy. 

 

2.1 Pramene práva – rádové vnútorné predpisy 

Základným vnútorným predpisom, ktorý upravoval práva a po-

vinnosti príslušníkov rádu johanitov, bola rádová rehoľa. Jej zostavenie 

zhruba okolo roku 1130 sa pripisuje druhému rádovému majstrovi, bla-

hoslavenému bratovi Raymondovi du Puy a ostatným vedúcim prísluš-

níkom rádu. Do rehole, ktorá v podstatnej miere preberala rehoľu mníš-

skeho rádu sv. Augustína, bolo zahrnuté aj obyčajové právo, ktoré sa 

vyvinulo počas dovtedajšej existencie špitálneho bratstva.20 Predmetom 

jej úpravy boli najmä otázky prijímania nových príslušníkov rádu, ich du-

chovných a svetských povinností, a nakoniec riešenia disciplinárnych de-

liktov. Samotný text však bol formulovaný relatívne všeobecne. Preto 

boli za účelom špecifikácie v ňom obsiahnutých pravidiel prijímané 

ďalšie vnútorné predpisy. 

Generálna kapitula ako ústredný kolektívny orgán rádovej sa-

mosprávy prijímala jednotlivé uznesenia, regulujúce mimo iné aj otázky 

vnútorného chodu rádu. Text týchto uznesení sa uchovával v písomnej 

podobe, nakoľko tvoril rádové štatúty, precizujúce pravidlá obsiahnuté 

v rádovej reholi pre potreby neustále sa vyvíjajúcej každodennej praxe.21 

Najpodrobnejšie rozpracovanie každodenného života prísluš-

níkov rádu johanitov priam kauzistického charakteru však predstavuje 

                                                 
20  Tamže, s. 28. 
21  Tamže, s. 192. 
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inkorporácia judikatúry rádovej generálnej kapituly a rádového obyčajo-

vého práva. Pod názvom Rozsudky a obyčaje Špitálu ju zhruba na konci 13. 

storočia zostavil a spísal johanitský brat Viliam de St. Estène. Pozostá-

vala z 87 existujúcich rozsudkov generálnej kapituly v individuál-

nych veciach (tzv. esgarts) a 50 rádových obyčají (tzv. usances). 

Rozsudky generálnej kapituly mali povahu záväzných precedensov pre 

riešenie budúcich obdobných prípadov. Obsahujú najmä informácie 

o organizácii rádového konventu (t.j. všeobecne rádového domu alebo 

aj špecificky rádového hlavného sídla), disciplinárnych deliktoch, dru-

hoch a povahe trestov za disciplinárne delikty, ako aj zodpovednosti rá-

dových hodnostárov za udržiavanie disciplíny. Rádové obyčaje zasa po-

drobne zachytávali a upravovali procedúru prijímania nových príslušní-

kov rádu, tradičný spôsob rádového života tak, ako ho v priebehu exis-

tencie rádu johanitov zachytili skúsení rádoví bratia, procesnú úpravu za-

sadania generálnej kapituly a rozsah vlastníckeho práva rádových bratov. 

Išlo pritom o klasický príklad právnych obyčají, nakoľko generálna kapi-

tula ich nikdy formálne neschválila, no v praxi sa starostlivo dodržia-

vali.22 

Dodajme ešte, že rádové vnútorné predpisy upravovali práva 

a povinnosti s ohľadom na status a funkciu príslušníka rádu. Zhruba do 

obdobia prijatia štatútov rádového majstra Alfonza Portugalského 

(1203-1206) sa totiž vykryštalizovali tri, resp. štyri kategórie príslušníkov 

rádu johanitov. A to konkrétne bratia rytieri, ktorí boli najčastejšie uro-

dzeného pôvodu, ďalej spravidla neurodzení služobní bratia (lat. servien-

tes, franc. sergeants), ktorí sa delili na ozbrojených a neozbrojených služob-

ných bratov, a nakoniec bratov klerikov, kam patrili rádoví kapláni 

a kňazi. Kým bratia rytieri a ozbrojení služobní bratia plnili vojenské 

úlohy, neozbrojení služobní bratia a bratia klerici plnili hlavne charita-

tívne, duchovné a administratívne úlohy.23 

 

                                                 
22  KING, ref. 14, s. 139-140, 144. 
23  K tomu pozri: BURGTORF, Jochen: The Central Convent of Hospitallers and Templars. 

History, Organization, and Personnel (1099/1120-1310). Leiden: Brill, 2008, s. 34-36; NI-
COLLE, ref. 4, s. 7-14. 
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2.2 Duchovné a svetské povinnosti rádových bratov 

Každodenný život rádových bratov tvoril súbor predpísaných 

duchovných a svetských povinností, ktoré ich mimo prestávok určených 

na oddych, zamestnávali počas celého dňa. 

Harmonogram duchovných povinností bol označovaný ako 

kláštorné hodinky (horarium), ktoré rytierske duchovné rády preberali 

vzhľadom na svoje rehoľné založenie od kontemplatívnych rehoľných 

rádov. Vo svojej podstate išlo o rozpis povinných pobožností, ktorými 

sa začínal a končil každý liturgický deň. Pre johanitov sa liturgický deň 

začínal tesne po polnoci, kedy sa všetci rádoví bratia zúčastňovali na po-

božnosti, označovanej ako matutinum. O jednej hodine v noci nasledovali 

chválospevné modlitby, po ktorých sa rádoví bratia odobrali ku spánku až do 

siedmej hodiny ráno, kedy nasledovala ranná pobožnosť označovaná 

ako prima. O pol deviatej ráno nasledovala hlavná ranná omša, označovaná 

ako omša Panny Márie alebo konventná omša, ktorú mali povinnú všetci 

rádoví bratia prítomný v konvente (t.j. rádovom dome). O deviatej po-

tom nasledovala omša s názvom tercia a o desiatej doobeda nasledovala 

veľká omša. O tretej hodine poobede sa rádoví bratia zhromaždili k ďalšej 

pobožnosti, ktorá sa nazývala nona. Čas ďalších pobožností sa posúval 

podľa ročného obdobia. Vešpery sa slúžili v zime už o piatej a v lete až 

o šiestej hodine večer. Poslednou pobožnosťou dňa bolo kompletórium, 

ktoré sa v zime slúžilo o siedmej a v lete až o ôsmej hodine večer. Tým 

sa zavŕšil liturgický deň, pričom ďalší sa začal slúžením matutina  po pol-

noci na začiatku nového dňa. Na niektorých bohoslužbách sa pritom ne-

museli zúčastniť všetci rádoví bratia. Skorá omša (missa familiaris), slúžená 

po prime, bola určená len služobným bratom s administratívnymi povin-

nosťami.24 

                                                 
24  Pre podrobnosti o slúžení pobožností pozri najmä body 1. až 6. štatútov majstra brata 

Joberta (1172-1177) zo zasadnutia generálnej kapituly v roku 1177. KING, ref. 14, s. 
29-33, 144-146. Striktný duchovný režim tiež rátal aj s alternatívou, že niektorí rádoví 
bratia budú negramotní. Ich povinnosťou bola vždy osobná účasť na všetkých pred-
písaných pobožnostiach, kde sa očakávalo, že budú aspoň odriekať naučenú latinskú 
verziu otčenáša. Pre všetkých rádových bratov taktiež platila povinnosť ísť minimálne 
trikrát do roka na sväté prijímanie, a to na Vianoce, Veľkú noc a Svätodušné sviatky. 
NICOLLE, ref. 4, s. 53. 
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Čas medzi jednotlivými pobožnosťami vypĺňal harmonogram 

svetských povinností. Po prime sa rádoví bratia odoberali k výkonu ran-

nej hygieny, po ktorej sa oblečení presunuli ku raňajkám, kde sa podával 

len chlieb a víno.25 Po rannej omši o pol deviatej ráno nasledovalo kaž-

dodenné zasadanie kapituly rádového domu, pričom v ústrednom rádo-

vom konvente v Jeruzaleme (resp. po jeho páde v Akku) sa schádzala 

kapitula pod predsedníctvom rádového majstra len raz za týždeň, a to 

vždy v nedeľu. Zhruba jednu hodinu po rannej omši tiež prebiehali du-

chovné rozpravy, nazývané parlement. O jedenástej hodine doobeda na-

sledovalo podávanie obeda, po ktorom sa podávalo jedlo pre tých rádo-

vých bratov, ktorí sa kvôli výkonu svojich povinností nemohli obeda zú-

častniť v riadnom čase.26 V lete po podávaní obeda nasledovala jedna 

hodina určená na oddych v dormitári. Bratia rytieri a ozbrojení služobní 

bratia mali v čase medzi obedom a nonou a medzi nonou a vešperami povin-

nosť venovať sa najmenej trikrát do týždňa vojenskému výcviku a pes-

tovaniu dobrej fyzickej kondície.27 Po vešperách  nasledovalo zhromažde-

nie rádových bratov v hlavnej konventnej sále o pol siedmej v lete a pol 

ôsmej v zime. Po ňom nasledovala večera alebo večerné predčítanie 

z Biblie, po ktorom sa servíroval chlieb s vínom. Po odslúžení kompletória 

sa bratia odoberali do dormitáru ku spánku, pričom pre nich platil prísny 

zákaz piť víno a viesť akékoľvek vzájomné rozhovory.28 Nočný kľud 

potom trval až do slúženia matutina na začiatku nového liturgického dňa. 

                                                 
25  Stravovanie rádových bratov podliehalo striktnej regulácii v zmysle rádovej rehole. Čl. 

8 rádovej rehole ustanovoval, že rádoví bratia nesmeli počas týždňa jesť mäso v stredu 
a sobotu a počas pôstneho obdobia od deviatej nedele pred Veľkou nocou až do Veľ-
kej noci. KING, ref. 14, s. 23. Prísny režim sa však postupne opúšťal, aby najmä bo-
jovníci mali dostatok síl v boji. Preto sa johaniti postili menej než príslušníci iných 
rytierskych duchovných rádov, a to tiež skôr v zime než v lete, kedy bolo obdobie voj-
nových ťažení. Bežná strava sa tak postupne skladala z vareného mäsa, rýb, vajec, 
chlebu a vína. NICOLLE, ref. 4, s. 54.  

26  Podľa čl. 11 rádovej rehole boli bratia pri jedle povinní dodržiavať ticho. Počas stolo-
vania vždy jeden z rádových bratov predčítal vybrané pasáže z Biblie. KING, ref. 14, 
s. 24, 145. 

27  Každé 2 mesiace sa pritom usporadúvala súťaž v streleckom majstrovstve. Tamže, s. 
145. 

28  Zákaz piť víno po kompletóriu vyplýval z čl. 11 rádovej rehole. Porušenie zákazu viesť 
v dormitári po odslúžení kompletória vzájomné diskusie sa trestalo podľa čl. 11 zbierky 
rozsudkov bitím pri prvom spáchaní tohto deliktu a väzením pri recidíve. Tamže, s. 
24, 153. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

114 

 

 

2.3 Udržiavanie disciplíny 

Základným kameňom udržiavania disciplíny v ráde johanitov, 

bol tak ako v každom rytierskom duchovnom ráde rehoľný sľub po-

slušnosti, ktorý skladal pri svojom vstupe do rádu každý rádový brat. 

V čl. 1 rádovej rehole bol formulovaný ako povinnosť rádového brata 

bezvýhradne sa podriadiť príkazom rádového majstra a svojich ostat-

ných rádových predstavených. Splnenie tejto povinnosti mal pritom od 

rádového brata požadovať samotný Boh pri poslednom súde ako jeden 

z predpokladov spásy jeho nesmrteľnej duše.29  

Na vrchole rádovej hierarchie tak s najvyššou autoritou stál rá-

dový majster, pod ktorým stáli ústrední rádoví hodnostári30 a na najniž-

šom stupni boli miestni rádoví hodnostári, spravujúci jednotlivé rádové 

domy (komturi alebo prepošti) alebo hrady (kasteláni). Bratia rytieri 

a ozbrojení služobní bratia tak podliehali pod právomoc rádového mar-

šala ako najvyššieho vojenského hodnostára rádu, neozbrojení služobní 

bratia spadali pod právomoc veľkého komtura ako najvyššieho adminis-

tratívneho hodnostára rádu, a nakoniec rádové duchovenstvo sa zodpo-

vedalo konventnému prepoštovi.31 

Dodržiavanie disciplíny malo byť pre rádových bratov absolút-

nou samozrejmosťou, keďže táto povinnosť vyplývala z ich základného 

rehoľného sľubu. Pre prípad, že predsa len došlo k narušeniu disciplíny, 

existovalo viacero zásad, ako dospieť k jej obnoveniu. Prvú z nich mô-

žeme nazvať ako zásadu autokorektúry. Jej podstatou bola prednosť 

                                                 
29  Čl. 1 rádovej rehole: „Po prvé, nariaďujem, aby všetci bratia, ktorí sa venujú službe chudobným, 

s pomocou Božou dodržiavali tri veci, ktoré Bohu sľúbili, mysliac tým zdržanlivosť a poslušnosť, čím 
sa chápe učiniť akúkoľvek vec, ktorú im ich predstavení prikážu, a žiť bez vlastného majetku, 
pretože Boh bude splnenie týchto troch vecí od nich požadovať pri poslednom súde.“ Tamže, s. 20. 

30  S postavením vyšších rádových hodnostárov – tzv. konventných bailiov, boli členmi 
rádovej rady (orgánu výkonnej moci). Podľa rádových štatútov z roku 1278 išlo už len 
o veľkého komtura (v zásade majstrov zástupca), maršala, špitálnika, šatníka, poklad-
níka a konventného prepošta. WALDSTEIN-WARTENBERG, ref. 4, s. 190. 

31  Rádový konstábl mal ďalej na starosti zbrojnošov a seržantov, ktorí neboli prísluš-
níkmi rádu a turkopolier mal na starosti ľahké jazdectvo, tvorené konvertitami z radov 
moslimov alebo východných kresťanov, označovaných ako turkopolov. Taktiež aj šat-
ník a špitálnik disponovali svojimi podriadenými rádovými bratmi. KING, ref. 14, s. 
140-141. 
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nápravy protiprávneho stavu zo strany samotných rádových bratov pred 

formálnym stíhaním deliktu rádovými predstavenými. Prvoradou povin-

nosťou rádových bratov totiž bolo disciplínu nielen zachovávať, ale aj 

dbať na jej zachovávanie ostatnými rádovými bratmi. Autokorektúru za-

kotvovala priamo rádová rehoľa vo svojom čl. 17. Ak sa rádový brat do-

pustil neprístojného správania v prítomnosti iných rádových bratov, mali 

mu títo najprv dohovoriť a dohliadnuť na to, aby sa potrestal sám alebo 

aby bol potrestaný dvomi alebo tromi ďalšími rádovými bratmi. Iba 

v prípade, že sa previnilý rádový brat odmietol touto cestou napraviť, 

mohol byť disciplinárny delikt postúpený na rozhodnutie k predstave-

nému previnilého rádového brata a kapitule rádového domu.32 Princíp 

autokorektúry sa však nevzťahoval na služobníkov (seržantov - sergeants), 

ktorí neboli príslušníkmi rádu a v ráde len vykonávali platenú službu. Tí 

v zmysle čl. 12 rádovej rehole spadali pod právomoc predstaveného rá-

dového domu (komtur alebo prepošt) a tamojšej kapituly, ktorí boli spo-

ločne zodpovední za výkon trestu.33 

Na zásadu autokorektúry, ktorá zapájala do procesu udržiavania 

disciplíny vo vnútri rádu všetkých rádových bratov, nadväzovala zásada 

verejného prerokovania disciplinárnych deliktov. Podľa uvedených 

článkov sa o disciplinárnych deliktoch pojednávalo na zasadnutí rádovej 

kapituly, kde boli prítomní všetci rádoví bratia príslušného rádového 

domu. O vine a treste tak rozhodoval priamy predstavený previnilého 

rádového brata spolu s celou rehoľnou komunitou. V prípadoch obvine-

nia zo zneužitia právomoci sa navyše vyvinul osobitný proces kolektív-

neho výkonu súdnictva. Všetci rádoví bratia mali totiž právo požadovať 

                                                 
32  Čl. 17 rádovej rehole: „AKÝM SPÔSOBOM MÔŽU BRATIA NAPRÁVAŤ BRA-

TOV. Taktiež ak dvaja alebo viacerí bratia budú spolu a jeden z nich sa sám správa odporne akoby 
bol zlá bytosť, ostatní bratia na neho nesmú žalovať u iných ľudí, ani u prepošta, ale najprv nech sa 
potrestá sám bitím, a ak sa nepotrestá, nech sa k nemu pridajú dvaja alebo traja bratia aby ho 
potrestali bitím. A ak svoje správanie napraví, nech sa z toho radujú; ale ak nebude ochotný svoje 
správanie napraviť, nech o svojej vine napíše list a zašle ho v súkromí svojmu predstavenému, a so 
súhlasom predstaveného nech kapitula nariadi, čo sa má v jeho veci vykonať.“ (prekl. autor) 
Tamže, s. 27. 

33  Čl. 12 rádovej rehole (úryvok): „...a taktiež žiadny brat nesmie udrieť jemu podriadených ser-
žantov za akékoľvek zlyhanie alebo hriech, ktorého sa dopustia, ale nech predstavený rádového domu 
a bratia vykonajú odplatu v prítomnosti všetkých;...“ Tamže, s. 24. K rozdielnostiam v obsahu 
pojmov „rádový brat“ a „seržant“ pozri: BURGTORF, ref. 23, s. 36. 
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vydanie rozsudku kolégiom rádových bratov. Táto procedúra sa 

v zbierke rozsudkov generálnej kapituly a rádových obyčají od brata Vi-

liama de St. Estène označovala ako esgart des frères, teda rozsudok 

bratov. Tak napríklad čl. 88 rádových obyčají túto procedúru spomínal 

v súvislosti s prípadmi prekročenia právomoci rádovými predstavenými. 

Ak vznikla pochybnosť o súlade príkazu niektorého rádového hodnos-

tára s vnútornými predpismi, rádový brat, ktorý mal príkaz vykonať, mal 

právo požadovať rozsudok bratov za účelom objasnenia, či išlo alebo 

nešlo o prekročenie právomoci.34 Praktickým príkladom inštitucionalizá-

cie systému kolektívneho rozhodovania sa stal mimoriadny súdny orgán 

nazývaný ako squardium, prvý krát zakotvený v štatútoch rádového 

majstra Alfonza Portugalského (1203-1206). Jeho úlohou pritom bolo 

riešiť žaloby rádových bratov voči ich predstaveným za zneužitie právo-

moci, ako aj disciplinárne delikty rádových bratov.35 

 

2.4 Trestanie disciplinárnych deliktov 

Problematika disciplinárnych deliktov a ich trestania bola ob-

siahnutá čiastočne v rádovej reholi, ale hlavne v jednotlivých rozsudkoch 

generálnej kapituly. Hmotnoprávne a procesnoprávne ustanovenia sa 

kvôli kauzistickej formulácii jednotlivých rozsudkov nedajú jednoznačne 

oddeliť. Jednoduchšie je však rozlíšenie viacerých druhov trestov. 

Najmiernejším trestom, ktorý mohol byť uložený aj bez prero-

kovania veci kapitulou rádového domu, bolo odopretie varenej stravy 

alebo vína. Spravidla ho bolo možné uložiť za menšie prehrešky ako 

bolo neprístojné správanie pri spoločnom stolovaní, lenivosť alebo vý-

tržnosť.36  

                                                 
34  Čl. 88 rádových obyčají (úryvok): „...A preto sa v posvätnom dome Špitálu nariaďuje, že ak 

predstavený dá ktorémukoľvek bratovi rozkaz a ten sa bratovi nezdá byť v súlade s dobrými zvyklos-
ťami a obyčajami Špitálu, tento brat má požadovať rozsudok bratov (esgart des frères). Pretože naša 
poslušnosť nie je chápaná tak, že by mala prekračovať, ani že by sme mali byť nútení k prekračo-
vaniu miery poslušnosti, ktorú naša rehoľa a naše štatúty a naše dobré obyčaje ustanovujú, čo sa náš 
predstavený zaviazal sám udržiavať a dozerať nad tým, aby sa to udržiavalo.“ KING, ref. 14, s. 
143, 174-175. 

35  WALDSTEIN-WARTENBERG, ref. 4, s. 28-29. 
36  NICOLLE, ref. 4, s. 55. 
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Prísnejším trestom bolo niekoľko foriem pokánia. Najmiernej-

šou formou pokánia bol pôst. Odsúdený rádový brat bol povinný držať 

pôst pri menej závažných disciplinárnych deliktoch 7 a pri závažnejších 

disciplinárnych deliktoch až 40 dní, pričom súčasťou pokánia bol aj zá-

kaz spoločného stolovania s ostatnými rádovými bratmi. Odsúdený mu-

sel totiž svoje jedlo, ktoré dostával len v stredu a piatok v podobe chleba 

a vody, jesť bez patričných jedálenských pomôcok ako bol obrúsok 

a musel ho jesť na zemi.37 Prísnejšou formou pokánia bolo bitie palicou 

a bičovanie. Tento trest mohol byť vykonávaný samotným odsúden-

com, kedy išlo o formu nápravy samého seba (autokorektúry), ďalej po-

vereným rádovým bratom alebo aj kolektívne, kedy sa najmä pri závaž-

nejších disciplinárnych deliktoch na výkone trestu podieľali všetci rádoví 

bratia, žijúci s odsúdeným previnilcom v jednom rádovom dome.38 

Ďalej nasledoval trest väzenia, ktorý bol jednak diferencovaný 

podľa dĺžky uväznenia odsúdeného rádového brata, jednak kombino-

vaný s jednotlivými formami pokánia. Rozlišovali sa tak formy se-

demdňového väzenia (označované ako septaine) a štyridsaťdňového 

väzenia (označované ako quarantaine), ktoré boli spojené s pôstom 

o chlebe a vode a bičovaním.39 Existujú tiež ojedinelé prípady, kedy sa 

                                                 
37  Čl. 10 rádovej rehole (úryvok): „O BRATOCH, KTORÍ SA NAVZÁJOM SPORIA 

ALEBO JEDEN DRUHÉHO UDIERAJÚ. Taktiež ak sa ktorýkoľvek brat sporí s iným 
bratom a zástupca rádového domu si vypočuje jeho sťažnosť, pokánie má byť nasledovné: má sa 
postiť sedem dní, v stredu a piatok o chlebe a vode, a má jesť posadený na zem bez stolu a bez 
obrúska. A ak brat udrie iného brata, má sa postiť štyridsať dní. ...“ (prekl. autor) KING, ref. 
14, s. 23-24. 

38  Čl. 9 rádovej rehole (úryvok): „O BRATOCH VINNÝCH ZO SMILSTVA. ...a ak je 
to veľmi dobre známe a preukázané s úplnou istotou, potom v tom meste, kde zhrešil, v nedeľu po 
omši keď ľudia opustia kostol, nech je pred zrakom všetkých prísne zbitý a zbičovaný s tvrdými 
palicami alebo koženými bičmi jeho predstaveným alebo inými bratmi, ktorým to predstavený rozká-
zal,...“ (prekl. autor) Čl. 13 rádovej rehole: „O BRATOCH PRICHYTENÝCH 
S VLASTNÝM MAJETKOM. A ak ktorýkoľvek brat učinil úkony so svojim majetkom pre 
prípad smrti, utajac to pred svojim predstaveným, a následne to o ňom vyjde najavo, nech sú tie peniaze 
priviazané okolo jeho krku, a nech je vedený skrz Špitál v Jeruzaleme alebo iné rádové domy, v kto-
rých prebýva, a nech je prísne zbitý iným bratom a činí pokánie štyridsať dní, a má sa pritom postiť 
každú stredu a piatok o chlebe a vode.“ (prekl. autor) Tamže, s. 23, 25. 

39  Čl. 1 rozsudkov generálnej kapituly: „Brat, ktorý bude odsúdený na sedemdňové väzenie, musí 
podstúpiť bičovanie, a kňaz má odriekať modlitby a odslúžiť pobožnosť tak, ako je to zvykom, a po 
bičovaní má brat svedomito prijať bozk zmierenia od svojho predstaveného.“ (prekl. autor) Čl. 2 
rozsudkov generálnej kapituly: „Ak je brat odsúdený k štyridsaťdňovému väzeniu, musí byť 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

118 

 

používal trest väzenia alebo vsadenia do okov ako formy väzobného 

opatrenia v priebehu disciplinárneho konania. Rozhodnutie generálnej 

kapituly z roku 1288 ustanovovalo túto formu obmedzenia osobnej slo-

body v prípade obvinenia z vraždy. Obvinený sa do rozhodnutia o ob-

žalobe z vraždy nemohol vrátiť späť do svojho rádového domu bez súh-

lasu rádového majstra a generálnej kapituly. Spravidla bol vsadený do 

väzby až do momentu, kým generálna kapitula nevyniesla verdikt, po 

čom už odsúdený rádový brat nastúpil k výkonu trestu.40 

Najprísnejším trestom, ukladaným v prípadoch, keď nestačilo 

uloženie štyridsaťdňového väzenia, bola strata rehoľného habitu. Vo 

svojej podstate to znamenalo vylúčenie z rádu s následkom straty všet-

kých privilégií spojených s príslušnosťou k cirkevnej inštitúcii, akým 

bolo napríklad vyňatie z jurisdikcie svetských úradov (privilegium fori). 

Trest straty rehoľného habitu bolo možné uložiť podmienečne alebo ne-

podmienečne, a to v závislosti od závažnosti spáchaného disciplinárneho 

deliktu. Aby bol trest odňatia rehoľného habitu uložený podmienečne, 

muselo zo strany obžalovaného rádového brata dôjsť k oľutovaniu jeho 

skutkov. Kapitula pritom mala určitý čas na uváženie, či sa rozhodne pre 

podmienečné alebo nepodmienečné uloženie trestu.41 Takúto možnosť 

upravovali rozhodnutia generálnej kapituly napríklad pri disciplinárnom 

delikte záhaľčivého oddychovania bez povolenia nadriadeného (čl. 4), 

                                                 
postihnutý bičovaním nahý a bosý, a potom, čo bude znova oblečený, musí dať svojmu predstavenému 
bozk zmierenia.“ (prekl. autor) Tamže, s. 151. 

40  FOREY, Alan. Judicial Processes in the Military Orders: The Use of Imprisonment 
and Chaining. In BORCHARDT, Karl - JASPERT, Nikolas - NICHOLSON, Helen 
J. (eds.). The Hospitallers, the Mediterranean and Europe. Festschrift for Anthony Lutrell. Al-
dershot : Ashgate Publishing Ltd, 2007, s. 87-88, 90. 

41  Možnosť voľnej úvahy kapituly rádového domu zakotvoval čl. 9 rádovej rehole, ktorý 
upravoval trest odobratia habitu za smilstvo (úryvok): „...a ak neskôr náš Pán osvieti srdce 
toho muža a ten sa vráti do Domu chudobných, a prizná sa, že je vinný a že je hriešnik a porušovateľ 
Božích zákonov, a prisľúbi nápravu, bude prijatý späť a po dobu celého jedného roka s ním bude 
zaobchádzané ako s cudzincom, a bratia budú počas tejto doby pozorovať, či je jeho konanie uspo-
kojivé, a potom nech sa rozhodnú ako uznajú za dobré.“ (prekl. autor) Rovnako tomu bolo aj 
pri čl. 10 rádovej rehole, upravujúcej trestanie sporov a násilia medzi rádovými bratmi, 
ako aj nedovoleného opustenia rádového domu (úryvok): „...a tak dlho, ako bol neprí-
tomný, nech sa s ním zaobchádza ako s cudzincom, pokiaľ náhodou táto doba nebola tak dlhá, aby 
kapitula náležite zvážila, že ju zmení.“ KING, ref. 14, s. 23-24. 
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sprenevery rádových peňazí (čl. 8), sprenevery iného ako peňažného rá-

dového majetku ak bol páchateľom novic (čl. 9) alebo ak rádový brat 

udrel seržanta (čl. 12).42 Nepodmienečný trest odňatia rehoľného habitu 

naproti tomu nebolo možné nijakým spôsobom zvrátiť, nakoľko sa uk-

ladal za v rozhodnutiach generálnej kapituly presne vymedzený okruh 

tých najzávažnejších disciplinárnych deliktov. Ako príklad možno 

uviesť prípady, kedy rádový brat úmyselne a preukázateľne klamal 

o tom, že bez príkazu svojho nadriadeného vymáhal od tretích osôb pe-

ňažné alebo nepeňažné plnenie (čl. 7), keď sa dopustil sprenevery alebo 

nedovoleného disponovania s iným ako peňažným rádovým majetkom 

a nebol pritom novic (čl. 9), ako aj v prípadoch kacírstva (čl. 33), krivého 

svedectva, zbehnutia k Saracénom, sodomie, úteku z boja (čl. 34), spô-

sobenia krvácajúceho zranenia inému rádovému bratovi (čl. 50) alebo 

opustenia pohraničného hradu (čl. 52).43 

Osobitným spôsobom bolo upravené trestanie osôb, ktoré 

neboli príslušníkmi rádu johanitov. Išlo najmä o zbrojnošov a ostat-

ných služobníkov rádu, označovaných v prameňoch obdobne ako slu-

žobní bratia pojmom seržanti (sergeants)44, ako aj najatých žoldnierov (sti-

pendiarii). Právny vzťah týchto osôb voči rádu johanitov vznikal uzavre-

tím dohody o odplatnom poskytovaní služieb, čím sa automaticky pod-

riaďovali pod jurisdikciu rádových orgánov. Vzhľadom na skutočnosť, 

že seržanti ani žoldnieri neboli viazaní rehoľnými sľubmi a tým pádom 

neboli príslušníkmi rádu, boli týmto osobám za spáchanie disciplinár-

nych deliktov ukladané odlišné tresty než rádovým bratom. Keďže sa na 

seržantov a žoldnierov nevzťahovali majetkové obmedzenia, štandard-

ným trestom bola pokuta. Prípustné boli taktiež telesné tresty ako bolo 

bičovanie alebo prísne bitie, ktoré sa ukladali v závislosti od závaž-

nosti spáchaného disciplinárneho deliktu alebo od skutočnosti, či išlo 

o recidívu.45 Najprísnejším trestom za najzávažnejšie disciplinárne de-

                                                 
42  Tamže, s. 151-154. 
43  Tamže, s. 152-153, 158-159, 163. 
44  NICOLLE, ref. 4, s. 11. 
45  Čl. 19 rozsudkov generálnej kapituly: „Ak seržant bez povolenia predstaveného, pod ktorým 

slúži, záhaľčivo leží v meste, nech je prvý krát zbičovaný, ak sa jeho vina preukáže po druhý krát 
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likty bolo prepustenie z rádových služieb, označované aj ako vypu-

denie z rádového domu. Okrem zániku služobného pomeru bol tento 

trest spojený aj s prísnym bitím, ktoré najskôr vykonávali všetci rádoví 

bratia, bývajúci v rádovom dome, kde potrestaný seržant slúžil. Pri od-

chode z rádového domu mal však potrestaný seržant nárok na vyplatenie 

mzdy za odslúženú dobu v ráde.46 

Ukladanie jednotlivých druhov trestov sa riadilo niekoľkými zá-

sadami. V prvom rade sa pri ukladaní trestov uplatnila zásada gradua-

lity, podľa ktorej sa postupovalo od miernejších k prísnejším trestom 

v závislosti od závažnosti spáchaného disciplinárneho deliktu a tiež od 

skutočnosti, či sa trest ukladal pri prvom spáchaní disciplinárneho de-

liktu alebo pri recidíve. Za štandardný postup najmä pri menej závažných 

disciplinárnych deliktoch tak možno považovať ukladanie pokánia vo 

forme bitia alebo bičovania ako trestu za prvé disciplinárne previnenie, 

trestu sedemdňového väzenia (septaine) pri druhom opakovaní toho is-

tého disciplinárneho deliktu a trestu štyridsaťdňového väzenia (quaranta-

ine) pri treťom a každom ďalšom opakovaní toho istého disciplinárneho 

deliktu. Príklad takéhoto postupu v praxi možno čerpať priamo z roz-

sudkov generálnej kapituly, a to konkrétne pri trestaní opilstva (čl. 6) 

                                                 
nech zaplatí pokutu, a po tretí krát nech je prísne zbitý, a tiež pri každej ďalšej príležitosti. Ale ak 
sa nenapraví, nech je vypudený z rádového domu, a nech mu je vyplatené toľko, koľko si zarobil.“ 
(prekl. autor) KING, ref. 14, s. 156.  

46  Čl. 15 rozsudkov generálnej kapituly: „Ak seržant ukradne čokoľvek z rádového domu a pre-
ukáže sa to, alebo ak ukradne celý bochník chleba, nech mu je to, čo ukradol, zavesené okolo krku 
a nech je pri prechode sálou rádového domu až po bránu prísne bitý, a pri bráne nech mu je daný 
bochník chleba, a nech je prepustený, a nech mu je odovzdané to, čo si zarobil, ale nech je to na zvážení 
komtura a bratov.“ (prekl. autor) Tamže, s. 154. O pravdepodobnom kolektívnom vy-
konávaní bitia vypovedá nielen opis samotnej procedúry, pri ktorej je potrestaný ser-
žant bitý celou cestou cez priestory rádového domu až po jeho bránu, ale aj aktívne 
zapájanie rehoľnej komunity do udržiavania disciplíny (zásady autokorektúry a verej-
ného prerokovania disciplinárnych deliktov), a taktiež znenie čl. 9 rádovej rehole, 
podľa ktorej pri závažných previneniach môže predstavený nariadiť výkon bitia aj via-
cerým rádovým bratom. (K tomu pozri citáciu príslušného ustanovenia v poznámke 
č. 38.) 
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alebo porušenia nočného kľudu vedením debaty v dormitári po odslú-

žení kompletória (čl. 11).47 So stúpajúcou závažnosťou spáchaného discip-

linárneho deliktu následne rástla aj prísnosť trestu, ukladaného za jeho 

prvé spáchanie. Tak sa napríklad už za prvé porušenie predpisov o oble-

čení rádových bratov, o zaobchádzaní zo zvieratami určenými na výkon 

služobných povinností, prípadne za ohováranie iných rádových bratov 

a nactiutŕhanie alebo vyzradenie utajovaných skutočností zo zasadnutia 

kapituly svetskej osoby ukladal rovno trest sedemdňového alebo aj šty-

ridsaťdňového väzenia.48 

Ďalšou bola zásada ekvivalentnej odplaty (ius talionis), 

ktorá sa uplatňovala v prípadoch obídenia zásady autokorektúry a neu-

nesenia dôkazného bremena žalobcom. Keď teda rádový brat v rozpore 

so zásadou autokorektúry najprv nahlásil spáchanie disciplinárneho de-

liktu predstavenému namiesto pokusu o nápravu jeho páchateľa, posti-

hol ho rovnaký trest, aký hrozil páchateľovi. Taktiež ak niektorý rádový 

brat podal sťažnosť na iného rádového brata a v priebehu dokazovania 

nebol schopný svoje tvrdenia preukázať, bol v zmysle čl. 87 rozsudkov 

generálnej kapituly postihnutý rovnakým trestom, ako hrozil obžalova-

nému v prípade dokázania jeho viny.49 

 

2.5 Úprava disciplinárneho konania 

                                                 
47  Čl. 6 rozsudkov generálnej kapituly: „Ak sa brat opije, nech je prvý krát zbičovaný, druhý 

krát nech podstúpi trest sedemdňového väzenia, tretí krát nech podstúpi trest štyridsaťdňového väze-
nia, a to tiež aj štvrtý krát, a nech počas jedného roka nepije víno; a ak ho potom jeho nadriadený 
a jeho bratia prichytia znova a on sám nepodstúpi pokánie zbičovaním sa, nech je uvrhnutý do rádo-
vého domu, kde nebude môcť nájsť hojnosť vína.“ (prekl. autor) Čl. 11 rozsudkov generálnej 
kapituly: „Ak ktorýkoľvek brat debatuje v dormitári po kompletóriu, prvý krát nech je zbičovaný, 
druhý krát nech podstúpi trest sedemdňového väzenia, a ak debatuje tretí krát, a to na tému, že treba 
podporiť kráľa a ostatných, nech je odsúdený na trest štyridsaťdňového väzenia pretože takéto názory 
a takéto slová môžu vyvolať urputnú nenávisť. Preto sa tomu bratia majú vyhýbať, pretože ako 
povedal Šalamún, 'Zhubné reči kazia dobré spôsoby'.“ (prekl. autor) Tamže, s. 152-153. 

48  K tomu pozri čl. 35-42 a 75 rozsudkov generálnej kapituly. Tamže, s. 159-160, 169. 
49  Čl. 87 rozsudkov generálnej kapituly (úryvok): „...A ak sa jeho vina nepreukáže, ten, kto 

podal sťažnosť a nemôže ju dokázať, musí strpieť rovnaké pokánie ako ten, proti ktorému bola 
podaná sťažnosť a ktorý to mal spáchať. ...“ (prekl. autor) K tomu pozri aj čl. 18. rádovej 
rehole, ktorú citované ustanovenie rozvíja. Tamže, s. 28, 144, 173. 
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Formálne stíhanie disciplinárnych deliktov mimo režimu auto-

korektúry bolo čo do počtu a zložitosti procesných úkonov v zásade jed-

noduchou záležitosťou. Disciplinárne konanie sa začínalo podaním 

sťažnosti. Podanie sa uskutočňovalo formou prednesu sťažnosti pred-

staveným obvineného rádového brata na najbližšom zasadnutí týždennej 

kapituly rádového domu, nasledujúcom po okamihu, kedy sa v súlade 

s rádovými vnútornými predpismi predstavený obvineného dozvedel 

o spáchaní disciplinárneho deliktu. Ak totiž sťažnosť nebola podaná 

v stanovenej lehote, tak v zmysle čl. 87 rozsudkov generálnej kapituly 

došlo k premlčaniu disciplinárneho deliktu, za ktorý už previnilý rá-

dový brat viac krát nemohol byť stíhaný a súdený. V prípade vzájom-

ných sporov medzi rádovými bratmi sa lehota na podanie sťažnosti pre-

dlžovala až do zasadnutia tretej kapituly, nasledujúcej po rozhodujúcej 

právnej skutočnosti.50 

Predstavený rádového domu (v prípade neprítomnosti jeho zá-

stupca), ktorý viedol zasadnutie kapituly, si po vypočutí sťažnosti pred-

volal obvineného a vyžiadal si jeho stanovisko k prednesenej sťaž-

nosti. Po vyjadrení obvineného, ak si to vyžadovalo objasnenie skutko-

vého stavu, boli vypočúvaní svedkovia. Tými mohli byť jednak rádoví 

bratia, ako aj osoby z prostredia mimo rádu. Výsledok celého disciplinár-

neho konania do značnej miery ovplyvňovalo práve vypočúvanie sved-

kov, ktoré sa riadilo zásadou váženia svedeckých výpovedí. Svedecká 

výpoveď seržanta totiž nemala rovnakú váhu, ako svedecká výpoveď rá-

dového brata. Seržanti a iné svetské osoby tak mohli v disciplinárnom 

konaní proti rádovým bratom dosvedčiť len disciplinárne delikty, za 

ktoré hrozil najviac trest sedemdňového väzenia. Ak však svedčil rádový 

brat proti rádovému bratovi, rozsudky generálnej kapituly pripúšťali ich 

svedectvo aj vo veciach obvinení zo spáchania disciplinárnych deliktov, 

sankcionovaných štyridsaťdňovým väzením alebo aj stratou rehoľného 

                                                 
50  Čl. 87 rozsudkov generálnej kapituly (úryvok): „...A čo sa týka všetkých vecí, ktoré boli 

vyslovené alebo vykonané pred zasadaním kapituly, ak sťažnosť nie je podaná na zasadaní druhej 
alebo tretej kapituly, jeden brat nemá byť vypočutý proti druhému na zasadaní žiadnej inej kapituly, 
a brat, ktorého sa týka podaná sťažnosť nie je povinný na ňu odpovedať, pretože potom, čo boli veci 
medzi nimi povedané a vykonané, boli prítomní na kapitule a ten druhý k tomu nič nepovedal. To 
isté platí v prípade vyššieho rádového hodnostára (bailiho); po prvej kapitule nemôže podať sťažnosť 
proti žiadnemu bratovi, ak tak spraví, nemá to žiadny význam.“ (prekl. autor) Tamže, s. 173. 
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habitu. V takýchto prípadoch však bol predpísaný počet viacerých rádo-

vých bratov, ktorých výpoveď mala dokázať prednesené obvinenia.51 

Po vypočutí svedkov a predložení iných dôkazov nasledovalo 

už len vynesenie verdiktu vo veci samej. Rozhodnutie kapituly rádového 

domu bolo vo väčšine prípadov konečné. V mimoriadnych prípadoch, 

kedy išlo o obzvlášť závažné disciplinárne delikty alebo o recidívu, rá-

dová rehoľa umožňovala postúpenie veci na prerokovanie generál-

nej kapituly pod predsedníctvom rádového majstra. Toto opatrenie sa 

chápalo jednak ako vyhradenie kompetencie generálnej kapituly súdiť 

určité druhy disciplinárnych deliktov, ako aj forma opravného pro-

striedku proti rozhodnutiu kapituly rádového domu.52 

 

3. Záverečné zhrnutie 

Prísna disciplína predstavovala jeden z kľúčových faktorov, 

ktorý ovplyvňoval úspešnosť rytierskych duchovných rádov pri plnení 

ich vojenských, ako aj charitatívnych úloh vo Svätej zemi. Ako to de-

monštruje predložená analýza každodenného života johanitských rádo-

vých bratov, udržiavanie disciplíny sa zabezpečovalo jednak ustanove-

ním prísneho denného režimu, jednak efektívnym systémom rovnako 

prísneho vynucovania si jeho dodržiavania. 

                                                 
51  Čl. 17 rozsudkov generálnej kapituly: „Seržant nemôže preukázať vinu brata, za ktorú sa 

ukladá trest vyšší než sedemdňové väzenie; a ak môže preukázať jeho vinu, za ktorú sa ukladá trest 
štyridsaťdňového väzenia, alebo akýkoľvek zločin alebo inú vec, za ktorú môže brat stratiť svoj 
rehoľný habit, nech sa mu neverí.“ (prekl. autor) Čl. 21 rozsudkov generálnej kapituly: 
„Žiadna svetská osoba nemôže preukázať vinu brata Špitálu, za ktorú sa ukladá trest vyšší než 
sedemdňové väzenie; jeden brat nemôže preukázať vinu iného, za ktorú sa ukladá trest vyšší než 
sedemdňové väzenie. Dvaja bratia môžu preukázať vinu iného brata za akékoľvek veci, za ktoré 
môže stratiť svoj rehoľný habit. Jeden brat, spolu s dvomi svetskými osobami alebo dvomi kňazmi, 
ktorí sú mužmi, čo dodržiavajú právo a vedú počestný život a sú zaviazaní vernosťou Špitálu, alebo 
dvaja klerici, ktorí sú vazalmi Špitálu, môžu spoločne preukázať vinu iného brata za akékoľvek 
veci, za ktoré môže stratiť svoj rehoľný habit.“ (prekl. autor) Tamže, s. 155-156. 

52  Čl. 12 rádovej rehole (úryvok): „O BRATOCH, KTORÍ SA SPRÁVAJÚ NE-
MRAVNE. A ak sa ktorýkoľvek brat nebude vhodne správať a bude pokarhaný a napravený 
svojim predstaveným alebo inými bratmi dvakrát alebo trikrát, a ak podnecovaný diablom svoje sprá-
vanie nenapraví a nebude poslúchať, má byť ku nám (t.j. k rádovému majstrovi, predsedajú-
cemu generálnej kapitule, keďže rehoľu písal druhý rádový majster, blahoslavený brat 
Raymond du Puy; pozn. autor) poslaný peši s písomnou správou o jeho hriechu;...“ (prekl. au-
tor) Tamže, s. 24. 
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Súbor duchovných povinností rádových bratov sledoval cieľ 

utvrdzovania kresťanskej viery a náboženského zanietenia pre rádom vy-

konávané činnosti v prostredí Kristovho rodiska a pôsobiska, kde bola 

potreba ich poskytovania vzhľadom na konfrontáciu s odhodlanými ne-

priateľmi križiackych štátov o to naliehavejšia. Nadväzujúci súbor svet-

ských povinností ďalej viedol rádových bratov nielen k samotnej službe 

Bohu a núdznym, ale aj k neustálemu sebazdokonaľovaniu vo svojom 

„remesle“. Kombinácia duchovných a svetských povinností tak sama 

o sebe viedla rádových bratov k disciplinovanosti. Aby však bolo možné 

dosiahnuť plnú funkčnosť tohto premysleného systému vnútornej orga-

nizácie rádovej činnosti za akýchkoľvek okolností, spolu s rozvojom rá-

dovej organizačnej štruktúry sa rozvíjal aj mechanizmus zabezpečenia 

disciplíny, umožňujúci trestanie prípadných disciplinárnych deliktov. 

Prísnosť hroziacich trestov mala jednoznačne preventívnu funkciu, 

s cieľom odradiť rádových bratov od nedisciplinovanosti. Viacero práv-

nych zásad však umožnilo aj v prípade skutočného uloženia trestu chá-

pať ho nielen ako nevyhnutný následok protiprávneho konania, ale 

hlavne ako prostriedok pokánia a návratu na cestu mravného života. 

O tom nakoniec svedčí aj procedúra uzmierenia sa previnilého rádového 

brata so svojimi predstavenými po odpykaní si trestu. Udržiavanie dis-

ciplíny preto znamenalo udržiavanie súdržnosti samotného rádu, čo ne-

bolo vôbec ľahké dosiahnuť, ako to nakoniec aj viaceré historické uda-

losti preukazujú. 
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ŠPANIELSKE DOBYTIE NOVÉHO SVETA 
A IDEA SPRAVODLIVEJ VOJNY 

 

Peter Vyšný 

 

Abstrakt: V Španielsku 16. a sčasti ešte aj 17. storočia sa Španielska Koruna, 
Cirkev, ako aj intelektuáli z univerzitného prostredia usilovali legitimizovať špa-
nielske (zväčša) vojenské dobytie (conquistu) Nového sveta (t. j. rôznych karib-
ských ostrovov a prevažnej časti amerického kontinentu), a to aj skúmaním mož-
nosti vyhlásiť conquistu za spravodlivú vojnu. Príspevok stručne ukazuje, že exis-
tovalo viacero dobových interpretácií conquisty ako spravodlivej vojny. Pre jed-
ných bola conquista svätou vojnou kresťanov (Španielov) proti pohanom (pôvod-
ným obyvateľom Nového sveta, t. j. Indiánom). Pre iných bola conquista „priro-
dzene správnym“ ovládnutím „barbarov“ (Indiánov) „rozumnými a civilizova-
nými“ ľuďmi (Španielmi). Pre ďalších bola zase conquista „oprávnenou“ reakciou 
Španielov na zdráhanie sa mnohých Indiánov podriadiť sa španielskej vládnej 
moci (dominium) nad Novým svetom, ktorú Španielskej Korune poskytol pápež 
ako „pán a vlastník celého sveta“, a teda aj indiánskych území.   
Kľúčové slová: Španielsko, Nový svet, dobytie, legitimita, spravodlivá vojna, 
svätá vojna, ovládnutie „barbarov“, pápežská donácia Nového sveta, Requeri-
miento   
 
Abstract: In the 16th and partly the 17th century Spain, the Spanish Crown, the 
Church and the scholars from universities sought to legitimize Spanish (mostly) 
military conquest of the  New World (i.e. different Caribbean islands and most 
of the American continent), analyzing, inter alia, the possibility to interpret the 
conquest as a just war. The present paper briefly shows that there were several 
contemporary interpretations of the conquest as a just war. The conquest was 
seen as holy war waged by Christians (Spaniards) against the Gentiles (the origi-
nal inhabitants of the New World, i.e. the Indians), as “naturally correct” domi-
nation of “barbarians” (Indians) by “reasonable and civilized” people (Spaniards) 
or as “legitimate” Spanish reaction to the reluctance of many Indians to submit 
to the Spanish rule (dominium) over the new world, which the pope, being the 
“master and owner of the whole world”, and therefore the sovereign of Indian 
territory, gave to the Spanish Crown.  
Keywords: Spain, New World, conquest, legitimacy, just war, holy war, domina-
tion of  “barbarians”, the papal donation of the New World, Requerimiento 
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Úvod 

V príspevku sa zaoberám španielskym úsilím poskytnúť špa-

nielskemu dobývaniu Nového sveta legitimitu pomocou tézy, že toto do-

bývanie je spravodlivou vojnou. Limitovaný rozsah príspevku umožňuje 

túto značne rozsiahlu a zložitú problematiku iba načrtnúť.   

Španielske dobytie alebo conquista Nového sveta na začiatku no-

voveku, t. j. španielska vojenská okupácia a anexia rôznych karibských 

ostrovov a prevažnej časti územia amerického kontinentu, je mimoriadne 

významným medzníkom nielen všeobecnej, ale aj právnej histórie. Do-

bytie bolo súčasťou procesu vzniku zámorských koloniálnych panstiev 

Španielska a iných európskych mocností, ktoré sa postupne stali svojráz-

nymi „laboratóriami modernosti“, ako to vyjadrila americká bádateľka A. 

L. Stolerová.1 Stolerová tvrdí, že kľúčové symboly moderných západ-

ných spoločností ako liberalizmus, nacionalizmus, štátne občianstvo 

a európanstvo sa najskôr tematizovali a diskutovali v kolóniách a až potom 

boli prenesené na samotný európsky kontinent,2 resp. do európskych štá-

tov, ktoré boli metropolami jednotlivých kolónií. Povedané inak a všeo-

becnejšie, moderná podoba európskej civilizácie vznikla nielen ako vý-

sledok diania na európskom kontinente a jeho intelektuálnych reflexií, 

ale aj ako výsledok nezanedbateľných vplyvov, ktoré na toto dianie mali 

vývoj mimoeurópskych oblastí a jeho intelektuálne reflexie.3  

                                                 
1  STOLER, Ann L. Race and Education of Desire: Foucalt´s „History of Sexuality“ and the Co-

lonial Order of Things. Durham : Duke University Press, 1995, s. 16. 
2  STOLER, ref. 1, s. 16.  
3  Recentné bádanie napr. ukázalo, že dobové predstavy o anatomickej, mentálnej a kul-

túrnej „nedostatočnosti“ pôvodných (domorodých) obyvateľov mimoeurópskych 
území, ktoré podporovala novoveká európska veda a ktoré slúžili na konštrukciu ra-
sových hierarchií, t. j. na zabezpečenie nadradenosti „bielej rasy“ kolonizátorov nad 
pôvodným „nebielym“ obyvateľstvom kolónií, boli prenesené do Európy, kde legiti-
mizovali určité sociálne hierarchie a rôzne formy diskriminácie. Konkrétne sa tieto 
predstavy využívali napr. na ospravedlnenie istej nadradenosti mužov nad ženami 
alebo buržoázie nad robotníkmi, pričom nadradenosť sa vysvetľovala odlišnosťou 
zovňajšku, intelektuálnej úrovne či spôsobu života podriadených skupín obyvateľstva, 
ktorá bola vyhodnocovaná negatívne ako niečo „neplnohodnotné“, „nedokonalé“, 
„zaostalé“, „nekultúrne“ a pod.  
KŘÍŽOVÁ, Markéta. Rasa. In STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny. Proměny 
pojmů v současné historické vědě. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2014, s. 222-229. 
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Jednou z historicko-právnych problematík, ktorých novodobé 

chápanie v Európe sa do určitej miery formovalo ako intelektuálna reak-

cia na mimoeurópske dianie, je spravodlivá vojna (bellum iustum). Protago-

nisti španielskeho politicko-právneho myslenia 16. a sčasti ešte aj 17. sto-

ročia, regrutujúci sa z predstaviteľov štátnej (kráľovskej) správy a Cirkvi, 

ako aj z  univerzitného prostredia, seriózne a systematicky skúmali legi-

timitu španielskej koloniálnej expanzie v Novom svete4 a v súvislosti 

s tým testovali dobovú tézu, že vojenské akcie Španielov proti pôvod-

ným obyvateľom Karibiku a amerického kontinentu, t. j. proti Indiánom, 

majú spravodlivý charakter, a teda že aj nasledujúca španielska okupácia 

indiánskych území je legitímna. Nikdy sa im síce nepodarilo túto tézu 

jednoznačne potvrdiť, alebo jednoznačne vyvrátiť, čo súviselo aj s istým 

dobovým vývinom jej ideových východísk a chápania, ich komplexné 

úvahy ohľadne tejto tézy (a určitých ďalších otázok) však prispeli k znač-

nému teoretickému rozvoju konceptu spravodlivej vojny,5 ktorý časom 

zaznamenal ohlas aj mimo Španielska, v myslení neskorších teoretikov 

medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva.  

 

 

                                                 
4  Španielske úsilie preskúmať legitimitu španielskej koloniálnej expanzie je v kontexte 

dejín kolonializmu istým unikátom – žiadna koloniálna mocnosť nevenovala toľko 
pozornosti skúmaniu legitimity vlastnej koloniálnej expanzie ako Španielsko. Praktic-
kým prejavom tohto španielskeho úsilia je veľmi objemná legislatíva, ktorou Španiel-
ska Koruna podrobne regulovala spolužitie španielskych kolonistov a Indiánov, a to 
do značnej miery v prospech Indiánov, na ktorých Koruna nazerala ako na svojich 
slobodných, hoci relatívne nesvojprávnych poddaných a priznávala im celý rad privi-
légií. K tomu pozri napr. HANKE, Lewis. The Spanish Struggle for Justice in the Conquest 
of America. Boston : Little, Brown and Company, 1949, passim. PEREÑA, Luciano. 
La idea de justicia en la conquista de América. Madrid : Editorial MAPFRE, 1992, passim. 

5  Tento rozvoj sa konkrétne prejavil vznikom viacerých celistvých teórií spravodlivej 
vojny, ktorých autormi sú napr. dominikán Francisco de Vitoria (1483/1486 – 1546) 
či jezuiti Luis de Molina (1535 – 1600) a Francisco Suárez (1548 – 1617). Hoci conquista 
bola významným podnetom vzniku týchto teórií a teórie obsahujú aj prvky priamo 
súvisiace s conquistou, je žiaduce zdôrazniť, že v rozhodujúcej miere nejde o teórie špe-
ciálne conquisty, ale spravodlivej vojny ako takej, resp. ide o vytvorenie určitých univer-
zálnych právnych režimov spravodlivej vojny, jej príčin, začiatku, priebehu, ukončenia 
a dôsledkov. Systematické zhrnutie obsahu španielskych teórií spravodlivej vojny ob-
sahuje práca VYŠNÝ, Peter. Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Tr-
nava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 82nn. 
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Idea spravodlivej vojny v priebehu španielskej conquisty Nového 

sveta 

Prvotným právnym základom španielskej expanzie do Nového 

sveta bola tzv. pápežská donácia Indií – ako Indie (Indias) sa dobovo nazýval 

Nový svet-, ktorú v roku 1493 uskutočnil pápež Alexander VI. z pozície 

„pána a vlastníka celého sveta“ (dominus totius orbis/mundi),6 a to v pro-

spech Katolíckych kráľov, t. j. Ferdinanda Aragónskeho a Izabely Kas-

tílskej, a ich nástupcov na tróne, t. j. nasledujúcich španielskych kráľov. 

K donácii, t. j. k poskytnutiu všeobecnej zvrchovanej vládnej moci, do-

bovo označovanej ako dominium, nad Indiami, prišlo pápežskou bulou 

Inter Caetera (3. 5. 1493), ktorú zakrátko potvrdili bula Eximiae Devotionis 

(2. 7. 1493) a druhá bula Inter Caetera (28. 6. 1493). Prvá bula Inter Caetera 

začína chválou systematického úsilia Ferdinanda a Izabely šíriť kresťan-

stvo (resp. katolicizmus) a porážať jeho nepriateľov, ktoré osobitne pre-

ukázali dobytím Granady, t. j. úspešným ukončením reconquisty na Iber-

skom polostrove, ako aj vyslaním Krištofa Kolumba hľadať nové úze-

mia, na ktoré by sa mohlo rozšíriť kresťanstvo. Pápež monarchov po-

žiadal, aby pokračovali v tomto úsilí a zabezpečili christianizáciu pôvod-

ných obyvateľov Nového sveta, ktorých pápež považoval za spôsobilých 

prijať kresťanstvo. Šírenie kresťanstva Katolíckymi kráľmi a ich nástup-

cami pápež v bule vyhlásil za ich najhlavnejšiu povinnosť a súčasne za 

účel, na ktorý im, ako aj ich nástupcom na tróne, natrvalo poskytuje úze-

mie Nového sveta.7  

Bula Inter Caetera Katolíckym kráľom a ich nástupcom na tróne 

poskytla nad Indiami dominium, nezaoberala sa však spôsobom faktic-

kého nastolenia španielskej moci v Indiách. Keďže v praxi conquisty sa 

                                                 
6  V tomto príspevku nie je priestor na bližšie vysvetlenie dobovej teórie, známej aj ako 

teória pontifikálnej teokracie, podľa ktorej pápež je jediným zástupcom Ježiša Krista, 
t. j. Boha, na Zemi, a univerzálnym „dedičom“ jeho neobmedzenej moci nad Zemou 
a ľudstvom, a preto aj pánom a vlastníkom celého sveta. Vyčerpávajúcu charakteris-
tiku tejto teórie, ako aj jej vývoja pozri v diele CASTAÑEDA DELGADO, Paulino. 
La teocracia pontificial en las controversias sobre el Nuevo Mundo. México : UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 1996, primera parte.  

7  Text buly Inter Caetera mi bol dostupný z diela: GARDINER DAVENPORT, Fran-
ces (ed.). European Treaties bearing on the History of the United States and its Dependencies to 
1648. Washington : Carnegie Institution of Washington, 1917, s. 59-61.  
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táto moc prevažne nastoľovala vojenskými akciami Španielov proti In-

diánom, ktoré, navyše, často sprevádzalo a/alebo nasledovalo násilné až 

vyslovene brutálne zaobchádzanie Španielov s Indiánmi (Indiáni boli 

napr. donucovaní ťažko pracovať v prospech španielskych dobyvateľov 

a kolonistov), objavila sa potreba ospravedlniť vojenský charakter conqu-

isty, resp. prepožičať conquiste charakter spravodlivej vojny, a tým podpo-

riť jej legitimitu.        

Prví španielski dobyvatelia (conquistadores), napr. Hernán Cortés, 

ktorý dobyl ríšu Aztékov (v rokoch 1519 – 1521), nazerali na svoje vojen-

ské akcie proti Indiánom ešte cez prizmu stredovekej kastílskej koncep-

cie spravodlivej vojny obsiahnutej v Las Siete Partidas, významnom pra-

meni kastílskeho práva z druhej polovice 13. storočia. Táto koncepcia 

prezentovala vojnu ako prostriedok, ktorý sa má používať na dosiahnu-

tie mieru,8 a za spravodlivé dôvody vojny považovala šírenie kresťanskej 

viery a porážanie tých, čo sa tomu stavajú na odpor, povinnosť bojovať 

za pána (t. j. za panovníka alebo feudálneho pána) na základe sľubu ver-

nosti a poslušnosti daného pánovi, sebaobranu, ako aj zväčšenie a pocte-

nie (oslávenie) vlastnej krajiny.9 Spravodlivosť conquisty sa v zmysle uve-

denej koncepcie odvíjala od jej účelu, ktorým (aspoň teoreticky) bolo 

rozšírenie kresťanstva do pohanského indiánskeho prostredia. S takto 

chápaným účelom conquisty súvisela téza, podľa ktorej spravodlivosť 

conquisty vyplývala z jej údajného charakteru svätej vojny (bellum sacrum). Na-

príklad Cortés prezentoval conquistu ako svätú vojnu v zmysle prostriedku 

šírenia kresťanstva na územia neveriacich (Indiánov), „zákonite“ spoje-

ného so zabratím ich území kresťanmi (Španielmi). Zaujímavým mo-

                                                 
8  Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios codices antiguos 

por la Real Academia de la Historia. Tomo II. Partida Segunda y Tercera [online]. 
Madrid : Imprenta Real, 1807. Druhá partida, titul XXIII, s. 226. Dostupné na inter-
nete: <http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T2.pdf>  

9  Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios codices antiguos 
por la Real Academia de la Historia. Tomo II. Partida Segunda y Tercera [online]. 
Madrid : Imprenta Real, 1807. Druhá partida, titul XXIII, zákon II, s. 228. Dostupné 
na internete: <http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T2.pdf>  
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mentom je aj Cortésovo prirovnanie conquisty Ameriky k obsadeniu Ka-

naánu starovekými Izraelitmi, ktoré umožňovalo vydávať conquistu za 

Božiu vôľu.10 

Do nazerania na conquistu ako na z naznačených náboženských 

dôvodov spravodlivú vojnu sa premietal aj v neskorších fázach conquisty 

rezonujúci názor, že vojnu (v našom prípade conquistu), je možné ospra-

vedlniť, ak je jej podstatou ovládnutie „barbarov“ (v našom prípade In-

diánov) „rozumnými“ a „civilizovanými“ ľuďmi (v našom prípade Špa-

nielmi). Pod „barbarmi“ sa dobovo rozumeli nekresťania (pohania),11 

ktorí boli zároveň považovaní za ľudí, ktorých majú kresťania dovolené 

vo vojne (po ich zajatí) zotročiť;12 pod „rozumnými“ a „civilizovanými“ 

ľuďmi sa dobovo rozumeli väčšinou iba kresťania, hoci existoval aj iný 

názor, opierajúci sa o učenie sv. Tomáša Akvinského, podľa ktorého aj 

nekresťania môžu byť „rozumní“ a „civilizovaní“, a to prinajmenšom - 

ak žijú v súlade s prirodzeným právom, čo empiricky dokazuje, že sú 

„rozumní“, t. j. vybavení rozumom, ktorý ich priviedol k spravovaniu sa 

prirodzeným právom, a ak žijú kolektívne v spoločnostiach s určitou po-

litickou organizáciou, t. j. „civilizovane“, „kultúrne“, nie ako zvieratá 

v prírode.13     

Jedným z ideových zdrojov tézy, že ovládnutie „barbarov“ „ro-

zumnými“ a „civilizovanými“ ľuďmi je spravodlivou vojnou, bola Aris-

totelova teória prirodzeného otroctva, podľa ktorej údajne zodpovedá 

prirodzenému poriadku vecí, ak sú „barbari“ ako „nerozumní“, t. j. akýsi 

„nedokonalí“ či „neúplní“ ľudia, mocensky podriadení „rozumným“, t. 

j. akýmsi „dokonalým“ či „úplným“ ľuďom.14 Údajná „nerozumnosť“ 

„barbarov“ sa pritom v dobovom chápaní prejavovala o. i. ich (z po-

hľadu kresťanov) nesmierne hriešnym správaním, za ktoré kresťania 

                                                 
10  PRIEN, Hans-Jürgen. La justificación de Hernán Cortés de su conquista de México y 

de la conquista española de América. In Revista Complutense de Historia de América, roč. 
22, 1996, s. 11-31. 

11  VYŠNÝ, ref. 6, s. 30-31.  
12  Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios codices antiguos 

por la Real Academia de la Historia. Tomo II. Partida Segunda y Tercera [online]. 
Madrid : Imprenta Real, 1807. Druhá partida, titul XXIX, zákon I, s. 327. Dostupné 
na internete: <http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T2.pdf>  

13  VYŠNÝ, ref. 6, passim.  
14  ARISTOTELES: Politika, I, 4, 5, 6, 7. Bratislava : Kaligram, 2009, s. 31nn.  
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mohli či dokonca boli povinní potrestať „barbarov“ silou, a tým ich aj 

„napraviť“ („polepšiť“), pričom vojenský zákrok kresťanov proti „bar-

barom“ sa chápal aj ako nevyhnutný predpoklad efektívnej christianizá-

cie „barbarov“ kresťanmi, ktorí ich predtým porazili a ovládli. Silne pre-

svedčený o práve Španielov podmaniť si (spravodlivou vojnou) Indiá-

nov z práve uvedených dôvodov bol napr. Juan Ginés de Sepúlveda 

(1489 - 1573), popredný dobový obhajca conquisty a výrazný ideový opo-

nent Bartolomého de Las Casasa (1484 – 1566), ktorý bol naopak po-

predným dobovým kritikom conquisty a tvrdého správania sa Španielov 

k Indiánom.15  

Téza, že „barbarstvo“, resp. neverectvo (infidelitas) by mohlo 

byť považované za casus belli, však v kresťanskom svete nebola nikdy 

všeobecne akceptovaná16 a svojich kritikov si našla aj v priebehu conqu-

isty. Napríklad autori teórií spravodlivej vojny, ktoré do určitej miery 

vznikli ako intelektuálna reflexia conquisty, s výnimkou len jednej teórie - 

teórie Ginésa de Sepúlvedu - odmietajú, že by dôvodom vedenia vojny 

mohla byť náboženská a kultúrna odlišnosť obyvateľov krajiny, proti 

ktorej sa vedie vojna, t. j. skutočnosť, že títo obyvatelia nepatria ku kres-

ťanskej civilizácii, nežijú kresťanským spôsobom života a páchajú tak aj 

skutky, ktoré kresťania považujú za veľmi hriešne a pod.; za jediný sku-

točne spravodlivý dôvod vojny považujú tieto teórie spôsobenie určitej 

závažnejšej ujmy, resp. škody nepriateľom. Vojna je potom legitímnym 

vymáhaním nápravy určitej ujmy, resp. náhrady určitej škody. Pokým In-

diáni Španielom nespôsobili nejaké ujmy, resp. škody, nemali podľa 

týchto teórií Španieli právo viesť proti nim vojnu.17  

Na druhej strane však napr. Francisco de Vitoria pripúšťa, že 

za určitých okolností predsa len môže byť vojna kresťanov proti nekres-

ťanom spravodlivá aj z náboženských dôvodov. Konkrétne vtedy, keď 

nekresťania výrazne bránia pokojnému hlásaniu Evanjelia na ich úze-

miach a keď v nekresťanskej spoločnosti časť jej príslušníkov konvertuje 

                                                 
15  K tomu bližšie pozri VYŠNÝ, ref. 6, s. 134nn.  
16  VYŠNÝ, ref. 6, s. 31.  
17  Porovnaj VYŠNÝ, ref. 6, s. 78nn. 
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a elity tejto spoločnosti konvertitom zastrašovaním a násilím bránia vy-

znávať ich novú vieru, resp. sa ich usilujú vrátiť k pôvodnej viere; ak 

v nekresťanskej krajine konvertuje určitá väčšia časť jej obyvateľov, kto-

rým však nekresťanský vládca krajiny bráni vyznávať ich novú vieru, 

prenasleduje ich a pod. pápež má podľa Vitoriu dokonca právo zosadiť 

takéhoto vládcu a ustanoviť krajine nového – kresťanského vládcu. Vi-

toria tiež tvrdí, že vojnu kresťanov proti pohanom môže ospravedlniť aj 

tyrania pohanských vládcov a nehumánnosť pohanských zákonov, ktoré 

sú v rozpore s prirodzeným právom ako právom všeľudským, celosve-

tovým, a preto zaväzujúcim aj pohanov, ak ich, pravda, v dobovom chá-

paní bolo v konkrétnych prípadoch možné považovať za „rozumných“ 

a „civilizovaných“ a v tomto zmysle „skutočných“ ľudí. Možno dodať, 

že tyraniu a nehumánnosť videl Vitoria u Indiánov najmä v štátno-mo-

censky organizovanom prinášaní ľudských obetí bohom, t. j. v usmrco-

vaní nevinných ľudí.18  

   Výrazným medzníkom v dobovom nazeraní na conquistu 

ako na spravodlivú vojnu bolo zavedenie špecifickej procedúry nastoľo-

vania španielskej vlády v Indiách, ktorej právnym základom bol doku-

ment Requerimiento. Tento dokument operoval predovšetkým s pápež-

skou donáciou Indií Katolíckym kráľom a ich nástupcom na tróne a ná-

silný (vojenský) charakter conquisty ospravedlňoval neochotou Indiánov 

dobrovoľne sa podriadiť španielskej moci, ktorá bránila španielskemu 

kráľovi v plnení jeho poslania christianizovať Indie, ktorým ho poveril 

pápež. Requerimiento bolo jedným z výsledkov osobitných rokovaní (junta) 

o spôsobe, akým sa bude pokračovať v conquiste a o zaobchádzaní s In-

diánmi, ktoré sa konali v Burgose (1512) a potom vo Valladolide (1513). 

Autorom Requerimienta19  je právnik Juan López de Palacios Rubios (1450 

– 1524). 

Requerimiento malo Indiánov podrobne oboznámiť s existenciou 

jediného (= kresťanského) Boha, ako aj s tým, že pápež je jeho pozem-

                                                 
18  VITORIA, Francisco de. Relecciones del estado, de los indios, y del derecho de la guerra. México 

: Editorial Porrúa, 1985, s. 65nn.  
19  Text Requerimienta mi bol dostupný z diela PEREÑA, ref. 5, s. 237-239.  
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ským reprezentantom a že z tejto pozície uskutočnil donáciu Indií v pro-

spech Katolíckych kráľov, z čoho vyplýva ich zvrchovaná vládna moc 

nad Indiami, ktorej sa Indiáni majú podriadiť, a majú tiež zanechať svoje 

náboženstvá a prijať „jedinú pravú“ = kresťanskú (katolícku) vieru od 

španielskych misionárov, ktorým majú dovoliť nerušene pôsobiť na svo-

jich územiach. Requerimiento sa malo Indiánom prečítať skôr, ako sa proti 

nim začala vojenská akcia, čím sa im mala dať možnosť, dobrovoľne sa 

podriadiť Španielom a vyhnúť sa tak vojne s nimi. Ak sa Indiáni po pre-

čítaní Requerimienta nepodriadili, dokument dovolil viesť proti nim vojnu, 

odňať im ich majetky a zotročiť ich spolu s ich ženami a deťmi. 

Indiáni obsah Requerimienta, ktorý sa im predniesol, nemohli, sa-

mozrejme, dostatočne pochopiť, na čo však dobyvatelia nebrali ohľad; 

úplne im stačilo, že prečítaním Requerimienta Indiánom ich nasledujúce 

vojenské akcie proti nim získali charakter „spravodlivej“ vojny. Ako uvá-

dza J. Chalupa, „Requerimiento je jedným z najpokryteckejších eticko-právnych 

textov v dejinách – jeho hlavným cieľom bolo zbaviť Španielov akejkoľvek zodpoved-

nosti za páchané násilie. Requerimiento bolo založené na presvedčení, že Španieli 

majú plné právo okupovať indiánske územia, a ak sa tomu Indiáni bránia, existujú 

iba dve možnosti: buď zle rozumeli, takže im je potrebné text [Requerimienta] a jeho 

dopady znovu vysvetliť, alebo jednoducho nechcú rozumieť, a vtedy nasledovala ‚opráv-

nená vojna‘. ...Requerimiento sa malo Indiánom prečítať až vo chvíli, keď sa už 

Španieli chystali zaútočiť, čo je ...dosť úsmevné. Ak sa prečítalo, z právneho hľadiska 

boli potom dobyvatelia zbavení všetkej zodpovednosti, a všetko zlé, čo sa Indiánom 

v budúcich okamžikoch stalo, sa odohralo z ich ‚slobodnej‘ vôle. Ak nebol k dispo-

zícii tlmočník, čítal sa dokument v kastílskom origináli. Neznalosť zákona v tomto 

prípade rozhodne neospravedlňovala.“ 20  

S ironizovaním Requerimienta podobným Chalupovmu sa v  lite-

ratúre možno stretnúť celkom bežne. Odmietavý postoj k nemu mali aj 

niektoré dobové osobnosti, napr. Las Casas. P. Seedová však uvádza, že 

Requerimiento, resp. jeho aplikácia v praxi conquisty neboli úplnou absur-

                                                 
20  CHALUPA, Jiří. Spory o duše i těla (ba i mrtvoly): Španělské vztahy a postoje k do-

morodému obyvatelstvu Nového světa. In ČERNÁ, Jana a kol. (eds.). Španělsko a Nový 
svět v době vlády Habsburků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Epocha, 2011, s. 33. 
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dnosťou. Podľa tejto bádateľky, na rozdiel od anglickej koloniálnej ex-

panzie, primárnym cieľom španielskej conquisty nebolo mocensky ovlád-

nuť územie ako také, ale skôr jeho obyvateľov (Indiánov), osobitne ich 

pracovnú silu, ale aj ich myslenie a tak aj správanie, preto nie je až také 

prekvapujúce, že akt, ktorým Španieli de iure ovládli Indiánov, t. j. hlasné 

prečítanie Requerimienta, bol adresovaný Indiánom, t. j. živým ľuďom, 

a bol formou komunikácie prispôsobenej tejto skutočnosti. Navyše pre 

vznik vládnej moci nad Indiánmi z formálno-právneho hľadiska úplne 

postačovalo samotné prečítanie Requerimienta Indiánom a vyhotovenie 

písomného záznamu o tomto prečítaní; skutočné porozumenie obsahu 

Requerimienta Indiánmi sa nevyžadovalo.21 

Za ideový zdroj Requerimienta sa považuje najmä názor kardinála 

Hostiensia na právny status nekresťanov a na právo kresťanov viesť 

proti nim spravodlivú (dobyvačnú) vojnu, resp. podrobiť si ich. Hostien-

sis tvrdil, že podľa prirodzeného práva i ius gentium mali nekresťania až 

do príchodu Krista na Zem právo na vlastnú (samostatnú) vládu nad 

svojimi územiami, ktoré im patrili, vlastnícke právo k svojim majetkom 

a pod. Po príchode Krista na Zem však všetky ich práva prešli na Krista 

ako na hlavu (pána) celého sveta, pričom svet sa po Kristovom príchode 

rozdelil na dve časti, a to na kresťanský svet, ktorý bol dedičom, nosite-

ľom a vykonávateľom celej Kristovej moci a jeho všetkých práv, a na 

nekresťanský svet, ktorého obyvatelia pre svoje pohanstvo stratili svoje 

práva, ako aj vládnu moc nad svojimi územiami.22  

Subjektom Kristovej moci je podľa Hostiensia jeho pozemský 

reprezentant – pápež, 

nositeľ náboženskej i svetskej moci. Pápež je vládcom a vlastníkom ce-

lého sveta, môže vládnuť všetkým národom sveta a súdiť ich, a to bez 

ohľadu na ich vierovyznanie, a je tiež vlastníkom všetkých území glóbu, 

kresťanských aj nekresťanských.23  

                                                 
21  SEED, Patricia. Taking Possession and Reading Texts: Establishing the Authority of 

Overseas Empires. In William and Mary Quaterly, roč. 49, 1992, č. 2, s. 203nn. 
22  GENG DELGADO, Federico. Historia del derecho peruano. Lima : Ediciones Jurídicas, 

2005, s. 94-95.  
23  GENG DELGADO, ref. 23, s. 95.  
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Podľa zaujímavých zistení P. Seedovej však ideovým zdrojom 

Requerimienta boli popri kresťanských aj určité nekresťanské – islamské 

a židovské koncepcie, a to v oveľa väčšom rozsahu, ako sa pôvodne 

predpokladalo. Seedová preto Requerimiento chápe ako určitý hybrid kres-

ťanských a nekresťanských intelektuálnych tradícií, ktorý sa odkláňal od 

mainstreamu dobového kresťanského myslenia v Európe. Seedová de-

monštruje tento fakt tézou, že koncept spravodlivej vojny obsiahnutý 

v Requerimiente sa približuje islamskému konceptu džihádu, t. j. vedeniu 

vojny podľa vlastných právnych princípov. K týmto princípom patrilo 

napr. vojenskej akcii predchádzajúce vyzývanie nepriateľa, aby sa vzdal 

a prijal nové náboženstvo - islam, čoho paralelu vidí Seedová v čítaní 

Requerimienta Indiánom pred eventuálnym začatím vojenskej akcie proti 

nim.24  

Počnúc kritizovaním tvrdého správania sa Španielov k Indiá-

nom na karibskom ostrove La Española dominikánom Montesinom 

(1511) a rokovaniami v Burgose (1512) začali do teórie španielskej kolo-

niálnej politiky prenikať tomistické myšlienky, neskôr sprítomnené napr. 

vo vplyvnom diele Francisca de Vitoria. Tieto myšlienky podnietili snahy 

legitimizovať španielsku moc nad Indiami na solídnejších teoretických zá-

kladoch, v súvislosti s čím prišlo aj k istej relativizácii predstavy o samo-

zrejmej nadradenosti Španielov nad indiánskymi „barbarmi“, ako aj 

k pokusom zmierniť nepriaznivé dopady conquisty na Indiánov. Výrazom 

tohto trendu boli o. i.  Nové zákony (Leyes Nuevas; 20. 11. 1542) cisára 

Karola V., ktoré o. i. garantovali Indiánom osobnú slobodu, resp. zaka-

zovali ich zotročovanie, a neskôr Nariadenia o prieskumoch, novom osídľovaní 

a pacifikácii Indií (Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de 

las Indias; 13. 7. 1573) kráľa Filipa II., ktorými sa prikázalo používať na-

miesto termínu „conquista“ termín „pacifikácia“, a zakázalo viesť vojny 

proti Indiánom kvôli lepšej možnosti ich christianizovať alebo dosiah-

                                                 
24  SEED, Patricia. Ceremonies of Possession: Europe´s Conquest of the New World, 1492 –1640. 

Cambridge, England, and New York : Cambridge University Press, 1995. Chapter 3. 
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nutiu ich podriadenia sa a poslušnosti kolonizátorom (výnimkou boli od-

bojní Indiáni ako Karibovia alebo čílski Araukánci, proti ktorým sa 

mohlo vojensky zakročovať).25 

Nariadenia z roku 1573 nahradili Requerimiento, procedúra nasto-

ľovania španielskej moci čítaním textu však zostala zachovaná (praktizo-

vala sa nielen na americkom kontinente, ale aj na Filipínach). Indiánom 

sa teda namiesto Requerimienta čítali Nariadenia, pri čom mali podľa mož-

nosti asistovať tlmočníci, čo predstavuje zmenu oproti predchádzajúcej 

praxi. Nariadenia na rozdiel od Requerimienta neobsahovali zmienku o pá-

pežskej donácii Indií španielskym kráľom na účel christianizácie ich pô-

vodného obyvateľstva a vyzývali Indiánov podriadiť sa iba španielskemu 

kráľovi ako jedinému ochrancovi Cirkvi. Kráľ v nich Indiánom 

ponúkal vojenskú ochranu a možnosť participovať na mocenskom 

a hospodárskom potenciáli španielskeho štátu, výmenou za čo od nich 

požadoval, aby sa stali jeho poslušnými poddanými.26  

 

Záver 

Idea spravodlivej vojny bola systematicky projektovaná do do-

bových teoretických a legislatívnych konštrukcií legitimity conquisty, t. j. 

konštantne bola významným zdrojom tejto legitimity. Zo začiatku sa pod 

vplyvom kastílskej právnej tradície uznávali viaceré dôvody spravodlivej 

vojny, z ktorých prakticky každý bolo možné vztiahnuť na conquistu. Ne-

skôr, po vydaní Requerimienta sa jediným, takpovediac plnohodnotným 

dôvodom spravodlivej vojny proti Indiánom stalo ich odmietnutie pod-

riadiť sa moci španielskeho kráľa a prijať kresťanstvo, čo Španieli pova-

žovali za závažný delikt, keďže Indiáni jeho spáchaním (z pohľadu Špa-

nielov) popreli dominium španielskeho kráľa, poskytnuté najvyššou auto-

ritou v pozemskom svete – pápežom, a súčasne bránili kráľovi plniť jeho 

poslanie christianizovať indiánske územia, ktorého plnením bolo (trvalé) 

poskytnutie dominia (aspoň teoreticky) podmienené. Časté zdráhanie sa 

Indiánov vyhovieť Requerimientu ohrozovalo v konečnom dôsledku legi-

                                                 
25  GENG DELGADO, ref. 23, s. 104-105. 
26  SEED, ref. 22, s. 207.  
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timitu španielskej vlády v Indiách, preto neprekvapuje, že na začatie vo-

jenskej akcie postačovala fikcia, že Indiáni boli s obsahom tohto doku-

mentu riadne oboznámení a že na základe jeho dostatočného pochope-

nia odmietli Requerimientu vyhovieť. 
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VYBRANÉ ASPEKTY VZNIKU 
MEDZINÁRODNOPRÁVNYCH NORIEM 
O STÍHANÍ VOJNOVÝCH ZLOČINCOV 

 

Ján Štefanica 

 

Abstrakt: Predkladaný príspevok je snahou predstaviť čitateľovi vybrané as-
pekty vývoja problematiky medzinárodnoprávnych noriem o stíhaní vojnových 
zločinov a ich aktérov, s časovým vymedzením obdobia prvej polovice dvadsia-
teho storočia. V tomto období muselo právo nevyhnutne zareagovať na dva ce-
losvetové konflikty poznamenané zločinmi proti ľudskosti a vojnovou agresiou. 
Zameriavame sa na dominantné otázky právnej úpravy vedenia vojny, vojnových 
trestných činov v medzinárodných zmluvách. Dôraz bol kladený na tie udalosti 
právnej histórie, ktoré prispeli k napredovaniu riešenia tejto problematiky na me-
dzinárodnom fóre. 
Kľúčové slová: medzinárodné právne normy pre stíhanie vojnových zločinov, 
vojny v prvej polovici dvadsiateho storočia, zločiny proti ľudskosti a vojnové 
agresie, regulácia vojny, vojnové zločiny v medzinárodných zmluvách 
 
Abstract: The purpose of this post is an attempt to present the reader with se-
lected aspects of the development problems of international legal standards for 
the prosecution of war crimes and their actors with limited period in the first half 
of the twentieth century. During this period it had the right to respond inevitably 
to the two global conflicts marked by crimes against humanity and war 
aggression. We focus on the dominant question of the regulation of warfare, war 
crimes in international treaties. Emphasis was placed on the legal history events 
that have contributed to the advancement of addressing this issue in international 
fora. 
Keywords: international legal standards for the prosecution of war crimes,  wars 
in  the first half of the twentieth century, crimes against humanity and war 
aggression, the regulation of warfare, war crimes in international treaties 
 

 

Úvod 

V obdobiach pred druhou svetovou vojnou nebola problema-

tika vojnových zločinov v medzinárodnoprávnom rozsahu dostatočne 

spracovaná. Otázkou vedenia vojny sa však zaoberala už francúzska ús-
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tava z roku 1791 a z pohľadu vnútroštátnej pôsobnosti je možné spome-

núť Kódex Francisa Liebera1 prijatý vládou USA počas občianskej vojny 

(1861 – 1865). Haagska konferencia, ktorá sa konala v roku 1899 z inicia-

tívy ruského cára Mikuláša II., vyvrcholila podpisom štyroch konvencií 

o mierovom riešení medzinárodných sporov a štyroch dohovorov o voj-

novom práve. Samotná trestnoprávna zodpovednosť fyzických osôb ne-

bola upravená, hovorilo sa len o neprípustnom správaní štátu. Subjektom 

medzinárodného práva boli jednotlivé štátne útvary a tieto boli aj subjek-

tom zodpovednosti, avšak len za tie konania, ktoré boli v rozpore s vtedy 

stanovenými pravidlami vedenia vojny.  

 

Reakcia na udalosti prvej svetovej vojny 

Do obsahu Versaillskej mierovej zmluvy bolo zahrnutá právna 

úprava zriadenia medzinárodného súdu. Podľa článkov 227 – 230, ne-

mecká vláda uznávala právo spojencov odovzdať vojenskému tribunálu 

osoby obžalované podľa aktu o porušení zákonov a obyčajových práv.2 

Nemecká vláda zároveň súhlasila vydať svojich obžalovaných. Následne 

na to, vypracovali Dohodové mocnosti zoznam podozrivých osôb, ktorý 

obsahoval približne 900 mien väčšinou nemeckej národnosti. V medzi-

národnom trestnom procese mali byť súdení významní predstavitelia 

Nemeckej ríše3, ktorí svojimi činmi hrubo porušili „zásady medzinárodnej 

                                                 
1  Kódex bol zbierkou inštrukcií pre veliteľstvo armád USA na bojiskách. Bol zverejnený 

dňa 24.4.1863 dekrétom prezidenta A. Lincolna č. 100 a obsahoval aplikáciu zákonov 
počas vojnového obdobia na okupovanom území. Zahŕňal povinnosti ako okupova-
nej, tak aj okupujúcej strany, ktoré ich museli dodržiavať kvôli zamedzeniu vojnových 
a iných trestných činov. Veľmi silno ovplyvnil nasledujúci vývoj práva ozbrojeného 
konfliktu. Porov.: MRÁZ, Stanislav. Vojnové zločiny (1. časť). In Medzinárodné vzťahy: 
vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy, 2004, roč. 2, 
s. 24. ISSN 13361562 Viac ku kódexu F. Liebera pozri: SCHINDLER, Dietrich – 
TOMAN, Jiří. The Laws of Armed Conflicts. Geneve : Martinus Nijhoff Publisher, 2004, 
s. 3-23. 

2  Versaillská mierová zmluva medzi Dohodovými mocnosťami a Nemeckom zo dňa 28.6.1919. [on-
line] Dostupné na internete: <http://history.sandiego.edu/gen/text/versaillestre-
aty/vercontents.html> 

3  Nemecký cisár Wilhelm II., ríšsky kancelár Theobald von Bethmann Hollweg, veľko-
admirál Alfred von Tirpitz, admirál Reinhard Scheer, poľný maršal Paul von Hinden-
burg či generál Erich Ludendorff.  
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morálky a posvätnej autority medzinárodných zmlúv“4. Spojenci sa však nemohli 

dohodnúť na spôsobe vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti. Veľká 

Británia a USA zaujali stanovisko, že politický predstavitelia Nemeckej 

ríše nesú za vojnu mravnú zodpovednosť, ale odmietali zaoberať sa 

otázkou právnej zodpovednosti. Tento problém nakoniec víťazné moc-

nosti vyriešili tak, že prenechali nemeckým súdom úlohu vyšetriť a prí-

padne aj potrestať politických a vojenských predstaviteľov Ríše. Pro-

cesné úkony však boli nemeckou stranou vykonané nedostačujúco. Ho-

landská vláda poskytla  v roku 1920 bývalému nemeckému cisárovi azyl, 

odmietla ho vydať a ku konaniu pred súdom nikdy nedošlo. Aj napriek 

proklamovanej spolupráci weimarskej vlády, táto neustále vznášala 

v otázke potrestania energické protesty. Tým sa jej podarilo najskôr od-

dialiť vydanie podozrivých osôb a potom dokonca znížiť počet mien 

na zozname na štyridsaťpäť.  Nakoniec sa rozhodlo, že zo 45 exponen-

tov patrí pred súd iba 12 osôb. Hlavné pojednávanie sa uskutočnilo to 

v termíne od 23. mája do  16. júla 1921 pred ríšskym súdom v Lipsku. 

V šiestich prípadoch bol vynesený oslobodzujúci rozsudok. Z odsúde-

ných bol štyrom udelený trest odňatia slobody v rozsahu niekoľko me-

siacov a dvom v rozsahu 4 roky väzenia. Ani jeden z nich si však svoj 

trest neodpykal.5 

Mierová zmluva zo Sévres, uzavretá 10. augusta 1920 s Turec-

kom, zvažovala trestnú zodpovednosť osôb, ktoré v Turecku počas vojny 

organizovali vyhladzovanie Arménov. Na základe zmluvného článku 230 

mala spoločnosť národov ustanoviť tribunál, ktorého autoritu by uznala 

aj turecká vláda.6 Táto  mierová zmluva však nebola ratifikovaná a anulo-

vala ju Lausannská zmluva z 24. júla 1923, obsahujúca klauzulu o amnestii 

všetkých činov, spáchaných v období rokov od 1914 až do 1923. 

 

                                                 
4  Článok 227 zmluvy, Versaillská mierová zmluva medzi Dohodovými mocnosťami a Nemeckom 

zo dňa 28.6. 1919. [online] Dostupné na internete: <http://history.san-
diego.edu/gen/text/versaillestreaty/vercontents.html> 

5  SCHABAS, A. William. Genocide in International Law. The Crimes of Crimes., Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009 s. 19-20. 

6  Mierová zmluva uzatvorená s Tureckom v Sévres dňa 10.8.1920. [online] Dostupné na inter-
nete: <http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.236/current_category.49/ 
affirmation_detail.html> 
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Prvotné snahy o kodifikáciu a zriadenie medzinárodného trest-

ného súdu 

Právni odborníci v záujme snahy o zadefinovanie medzinárod-

noprávnych noriem a kreovanie medzinárodného súdneho orgánu zin-

tenzívnili svoju prácu v rôznych združeniach, študovali projekty, ustano-

vovali výbory a usporiadali konferencie riešiace tieto otázky. Pozornosť 

je potrebné upriamiť na aktivitu štyroch združení: Medzinárodného práv-

neho združenia, Medziparlamentnej únie, Medzinárodnej asociácie trest-

ného práva a Medzinárodného byra pre zjednotenie trestného práva. Ich 

práca bola postavená na myšlienke rumunského právnika Vespasiena V. 

Pellu, ktorý zdôrazňoval poňatie vojnovej agresie ako zločinu, na ktorého 

stíhanie je potrebné zriadiť medzinárodný trestný súd.7 V dielach ďalších 

významných právnikov vznikala postupne doktrína a v roku 1925 pred-

ložili Medziparlamentnej únii správu týkajúcu sa kolektívnej kriminality 

štátov a budúceho trestného práva. Práve v nej bola prvýkrát analyzovaná 

zločinnosť štátu pri vedení vojny  a vojna bola považovaná za prejav ska-

zenosti ľudstva. Voči tomuto sa chcel V. Pella postaviť s medzinárodnou 

trestnou jurisdikciou. Právnické združenia pracovali na trestnom zákon-

níku národov a v roku 1927 poverila Medzinárodná asociácia trestného 

práva V. Pellu, aby pripravil návrh štatútu v rámci stáleho súdu medziná-

rodnej spravodlivosti. Návrh bol prijatý a predložený generálnemu sekre-

tariátu Spoločnosti národov v roku 1928. Následne na to, dňa 27. augusta 

1928, mu dodalo na medzinárodnej dôležitosti podpísanie Briandovho - 

Kelloggovho paktu v Paríži. Tento pakt síce zamietol vojnu ako spôsob 

riešenia medzinárodných sporov, ale v skutočnosti bol iba morálnym ape-

lom a neobsahoval žiadne sankcie.8 V roku 1931 v Bruseli a o dva roky 

neskôr v Kodani, predložil správy o stíhaní terorizmu medzinárodnou ju-

risdikciou právnik Raphael Lemkin. Pri svojich štúdiách sa zaoberal vy-

vražďovaním Arménov v Osmanskej ríši v roku 1915 a v roku 1943 sfor-

muloval pojem genocída9. Podieľal sa na prácach unifikácie trestného 

                                                 
7  PELLA. Vespasien. La Guerre – Crime et les Criminels de guerre. Edité par Baconnière – 

Paru, 1964, s. 129-144. 
8  PELLA, ref. 7, s. 157-163. 
9  Pojem vytvoril zo slova gréckeho pôvodu géno(s) označujúceho rasu, rod či kmeň a prí-

pony  latinského  occido znamenajúceho zabiť, usmrtiť, pobiť. 
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práva, ktoré boli od roku 1927 podnikané vo Varšave a na V. konferencii 

o unifikácii trestného práva v roku 1934 v Madride. Špecifikoval charakter 

skutkových podstát dvoch nových zločinov a navrhol, aby boli vtelené do 

interného trestného práva 37 účastníckych štátov.10  Na konci druhej sve-

tovej vojny mohol R. Lemkin len konštatovať, že prijatie jeho návrhu 

Madridskou konferenciou by poskytlo súdom právny rámec pre stíhanie 

zločinov, spáchaných počas druhej svetovej vojny mocnosťami Osy a ich 

páchateľom by znemožnilo nájsť útočisko v neutrálnych krajinách. 

 

K rozhodujúcim momentom vývoja počas druhej svetovej vojny 

Obdobie druhej svetovej vojny zohralo rozhodujúcu úlohu 

v zadefinovaní porušenia obyčajov vojny za trestné. Už v jej počiatkoch 

sa Spojenci znovu začali zaoberať otázkou zodpovednosti za vojnu a do-

speli k názoru, že útočnú vojnu je nutné považovať za vojnový zločin 

a stíhať vojnových zločincov a všetkých, ktorí im pomáhali. Návrhom 

Spojených štátov amerických o veľkom medzinárodnom procese, v kto-

rom by mali obžalovať exponentov nacistického režimu a poskytnúť im 

pritom právo na slobodnú obhajobu sa v začiatkoch Moskva, Paríž 

i Londýn bránili.11 Exilové vlády sídliace v Londýne (vrátane českoslo-

venskej) však veľmoci neustále upozorňovali na bezprávie a ukrutnosti 

páchané na ich územiach. Predovšetkým v počiatočných fázach vojny 

bol tento prístup zo strany exilových vlád opodstatnený, pretože niektorí 

diplomati v britskom ministerstve zahraničných vecí sa k správam o ne-

meckých (ale aj sovietskych) vojnových zločinoch na okupovanom 

území stavali zdržanlivo a obzvlášť v otázkach eventuálneho potrestania 

sa nechceli viazať žiadnymi oficiálnymi aktmi. V tomto zmysle podali 

veľmociam aj množstvo memoránd a tak už v druhej polovici roku 1940 

sa spojili exilové vlády Francúzska, Československa a Poľska s Veľkou 

                                                 
10  Zločin barbarstva, išlo o akty útlaku a likvidácie, zamerané proti jednotlivcom ako prí-

slušníkom národnej, náboženskej alebo rasovej skupiny. Zločin vandalizmu, respek-
tíve zámerné ničenie umeleckých a kultúrnych diel, ktoré prezentujú osobitné výtvory  
týchto skupín a tvoria ich kultúrne dedičstvo. R. Lemkin je považovaný aj za tvorcu 
slova genocída. SCHABAS, ref. 5, s. 24-30. 

11  Porov. MIČIANIK, Pavel. Vojnové zločiny slovenských vojakov 1941 – 1944. [online] Do-
stupné na internete: <http://www.druhasvetova.sk/OLD/view.php?cisloclanku= 
2009020003> 
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Britániou a vydali spoločne Protest proti nacistickým zločinom v Poľsku 

a v Československu. 

V októbri 1941 odsúdil prezident USA Franklin Roosevelt vo 

svojom vyhlásení „popravy veľkého množstva nevinných rukojemníkov“12 na 

územiach obsadených Adolfom Hitlerom a Winston Churchill sa 

k tejto iniciatíve amerického prezidenta pripojil. Pre československú dip-

lomaciu mala v prvej fáze vojny najväčší význam aktivita exilovej poľskej 

vlády a tak sa obidve spoločne už v druhej polovici roku 1941 snažili 

o prijatie deklarácie , ktorá by bola „varovaním, že vojnoví zločinci budú potres-

taní“13. Lenže britské ministerstvo zahraničných vecí požiadalo o odklad 

jej prijatia a to hlavne z dôvodu problematického vymedzenia štátov, 

proti ktorým by mala smerovať, obzvlášť kvôli vojnovým zločinom spá-

chaným na území Poľska. V októbri 1941 a januári 1942 sovietsky mi-

nister zahraničných vecí V. Molotov odovzdal spojeneckým západným 

mocnostiam nóty, v ktorých sa prvýkrát hovorilo o „systematickom a vedo-

mom porušovaní medzinárodného práva brutálnymi a násilnými činmi proti ruským 

vojnovým zajatcom, plienením, ničením a zverstvami voči civilnému obyvateľstvu“14. 

Pod vedením britského ministra zahraničných vecí R. A. Edena sa 13. 

januára 1942 v londýnskom paláci St. James konala tretia medzispoje-

necká konferencia deviatich európskych spojeneckých štátov15. S odvo-

laním sa na Haagsku zmluvu, ktorá zakazuje bojujúcim krajinám v obsa-

dených územiach „páchať násilné akty proti civilistom, pohŕdať platnými miest-

nymi zákonmi a dopúšťať sa deštrukcie národných inštitúcií“16, deväť vlád prijalo 

deklaráciu známu aj ako Svätojakubská deklarácia ktorou zavrhli všetky 

akty násilia páchané na okupovaných územiach a za svoj hlavný cieľ si 

                                                 
12  HEYDECKER, J. Joe. - LEEB, Johannes. Norimberský proces. Praha : Ikar, 2007, s. 113. 
13  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Praha : Právnické a ekono-

mické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2002, s. 196. 
14  HEYDECKER - LEEB, ref. 12, s. 113-114. 
15  Belgicko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Juhoslávia, Luxembursko, Nórsko, Poľsko 

a Československo. 
16  V bode 4. tejto deklarácie sa píše: „Podpísaní zástupcovia prehlasujú: ...sú rozhodnutí pričiniť 

sa v duchu medzinárodnej solidarity o to aby: títo vinníci a osoby zodpovedné, nech už je akákoľvek 
ich štátna príslušnosť, boli vypátrané, odovzdané spravodlivosti a súdené, aby vynesené rozsudky boli 
vykonané.“  [online] Dostupné na internete: <http://images.library.wisc.edu/FRUS/ 
EFacs/1942v01/reference/frus.frus1942v01.i0006.pdf> 
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stanovili potrestanie všetkých hlavných vojnových zločincov.17 Zástup-

covia vlád USA, ZSSR, Veľkej Británie, Číny a ich domínií sa rokovania 

zúčastnili len ako pozorovatelia a preto, keď na jar 1942 došlo k ďalšej 

eskalácii vojnových zločinov na okupovaných územiach, signatári dekla-

rácie im odovzdali jej text spolu s ďalšími príkladmi nacistických zloči-

nov formou verbálnych nót a krátkeho spoločného memoranda. 

Bola to práve československá exilová vláda, ktorá po popravách 

a vyhladení Lidíc ako odvety za atentát na R. Heydricha, vyzvala ústnou 

nótou Veľkú Britániu nech sa pripojí k Svätojakubskej deklarácii. Ná-

sledne prijala uznesenie o urýchlení príprav vydania československého 

retribučného dekrétu. Rozhodujúcim krokom k potrestaniu vojnových 

zločincov druhej svetovej vojny bola Moskovská deklarácia ministrov za-

hraničných vecí18 z 1. novembra 1943, ktorá obsahovala tieto základné 

body: 1, Vojnoví zločinci, ktorí svoje činy spáchali na určitom mieste, 

budú vydaní do príslušnej krajiny a súdení podľa tam platných zákonov. 

2, Vojnoví zločinci, ktorých činy nemožno geograficky lokalizovať, pre-

tože sa týkajú niekoľkých krajín, budú potrestaní podľa spoločného roz-

hodnutia spojeneckých vlád. Záver moskovskej deklarácie vyznel ako vý-

straha pre tých: „...ktorých ruky neboli doteraz poškvrnené krvou nevinných, nech 

sa (pozn. autora) chránia toho, že rozmnožia rady vinníkov, pretože tri spojenecké 

mocnosti sú plne odhodlané ich prenasledovať až do najzapadnutejšieho kútu zeme, 

kvôli ich vydaniu žalobcom, aby bolo spravodlivosti dané zadosťučinenie“19. 

 V dňoch 15. - 18. decembra 1943 prebehol Charkovský proces. 

Jeho význam spočíva v tom, že išlo o uskutočnenie záväzkov Moskov-

skej deklarácie, teda prvé odsúdenie a potrestanie vojnových zločincov 

v krajine, v ktorej svoje zločiny spáchali. Proces bol vedený proti M. 

Bulanovi ako domácemu zradcovi a trom nemeckým vojakom zajatým 

                                                 
17  Boli to vlády Austrálie, Belgicka, Československa, Číny, Francúzska, Indie, Juhoafric-

kej Únie, Juhoslávie, Kanady, Luxemburska, Holandska, Nórska, Nového Zélandu, 
Poľska, Grécka, USA a Veľkej Británie. 

18  USA (Cordella Hulla, štátneho podsekretára), Veľkej Británie (Anthonyho Edena) 
a Sovietskeho zväzu (Viačeslava Molotova). Hull, Eden a Molotov boli autormi Mos-
kovskej deklarácie, oficiálne však tento dokument podpísali F. Roosvelt, W. Churchill 
a J. V. Stalin. 

19  Text Moskovskej deklarácie citovaný podľa Keesingovho archívu súčasných dejín 
v Essene, 1945 oddiel 70 G In HEYDECKER - LEEB, ref. 12, s. 654 – 655. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

146 

 

pri Stalingrade. Obžaloba ich obviňovala z používania špeciálne uprave-

ných vozidiel k týraniu civilného obyvateľstva. Všetci boli odsúdení na 

trest smrti za masové vyvražďovanie a mučenie obyvateľov Charkova 

a jeho okolia.20 

 

Štatút Medzinárodného vojenského tribunálu a definovanie 

nových kategórií trestných činov ako nóvum v právnom myslení 

Dňa 7. októbra 1942 bolo v Londýne za účasti 17 vlád ohlásené 

založenie Komisie spojených národov pre vojnové zločiny, ktorá mala 

úlohu zbierať dôkazy a výpovede svedkov a zostavovať zoznamy vojno-

vých zločincov zo štátov Osi. Jej oficiálny názov znel United Nations 

War Crimes Commission (UNWCC) viedol ju Cecil Hurst s americkým 

zástupcom Herbertom Pellem. Reálne bola ustanovená 20. októbra 1943 

a jej organizáciou bol poverený Forgein Office, ktorý vyzýval príslušné 

vlády k menovaniu ich zástupcov a k hradeniu pomerných nákladov. Na 

základe uznesenia exilovej vlády Československej republiky zo dňa 24. 

septembra 1943 bol jej zástupcom menovaný Bohuslav Ečer. Členom 

technickej pomocnej komisie expertov bol právnik ministerstva zahra-

ničných vecí  Zdeněk Procházka.21  

Komisia spojených národov naviazala na činnosť organizácie 

London International Assembly (LIA), ktorá zriadila na riešenie vojno-

vých problémov zvláštnu komisiu.22 V rámci UNWCC boli zriadené tri 

subkomitéty: prvý bol poverený zbieraním dôkazného materiálu a zosta-

vením zoznamu zločincov, druhý sa zaoberal právnymi otázkami extra-

dície a zriadením medzinárodného súdneho tribunálu, tretí pracoval na 

vymedzení kategórií vojnových zločinov. Komisia vydala rezolúciu  

v ktorej vyzvala spojenecké štáty, aby predložili zoznam nemeckých ci-

vilných a vojenských funkcionárov zodpovedných za správu obsadených 

                                                 
20  EČER, Bohuslav. The Lessons of the Kharkov Trial. London: Russia Today Society, 1944, 

[online] Dostupné na internete: <http://collections.mun.ca/PDFs/radical/TheLesson-
softheKharkovTrial.pdf > 

21  KUKLÍK, ref. 13, s. 197-198.  
22  Bohuslav Ečer bol členom aj tejto organizácie. Presadzoval označenie SS, SA, NSDAP 

a Gestapo za zločinecké organizácie, poukázal na dobrovoľnosť vstupu do nich a 
z toho vychádzajúcu irelevantnosť následnej povinnosti riadiť sa nariadeniami velite-
ľov. Schválenie tohto návrhu bolo jedným z Ečerových najväčších úspechov.  
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štátov. Vydanie týchto osôb plánovali zahrnúť do podmienok prímeria 

s Nemeckom. Komisia sformulovala podmienky pre vydávanie vojno-

vých zločincov.23 Obe rezolúcie schválila aj československá vláda. Vý-

znamné bolo odporúčanie UNWCC, aby boli vytvorené zmiešané vojen-

ské súdy na súdenie vojnových zločincov, ktoré zobrala československá 

vláda na vedomie. V auguste 1944 komisia navrhla dohodu o vzájom-

nom vydávaní osôb obžalovaných z vojnových zločinov a táto konven-

cia o extradícii bola prijatá všetkými spojeneckými vládami. Vo výbore 

spomínanej komisie bolo i päť zástupcov československej vlády.24 Na-

priek tomu, že Spojenci sa až do konca vojny nevedeli dohodnúť akým 

spôsobom majú byť potrestaní hlavní vojnoví zločinci, do úvahy pripa-

dali nasledovné varianty: 1, súd budú tvoriť príslušníci neutrálnych štá-

tov.25 2, prenechať odsúdenie vojnových zločincov nemeckým súdom.26 

3, nemeckých zločincov budú súdiť predstavitelia spojeneckých moc-

ností. Spojeneckí sudcovia si však uvedomovali skutočnosť, že ak chcú 

súdiť nemeckých zločincov z vojnových zločinov, musia vylúčiť akúkoľ-

vek pochybnosť o ich vine.27 Dňa 26. júna 1945 sa stretli zástupcovia 

                                                 
23  EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha : Orbis, 1946, s. 23-47. 
24  Do zoznamu osôb obvinených a podozrivých zo spáchania vojnových zločinov, ktorý 

do roku 1948 zahrňoval 36 529 mien, schválila československá vláda mená 1543 Nem-
cov, kolaborantov s nacistami a 14 Maďarov. Zoznamy mali byť čo najúplnejšie a mali 
obsahovať popis jednotlivých prípadov, mená vinníkov, ich obetí a svedectvá spolu 
s písomnými prehláseniami. 

25  Telford Taylor, jeden z amerických žalobcov v Norimbergu, sa k tomu vyjadril: „Tieto 
návrhy boli zamietnuté ako nerealistické z toho dôvodu, že počet neutrálnych krajín bol taký nízky, 
že sa toto riešenie ukázalo ako neuskutočniteľné.“ HEYDECKER - LEEB, ref. 12, s. 124. 

26  Avšak tu zohral svoju úlohu už zmienený fakt, že po prvej svetovej vojne sa procesy 
v Lipsku skončili buď oslobodzujúcim rozsudkom, alebo nízkymi trestami odňatia slo-
body. 

27  Nedošlo tak k súdeniu napr. spojeneckých dôstojníkov, za ich možné zločiny voči 
civilnému obyvateľstvu, medzi ktoré mohlo patriť bombardovanie Hirošimy a Naga-
saki. 
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štyroch víťazných mocností v Londýne, aby dosiahli spoločné rozhod-

nutie.28 Tajný stenogram z prípravných zasadnutí v Londýne, ktorý zve-

rejnil Robert Jackson29 o štyri roky neskôr poukazuje na vážne názorové 

rozdiely. Tie sa týkali prípadných námietok obhajoby voči rozpútaniu 

a vedeniu útočných vojen, páchaniu vojnových zločinov, ktorých sa do-

púšťali aj spojenecké štáty, odsúdeniu mnohých nevinných Nemcov, 

ktorí sa žiadnych kriminálnych deliktov nedopustili.  

Dňa 8. augusta 1945 bola v Londýne podpísaná dohoda o stí-

haní vojnových zločincov ku ktorej bola pripojená Charta Medzinárod-

ného vojenského tribunálu.30 V súlade s článkom V. tejto dohody vyjad-

rilo 19 vlád spojených národov31 vernosť dohode a Charte, uzavretými 

štyrmi mocnosťami v záujme všetkých národov. Charta, ktorá sa stala 

legálnym základom pre Norimberský proces upravovala práva a povin-

nosti všetkých účastníkov a stanovila skutkové podstaty a zásady, podľa 

ktorých sa sudcovia mali riadiť. Článok III. dohody hovorí, že „signatári 

sa pričinia, aby pre vyšetrovanie obvinení proti vojnovým zločincom boli daní k dispo-

zícii i tí hlavní vojnoví zločinci, ktorí nie sú na území žiadneho zo signatárov“32.  

Tento článok zaväzoval spojencov víťazných mocností odovzdať Me-

dzinárodnému vojenskému tribunálu všetkých vojnových zločincov, 

                                                 
28  Spojené štáty americké zastupoval vrchný sudca Robert Jackson a jeho desať asisten-

tov, za Veľkú Britániu sa zúčastnili generálny prokurátor David Maxwell –  Fyfe, lord 
kancelár Jowitt a ich jedenásť asistentov, za Francúzsko sa zúčastnil radca apelačného 
a profesor medzinárodného práva Robert Falco s dvomi asistentmi a konečne za So-
vietsky zväz generál Jola Nikičenko, viceprezident Najvyššieho súdu v Moskve a jeho 
dvaja asistenti. Porov. HEYDECKER - LEEB, ref. 12, s. 125-126. 

29  Robert Houghwout Jackson (13. 2. 1892 – 9. 10. 1954) pôsobil ako minister spravod-
livosti USA, sudca Najvyššieho súdu a poradca prezidenta F. D. Roosevelta.  Zohral 
dôležitú úlohu pri vypracovaní Londýnskej dohody, pôsobil ako žalobca zastupujúci 
USA v prvom norimberskom procese – Procese s hlavnými vojnovými zločincami 
pred Medzinárodným vojnovým tribunálom. 

30  Oficiálny názov dohody znel: Dohoda vlády Spojených štátov amerických, dočasnej vlády Fran-
cúzskej republiky, vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vlády Zväzu 
sovietskych socialistických republík pre súdenie a potrestanie hlavných vojnových zločincov európskej 
Osi podpísaná v Londýne 8. 8. 1945. Jej text:  [online] Dostupné na internete: <http://ava-
lon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp> 

31  Československa, Poľska, Juhoslávie, Holandska, Belgicka, Etiópie, Austrálie, Hondu-
rasu, Nórska, Grécka, Dánska, Panamy, Luxemburska, Haiti, Nového Zélandu, Indie, 
Paraguaja, Uruguaja a Venezuely. Zo štátov vo vojnovom stave s Nemeckom chýbala 
len Kanada a Juhoafrická únia. 

32  GORŠENIN, Konštantín P. Norimberský proces. 1. diel. Praha : Orbis, 1953, s. 42. 
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ktorí sa v tom čase zdržiavali na ich území. Platnosť tejto dohody mala 

trvať jeden rok a potom naďalej, ale s výhradou, že „každý signatár môže 

oznámiť jeden mesiac dopredu diplomatickou cestou svoj úmysel ju rozviazať“33.  

Charta obsahovala 30 článkov, ktoré je možné rozdeliť na niekoľko častí.  

Prvá časť obsahovala jednotlivé ustanovenia, týkajúce sa zriadenia tri-

bunálu pre súdenie vojnových zločincov. Článok 1) hovorí: „Medziná-

rodný vojenský tribunál bude založený pre spravodlivé a rýchle súdenie a potrestanie 

hlavných vojnových zločincov európskej Osi.“34 V druhej časti boli uvádzané jed-

notlivé zločiny, za ktoré mali niesť ich páchatelia osobnú zodpovednosť. 

Tu patrili zločiny proti mieru35, vojnové zločiny36 a zločiny proti ľud-

skosti37. Boli to nové kategórie trestných činov, nóvum v právnom mys-

lení, v trestnom práve a dôležitú úlohu zohrávali najmä z pohľadu ich 

neexistencie pred a počas svetovej vojny.  

 

Problematické otázky a Tokijský tribunál 

Do dnešnej doby sú však diskutované niektoré právne proble-

matické momenty. Rozsudok Norimberského tribunálu v Procese s hlav-

nými vojnovými zločincami hovorí o dvanástich útočných vojnách. Po-

jem útočnej vojny však bol definovaný až v roku 1974. Napriek tomu, 

vo väčšine prípadov uvedených v obžalobe skutočne išlo o útočnú 

vojnu. Závažná a diskutovaná bola otázka, či môže byť zákon, vyhlásený 

ex post facto, základom pre posudzovanie týchto činov. Nemeckí obhaj-

covia sa odvolávali na všeobecnú zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena 

                                                 
33  GORŠENIN, ref. 32, s. 42. 
34  Štatút Medzinárodného vojenského tribunálu. [online] Dostupné na internete: <http:// 

www.courttv.com/archive/casefiles/nuremberg/law.html>  
35  Pod deliktom zločiny proti mieru sa rozumelo osnovanie, príprava, podnecovanie 

útočnej vojny, podniknutie útočnej vojny alebo vojny porušujúcej medzinárodné 
zmluvy, dohody, záruky a účasť v nich.   

36  Pod vojnovými zločinmi sa chápalo porušenie zákonov a vojnových zvyklostí. Kon-
krétne mohlo o ísť o vraždu, zlé nakladanie, deportáciu civilného obyvateľstva z ob-
sadeného územia, alebo otrockú prácu.  

37  Zločiny proti ľudskosti sa týkali vraždy, vyhladzovania, zotročovania, deportácie alebo 
iných neľudských činov spáchaných proti civilnému obyvateľstvu pred vojnou alebo 
za vojny,  ale zároveň prenasledovania z rôznych dôvodov, či už politických, rasových 
alebo náboženských. 
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sine lege. Táto námietka však bola predsedom tribunálu zamietnutá. Sme-

rovala totiž proti príslušnosti súdneho dvora a preto jej nebolo možné 

vyhovieť. Problémom sa zaoberali mnohí sudcovia a právnici. Rozpor 

nastal v relevancii argumentov, ktoré vysvetľovali, akým spôsobom súdil 

Norimberský tribunál nacistov za zločiny proti mieru, keď do toho času 

nebol takýto trestný čin v medzinárodnom práve definovaný. Väčšina 

obžalovaných sa svojím konaním dopustila zločinov, za ktoré im podľa 

platných národných zákonov prináležal trest smrti. V medzinárodnom 

práve do toho času absentovali skutkové podstaty zločinov tak, ako ich 

vymedzil štatút medzinárodného sud súdneho tribunálu, napriek tomu 

bolo tieto zločiny potrebné potrestať na medzinárodnej úrovni. Nacis-

tickí zločinci boli prví, kto bol týmto spôsobom potrestaný, ale zákon 

mal byť použitý aj proti ostatným, ktorí by sa dopustili niečoho podob-

ného. Vyskytli sa i prípady, pri ktorých nie je celkom  jasné, do akej miery 

pre ne platili norimberské zásady. Diskutovaným problémom bola indi-

viduálna zodpovednosť. Štatút výslovne uvádzal zásadu, že úradné po-

stavenie obžalovaného nie je dôvodom beztrestnosti, alebo poľahčujú-

cou okolnosťou. Rozsudok túto zásadu rozšíril tak, že nikto nemôže do-

siahnuť beztrestnosť len preto, že jednal na základe štátnej zvrchova-

nosti, ak tento štát schvaľoval činy, ktoré boli za hranicami medzinárod-

ného práva. Konanie na príkaz, bolo do tej doby väčšinou vnímané ako 

dôvod beztrestnosti. Štatút však tento princíp neuznával a stanovil, že 

konanie na príkaz môže byť považované len za poľahčujúcu okolnosť. 

To však bolo v rozpore nielen s nemeckými, ale do roku 1944 aj so spo-

jeneckými vojenskými zákonníkmi. Množstvo otázok a nejasností 

vzniklo aj okolo zločinov proti ľudskosti. Problém ex post facto tu síce 

nezohral žiadnu rolu, pretože činy, ktoré pod tento zločin spadali, boli 

trestné už pred vojnou. Nastal tu ale iný a možno aj vážnejší problém 

dvojitej morálky.38 

Vôľu potrestať za vojnové zločiny i čelných japonských pred-

staviteľov prezentovali spojenci v Postupimskej deklarácii. Deklarácia 

obsahovala Štatút medzinárodného súdu pre Ďaleký  východ a záro-

veň  uistenie o tom, že spojenci nemajú v úmysle Japonsko zotročiť, ale 

                                                 
38  Porov. SCHABAS, ref. 5, s. 608. a GORŠENIN, ref. 32, s. 42. 
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len vykonať spravodlivosť potrestaním vojnových zločincov. Najvyšší 

veliteľ spojeneckých vojsk v Japonsku generál D. MacArthur schválil 

19. januára 1946 vo forme uznesenia Tokijský štatút. Jeho obsahom boli 

jednak nové definície zločinov proti mieru, vojnových zločinov a zloči-

nov proti ľudskosti. Ďalej stanovenie organizačného zaistenia súdu. Tri-

bunál sa skladal z jedenástich sudcov, ktorí nemali náhradníkov. Pred sú-

dom vystupoval len jeden žalobca a jeho desať zástupcov. Skutková 

podstata zločinu proti ľudskosti bola formulovaná čiastočne odlišne 

oproti Norimberskému procesu. Tokijské poňatie tohto zločinu sa ne-

vzťahovalo len na civilné osoby, ale na každého človeka. Práve vďaka 

takejto formulácii mohlo byť postihnuté aj vraždenie vojenských osôb 

v nezákonnej vojne. Samotný proces trval od 3. mája 1946 do novembra 

1948. Bolo na ňom obžalovaných 28 Japoncov – vojaci, diplomati, poli-

tici a jedna civilná osoba. Obžaloba vinila obžalovaných z viac než 30 

skutkov zločinov proti mieru, z ktorých bolo prvým obvinenie, že sa po-

dieľali na sprisahaní za účelom ovládnutia východnej Ázie a neskôr 

i sveta. Ďalšie obvinenia zo zločinov proti mieru predstavovali vedenie 

vojny proti Číne, USA, Veľkej Británii, Holandsku, Francúzsku a ZSSR. 

Obvinenia sa týkali aj nariadenia, schvaľovania, či povoľovania zverstiev 

voči civilnému obyvateľstvu a zanedbanie povinnosti zaistiť dodržiava-

nie zákonov vojny a zabrániť ich porušovaniu. Tokijský tribunál mohol 

viesť súdne pojednávanie iba proti tým osobám, či členom organizácií, 

ktorí boli obvinení buď zo zločinov proti mieru, vojnových zločinov, či 

zločinov proti ľudskosti. Okrem toho sa definícia zločinu proti ľud-

skosti, zakotvená v článku 5 c) Štatútu, mierne líšila od definície stano-

venej v článku 6 c) Norimberskej Charty. Zatiaľ čo v prvom texte bolo 

uvedené, že týmito zločinmi boli „vražda, vyhladzovanie, zotročovanie, depor-

tácie, či iné neľudské činy spáchané proti civilnému obyvateľstvu“39, z Tokijského 

štatútu boli vypustené slová „proti civilnému obyvateľstvu“.40 Hlavným úče-

lom tohto rozšírenia bolo umožniť potrestanie rozsiahleho vraždenia 

                                                 
39  RÖLING, B. V. A. - CASSESE, Antonio. Tokijský proces. Praha: Mladá fronta, 1995, 

s. 84. 
40  RÖLING - CASSESE, ref. 39, s. 84. 
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vojenských osôb v nezákonnej vojne. Zatiaľ čo v Norimbergu boli po-

hnané pred súd nielen osoby, ale aj organizácie, v Tokiu nebolo učinené 

takéto opatrenie, aby boli pred súd postavené údajné zločinné organizá-

cie. Všetci obžalovaní prehlásili, že sú nevinní. Rozsudkom tribunálu boli 

všetci vyhlásení za vinných z uvedených zločinov, sedem z nich bolo od-

súdených k trestu smrti, ostatní boli odsúdení na odňatie slobody v roz-

sahu od siedmich rokov po doživotie.41 

 

Záver 

Procesy s vojnovými zločincami po druhej svetovej vojne sa 

stali mimoriadne dôležitým faktorom vývoja moderného medzinárod-

ného práva a sformovania medzinárodného trestného súdnictva. Zásady 

zakotvené v medzinárodných dokumentoch boli neskôr  potvrdené v re-

zolúciách Valného zhromaždenia OSN zo dňa 11. decembra 1946 a dňa 

27. novembra 1947. Došlo tak k vytvoreniu základných pilierov povoj-

nových medzinárodných právnych dokumentov, zameraných na odvrá-

tenie rozpútavania vojen i odsúdenie vojnových zločinov a rovnako aj 

k uznaniu zásady, že na vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti sa ne-

vzťahuje premlčacia doba. 
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41  Porov. RÖLING - CASSESE, ref. 39, s. 84-121. 
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VPLYV TZV. MARTENSOVEJ KLAUZULY NA 
VÝVOJ MEDZINÁRODNÉHO 
HUMANITÁRNEHO PRÁVA 

 

Ján Šurkala 

 

Abstrakt: Autor v článku analyzuje vplyv tzv. Martensovej klauzuly na vývoj me-
dzinárodného humanitárneho práva a jej presahy do medzinárodného trestného 
práva. V prvej kapitole približuje okolnosti a príčiny, za akých bola Martensova 
klauzula zahrnutá do Preambuly II. Haagskeho dohovoru z roku 1898. Následne 
analyzuje názory jurisprudencie na jej relevantnosť. Tie oscilujú od ojedinelého 
uznávania normatívnej sily „zákonov humanity“  a „diktátu verejného svedomia“ 
na jednej strane, cez uznanie interpretačnej hodnoty týchto pojmov v niektorých 
sporných výkladových noriem medzinárodného humanitárneho práva, až po li-
mitáciu významu klauzuly len na špecifické okolnosti jej vzniku na druhej strane 
názorového spektra. Autor sa tiež venuje vývoju klauzuly, pričom si predovšet-
kým všíma, ako sa menilo jej znenie, ale aj aký to malo vplyv na jej výklad. Na-
pokon je v stručnosti uvedený prehľad najdôležitejších judikátov medzinárod-
ných aj národných súdov, v ktorých sa tieto priamo alebo nepriamo odvolali na 
klauzulu. V závere prichádza autor k poznatku, že Martensova klauzula, resp. 
„zákony humanity a diktát verejného svedomia“, sa dnes vo všeobecnosti nepo-
važuje za osobitný prameň práva, avšak má nezastupiteľnú úlohu pri vypĺňaní 
medzier v humanitárnom práve, osobitne vo vzťahu k novým zbraniam. 
Kľúčové slová: Martensova klauzula, humanitárne právo, medzinárodné trestné 
právo, Haagska mierová konferencia (1898), diktát verejného svedomia, zákony 
humanity. 
 
Abstract: The author analyses an impact of the Martens clause on international 
humanitarian law with implications also for international criminal law. In the first 
chapter, he deals with the historical background of inclusion of the clause into 
the Peambule of the Second Hague Convention (1898). Subsequently, he analy-
ses opinions of publicists on the relevance of Martens clause. They differ from 
admitting a normative value to dictate of public conscience and laws of humanity, 
through considering it as the valuable construction tool within whole humanita-
rian law, to reducing its relevance just to specific historical circumstances of its 
formation. Overall development of the text and the meaning of the clause are 
analyses afterwards. In the last chapter, there is shortly dealt with the case law of 
international and national courts. In the conclusion author finds out that the 
clause is not considered as special source of international law in general; never-
theless, it is for sure very important interpretation tool, namely in cases, which 
deal with new types of weapons. 
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Úvod 

Prijatie tzv. Martensovej klauzuly, ktorá bola prvýkrát vyjadrená 

v Preambule II. Haagskeho dohovoru o dodržiavaní zákonov a obyčají 

vojny na zemi z roku 1899, znamenalo z dlhodobého hľadiska zavedenie 

„zákonov humanity“ a „diktátu verejného svedomia“ do diskurzu me-

dzinárodného humanitárneho práva. Prakticky od svojho vzniku bola 

táto klauzula v rôznych obmenách zakotvovaná v záväzných aj nezáväz-

ných medzinárodných aktoch, diplomatických nótach, rozhodnutiach 

vnútroštátnych aj medzinárodných súdnych orgánov a medzinárodných 

organizácií. Jej vplyv na podobu medzinárodného vojnového práva je 

teda nepopierateľný.  

Na strane druhej je však už z vágnej formulácie klauzuly jasné, 

že to s jej interpretáciou vôbec nie je jednoduché. Výklady sa rôznia nie-

kedy vskutku signifikantne a častokrát závisia skôr od ideových a účelo-

vých dispozícií subjektov, ktoré ich vytvárajú, než od nejakých všeo-

becne akceptovaných a zdieľaných téz.  

V tomto krátkom článku sa preto pokúsime osvetliť genézu 

vzniku Martensovej klauzuly, teda nájsť determinanty, ktoré sa podieľali 

na jej vytvorení. Následne budeme analyzovať názory rôznych publicis-

tov (odborníkov na medzinárodné právo verejné), ktoré v teoretickej ro-

vine rozvíjajú túto nejednoznačnú právnu normu. Napokon sa pokúsime 

zrekonštruovať reálny vplyv tejto klauzuly na normatívne akty medziná-

rodného práva, t.j. medzinárodné zmluvy a obyčaje, ako aj rozhodovaciu 

činnosť medzinárodných a vnútroštátnych súdnych orgánov. Popritom 

nás bude zaujímať aj pohľad jednotlivých štátov medzinárodného spo-

ločenstva. Hlavným poslaním tohto článku je v krátkosti uviesť a cha-

rakterizovať fenomén, ktorý napriek svojmu významu a dlhému trvaniu 

dosiaľ v slovenskej právnej vede nebol dostatočne reflektovaný.1 

                                                 
1  O Martensovej klauzule nebola dosiaľ v slovenčine alebo češtine napísaná jediná mo-

notematická štúdia alebo vedecký článok. Rovnako v učebniciach medzinárodného 
práva verejného o nej často chýba čo i len zmienka. Napr. porovnaj: POŠIVÁKOVÁ, 
Ľudmila - GIERTL, Adam (ed). Medzinárodné právo verejné: materiály k štúdiu. Košice : 
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1. Znenie a okolnosti vzniku Martensovej klauzuly 

Martensova klauzula, tak ako bola obsiahnutá v Preambule II. 

Haagskeho dohovoru o dodržiavaní zákonov a obyčají vojny na zemi 

z roku 1899 (ďalej len „Dohovor“) znie nasledovne: 

„Pokiaľ nebude vydaný komplexnejší dohovor o vojnovom práve, Vysoké 

zmluvné strany považujú za nevyhnutné zdôrazniť, že v prípadoch, ktoré nie sú 

upravené týmto Dohovorom, civilná populácia a kombatanti ostávajú pod ochranou 

princípov práva národov (l´empire des principes du droit des gens) ako sa ustálili 

podľa medzinárodných obyčají civilizovaných národov (qu'ils résultent des usages étab-

lis entre nations civilisées), zákonov humanity (des lois de l´humanité) a požiadaviek 

verejného svedomia (et des exigences de la conscience publique). Vysoké zmluvné strany 

tiež deklarujú, že to platí špecificky v spojitosti s článkom 1 [o požiadavkách na 

legitímnych kombatantov] a článkom 2 [o tzv. levée en masse] tohto Dohovoru.“2   

Znenie Martensovej klauzuly uvedené vyššie, je pozoruhodné 

tým, že prvýkrát v histórii medzinárodného práva spomína popri prame-

ňoch práva národov (medzinárodného práva) – medzinárodných zmlúv 

a medzinárodných obyčají – aj princípy vychádzajúce zo „zákonov hu-

manity“ a „požiadaviek verejného svedomia“3. Tento jav je o čudnejší, 

                                                 
UPJŠ, 2013, 366 s. V niektorých starších aj novších učebniciach medzinárodného 
práva je spomenutá v rozsahu krátkej informácie o jej vzniku a obsahu. Napr. porov-
naj: TOMKO, Ján. a kol. Medzinárodné verejné právo. Bratislava : Obzor, 1988, s. 366, 
376, 379. SEIDL-HOHENVELDEN, Ignaz. Mezinárodní právo veřejné. Praha : ASPI, 
2001, s. 104, 354. Niektoré učebnice sú o niečo koncíznejšie a ponúkajú aj stručnú 
genézu vzniku klauzuly a jej vývoja. Porovnaj ONDŘEJ, Jan et all. Mezinárodní huma-
nitární právo. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 27-28, 101, 105-106, 114-119, 135-136, 259-
260. KLUČKA, Ján. Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť). Druhé, doplnené 
a prepracované vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2011, s. 472-473. 

2  Slovenský preklad uvedený v texte je prekladom autora článku. Znenie francúzskeho 
originálu je nasledovné: „En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre 
puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, 
dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les 
populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du 
droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et 
des exigences de la conscience publique. Elles déclrent que c'est dans ce sens que doivent 
s'entendre  notamment les articles 1 at 2 du Réglement adopté.“  

3  Na tomto mieste ale musíme poznamenať, že francúzsky výraz  conscience publique a an-
glický public conscience má niekoľko významov. Môže to byť verejný dohľad, pozornosť 
verejnosti, uvedomelosť verejnosti, svedomie verejnosti, a pod. Možno najlepší ekvi-
valent v slovenčine by bol „cit verejnosti pre morálku, resp. právo, resp. spravodli-
vosť“.   
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že ide o pojmy, ktoré sú ťažko uchopiteľné, ale zároveň zo znenia tejto 

klauzuly vyplýva, že sú kľúčové pre pochopenie obsahu práva v situá-

ciách, ktoré nie sú plne regulované Dohovorom. Preto považujeme za 

prospešné pozrieť sa bližšie na okolnosti vzniku Dohovoru, ktoré nám 

možno bližšie osvetlia, čo zmluvné strany sledovali zavedeným tejto 

klauzuly do jeho textu.  

Po neúspešnom pokuse kodifikovať medzinárodné vojnové 

právo na konferencii v Bruseli v roku 1874, z ktorej vzišla len nezáväzná 

deklarácia,4 medzinárodné spoločenstvo stále intenzívnejšie pociťovalo 

potrebu pregnantnej a komplexnej kodifikácie tejto oblasti medzinárod-

ného práva. Iniciátorom prvej Haagskej konferencie bol ruský cár Miku-

láš II.,5 pre ktorého to bolo vecou prestíže, ale aj nutnosti, nakoľko ne-

jasnosti ohľadne obsahu medzinárodného vojnového práva zaťažovali 

najmä veľmoci.  

Čoskoro po začiatku konferencie sa znovu prejavili zásadné 

rozpory medzi diplomatmi z menších štátov (predovšetkým Belgicka) 

a veľmocí, na čele s Ruskom a Nemeckom, ohľadne dvoch okruhov 

problémov. Po prvé, tieto dva tábory mali značne rozličné postoje ohľa-

dom práv a povinnosti okupačnej mocnosti vo vzťahu k obyvateľstvu 

okupovanej krajiny.6 Po druhé, spor sa týkal tiež otázky okruhu legitím-

nych kombatantov, resp. otázky, či príslušníci národnooslobodzova-

cieho hnutia sú legitímni stránkami konfliktu,7 a teda či ich ochraňuje 

medzinárodné vojnové právo. V istej fáze rokovaní dokonca belgický de-

                                                 
4  Pre znenie Bruselskej deklarácie pozri: Project of an International Declaration concer-

ning the Laws and Customs of War, Brussels, 27 August 1874. In SCHINDLER, 
Dietrich - TOMAN, Jiří (eds). The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, 
Resolutions & Other Documents. 4th Edition, Leiden : Martinus Nijhoff, 2004, s. 27. 

5  Cár Mikuláš II. inicioval konferenciu dňa 24. augusta 1898 vydaním reskriptu, ktorý 
bol oznámený na tradičnej recepcii všetkým dotknutým stranám prostredníctvom rus-
kého ministra zahraničných vecí grófa Michaila Nikolajeviča Muravjevova. Pre text 
reskriptu pozri: <http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hag99-01.asp>  

6  Bruselská deklarácia, ktorá bola právne nezáväzná, poskytovala okupačným mocnos-
tiam rozsiahle oprávnenia, ako napr. možnosť meniť právny poriadok okupovaného 
štátu, využívať jeho úradníkov, zvyšovať a vyberať dane, rekvirovať majetky, a pod. 
(porovnaj kap. I. a IX Bruselskej deklarácie). Hlavným cieľom veľmocí na Haagskej 
konferencii bolo pretaviť tieto nezáväzné ustanovenia do právne záväznej podoby.  

7  Porovnaj kap. II. Bruselskej deklarácie.  
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legát Beernaert navrhol, aby sa záležitosť „legitímnych bojovníkov“ rad-

šej ponechala tak, a ostala vo sfére medzinárodnej obyčaje, akokoľvek 

bola táto nejasná a vágna.8 Belgičania dokonca kontrovali protinávrhom, 

ktorý by oproti pôvodnému návrhu značne obmedzil opráva okupač-

ných mocností. Tento návrh bol navyše podporený Veľkou Britániou 

a Švajčiarskom,9 avšak nesúhlasilo s ním Nemecko10 a Rusko.11  

Patovú situáciu sa snažil zvrátiť ruský diplomat Fridrich From-

hold von Martens12, ktorý sa pokúsil presvedčiť druhú stranu troma ar-

                                                 
8  Porovnaj Conférence International de la Paix. La Haye 18 Mai – 29 Juillet 1899. Troisiéme 

Partie, 1899, s. 111-113. Dostupné na: <https://archive.org/stream/laconfrence-
int00inteuoft/laconfrenceint00inteuoft_djvu.txt>  

9  Tamže, s. 154-156. 
10  Tamže, s. 156-157. 
11  Tamže, s. 113-116. 
12  Podľa zasvätených pozorovateľov bol Martens skutočnou hlavou ruskej delegácie na 

tejto konferencii. (Porovnaj WHITE, Andrew Dickson. Autobiography. Vol. II. New 
York : The Century Con, 1906, s. 270. Dostupné na: <https://archive.org/details/au-
tobioandrew02whitrich>). Martens v skutku zohral zásadnú úlohu pri organizovaní 
tejto konferencie, ale jeho prínos nie je limitovaný len touto udalosťou. Narodil sa 
do nemecky hovoriacej rodiny etnických Estóncov v meste Pärnu (dnes Estónsko). 
Keď mal deväť rokov úplne osirel. V roku 1863 začas študovať v Petrohrade na práv-
nickej fakulte, od roku 1868 pracoval pre ruské ministerstvo zahraničných vecí. V roku 
1972 sa stal profesorom verejného práva. Ako diplomat sa podieľal na mnohých vý-
znamných misiách, ako napr. pri vyjednávaní mieru medzi cárskym Ruskom a Japon-
skom v roku 1905 (Portsmouthský mier) a rusko-japonskej dohody. Okrem iného bol 
arbitrom niekoľkých medzinárodných sporov, napr. sporu medzi Mexikom a USA 
v tzv. Pious Fund Affair (1902), sporu medzi Veľkou Britániou a Francúzskom 
o Newfoundland (1891) alebo hraničného sporu medzi Venezuelou a Britskou Guia-
nou (1895). Nemenej významné sú aj Martensove vedecké výstupy. Z mnohých spo-
menieme: О праве частной собственности во время войны. Санкт-Петербург : печ. В. 
Головина, 1869, 455 с. [Súkromné vlastníctvo v čase vojny]; 13. zväzková zbierka 
medzinárodných zmlúv a dohôd, ktoré uzavrelo Rusko - Recueil des traités et conventions 
conclus par la Russie avec les puissances etrangeres (1874 – 1902) – Собрание Трактатов и 
Конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, Tomь 1-13. Санкт-
Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения, 1874 – 1902. Do-
stupné na: http://www.runivers.ru/bookreader/book10080/#page/3/mode/1up. 
Современное международное право цивилизованных народов. Санкт-Петербург : suum 
cuique, 1882 – 1883. [Súčasné medzinárodné právo civilizovaných národov] – do-
stupné na: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01004486091#?page=1>. Viac o Martensovi 
pozri hlavne: BENVENUTI, Paolo. La Clausola Martens e la tradizione storica del 
diritto naturale nella codificazione del diritto dei conflitti armati. In Scritti degli allievi in 
memoria di Giuseppe Barile, Padova : Cedam, 1995, s. 173 a nasl. BERCLAY, Thomas. 
Professor F. de Martens. In The Journal of Comparative Legislative, roč. 1, 1902, č. 2, s. 
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109. EYFFINGER, Arthur. Fridrich Martens: A Founding Father of the Hague Tra-
dition. Fourth Frindrich Martens Memorial Lecture. In ENDC Proceedings, roč. 15, 
2012, s. 13-43. EYFFINGER, Arthur. Feodor Martens: Architect of the Hague Tra-
dition of International Law. In East-West Studies, roč. 41, 2009, č. 3, s. 17-59. FLECK, 
Dieter. Fridrich von Martens: A Great International Lawyer from Pärnu. In Baltic De-
fense Review, roč. 2, 2003, č. 10, s. 19-26. FRIED, Alfred Hermann. Staatsrat von Mar-
tens. In Die Friedens-Warte, roč. 11, 1909, s. 121-122. GRABAR, Vladimir Ėmmanui-
lovich. The History of International Law in Russia, 1647 – 1917: A Bio-bibliographical Study. 
Oxford; Claredon : Oxford University Press, 1990, s. 381-388. HOLLAND, Thomas 
Erskine. Frederic de Martens. In Journal of the Society and Comparative Legislation, roč. 10, 
1909, č. 1, s. 10-12. JACOBSON, J. A. Figures Contemporaines: Son Excellence M. 
Frédéric de Martens. In La Justice Internationale, roč. 1, 1903, s. 335-339. KAMAROW-
SKY, Leonid. Frédéric de Martens. In Annuaire de l'Institut de Droit, roč. 23, 1910, s. 
538-543. KOSKENNIEMI, Martti. International Law in Europe: Between Tradition 
and Renewal. In European Journal of International Law, roč. 16, 2005, č. 1, s. 113-124. 
KROSS, Jaan. Professor Martens’ Departure. HOLLO, Anselm (trans.) New York: The 
New Press, 1995, 304 s. LAMMASCH, Heinrich. Fridrich von Martens und der Ber-
liner Vertrag. In Zeitschrift für das Privat und öffentliche Recht der Gegenwart, roč. 11, 1884, 
s. 405 a nasl. LYSEN, Arnoldus. History of the Carnagie Foundation and of the Peace Palace 
of the Hague. Leiden : Brill, 1934, 188 s. MACALISTER-SMITH, Peter. A Note on F. 
F. Martens (1845–1909). In Baltic Yearbook of International Law. 5th Edition. Den Haag; 
New York : Martinus Nijhoff Publishers, 2005, s. 159-164. MÄLKSOO, Lauri. The 
Liberal Imperialism of Friedrich (Fyodor) Martens (1845–1909). In RUIZ-FABRY, 
Hélène (ed.). Select Proceedings of the European Society of International Law. Paris : Sorbonne 
University, roč. 1, 2006, Portland, Oregon : Hart Publishing, 2008. MÄLKSOO, Lauri. 
Whose Martes? In Conference in Memory of Professor of International Law. Juridica Abstract, 
2003, č. 8, s. 589-589. MENVILLE, Edgar. Frederic von Martens. Haarlem : Tjeenk 
Willink, 1912. MIYAZAKI, Shigek. The Martens Clause and International Humanita-
rian Law. In SWINARSKI, Christophe (ed). Studies and Essays in Honour of Jean Pictet. 
Geneva; Hague : ICRC; Nijhoff, 1984, s. 433-444. MÜLLER, Andreas. T. Fridrich F. 
Martens on ‘The Office of Consul and Consular Jurisdiction in the East’. In The Euro-
pean Journal of International Law, roč. 25, 2014, č. 3, s. 871-872. NUSSBAUM, Arthur. 
Frederic de Martens, Representative Tsarist Writer on International Law. In Nordic 
Journal of International Law, roč. 22, 1952, č. 1, s. 51-66. OIBOPUU, Henn-Jüri. 
Friedrich Freiherr v. Martens Jurist, Politiker, Humanist. In Monatshefte für Osteu-
ropäisches Recht, roč. 48, 2006, č. 1, s. 19-36. ПУСТОГАРОВ, Владимир Василевич: 
Ф. Ф. Мартeнѕ: юрист, дипломат, публицист. In Советский журнал международного 
права, 1991, č. 3-4, s. 76-94. [PUSTOGAROV, Vladimír Valilievič. F. F. Martens: 
Právnik, Diplomat, Publicista. In Sovietsky časopis medzinárodného práva, 1991, č. 3-4, s. 
76-94.] PUSTOGAROV, Vladimir Vasiljevich. Our Martens: F. F. Martens – international 
lawyer and architect of peace. The Hague; London; Boston : Simmonds & Hill Publishing; 
Kluwer Law International, 2000, 355 s. PUSTOGAROV, Vladimir Vasiljevich. Fjodor 
Fjodorovich Martens (1845 – 1909): a humanist in modern times. In International Review 
of Red Cross, 1996. Dostupné na:  https://www.icrc.org/eng/resources/do-
cuments/misc/57jn52.htm. RUTTU, Maia - HILLERMAA, Rita. Friedrich Fromhold 
von Martens (15. 8. 1845 – 7. 6. 1909). In Acta Societatis Martensis, roč. 4, 2010, č. 1, s. 
267-290. WEHBERG, Hans. Friedrich v. Martens und die Haager Friedenskonferen-
zen. In Zeitschrift für International Recht, roč. 20, 1910, č. 4, 343-357.  
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gumentmi. Po prvé, vyňatie týchto sporných otázok z pripravovanej ko-

difikácie a ich ponechanie na vágne obyčajové právo a princípy by po-

škodilo nielen veľmoci – ktoré si tak nemohli byť isté, či ich kroky ne-

budú neskôr napádané z pozície ich domnelej rozpornosti s nejasnými 

obyčajovými pravidlami – ale ani obyvateľstvo okupovaných krajín by si 

nebolo môcť byť isté svojimi právami a povinnosťami voči okupačnej 

mocnosti. Po druhé, neschopnosť diplomatov dohodnúť sa na týchto 

zásadných otázkach už druhýkrát v priebehu dvadsiatich rokov by vyslala 

jasný signál vojenským predstaviteľom, že v skutočnosti žiadne reálne 

obmedzenia vedenia vojny neexistujú a ponechalo im voľný priestor na 

realizáciu ich vojenských doktrín bez ohľadu na právny rámec. Po tretie, 

Martens deklaroval, že konferencia nemôže ostať slepá pred heroizmom 

obyvateľov okupovaných krajín; na strane druhej ale momentálne nie je 

schopná kodifikovať všetky prípady takéhoto heroizmu a patriotizmu.13 

Nakoľko ani tieto argumenty neviedli Belgicko a jeho diplomatických 

spojencov k zmene postoja, Martens navrhol klauzulu, ktorá síce úplne 

ignorovala obavy malých štátov z príliš silných oprávnení okupačných 

mocností, na strane druhej však reflektovala ich obavy v otázke legitím-

nych kombatantov, alebo aspoň vytvárala také zdanie.14 Koniec koncov, 

veľmoci sa v tejto otázke nemuseli príliš obávať obyčajového práva, na-

koľko minimálne do roku 1949, teda do prijatia Ženevských konvencií, 

ono neustálilo, že by civilisti z okupovaných území mali právo na ozbro-

jený odpor voči okupantom.   

 

                                                 
13  Porovnaj: Conférence International de la Paix. La Haye 18 Mai – 29 Juillet 1899. Troisiéme 

Partie, 1899, s. 111-113. Dostupné na: <https://archive.org/stream/laconfrence-
int00inteuoft/laconfrenceint00inteuoft_djvu.txt>, s. 189-193. 

14  CASSESE, Antonio. The Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky? In 
European Journal of International Law, 2000, roč. 11, č. 1, s. 197.  
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2. Názory právnej vedy na relevanciu Martensovej klauzuly 

Ako sme sa už zmienili v úvode, Martensova klauzula dáva 

priestor rôznorodým interpretáciám. Antonio Cassese rozoznáva tri ná-

zorové skupiny.15 Publicisti prvej názorovej skupiny považujú Marten-

sovu klauzulu za interpretačný nástroj princípov medzinárodného práva 

ako aj jeho noriem. Táto skupina je ďalej štruktúrovaná na tých, ktorí 

uznávajú interpretačnú relevantnosť klauzuly len pre Haagsky doho-

vor,16 iní ju vzťahujú na celú oblasť medzinárodného humanitárneho 

práva.17  

Druhá skupina teoretikov a sudcov považuje v klauzule obsiah-

nuté „zákony humanity“ a „diktát verejného svedomia“ za pramene me-

dzinárodného práva, minimálne medzinárodného humanitárneho 

                                                 
15  Porovnaj: Conférence International de la Paix. La Haye 18 Mai – 29 Juillet 1899. Troisiéme 

Partie, 1899, s. 111-113. Dostupné na: <https://archive.org/stream/laconfrence-
int00inteuoft/laconfrenceint00inteuoft_djvu.txt>, s. 189-193.  

16  Títo autori tvrdia, že klauzula bola prijatá iba za účelom vylúčenia tzv. argumentu a con-
trario, t.j. aby jasne stanovila, že Dohovor neruší predchádzajúce zmluvy a obyčaje, 
a v prípadoch, ktoré nepokrýva, umožňuje ich použitie. Podľa nich išlo signatárskym 
štátom o to, aby nikto nemohol tvrdiť, že kvôli mlčaniu Dohovoru o nejakej záleži-
tosti Dohovor derogoval dovtedajšie platné pravidlá humanitárneho práva. Porovnaj 
napr. SCHWARZENBERG, Georg. The Legality of Nuclear Weapons. London : Stevens 
and Sons, 1958, s. 10-11. ABI-SAAB, Georges. The Specificities of Humanitarian Law. 
In SWINARSKI, Christophe (ed). Studies and Essays in Honour of Jean Pictet. Geneva; 
Hague : ICRC; Nijhoff, 1984, s. 274-275. SANDOZ, Yvees - SWINARSKI, 
Christophe - ZIMMERMANN, Bruno (eds.). Commentary on the Additional Protocols of 8 
June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva : International Commity 
of the Red Cross; Martinus Nijhoff Publishers, 1987, s. 39. SINGH, Nagendra - 
McWHINNEY, Edward. Nuclear Weapons and Customary International Law. 2nd Edition. 
Dordrecht; Boston; London : Martinus Nijhoff Publishers, 1989, s. 47. GREEN-
WOOD, Christopher. Historical Development and Legal Basis. In FLECK, Dieter 
(ed.). The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford : Oxford University 
Press, 1995, s. 28. 

17  Táto skupina autorov zasa tvrdí rovnako ako predošlá, že Martensova klauzula je in-
terpretačným nástrojom bez dodatočnej normatívnej hodnoty, avšak jej relevanciu ne-
ohraničujú spomínaným Dohovorom, ale považujú ju za uplatniteľnú v celom huma-
nitárnom práve, predovšetkým v prípadoch, kedy by mala slúžiť ako korektív utilita-
ristickej politiky v situácii neustáleho dynamického zlepšovania zbraní, použitie kto-
rých z podstaty veci nemôže byť dostatočne regulované. Viac pre túto skupinu názo-
rov pozri: SPETZLER, Eberhard. Luftkrieg und Menschlichkeit: die völkerrechtliche Stellung 
der Zivilpersonen im Luftkrieg. Göttingen : Musterschmidt-Verl., 1956, s. 129-134. BINZ, 
Gerhard Ludwig. Die Marten'sche Klausel. In Wehrwissenschaftliche Rundschau – Zeitschrift 
für die Europäische Sicherheit, 1960, s. 139-160.  
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práva.18 V tejto skupine sa objavujú aj názory, že popri obyčajovom nor-

motvornom procese existuje aj iný postup „nachádzania“ medzinárod-

ného práva. Konkrétne Sperduti vyvinul teóriu, že z pôvodne morálnych 

noriem, ktoré v medzinárodnom práve nemali právnu relevanciu a zá-

väznosť, sa postupne stávajú normy právne, a to tým, že ich medziná-

rodné spoločenstvo za záväzne deklaruje v ustanoveniach medzinárod-

ných zmlúv alebo v rôznych vyhláseniach štátov.19 Podľa tejto teórie 

teda Martensova klauzula nachádza zdroje princípov medzinárodného 

práva jednak v tradičnej tvorbe obyčajového práva, ale zároveň aj v nor-

motvorbe „diktátu verejného svedomia“. Zároveň ale títo „evolucio-

nisti“ zdôrazňujú, že ide o postupný proces, ktorý v konkrétnej situácii 

umožní vznik princípu medzinárodného práva tým, že ho za právny štan-

dard považujú štáty práve s odvolaním sa na zhodnosť s diktátom verej-

ného svedomia, ako je momentálne chápaná v danej historickej situácii.  

Tretia skupina autorov sa zhoduje, že klauzula vyjadruje postu-

láty, ktoré inšpirovali vývoj medzinárodného humanitárneho práva. 

Inými slovami, „obyčaje civilizovaných národov“, „zákony humanity“ 

a „diktát verejného svedomia“ sú hybnou silou celého odvetvia humani-

tárneho práva, jeho raison d'etre.20  

                                                 
18  Napr. Bernard Rölling považuje „zákony humanity“ a „diktát verejného svedomia“ za 

prameň práva, ktorý obsahuje špecifické pravidlá správania pre prípad, že by zmluvy 
neboli ďalej platné. (Porovnaj: RÖLLING, Bernard Victor Aloysius. International Law 
in an Expanded World. Amsterdam: Djambatan, 1960, s. 38.). Naopak Helmut Strebel 
argumentuje, že klauzula nedáva bezprostrednú normatívnu silu (normative Kraft)  ani 
obyčaji, ani „zákonom humanity“ či „diktátu verejného svedomia“. Skôr ide o to, že 
ak existuje jasná pozícia štátov v určitej veci a zároveň vznikne pochybnosť ohľadom 
presného obsahu pravidiel, prezumuje sa, že existuje princíp medzinárodného práva 
vychádzajúci z jedného z troch spomínaných zdrojov, ibaže by platil konkurenčný pri-
ncíp medzinárodného práva, pretože štáty sa rozhodli urobiť výnimku z prvého pri-
ncípu. (Porovnaj: STREBEL, Helmut. Marten'sche Klausel. In STRUPP, Karl - 
SCHLOCHAUER, Hans-Jurgen (ed.). Wörterbuch des Völkerrechts. 2. Aufl., Berlin : de 
Gruyter, 1961, s. 484-485.) Fritz Münch zasa nemá pochybnosti o tom, že tri zdroje, 
uvedené v klauzule, skutočne predstavujú tri pramene medzinárodného práva. (Porov-
naj: MÜNCH, Fritz. Die Marten'sche Klausel und die Grundlagen des Völkerrechts. 
In Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, roč. 36, 1976, s. 368.)   

19  SPERDUTI, Guiseppe. Lezioni di diritto internazionale. Milano : Guifferè, 1958, s. 68-74.  
20  Napr. porovnaj: THE UNITED NATIONS WAR CRIME COMMISION. Law Re-

ports of Trials of War Criminals. Vol XV. London : His Majesty´s Stationery Office, 1949, 
s. xiii. Dostupné na: <http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Repo-
rts_Vol-15.pdf>; BENVENUTI, ref. 12, s. 173 a nasl. 
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3. Odraz klauzuly v záväzných aktoch medzinárodného práva 

Martensova klauzula bola s určitými modifikáciami prebratá do 

Preambuly IV. Haagskeho dohovoru o dodržiavaní zákonov a obyčají 

vojny na zemi z roku 1907, ktorá novelizovala pravidlá pozemnej 

vojny.21 Termín „obyvatelia“ (inhabitants) nahradil pôvodný výraz „popu-

lácie“ (populations), právo národov (laws of nations) bolo nahradené moder-

nejším termínom „medzinárodné právo“ (international law) a vágnejší ter-

mín „požiadavky verejného svedomia“ (requirements of public conscience) bol 

zmenený na „diktát verejného svedomia“ (dictate of public conscience). Po-

kým prvé dve zmeny možno hodnotiť ako majúce hlavne lingvistický 

upresňujúci charakter, je podľa nášho názoru „diktát verejného svedo-

mia“ silnejších nositeľom normatívnej hodnoty ako púhe „požiadavky“.  

V otázke vypovedania zmluvy sa Martensovou klauzulu inšpi-

rovala aj Prvá ženevská konvencia z roku 1949, kde sa v čl. 63 ods. 4 

konštatuje, že  

„...vypovedanie zmluvy má právny účinok len voči strane, ktorá zmluvu 

vypovedá. V nijakom prípade však nemôže obmedzovať zodpovednosť strán kon-

fliktu, ktorá im plynie z dodržiavania princípov medzinárodného práva (the princip-

les of the law of nations) ako sa ustálili podľa medzinárodných obyčají civilizovaných 

národov (usages established among civilised people), zákonov humanity (laws of hu-

manity) a diktátu verejného svedomia (dictates of public conscience).22  

                                                 
21  Porovnaj: The Hague Convetion (IV) Respecting the Laws and Customs of War on 

Land, October 18th 1907. In LILLIAN GOLDMAN LAW LIBRARY: The Avalon 
Project [online]. Dostupné na: <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ha-
gue04.asp> 

22  Originálne anglické znenie: „The denunciation shall have effect only in respect of the 
denouncing Power. It shall in no way impair the obligations which the Parties to the 
conflict shall remain bound to fulfil by virtue of the principles of the law of nations, 
as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of 
humanity and the dictates of the public conscience.“ Porovnaj: Porovnaj: Convention (I) 
for the Amelioration of the Condition of Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12 
August 1949. Geneva : ICRC, 1949. s. 55. Dostupné na: 
<https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>  
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V podobnom duchu bola otázka vypovedania zmluvy upravená 

aj v článku 62 ods. 4 II. Ženevskej konvencie23, čl. 142 ods. 4 III. Že-

nevskej konvencie24 a čl. 158 ods. 4 IV. Ženevskej konvencie.25 Vloženie 

Martensovej klauzuly v týchto prípadoch znamenalo, že medzinárodné 

humanitárne právo, tak ako je výsledkom obyčajového práva, zákonov 

humanity a diktátu verejného svedomia, sa bude vzťahovať na signatár-

ske štáty aj v prípade, že by odstúpili od dohovoru.  

Martensova klauzula sa objavila aj v Rezolúcii č. XXIII Tehe-

ránskej konferencie o ľudských právach z roku 1968, v ktorej signatár-

skej štáty vyzvali generálneho tajomníka OSN, aby posúril členské štáty 

k prijatiu nových pravidiel medzinárodného práva ozbrojených konflik-

tov, ktoré by zaistili, že 

 „obyvatelia a kombatanti budú chránení v súlade s princípmi práva ná-

rodov ako sa ustálili podľa obyčají medzi civilizovanými národmi, zo zákonov hu-

manity a diktátu verejného svedomia.“26  

Martensova klauzula sa tiež dostala do preambuly Dohovoru 

o zákazoch a obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré 

môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišu-

júce účinky z roku 1981.27  

Martensova klauzula si našla svoje miesto aj v Dodatkovom 

protokole č. 1 k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane 

                                                 
23  Porovnaj: Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Ship-

wrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949. Geneva : ICRC, 1949, s. 
82. 

24  Porovnaj: Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War, 12 August 1949. Ge-
neva : ICRC, 1949, s. 145. 

25  Porovnaj: Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War, 12 
August 1949. Geneva : ICRC, 1949, s. 223. 

26  Porovnaj: Final Act of the International Conference on Human Rights. Teheran, 22 
April to 13 May 1968. New York: United Nations, 1968, s. 18. Dostupné na: 
<http://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf>  

27  Porovnaj: Convention on Prohibitions and Restrictions on the Use of Certain Conventional Wea-
pons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects, 10 October 
1980.  Geneva : ICRC, 1980. Dostupné na: <https://www.icrc.org/ihl/IN-
TRO/500?OpenDocument> 
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obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov z roku 1977, a to 

v článku 1 ods. 2,28 ktorý v oficiálnej slovenskej verzii znie:29 

„V prípadoch, ktoré neupravuje tento Protokol alebo iné medzinárodné 

dohody, zostávajú civilné osoby a kombatanti pod ochranou a v rámci pôsobnosti 

zásad medzinárodného práva vyplývajúcich z ustálených obyčají, zo zásad ľudskosti 

a z požiadaviek spoločenského svedomia.“30  

Systematické zaradenie klauzuly na toto miesto znamená, že sa 

z nej stáva dôležitá súčasť medzinárodného humanitárneho práva, ktorej 

normatívnosť nemôže byť spochybňovaná. Ak do tejto kodifikácie mo-

hol niekto tvrdiť, že Martensova klauzula je len deklaráciou, poprípade 

historicky podmieneným reliktom nemajúcim v súčasnosti význam, tak 

teraz už takáto argumentácia neobstojí.  

Na strane druhej, Dodatkový protokol č. 2 k Ženevským doho-

vorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov ne-

majúcich medzinárodný charakter, ktorý rieši problematiku interných 

                                                 
28  Povôdná anglická verzia znie: „In cases not covered by this Protocol or by other international 

agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of 
international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dic-
tates of public conscience.“ <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/icrc-
p1/trt_icrc_p1.pdf> 

29  Porovnaj: Oznámenie federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb. 
o viazanosti Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Dodatkovými protokolmi I 
a II k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných 
ozbrojených konfliktov a konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter, prijatých 
v Ženeve 8. júna 1977. 

30  Na tomto mieste musíme poukázať na významové posuny medzi jednotlivými auten-
tickými verziami dohovoru. Tie sa týkajú hlavne posledného výrazu (požiadavky spo-
ločenského svedomia). Pokým anglická a španielska verzia Protokolu sa prikláňajú 
k významu v zmysle „diktát verejného svedomia“ – dictate of public conscience/dictados de 
la consciencia pública – francúzska a ruská verzia hovorí skôr o „požiadavkách verej-
ného/spoločenského svedomia/povedomia“ – exigences de la conscience publique/ 
требований общественого сознания. Význam tohto pojmu v čínskej a arabskej autentickej 
verzii sa nám zistiť nepodarilo. Preto konštatujeme, že slovenský preklad tohto usta-
novenia obsiahnutý v Zbierke zákonov najviac zodpovedá ruskej autentickej verzii. 
Porovnaj: Protocol (I) Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the protection of victims of international armed conflicts. In WIPO [on-
line].  Dostupné na: <http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/de-
tails.jsp?treaty_id=281> 
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konfliktov, obsahuje vo svojej preambule značne modifikovanú a osla-

benú31 verziu32 Martensovej klauzuly v nasledujúcej podobe:  

„...pripomínajúc, že v prípadoch, ktoré neupravuje platné právo, zostáva 

ľudská osobnosť pod ochranou zásad humánnosti a požiadaviek spoločenského vedo-

mia,...“ 33 

Antonio Cassese hodnotí túto modifikáciu tak, že nakoľko ne-

referovala na (medzinárodno)právne princípy vychádzajúce zo zákonov 

humanity a diktátu verejného svedomia, zmenila klauzulu na právne ne-

záväzný apel správať sa podľa princípov morálky.34 O motívoch signa-

társkych štátoch môžeme špekulovať, ale za najpravdepodobnejšiu po-

važujeme možnosť, že nechceli priveľmi angažovať medzinárodné hu-

manitárne právo do vnútroštátnych konfliktov, nakoľko sami by s jeho 

aplikáciou v týchto situáciách mohli mať problém. Tento utilitarizmus je 

o to smutnejší, že v súčasnosti vzniká väčšina konfliktov vo vnútri štá-

tov, čo však neznamená, že tieto nemajú negatívne dopady aj mimo hra-

níc konfliktných štátov. Aktuálna situácia v Sýrii, na Ukrajine či Somál-

sku len podčiarkuje túto skutočnosť.  

 

4. Aplikačná prax národných a medzinárodných súdov 

4.1 Prípady, v ktorých klauzula slúžila ako doplnkový argument 

Význam Martensovej klauzuly sa plne prejavil až po II. svetovej 

vojne, kedy sa medzinárodné spoločenstvo aj jednotlivé štáty potrebovali 

vysporiadať so strašnými zverstvami, ktoré boli napáchané na civilnom 

obyvateľstve. Nakoľko nie všetky prípady bolo možné postihnúť nor-

mami trestného práva, ktoré boli účinné ešte pred samotnou vojnou, 

Martensova klauzula poskytla niektorým z formálno-právneho hľadiska 

sporným rozhodnutiam dodatočnú legitimitu. 

                                                 
31  Porovnaj: MERON, Theodore. The Martens Clause, Principles of Humanity, and Dic-

tates of Public Conscience. In The Americal Journal of International Law, roč. 94, 2000, č. 
1, s. 81. 

32  Anglická autentická verzia znie nasledovne: „Recalling that, in cases not covered by 
the law in force, the human person remains under the protection of the principles of 
humanity and the dictates of the public conscience.“ Porovnaj: 
<http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=198067> 

33  Tamže.  
34  CASSESE, ref. 14, s. 209.  
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Jedným z prvých takýchto rozhodnutí je prípad Klinge,35 ktorý 

v poslednej inštancii rozhodoval Nórsky najvyšší súd. Nemeckému prí-

slušníkovi gestapa hrozil trest smrti za mučenie a vraždenie nórskych od-

bojárov. Trestnosť skutku bola založená ešte nórskym trestným zákon-

níkom z roku 1902, avšak sankcia – v prípade Klingeho trest smrti – bola 

uzákonená až kráľovským dekrétom zo 4. mája 1945. Obhajoba namie-

tala retroaktivitu aplikovaných právnych noriem a teda ich rozpornosť 

s čl. 97 nórskej ústavy.  

Sudca Skau okrem iného konštatoval, že závažné skutky muče-

nia, ktorých sa Klinge preukázateľne dopustil, boli nielen v rozpore 

s vtedy platným nórskym trestným právom, ale boli tiež v rozpore so 

„zákonmi humanity“ a „diktátom verejného svedomia“, ktoré boli za-

kotvené v preambule IV. Haagskeho dohovoru z roku 1907 (Martensova 

klauzula).36 Preto tieto pravidlá a princípy medzinárodného práva sa 

vzťahovali aj na Klingeho, ktorý bol príslušníkom armády štátu, ktorý 

bol signatárom predmetného dohovoru, a rovnako aj na územie Nórska, 

ktoré bolo v čase spáchania skutkov okupované. Martensova klauzula tu 

teda bola použitá ako dodatočný argument v prospech použitia výnimoč-

ného trestu – trestu smrti.  

Podobne subsidiárnu funkciu mala Martensova formula aj 

v prípade Krupp.37 Obžalovaný Alfred Krupp, spolu s jedenástimi ďalšími 

vyššími predstaviteľmi jeho firmy, čelil pred Americkým vojenským tri-

bunálom v Norimbergu obvineniam z rozpútania a podpory agresívnej 

vojny, z deportácií a otrockej práce či mučenia, ktorým vystavil nemec-

kých aj cudzích štátnych príslušníkov, ako aj z vykorisťovania a plienenia 

obsadených území privlastňujúc si tak súkromné a verejné majetky nielen 

na prospech Nemecka, ale aj jeho vlastnej súkromnej firmy.38 Tribunál 

                                                 
35  Pre viac o tomto procese pozri: THE UNITED NATIONIONS WAR CRIME 

COMMISSION. Law Reports of Trials of War Criminals. English Edition. Vol. III. London 
: His Majesty´s Stationery Office, 1948, s. 1-11. Dostupné na: 
<https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-3.pdf>  

36  Tamže, s. 12.  
37  Pre viac o tomto procese pozri: THE UNITED NATIONIONS WAR CRIME 

COMMISSION. Law Reports of Trials of War Criminals. English Edition. Vol. X. London 
: His Majesty´s Stationery Office, 1949, s. 69-177. Dostupné na: 
<https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-10.pdf> 

38  Tamže, s. 69-70.  
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odkazoval na niekoľko ustanovení Haagskeho dohovoru, najmä na čl. 

46-56, a dospel k záveru, že boli pre Nemecko záväzné nielen ako me-

dzinárodná dohoda, ale aj z titulu medzinárodnej obyčaje.39 Okrem toho 

súdny tribunál konštatoval, že 

„.... z preambuly IV. Haagskeho dohovoru je dostatočne jasné, že v prí-

padoch, ktoré nie sú špecifikované v dohovoroch, ostávajú civilisti a kombatanti pod 

ochranou princípov práva národov, tak ako sú výsledkom zvykov medzi civilizova-

nými národmi, zákonov humanity a diktátu verejného svedomia.“40  

Napriek tomu, že tento rozsudok klauzulu mierne dezinterpre-

toval; uviedol za jej autora akéhosi belgického delegáta Mertensa, kto-

rému vraj prekážala nedostatočná ochrana okupovaných území a obyva-

teľstva na nich žijúceho; môžeme konštatovať, že plnila v tomto prípade 

najmä podpornú funkciu. Pretože tak v obžalobe ako aj v rozsudku figu-

ruje odkaz v prvom rade na konkrétne články Dohovoru, ktoré chránili 

civilné obyvateľstvo pred svojvôľou okupačnej mocnosti. Nebolo teda 

celkom nevyhnuté odvolávať sa na Martensovu klauzulu, nakoľko prí-

pad bol pokrytý špeciálnymi ustanovenia Dohovoru.  

Podobne doplnkovým bolo použitie Martensovej klauzuly 

v prípade Rauter.41 Jednou z hlavných otázok tohto prípadu bolo, či Ne-

mecko ako okupačná mocnosť bolo oprávnené vykonávať v okupova-

nom Holandsku represálie voči civilnému obyvateľstvu. Holandský špe-

ciálny kasačný súd konštatoval, že takémuto konaniu bránil čl. 50 Haag-

skeho dohovoru, ktorý výslovne zakazoval použitie kolektívnych sankcií 

na obyvateľstve za činy jednotlivcov.42 Následne sa tribunál odvolal aj na 

Martensovu klauzulu, ktorou podporil svoju líniu.43 

Za dôležitý interpretačný nástroj medzinárodného humanitár-

neho práva považoval klauzulu Nemecký ústavný súd vo svojom roz-

sudku z roku 2004 ohľadom možnosti reštitúcie majetku zhabaného 

                                                 
39  Tamže, s. 133.  
40  Tamže. 
41  Pre viac o tomto procese pozri: THE UNITED NATIONIONS WAR CRIME 

COMMISSION. Law Reports of Trials of War Criminals. English Edition. Vol. XIV. Lon-
don : His Majesty´s Stationery Office, 1949, s. 89-138. Dostupné na: 
<https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-14.pdf> 

42  Tamže, s. 135.  
43  Tamže, s. 136.  
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okupačnou mocnosťou po druhej svetovej vojne v sovietskej okupačnej 

zóne. Súd konštatoval, že okupačná mocnosť bola povinná rešpektovať 

minimálne požiadavky humanity, ktoré boli zakotvené v Martensovej 

klauzule.44    

Podobný prístup možno pozorovať aj v postupe 2. Komory 

Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu v prípade 

Kupreškić.45  V tomto prípade bolo súdených niekoľko chorvátskych bo-

jovníkov za zločiny proti ľudskosti, ktorých sa mali dopustiť na moslim-

skej populácii v Bosne.  

V bode 525 sa súd odvoláva na Martensovu klauzulu, aby odô-

vodnil svoj názor, že v aktuálnom prípade musia byť medzinárodné do-

hovory ako aj relevantné obyčajové právo vykladané tak, aby obmedzo-

vali voľné uváženie kombatantov s cieľom zabezpečenia ochrany civilis-

tov. Podobne v bode 526 ďalej pokračuje, že v prípadoch v „šedej zóne“; 

teda medzi bezpochyby legálnymi spôsobmi boja a tými, ktoré sú s me-

dzinárodným humanitárnym právom v príkrom rozpore; je možné po-

važovať opakované útoky na vojenské ciele, pri ktorých sú pravidelne 

ako tzv. vedľajšia škoda zasiahnuté aj civilné ciele, za v rozpore s požia-

davkami humanity, teda v rozpore s Martensovou klauzulou. Tá je podľa 

súdu súčasťou medzinárodného práva ani nie tak z titulu obyčajového 

práva, nakoľko sa dostatočne nedá preukázať ani zvyk (usus) ani po-

trebný dĺžka jeho trvania (diuturnitas), ale z moci opinio iuris sive necessitatis, 

ktoré sa opiera o požiadavky humanity a diktát verejného svedomia.46  

Napokon, Martensovu klauzu nachádzame v rozsudku 1. Ko-

mory Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu v prí-

pade Martić.47 V prípade išlo o posúdenie miery prípustnosti útokov proti 

                                                 
44  Porovnaj: Rozsudok Federálneho ústavného súdu Spolkovej republiky Nemecko 

(Bundesverfassungsgericht) zo dňa 26. Októbra 2004 (č. BVerfG, 2 BvR 955/00), par. 
104-105. Dostupné na: <http://www.bundesverfassungsgericht.de/Shared-
Docs/Entscheidungen/DE/2004/10/rs20041026_2bvr095500.html> 

45  Pre viac o tomto procese pozri: Rozsudok II. Komory Medzinárodného trestného tri-
bunálu pre bývalú Juhosláviu zo dňa 14. januára 2000. Case No. IT-95-16-T Dostupné 
na: <http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/kup-tj000114e.pdf> 

46  Tamže, par. 527. 
47  Pre viac o tomto procese pozri: Rozsudok I. Komory Medzinárodného trestného tri-

bunálu pre bývalú Juhosláviu zo dňa 12. júna 2007. Case No. IT-95-11-T Dostupné 
na: <http://www.icty.org/x/cases/martic/tjug/en/070612.pdf> 
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civilnému obyvateľstvu, ktorého časť sa aktívne zapája do vojenských 

operácií. Súd v bode 467 konštatoval, že  

„… prijaté opatrenia musia by proporcionálne k pôvodným porušeniam 

medzinárodného práva ozbrojených konfliktov druhou stranou. Podľa tejto pod-

mienky sa musia protiopatrenia (represálie) ukončiť najneskôr vtedy, keď sa odstrá-

nilo pôvodné porušenie medzinárodného práva, ktoré ich vyprovokovalo. Napokon, 

protiopatrenia musia rešpektovať zákony humanity a diktát verejného sve-

domia“. (dôraz je zachovaný z pôvodného textu).48   

 

4.2. Prípady, v ktorých klauzula slúžila na dosiahnutie auten-

tickej interpretácie noriem humanitárneho práva 

Prípad K.W., ktorý sa objavil pred vojenským súdom Conseil de 

guerre de Bruxelles v roku 1950, je podobný ako prípad Klinge, a to čo 

do okolností prípadu ako aj konečného rozsudku. Policajt K.W. slúžil 

nemeckej okupačnej správe v Belgicku. Tu spôsobil niekoľko vážnych 

zranení civilistom, ktorí bojovali proti okupantom. Súd preto odkázal na 

čl. 46 Dohovoru (1907), ktorý hovorí, že okupačná mocnosť má povin-

nosť rešpektovať „životy osôb“. Súd s podporou Martensovej klauzuly 

túto povinnosť rozšíril na zákaz aktov násilia alebo zlého zaobchádzania 

s obyvateľom. Nakoľko konanie obžalovaného vyústilo do mučenia 

a krutého zaobchádza s civilistami, konštituovalo porušenie medziná-

rodných vojnových obyčají.49 Tento prípad je dôležitý aj preto, lebo súd 

sa prvýkrát odvolal na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako na zá-

väzný medzinárodný ľudskoprávny štandard.  Vidíme, že v tomto prí-

pade by sa súd bez Martensovej klauzuly nezaobišiel, pretože to bola 

práve ona, čo umožnila v interpretačnej rovine rozšíriť pozitívne povin-

nosti štátov chrániť životy a zdravie civilistov, a to aj počas vojnového 

stavu, a to aj na cudzom okupovanom území.  

Zaujímavým príkladom rozširovania vplyvu humanitárneho 

práva je aj nález ústavného súdu Kolumbie z roku 1995 ohľadne ústav-

nosti zákona, ktorý implementoval 2. Dodatkový protokol k Ženevským 

konvenciám z roku 1977. Ako sme už spomenuli vyššie, preambula 

                                                 
48  Tamže, s. 167-168.  
49  CASSESE, ref. 14, s. 207. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

170 

 

tohto dohovoru neobsahuje Martensovu klauzulu v jej funkčnej podobe, 

ale skôr v jej deformovanej verzii, ktorá v princípe bráni flexibilnejšiemu 

použitiu medzinárodného humanitárneho práva v prípadoch vnútroštát-

nych vojnových konfliktov. Ústavný súd však konštatoval, že Marten-

sova klauzula, ako súčasť medzinárodného humanitárneho práva, spô-

sobuje, že predmetný dohovor sa nedá vnímať izolovane od ostatných 

regulácií a princípov humanitárneho práva. Naopak, spôsobuje, že v prí-

pade absencie špecifických pravidiel na ochranu civilistov pred vojno-

vými zverstvami v II. Dodatkovom protokole, neplatí záver, že takéto 

konanie je povolené.50 Toto rozhodnutie je fascinujúcim príkladom fle-

xibility Martensovej klauzuly. Aj keď jej pôsobnosť v oblasti interných 

konfliktov mala byť z vôle signatárskych štátov vylúčená, tak aj napriek 

tomu otvára interpretačné možnosti smerujúce k opačnému cieľu.  

 

4. 3. Nezáväzný názor Medzinárodného súdneho dvora ohľadom 

legality použitia jadrových zbraní 

Vzhľadom na význam tohto prípadu ako aj na jeho časté 

zmienky o Martensovej klauzule sme sa ho rozhodli analyzovať v tejto 

osobitnej podkapitole. Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom 

bolo iniciované Valným zhromaždením OSN Rezolúciou 

A/RES/49/75K zo dňa 15. decembra 1994.51 Hlavným cieľom bolo 

zistiť, či v medzinárodnom práve platí všeobecný zákaz držby a vývoja 

jadrových zbraní, hrozby ich použitia, a legality ich použitia za extrém-

nych okolností (ako je bezprostredná hrozba zničenia štátu).52 V náleze 

                                                 
50  Porovnaj: Rulling No.C-225/95, Re: File No. L.A.T.-040 In SASSÒLI, Marco - BOU-

VIER, Antoine A. - QUINTIN, Anne. How Does Law Protects in War? Cases, Documents 
and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law. Vol. III. 
(b. m.), ICRC : 2001, s. 749-750. Dostupné na: <https://www.icrc.org/eng/as-
sets/files/publications/icrc-0739-part-ii-vol-ii.pdf> 

51  Rezolúcia OSN č. A/RES/49/95 o všeobecnom a úplnom odzbrojení. In OSN. Ge-
neral Assembly [online]. Dostupné na: <http://www.un.org/do-
cuments/ga/res/49/a49r075.htm> 

52  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of Judgements, Advisory 
Opinions and Orders. Legality of the Threat or Use of the Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 
8 July 1996. ICJ, 1996, s. 227-229. Dostupné na: <http://www.icj-
cij.org/docket/files/95/7495.pdf> 
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súd konštatoval, že v medzinárodnom práve (či už zmluvnom alebo oby-

čajovom) nie je dostatok indícií o tom, že použitie jadrových zbraní je 

povolené alebo zakázané. Čo sa týka legality hrozby použitia zbraní súd 

konštatoval, že nie je prípustná, ak je v rozpore s čl. 2 ods. 4 a čl. 51 

Charty OSN. Ďalej musí byť použitie jadrových zbraní v súlade s pri-

ncípmi humanitárneho práva a špeciálnymi medzinárodnými zmluvami, 

ktoré ich regulujú. V najdôležitejšej veci súd konštatoval, že použitie jad-

rových zbraní, alebo jej hrozba, je vo všeobecnosti v rozpore s medziná-

rodným vojnový právom ako aj princípmi humanitárneho práva, avšak 

súd nevie mometálne určiť, či je ich použitie nelegálne aj za extrémnych 

okolností, kedy by prežitie štátu od nich záviselo.53  

Viac ako celkový výsledok tohto ostro sledovaného rozhodnu-

tia nás ale zaujíma, akú úlohu zohrala Martensova klauzula. Rozsudok 

samotný ju spomína v troch súvislostiach. Po prvé, referoval na ňu v sú-

vislosti s dvoma zásadnými princípmi humanitárneho práva – a to ochra-

nou civilistov a zákaze spôsobov a prostriedkov boja, ktoré kombatan-

tom spôsobujú zbytočné utrpenie – keď konštatoval, že vo vzťahu 

k tými princípom sa ukázala byť účinným nástrojom na zachytenie ra-

pídneho vývoja vojenských technológií.54  

Po druhé, súd spomenul klauzulu, keď posudzoval, či sa Do-

datkový protokol č. 1 k ženevským konvenciám vzťahuje aj na štáty, 

ktoré nie sú jeho signatármi. Konštatoval, že všetky štáty sú jeho obsa-

hom viazané, nakoľko ide iba o kodifikáciu dovtedy platného obyčajo-

vého práva, rovnako ako aj Martensova klauzula, ktorá je znovu potvr-

dená v čl. 1 ods. 1 Protokolu.55 

Napokon, súd Martensovu klauzulu spomenul pri výpočte 

právnych princípov, ktoré sa na daný prípad vzťahujú. Konštatoval, že 

nakoľko nie je pochýb o tom, že kontinuálne platí v oblasti medzinárod-

ného humanitárneho práva, sa vzťahuje aj na jadrové zbrane.56 Na tomto 

mieste musíme poznamenať, že viac ako púha konštatácia; že klauzula je 

v tomto prípade aplikovateľná, kde však súd nebol schopný povedať, 

                                                 
53  Tamže, par. par. 105.  
54  Tamže, par. 78.  
55  Tamže, par. 84. 
56  Tamže, par. 87.  
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aké sú jej dopady a aké prípadné povinnosti z nej pre štáty plynú; nás 

zaujíma konštatovanie o jej kontinuálnej existencii a nepochybne právnej 

povahe v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. Je to totiž pr-

výkrát, čo medzinárodný súd takto jasne potvrdil jej všeobecnú právnu 

relevanciu. 

Okrem toho sa na Martensovu klauzulu hojne odvoláva aj 

sudca Weeramantry vo svojom rozsiahlom disentom stanovisku.57 Na-

pokon dospel k záveru, že Martensova klauzula zakladá špecifický spô-

sob tvorby medzinárodného práva, rozdielny od obyčaje, ktorý je zalo-

žený hlavne na pretransformovaní pôvodne morálneho pravidla v pro-

cese jeho všeobecného uznania medzinárodným spoločenstvom v me-

dzinárodných zmluvách, obyčajovom práve alebo vyhláseniach štátov.58 

Podobne nachádza aj sudca Shahabuddeen, vo svojom disentnom stano-

visku,59 v Martensovej klauzule zdroj špeciálneho zdroja práva, založe-

ného na transformácii pôvodne morálnych pravidiel do princípov me-

dzinárodného humanitárneho práva.60 O Martensovej klauzule sa v ro-

vine reprodukcie niektorých argumentov z rozsudku zmieňujú aj sudco-

via Koroma61 a Schwebel62 vo svojich disentoch a sudca Ranjeva63 vo 

svojom separátnom názore.  

Zaujímavé stanoviská k Martensovej klauzule; z hľadiska posú-

denia otázky, či existuje medzi štátmi nejaké opinio iuris; prezentovali aj 

členské štáty OSN, ktoré v prípade intervenovali v rekordnom počte – 

                                                 
57  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of Judgements, Ad-

visory Opinions and Orders. Disending Opinion of Judge Weeramantry. In ICJ, 1996, 
s. 433-555. Dostupné na: <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7521.pdf> 

58  Tamže, s. 486-490. 
59  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of Judgements, Ad-

visory Opinions and Orders. Disending Opinion of Judge Shahabuddeen. In ICJ, 
1996, s. 375-428. Dostupné na: <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7519.pdf > 

60  Tamže, s. 405-411.  
61  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of Judgements, Ad-

visory Opinions and Orders. Disending Opinion of Judge Koroma. In ICJ, 1996, s. 
564-565. Dostupné na: <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7523.pdf> 

62  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of Judgements, Ad-
visory Opinions and Orders. Disending Opinion of Judge Schwebel. In ICJ, 1996, s. 
311. Dostupné na: <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7515.pdf> 

63  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of Judgements, Ad-
visory Opinions and Orders. Separate Opinion of Judge Ranjeva. In ICJ, 1996, s. 301. 
Dostupné na: <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7511.pdf > 
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písomné stanovisko podalo až 31 štátov.64 Na absolútne odmietavom 

konci spektra názorov stálo paradoxne Rusko – teda štát, ktorého diplo-

mat pred sto rokmi klauzulu skonštruoval. Podľa ich náhľadu sa medzi 

rokmi 1949-1977 podarilo dosiahnuť komplexnú kodifikáciu medziná-

rodného vojnového práva, preto Martensova klauzula, ktorá mala mať 

od svojho počiatku len dočasný charakter, sa týmto stala obsolentnou, 

čo platí špecificky vo vzťahu k jadrovým zbraniam.65 O niečo miernejšie 

stanovisko zastávali ďalšie dve „oficiálne“ nukleárne veľmoci – Veľká 

Británia a USA. Podľa názoru Veľkej Británie, z Martensovej klauzuly 

nemožno vyčítať ani legalitu ani ilegalitu použitia jadrových zbraní. Sa-

motná klauzula odkazuje na medzinárodné obyčajové právo, preto po-

kým toto nie je ustálené, nemožno z nej pre prípustnosť jadrových 

zbraní odvodiť nič.66 USA zasa súhlasili, že v prípade, ak chýba medzi-

národná zmluva, ktorá by záležitosť regulovala, tak platí medzinárodné 

obyčajové právo. Na strane druhej ale ostro odmietli, aby mala Marten-

sova klauzula schopnosť premeniť prevládajúcu verejnú mienku na zá-

väzné právo.67  

Na opačnom konci názorového spektra sa nachádzala Austrá-

lia,68 ktorá za kľúč k správnej interpretácii obsahu medzinárodného 

                                                 
64  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Written Statements. In ICJ [online]. 

Dostupné na:  <http://www.icj-cij.org/docket/in-
dex.php?p1=3&p2=4&k=e1&case=95&code=unan&p3=1> 

65  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Written Statements and 
Comments of the Russian Federation on the Issue of the Legality of the Threat or Use 
of Nuclear Weapons. Moscow 16 June 1995  In ICJ, s. 13. Dostupné na: 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/95/8796.pdf> Rusko však už ďalej nevysvet-
lilo, prečo dodatkové protokoly, najmä protokol č. 1, obsahovali výslovnú zmienku 
o Martensovej klauzule, a dokonca ju zakotvili priamo vo svojom normatívnom texte. 
Ruské stanovisko teda ide proti zneniu aj zmyslu č. 1 Dodatkového protokolu č. I.  

66  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Statement of the Gover-
nment of the United Kingdom. London 16 June 1995  In ICJ, par. 3.58. Dostupné na: 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/95/8802.pdf> 

67  Porovnaj: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Written Statement of the Go-
vernment of the United States. Washington D. C. 20 June 1995  In ICJ, s. 48. Do-
stupné na: <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/8700.pdf>  

68  Pre stanovisko Austrálie pozri: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Public 
sitting held on Monday 30 October 1995, at 10 a.m., at the Peace Palace In ICJ, s. 36-
57. Dostupné na: <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/5925.pdf> 
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práva považovala ľudské práva, ktoré dotvárajú „diktát verejného svedo-

mia“. Austrália v tomto zvolila vskutku inovatívny prístup, keď po vý-

počte medzinárodných zmlúv humanitárneho a environmentálneho 

práva, konštatovala, že 

„všetky tieto predpisy, bez ohľadu na to, či sa vzťahujú na jadrové zbrane 

alebo nie, poskytujú kumulatívny dôkaz o tom, že zbrane majúce takýto potenciálne 

katastrofálny dopad na životné prostredie, civilistov alebo civilné ciele, nie sú už na-

ďalej kompatibilné s diktátom verejnej morálky.“69 

Pre Austráliu a mnohé iné krajiny je teda „diktát verejnej mo-

rálky“ prameňom práva, ktorý je schopný vytvárať nové pravidlá medzi-

národného práva. 

Zhrnúc túto kapitolu konštatujeme, že Martensova klauzula pri 

riešení tohto prípadu skutočne rezonovala, tak medzi sudcami ako aj 

štátmi. Výsledkom je jej všeobecné uznanie ako záväznej súčasti medzi-

národného humanitárneho práva. Na strane druhej, hlasy, ktoré volali po 

uznaní „diktátu verejného svedomia“ ako aj „princípov humanity“ za ne-

závislý a samostatný prameň práva, schopný konštituovať pre štáty 

ďalšie povinnosti bez ohľadu na zmluvné právo alebo prax vyjadrenú 

v obyčajach, ostali nevyslyšané. V tejto fáze to považujeme za samo-

zrejmý výsledok súčasného rozloženia síl v medzinárodnom spoločen-

stve, čo však neznamená, že tu neexistuje potenciál zmeny.      

 

Záver 

Zo stručného prehľadu vývoja Martensovej klauzuly, ktorý sme 

priniesli v tomto článku, je jasné, že napriek svojej „lingvistickej konštan-

tnosti“ prešlo jej vnímanie počas vyše sto rokov jej platnosti zásadnými 

zmenami. Pri svojom vzniku bola samotnými tvorcami vnímaná ako dip-

lomatické východisko zo zaseknutých rokovaní, pričom sa jej nepripiso-

val väčší význam. Zásadný obrat nastal po II. svetovej vojne, kedy súdy 

objavili jej hlbší zmysel a čiastočne, vo výkladovej rovine, modifikovali 

jej obsah. Od tohto momentu pozorujeme jej stúpajúcu relevanciu a po-

pularitu teórií, ktoré jej pripisujú od ostatných prameňov medzinárod-

ného práva nezávislú kreačnú normativitu.  

                                                 
69  Tamže, s. 48. 
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 Možno skutočne stojíme na prahu veku, kedy jedinými aktérmi 

na poli tvorby medzinárodného práva nebudú štáty, poprípade veľké me-

dzinárodné organizácie, ale stanú sa nimi aj jednotlivci, ktorí silou verej-

nej mienky, teda „diktátom verejného svedomia“, budú tvoriť a modifi-

kovať medzinárodné právo. Momentálne sa tento scenár javí aj nám 

v povedzme utopickej rovine. Denne sme svedkami malých ohľadov 

medzinárodného spoločenstva na názory verejnosti a požiadavky mo-

rálky. Na druhej strane si ale nemôžeme nevšimnúť, že niektoré štáty 

berú značný zreteľ na verejnú mienku, ktorá v určitom zmysle obme-

dzuje ich vojenskú akcieschopnosť ešte väčšmi, ako to robí samotné me-

dzinárodné právo. Či tak činia z pragmatických dôvodov, alebo z vnú-

torného presvedčenia, necháme na posúdenie čitateľa. Nám sa však javí 

situácia tak, že na „diktáte verejného svedomia“ a „zákonoch humanity“ 

záleží čoraz viac. 
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CHEMICKÉ ZBRANE V MEDZINÁRODNOM 
PRÁVE 

 

Martin Magdolen – Adam Máčaj – Ivan Ľuba 

 

Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá problematikou používania chemických 
zbraní v ozbrojených konfliktoch, vplyvom používania chemických zbraní na vý-
voj medzinárodného práva verejného a vývojom medzinárodnej právnej úpravy 
a medzinárodnej spolupráce s cieľom regulovať používanie chemických zbraní. 
Vo všeobecnosti je v procese vývoja ius in bello chemická vojna zväčša vnímaná 
ako neželaný prostriedok zakázaný za každých okolností, čomu zodpovedajú 
snahy medzinárodných spoločenstiev o zákaz takéhoto vedenia vojny. Ako však 
z príspevku vyplýva, napriek hore uvedenému zostávajú chemické zbrane nielen 
zložkou výzbroje svetových veľmocí, ale často sú svojvoľne nasadzované priamo 
v boji, napriek tomu, že právny poriadok ich použitie nepripúšťal. Aj na priebehu 
dnešných vojenských konfliktov je možno pozorovať evidentný rozpor medzi 
skutkovým a želaným právnym stavom v oblasti zákazu používania chemických 
zbraní. 
Kľúčové slová: medzinárodné právo verejné, právo ozbrojeného konfliktu, ius 
in bello, chemické zbrane, chemická vojna 
 
Abstract: This paper deals with the issue of deployment of chemical weapons in 
armed conflicts, influence of such deployment on the public international law 
and development of international legal instruments and international coopera-
tion purporting to regulate usage of chemical weapons. Chemical warfare is in 
general perceived as unacceptable measure prohibited under any circumstances, 
and attempts of international communities to prohibit such warfare correspond 
with this perception throughout the history of ius in bello. From this paper we 
can, however, come to a conclusion, that despite aforementioned legal status, 
chemical weapons are nowadays nowadays not only part of weaponry of world´s 
leading military powers, but are also arbitrarily deployed in combat, despite legal 
order not allowing their usage. Even in the course of contemporary conflicts, 
incoherence between legal regulation and factual circumstances of armed con-
flicts can be easily perceived in the area of prohibition of chemical weapons. 
Keywords: public international law, law of armed conflicts, ius in bello, chemical 
weapons, chemical warfare 
 

1. Chemické zbrane a ich miesto vo vedení vojny 

Chemické zbrane sa v súčasnosti chápu spolu s jadrovými, bio-

logickými a rádiologickými zbraňami ako zbrane hromadného ničenia. 
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Tento termín sa používa na označenie viacerých druhov zbraní, pre ktoré 

je charakteristický predovšetkým ich ničivý potenciál s nerozlišujúcimi 

účinkami, najmä voči civilistom.1 Z tohto dôvodu predstavuje ich pou-

žitie veľké bezpečnostné riziko, či už v čase vojny alebo mimo neho.  

Chápanie chemickej zbrane2 v zmysle modernej medzinárod-

noprávnej úpravy3 umožňuje pod používanie chemických zbraní subsu-

movať aj bojové nasadenia týchto látok v časoch, kedy mnohé dnešné 

konvencie týkajúce sa vedenia ozbrojeného konfliktu neboli v medziná-

rodnom práve platné. Ich použitie bolo však v tých časoch primálo roz-

šírené na to, aby medzinárodné právo venovalo zákazu týchto látok vý-

raznejšiu pozornosť. Právne úpravy vedenia vojny prostredníctvom che-

mických zbraní zaujali svoje miesto v medzinárodnom práve až koncom 

devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia.4  

Postoj tvorcov medzinárodnoprávnych noriem však od začiat-

kov týchto úprav smeroval k zákazu chemických zbraní a s postupom 

času konvencie upravovali skôr rozsah zákazu na narastajúci počet ne-

žiaducich látok a spôsoby ich použitia, než obsah povinností signatárov 

týchto zmlúv. Tie boli zamerané už od ich vzniku prioritne na úplný zá-

kaz používania či výroby chemických zbraní, ako aj zneškodnenie ich 

existujúcich zásob.  

Cieľom príspevku je opísať vývoj a postavenie chemických 

zbraní v ozbrojených konfliktoch, zhodnotiť vývoj medzinárodnopráv-

nej úpravy používania chemických zbraní a analyzovať vzťah najznámej-

ších prípadov použitia týchto zbraní voči normám zaväzujúcim ich pou-

žívateľov v tom čase.  

                                                 
1  VRŠANSKÝ, Peter - VALUCH, Jozef et al. Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť. 

Bratislava : EUROKÓDEX, 2013. s. 494. 
2  Chemická zbraň (bojová chemická látka) je zbraň, ktorá cieľ zasiahne anorganickými 

či organickými zlúčeninami, ktoré pôsobia na organizmus škodlivo, dráždivo alebo 
toxicky. Mechanizmus pôsobenia je rôzny, od cieleného poškodzovania určitých častí 
tela (ako je napr. blokácia enzýmov vo výbežkoch neurónov pri použití nervovo para-
lytických látok) až po pôsobenie systémové (látka je toxická pre celé telo, napr. yperit). 

3  Súčasným právnym rámcom pre definíciu chemickej zbrane je Dohovor o zákaze vý-
voja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení z roku 1993. 

4  Petrohradská deklarácia z roku 1868, Bruselská deklarácia z roku 1874, Medzinárodná 
mierová konferencia v Haagu z roku 1899 a z roku 1907, Ženevský protokol z roku 
1925. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbra%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A1_slou%C4%8Denina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A1_slou%C4%8Denina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A1_slou%C4%8Denina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
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2. Historický vývoj používania chemických zbraní 

Začiatky používania prvých foriem chemických zbraní siahajú 

už do čias praveku, aj  keď v tomto období nemožno ešte hovoriť o 

používaní  otravných chemických látok. Spočiatku v tomto čase možno 

za chemické zbrane považovať namáčanie hrotov zbraní do jedu získa-

ného z prírody a živočíchov, či primitívne vrhanie včelích úľov na proti-

vníka.5 Neskôr v staroveku sa objavujú zmienky o trávení nepriateľov. 

Tieto informácie sa nachádzajú v mytologických textoch Sumerov, Che-

titov, Grékov dokonca aj v starovekých textoch Indie. Popisovali ako 

otráviť vodu, jedovatý dym ako aj rôzne zmesi ktoré vedeli vyradiť ne-

priateľa z boja.6 Zo začiatku nášho letopočtu je dochovaná informácia o 

použití „dušu požierajúcej“ hmly, ktorá bola údajne vytvorená pomocou 

chemického prvku arzénu.7 Prvý historický záznam o použití dusivých 

plynov pochádza od gréckeho dejepisca Tukydida.  

Sparťania použili pri obliehaní mesta Plataje zmes dymu tvore-

ného zo smoly a síry.8 Grécky oheň môžeme tiež zaradiť medzi prvé 

chemické zbrane, avšak o tejto zbrani nie je zachovaný dostatok infor-

mácií. Ďalší príklad je použitie síry na výrobu jedovatého dymu, ktorý 

bol použitý Peržanmi proti rímskym jednotkám v pevnosti Doura Euro-

pos.9  

V stredoveku sa využívali najmä zdochnuté zvieratá, výkaly a 

iné zdroje zápachu a ochorení na oslabenie nepriateľovej bojaschop-

nosti. 

Používaniu chemických látok pre vojenské účely sa venovali aj 

ľudia ako Leonardo da Vinci, ktorý taktiež chcel využívať arzénový dym, 

ďalej alchymista J. R. Glauber a napokon známy filozof G.W. Leibniz, 

                                                 
5  UCHYTIL, Bedřich. Bojové chemické látky – historie ve starověku, odzbrojovací ak-

tivity, zapojení IOO LB do úmluvy o zákazu chemických zbraní. In The science for popu-
lation protection, zvláštní vydání, Lázně Bohdaneč : Institut ochrany obyvatelstva, 2012, s. 
167. Dostupné na internete, URL: http://www.upce.cz/fes/urbv/akce-a-zajima-
vosti/archiv-konferenci/krm/2012/krm2012.pdf (navštívené dňa 30.08.2016) 

6  Tamže, s. 167-168. 
7  Tamže. 
8  Tamže. 
9  Tamže. 
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ktorý popisuje vo svojom diele „Gedanken zur deutschen Kriegsver-

fassung“ používanie „smrdiacich hrncov“, ktoré boli využité aj v 30 roč-

nej vojne.10 

K oslepovaniu protivníkov sa používalo napr. pálené vápno, 

vzhľadom k jeho účinkom na očnú sliznicu. Takýto postup využil aj Filip 

z Albiny v boji proti francúzskemu loďstvu niekedy medzi rokmi 1251 – 

1294 po Kristovi. Možnosť zaradenia silnejších jedov a otravných látok 

prišlo až za čias napoleonských vojen. Do granátov sa mal plniť kyano-

vodík, aj namiesto bodákov mali byť štetky s koncom otráveným pro-

stredníctvom kyanovodíku. Tieto návrhy však neboli použité v priamom 

boji.11 Vynálezom francúzskeho lekárnika Lefortiera bol dusivý a zápalný 

granát, ktorý bol aj úspešne otestovaný avšak tento návrh nakoniec tak-

tiež nebol zúžitkovaný. Dochované je, že anglická armáda použila v bitke 

o Sevastopol  v roku 1855 proti Rusom otravný dym, ktorý vznikal spa-

ľovaním disulfidu uhlíku.12  

S príchodom 20. storočia sa výrazne zvýšil problém používania 

chemických zbraní. Počas prvej svetovej vojny boli chemické zbrane sú-

časťou bojov. Francúzi použili ako prvý slzný plyn xylyl bromid. Nemci 

následne pri meste Ypres zaútočili yperitom. Ďalej sa používal chlór, fos-

gén, kyanovodík, chloropikrín a ďalšie.13  

  Počas druhej svetovej vojny boli chemické zbrane aj vďaka Že-

nevskému protokolu zo 17.júna 1925 používané menej. V Európe sa po-

užívali ojedinele, údajne napríklad pri dobýjaní Krymu Wehrmachtom.14 

Do povedomia opäť vstúpili po vojne vo Vietname kedy v spoločnosti 

rezonoval problém agenta Orange.15 Dnes sa chemické zbrane spomí-

najú hlavne v súvislosti s rizikom, ktorým by mohli byť v prípade ich 

použitia rôznymi teroristickými skupinami. Vybrané prípady použitia 

                                                 
10  Tamže. 
11  Tamže, s. 169. 
12  Tamže. 
13  KUBÁNEK, Vladimír. Histórie chemického vojska – Vydáno k příležitosti ustanovení Dne 

chemického vojska Armády České republiky, Brno : Vydané na vlastné náklady autora, 2009. 
s. 7.  

14  UCHYTIL, ref. 5, s. 171. 
15  Viď nižšie, časť 5.3. 
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moderných chemických zbraní v 20. storočí podrobnejšie rozoberieme v 

nasledujúcich kapitolách. 

  

3. Vývoj právnych úprav používania chemických zbraní 

Začiatok snahy o likvidáciu chemických zbraní je možné hľadať už v 17. 

storočí, keď historicky pravdepodobne najstarší dokument, ktorý bol 

dvojstrannou dohodou medzi Francúzskom a Svätou ríšou rímskou ná-

roda nemeckého (dnešné Nemecko) z roku 1675 uvádza, že je zakázané 

akékoľvek použitie jedov, napr. pri otrave  studní, potravín alebo 

zbraní.16  

Ďalší dokument, ktorým je Petrohradská deklarácia z roku 1868 

hovorí o tom, že cieľ vojny má byť oslabenie protivníka ale tento cieľ je 

prekročený ak sa použijú zbrane, ktoré zbytočne zvyšujú utrpenie ľudí 

už vyradených z boja a následne ich dôsledkom je takmer určitá smrť.17  

Na petrohradskú deklaráciu nadväzuje Bruselská deklarácia z roku 1874, 

ktorá zakazuje boj plynom a otravnými látkami. Na jej základe sa v článku 

12 zakazuje:  

- Používanie jedov a otrávených látok;  

- Používanie zbraní alebo látok, ktoré by mohli zbytočne spôso-

biť útrapy bojujúcim stranám;   

Bruselská deklarácia o zákonoch a spôsoboch vedenia vojny 

prijatá na konferencii v roku 1874 nadväzovala na Petrohradskú deklará-

ciu, avšak nebola ratifikovaná a stala sa iba predlohou pre nasledujúce 

dohovory.  

  

Prvá medzinárodná mierová konferencia v Haagu v roku 1899 prijala 

Dohovor, týkajúci sa vedenia pozemnej vojny. Druhá medzinárodná 

mierová konferencia v Haagu z roku 1907 predĺžila platnosť predchá-

dzajúcej konvencie a odsúdila používanie striel, ktorých jediným cieľom 

je šírenie dusivých alebo iných otravných plynov.18  

                                                 
16  UCHYTIL, ref. 5, s. 170. 
17  Tamže. 
18  Tamže. 
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V roku 1919 bol v mierovej zmluve s Nemeckom podpísanej 

vo Versailles zakotvený zákaz použitia dusivých, jedovatých a ostatných 

plynov, vzhľadom na následky ich používania z prvej svetovej vojny.19  

Najdôležitejším dokumentom tohto medzivojnového obdobia bol Pro-

tokol o zákaze vojnového použitia dusivých, jedovatých a iných plynov 

a bakteriologických metód vedenia vojny zo 17.júna 1925 a to tzv. Žene-

vský protokol. Protokol podpísalo 38 štátov a k roku 1989 sa jeho 

účastníkmi stalo 115 štátov.20 

Ženevský protokol sa stal široko uznávanou normou medziná-

rodného práva a väčšina štátov sveta dodržovala jeho záväzky. Protokol 

ale presne nedefinuje  predmet zákazu ani neobsahuje žiadne opatrenie 

k zničeniu chemických zbraní. Avšak najmä vďaka nemu neboli až na 

ojedinelé prípady v 2. svetovej vojne v Európe používané chemické 

zbrane.  

Neskôr vojna vo Vietname znova upriamila pozornosť na 

problém chemického ozbrojovania štátov a potreby kontrolovať ho. Od 

roku 1968 bola táto problematika v rámci medzinárodného spoločenstva 

viac krát pojednávaná. Dohovor o zákaze, vývoji, výrobe a hromadení 

zásob toxických a bakteriologických zbraní a o ich zničení bol podpísaný 

v Londýne, Moskve, Washingtone 10.apríla 1972 a vstúpil do platnosti 

26.marca 1975. Pozornosť sa následne sústredila na Dohovor o všeo-

becnom zákaze chemických zbraní. Rokovania sa posunuli až Návrhom 

na ucelený zákaz chemických zbraní, ktorý predložil ZSSR na Valnom 

Zhromaždení  OSN v New Yorku (v roku 1982) a následne návrhom 

Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ktoré predložilo USA 18. apríla 

1984. Následne bol vytvorený Výbor pre zákaz chemických zbraní.  

V dňoch 7. – 11.januára 1989 sa uskutočnila v Paríži medziná-

rodná konferencia, ktorá zohrala dôležitú úlohu v dosiahnutí úplného 

zákazu chemických zbraní. Bola zvolaná z iniciatívy francúzskej vlády a 

                                                 
19  KUBÁNEK, ref. 12, s. 11 
20  UCHYTIL, ref. 5, s. 171. 
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zameraná na otázky Ženevského protokolu a vtedy prebiehajúceho jed-

nania o zákaze chemických zbraní. Zúčastnilo sa jej 149 štátov vrátane 

signatárov Protokolu z roku 1925.21  

 Na tejto konferencii zaznela výzva pre všetky štáty aby sa pri-

dali k Protokolu.  Jednanie na Konferencií o odzbrojení  a o zákaze che-

mických zbraní v Ženeve sa skončilo vypracovaním textu Dohovoru o 

zákaze chemických zbraní a o ich likvidácií. Text Dohovoru sa podarilo 

dokončiť 6. augusta 1992 a Plenárnym zasadnutím v tom istom roku bol 

následne schválený.   

Dňa 13. januára 1993 bol v Paríži otvorený na podpis Dohovor 

o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o 

ich zničení. Za Slovenskú republiku bol dohovor podpísaný 14. januára 

1993. Dohovor u nás nadobudol platnosť 29. apríla 1997.22 Nasledujúca 

právna úprava zo dňa 1. apríla 1998 doplnila zásady Dohovoru.23  

Každý členský štát je povinný implementovať Dohovor do svojej legis-

latívy a zároveň vytvoriť národný orgán, ktorý bude kontrolovať dodr-

žiavanie Dohovoru na svojom území. V podmienkach Slovenskej repub-

liky plní túto funkciu Ministerstvo hospodárstva SR.  

  

4. Súčasná právna úprava používania chemických zbraní 

Ak chceme definovať súčasný právny stav použitia chemických 

zbraní vo vojne, musíme ako prvé nahliadnuť do Dohovoru o zákaze 

vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení 

(anglické znenie: Convention on the Prohibition of the Development, Production, 

Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction), ktorý bol 

otvorený na podpis 13. januára 1993 v Paríži. Cieľom dohovoru je čo 

najviac sa priblížiť k úplnému odzbrojeniu zákazom a odstránením che-

mických zbraní. Tento dokument je platný v súčinnosti so Ženevským 

protokolom z roku 1925 a Dohovorom o biologických zbraniach z roku 

                                                 
21  Tamže s. 173. 
22  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 276/1997 Z. z. 

o uzavretí Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických 
zbraní a o ich zničení. 

23  Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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1972, pričom potvrdzuje zásady prijaté v týchto dokumentoch a je zá-

väzný v plnom rozsahu aj pre Slovenskú republiku na základe ratifikácie 

ČSR, následne ČSSR a na základe recepčnej klauzuly Ústavy SR sa stala 

aj súčasťou slovenského právneho poriadku. 

  

4.1 Obsah povinností zmluvných štátov 

Každý zmluvný štát sa po prijatí Dohovoru zaväzuje, že nebude vyvíjať, 

vyrábať, získavať, hromadiť a skladovať alebo akokoľvek niekomu po-

skytovať, používať, ani participovať, podporovať a pomáhať inému 

štátu pri akejkoľvek činnosti spojenej s chemickými zbraňami a to nikdy, 

za žiadnych okolností. Každý zmluvný štát je povinný zničiť všetky che-

mické zbrane a objekty na ich výrobu, ktoré vlastní, má pod správou, 

nachádzajú sa v jeho jurisdikcií alebo na území iného štátu, v medziach 

a postupoch dohovoru. Zároveň sa zaväzuje nepoužívať chemické 

zbrane ako prostriedok určené na potláčanie nepokojov a spôsob vede-

nia vojny.24  

  

4.2 Definícia chemickej zbrane podľa Dohovoru 

Dohovor definuje chemické zbrane ako:  

- toxické chemické látky a ich prekurzory s výnimkou tých prípa-

dov, keď sú určené na účely nezakázané týmto dohovorom, ak 

sú ich druhy a množstvá v súlade s týmito účelmi;  

- muníciu a zariadenia špecificky určené na usmrtenie alebo iné 

poškodenie zdravia prostredníctvom toxických vlastností to-

xických chemických látok uvedených pod písmenom a), ktoré 

sa uvoľňujú v dôsledku použitia tejto munície a zariadení;  

- akékoľvek vybavenie špecificky určené na bezprostredné pou-

žitie v spojení s použitím munície a zariadení uvedených pod 

písmenom b);25  

                                                 
24  UNITED NATIONS CENTRE FOR DISARMAMENT AFFAIRS. The Chemical 

Weapons Convention with Selective Index. New York : United Nations, 1994. s. 3. 
25  Tamže s. 4. 
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pričom toxickú chemickú látku uvádza ako chemickú látku, ktorá môže 

prostredníctvom svojho chemického pôsobenia na životné procesy za-

príčiniť smrť, dočasnú nevládnosť alebo trvalé následky ľuďom alebo 

zvieratám. Patria sem všetky chemické látky bez ohľadu na ich pôvod či 

spôsob výroby a bez ohľadu na to, či sa nachádzajú vo vojenských ob-

jektoch, v munícii či iných miestach.28  

Prekurzor je definovaný ako akýkoľvek chemický reaktant, 

ktorý sa ľubovoľným spôsobom podieľa na ktoromkoľvek štádiu výroby 

toxickej chemickej látky.  

Ustanovenia článku IV a podrobné postupy jeho realizácie sa vzťahujú 

na všetky chemické zbrane, ktoré zmluvný štát vlastní alebo má v držbe, 

alebo ktoré sú umiestnené na ktoromkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou 

alebo kontrolou, s výnimkou starých chemických zbraní a zanechaných 

chemických zbraní.26  

 Smernica pre zoznamy chemických látok rozdeľuje chemické 

látky do 3 zoznamov:  

V prvom Zozname sú uvedené chemické látky vyrobené a vyvíjané ako 

chemická zbraň a chemická látka predstavujúca riziko, ktoré je v rozpore 

s obsahom a cieľmi Dohovoru, pričom má malý alebo žiadny význam v 

použití na účely nezakázané týmto dohovorom. Pod túto kategóriu spa-

dajú jedny z najnebezpečnejších chemických zbraní, ako napríklad yperit, 

sarín alebo ricín.  

V Zozname 2 sú zaradené chemické látky disponujúce smrtia-

cou alebo  paralyzujúcou toxicitou, ako aj inými vlastnosťami umožňu-

júcimi použiteľnosť chemickej látky ako chemickej zbrane alebo použi-

teľnosť chemickej látky ako prekurzora vo výrobe chemických zbraní, 

pričom sa nevyrába vo veľkých komerčných množstvách na účely neza-

kázané Dohovorom. Na rozdiel od látok uvedených v Zozname 1 sú 

teda tieto látky v obmedzenom množstve komerčne využívané, ako na-

príklad amitón alebo perfluórizobutén.  

Smernica pre zoznam 3 uvádza chemickú látku, ktorá bola vy-

rábaná, skladovaná alebo používaná ako chemická zbraň a predstavujúca 

riziko pre obsah a ciele dohovoru, pričom sa môže vyrábať vo veľkých 

                                                 
26  Tamže s. 11. 
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komerčných množstvách na účely nezakázané týmto dohovorom.27 V 

tomto prípade ide napríklad o fosgén, využívaný na syntézu polyuretánu.  

Dohovor ustanovuje na základe Verifikačnej prílohy a určených postu-

pov zničenie chemických zbraní vo vyššie uvedenom odseku všetkými 

zmluvnými štátmi so začiatkom najneskôr 2 roky po nadobudnutí plat-

nosti pre daný zmluvný štát s dokončením najneskôr 10 rokov od nado-

budnutia platnosti dohovoru na vlastné náklady.  

  

4.3 Orgány dohľadu nad dodržiavaním ustanovení Dohovoru 

Dohovorom o chemických zbraniach sa zároveň zriaďuje orga-

nizácia so sídlom v Haagu, ktorej členom sa automatický stáva každý 

zmluvný štát bez možnosti zbavenia členstva v Organizácií. Za orgány 

Organizácie sa ustanovujú tieto: Konferencia zmluvných štátov, Vý-

konná rada a Technický sekretariát.   

Konferencia zmluvných štátov je hlavným orgánom Organizá-

cie, ktorej úlohou je posudzovať všetky otázky, témy alebo problémy 

ohľadom chemických zbraní. Jej úlohou je dozerať na uplatňovanie do-

hovoru a prijímanie opatrení na podporu realizácie cieľa tohto doho-

voru, zároveň vyhodnocuje dodržiavanie dohovoru. Medzi ďalšie právo-

moci Konferencie patrí kontrola činností Výkonnej rady a Technického 

sekretariátu, schvaľuje správu, program a rozpočet Organizácie, rozho-

duje o výške finančných príspevkov, vymenúva generálneho riaditeľa  

Technického sekretariátu, volí členov Výkonnej rady a kreuje pomocné 

orgány. 

Výkonná rada je výkonným orgánom Organizácie. Rada pri-

spieva k efektívnej realizácií a dodržiavaniu tohto dohovoru, zodpovedá 

za Konferenciu, dohliada na výkon Technického sekretariátu, pomáha 

pri konzultácií a spolupráci medzi zmluvnými štátmi, predkladá a postu-

puje Konferencii návrh programu a rozpočtu Organizácie. V mimoriad-

nych okolnostiach môže požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadania 

Konferencie.   

                                                 
27  Tamže s. 48-49. 
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Technický sekretariát poskytuje administratívnu a technickú 

pomoc všetkým orgánom Organizácie, zhotovuje a predkladá návrh roz-

počtu, programu a návrh správy Organizácie. Spravuje Inšpektorát, ktorý 

je jeho útvarom.  

Podľa Rímskej zmluvy Medzinárodného trestného tribunálu z 

roku 1998 do pôsobnosti Medzinárodného trestného tribunálu patrí aj 

prejednávanie, stíhanie, vyšetrovanie, potrestanie fyzických osôb, ktoré 

svojím konaním, aj v prípade použitia chemických zbraní, naplnili skut-

kovú podstatu genocídy, vojnového zločinu, zločinu proti ľudskosti, či 

zločinu agresie.28 Túto činnosť podľa článku 86 vykonáva Medzinárodný 

trestný tribunál v kooperácií so štátmi, ktoré pristúpili k tejto medziná-

rodnej zmluve. 

  

5. Analýza vybraných prípadov použitia moderných che-

mických zbraní 

 

5.1 Plynový útok v druhej bitke pri Ypres 

K prvému masovému nasadeniu chemických zbraní vo prvej 

svetovej vojne došlo 22. apríla 1915 v Belgicku severne od mesta Ypres, 

kde bol použitý chlór ako súčasť nemeckého plánu zaútočiť na armády 

Dohody z ľavého krídla. Tento prípad je väčšinou zmieňovaný ako prvé 

použitie smrtiacej chemikálie na západnom fronte, hoci látky na oslabe-

nie nepriateľa alebo paralýzu sa používali aj predtým. Útok metódou po-

užitia nekonvenčnej zbrane v spojení s následnou ofenzívou na približne 

ôsmich kilometroch frontu usmrtil alebo vyradil z boja takmer celé dve 

divízie vojakov pochádzajúcich z francúzskych kolónií. Hlavne moment 

prekvapenia poskytol nemeckým jednotkám taktickú výhodu a  v proti-

klade s inými bitkami vojny obrancovia utrpeli zhruba dvojnásobok strát 

v porovnaní s útočníkmi.29 Napriek tomu použitie chlóru, ktorý vietor 

zaniesol na zákopy jednotiek Dohody, neposkytlo trvalú výhodu a Cen-

                                                 
28  INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. Elements of War Crimes 

under the Rome Statute of the International Criminal Court, Sources and Commentary. Cambridge 
: Cambridge University Press, 2003, s. 286. 

29  HART, Lidell. Historie první světové války. Brno : JOTA, 2007. s. 194. 
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trálne mocnosti moment prekvapenia adekvátne nevyužili a ani po me-

siaci ťažkých bojov nedosiahli mesto Ypres. Napriek neistým výsledkom 

obe strany bojové plyny vo vojne opätovne používali v nasledovných 

bojových operáciách, najčastejšie chlór, fosgén a yperit. Počas vojny che-

mické zbrane zabili podľa odhadov okolo 90 000 osôb a zasiahli najme-

nej milión ďalších, ktorým spôsobili akútne aj dlhotrvajúce zdravotné 

problémy.30  

Z právneho hľadiska sa právo medzinárodného ozbrojeného 

konfliktu v dobách prvej svetovej vojny riadilo Haagskou konvenciou o 

zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny z roku 1907, ktoré vo veľkej 

miere prevzali platnú právnu úpravu z roku 1899. V článku 23 (a) kon-

vencia explicitne zakazuje nasadzovanie jedu a otrávených zbraní v kon-

flikte.31  

Aj keď znenie konvencie bližšie nevymedzuje tieto pojmy, následky pô-

sobenia chlóru na ľudský organizmus, zahŕňajúce poškodenie pľúc, za-

dusenie a oslepenie umožňujú subsumovať útok chlórom pod použitie 

jedu ako zbrane. V takom prípade Nemecké cisárstvo spáchalo pri Ypres 

vojnový zločin porušením Haagskych konvencií. Neboli však podnik-

nuté kroky na vyvodenie právnej zodpovednosti ani na pôde medziná-

rodných inštitúcií nebolo nemecký útok chlórom napadnutý. Poškodené 

štáty pritom mali možnosť Nemecko napadnúť napríklad na Stálom roz-

hodcovskom súde, založenom v roku 1899 Haagskymi konvenciami ako 

jeden z najstarších súdov s právomocou arbitrov rozhodovať o riešení 

medzinárodných sporov, ktorý je dodnes aktívny. Nakoľko však štáty 

tieto kroky doteraz nepodnikli, ani na pôde neskôr zriadeného Medziná-

rodného trestného tribunálu, je možné hovoriť o mlčky strpenom voj-

novom zločine. Pravdepodobným dôvodom je, že hoci Nemecké cisár-

stvo začalo ako prvé používať bojové plyny, ostatné štáty počas vojny 

                                                 
30  FITZGERALD, Gerald J. Chemical Warfare and Medical Response During World 

War I. In American Journal of Public Health, 98, 2008. Dostupné na internete, URL: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2376985/ (navštívené dňa 
14.04.2016). 

31  Dodatok ku IV. Haagskemu dohovoru o dodržiavaní zákonov a obyčajov vojny z roku 
1907, článok 23a. Dostupné na internete, URL: https://www.icrc.org/ap-
plic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp ?action=openDocument&documen-
tId=61CDD9E446504870 C12563CD00516768 (navštívené dňa 14.04.2016). 
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taktiku opätovne prebrali a prípadné domáhanie sa zodpovednosti by 

zrejme vyvolalo nepriaznivé konzekvencie voči všetkým štátom porušu-

júcim Haagske konvencie. Práve toto obojstranné porušovanie viedlo ku 

prijatiu ďalších úprav v priebehu dvadsiateho storočia k zefektívneniu 

celého systému regulácie chemických zbraní.32  

  

5.2 Chemické zbrane v druhej taliansko-etiópskej vojne 

V roku 1935 fašistický režim v Taliansku využil Etiópiu, vtedy 

jeden z mála nezávislých afrických štátov, na posilnenie svojho vplyvu v 

afrických kolóniách a okupoval jeden z posledných nezávislých afrických 

štátov za tichého súhlasu ďalších koloniálnych veľmocí.33 Za zámienku 

použili pohraničný incident Etiópie s Talianskym Somálskom, ozbrojenú 

zrážku pri pevnosti Wal Wal.34 K vopred jasnému výsledku vojny a ví-

ťazstvu Talianska nad slabšími etiópskymi silami prispel aj fakt, že talian-

ske vojská sa pri invázií neštítili použitia chemických zbraní, hlavne fos-

génu, yperitu a slzného plynu. Napriek viacerým návrhom medzinárod-

ných sankcií boli tieto nedôsledne uplatňované, napríklad zo strany Fran-

cúzska a Británie neboli obmedzené dodávky ocele, uhlia a ďalších kľú-

čových surovín importovaných do Talianska.35 

Aj v dôsledku laxných protestov Spoločnosti národov a člen-

ských štátov, vrátane odporu etiópskeho cisára na pôde Spoločnosti ná-

rodov, ktorému sa nevenovala výrazná pozornosť, bola teda Etiópia ile-

gálne dobytá a okupovaná talianskymi silami, nakoľko Taliansko sa malo 

na základe členstva v Spoločnosti národov vyvarovať vojny ako riešenia 

                                                 
32  VRŠANSKÝ - VALUCH, ref. 1, s. 500. 
33  HRBEK, Ivan et. al. Dějiny Afriky. Kniha druhá. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1966, 

s. 369. 
34  PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 346-

347. 
35  HENKIN, Louis - CRAWFORD PUGH, Richard et al. International Law. Cases and 

Materials. St. Paul : West Publishing Co., 1993, s. 878. 
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nezhôd36 a takáto okupácia suverénneho a nezávislého štátu teda nebola 

v súlade s medzinárodným právom.37 

Okrem použitia chemických zbraní, zakázaného Ženevským 

protokolom, Taliansko zaútočilo plynom aj na nemocnicu a civilné oby-

vateľstvo. Prítomnosť bojových plynov v regióne potvrdilo okrem Čer-

veného kríža, na ktorého zariadenia boli priamo použité, aj množstvo 

nezávislých vojenských spravodajcov.38 Použitie yperitu odôvodnilo Ta-

liansko ako potlačenie vojnových trestných činov, keďže etiópske jed-

notky používali trieštivú muníciu, ktorá bola zakázaná od roku 1899 Ha-

agskymi konvenciami.  

Ženevský protokol z roku 1925 zakazoval akékoľvek používa-

nie dusivých, jedovatých alebo ďalších podobných látok, Taliansko ho 

však ratifikovalo s výhradou, podľa ktorej protokolom nebolo viazané v 

prípade, že bude používať chemické zbrane ako odpoveď na vojnové 

zločiny.39 Z tohto hľadiska Taliansko neporušilo Ženevský protokol po 

právnej stránke, ale humánnosť tohto použitia bola otázna. Podľa článku 

23 (e) Haagskych konvencií z roku 1907, platných už v čase vyššie spo-

menutého útoku pri Ypres, bolo okrem jedov a otrávených zbraní totiž 

zakázané aj používanie takých zbraní či materiálov, ktoré by spôsobovali 

zbytočné utrpenie. Nakoľko talianska armáda bola nad etiópskou vo vý-

raznej technologickej prevahe a ohrozenie operácie bolo nepravdepo-

dobné, je na zváženie, či bolo potrebné použiť za iných okolností zaká-

zaný prostriedok vedenia vojny.  

  

5.3 „Agent Orange“ použitý USA vo Vietname 

Pod označením Agent Orange sa myslí zmes herbicídov, de-

foliant širokospektrálne používaný americkou armádou vo Vietnamskej 

vojne na odlesňovanie nepriateľského územia behom šesťdesiatych a za-

                                                 
36  GRIP, Lina - HART, John. The use of chemical weapons in the 1935-36 Italo-Ethiopian War. 

Štokholm : Stockholm International Peace Research Institute. 2009. Dostupné na in-
ternete, URL: http://www.sipri.org/research/disarmament/chemica/publica-
tions/ethiopiapaper (navštívené dňa 14.04.2016) 

37  HENKIN - CRAWFORD PUGH, ref. 35, s. 878. 
38  Dějiny světa 9. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1967. s. 324. 
39  GRIP - HART, ref. 36. 
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čiatkom sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Zároveň sa použí-

vali na ničenie úrody pod zámienkou, že slúži na zásobovanie vietnam-

ského partizánskeho odboja. Na rozdiel od väčšiny chemických zbraní 

primárnym účelom teda nebolo vyradenie jednotiek z boja, ale taktické 

zničenie životného prostredia, ktoré partizánom v spojení so znalosťou 

domáceho prostredia poskytovalo výhodu nad armádou Spojených štá-

tov.  

Napriek tomu boli popri životnom prostredí značne zasiahnutí 

ľudia, civilné obyvateľstvo aj ozbrojené sily. Medzi obyvateľstvom vy-

staveným "Agentu" sa vyskytli viaceré, často chronické ochorenia: sva-

lová dysfunkcia, poškodenie pokožky, porucha centrálneho nervového 

systému, vznik rakoviny, vývojové vady detí, psychické poruchy, gene-

tické mutácie, srdcovocievne ochorenia, výskyt diabetu.40 Zároveň Agent 

Orange zničil alebo poškodil značnú časť lesného ekosystému vo Viet-

name, na zasiahnutom území vyhladil živočíšne druhy a poškodil poľno-

hospodárstvo regiónu. Podľa oficiálnych údajov len do konca roku 1970 

bolo defoliantmi zasiahnutých 23 360 km2 pôdy.41  

Podobne ako v prípade použitia yperitu v taliansko-etiópskej 

vojne, aj útok herbicídmi vo Vietname sa riadil Ženevským protokolom 

z roku 1925 a vyvolal ostrú medzinárodnú kritiku voči Spojeným štátom. 

Tie Ženevský protokol v čase vojny vo Vietname neratifikovali, ale rezo-

lúciou Valného zhromaždenia OSN boli vyzvané na zdržanie sa porušo-

vania protokolu všetky členské štáty, bez ohľadu na ratifikáciu protokolu.  

Agent Orange však podľa neho, ani podľa Haagskych konven-

cií nespadal pod kategóriu chemických zbraní, nakoľko išlo o herbicíd a 

nie chemickú zbraň a ich používanie vo vojne žiadna medzinárodno-

právna úprava dovtedy explicitne nezakazovala. Americká armáda teda 

využila právne vákuum a používanie herbicídov odôvodnila ako cielené 

                                                 
40  History.com. Agent Orange. A+E Networks. 2011. Dostupné na internete, URL: 

http://www.history.com/topics/vietnam-war/agent-orange (navštívené dňa 10. 10. 
2015) 

41  ARON, Raymond. Historie XX. Století. Praha : Plon, 1999. s. 417 
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na vegetáciu, nie na ľudské ciele, ktoré chemikália zasiahla.42 Z tohto po-

hľadu ho nemožno zaradiť pod vojnové zločiny, nakoľko bolo legálne a 

neodporovalo ustanoveniam o zákaze používania chemických zbraní. 

USA za používanie herbicídov počas konfliktu vo Vietname nebolo 

sankcionované a neporušilo právo medzinárodného konfliktu.  

Napriek tomu však medzinárodné spoločenstvo odmietlo tieto pro-

striedky vedenia vojny a v roku 1976 prijalo Valné zhromaždenie OSN 

Konvenciu o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľ-

ského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie. Tá hneď v pr-

vom článku praktiky podobne ničivé na životné prostredie vo vojne za-

kazuje. Dalo by sa povedať, že útok herbicídmi vo Vietname bol prvý 

svojho druhu a svojimi dôsledkami sa stal príčinou vzniku formálneho 

prameňa práva tieto útoky zakazujúce. 

  

Záver 

Cieľom nášho príspevku bolo preskúmať právnu úpravu pou-

žívania chemických zbraní a ich postavenie v kontexte s historickým vý-

vojom a so zreteľom na  niektoré známe prípady ich použitia v medzi-

národných ozbrojených konfliktoch. Z práce možno usúdiť, že úpravy 

zákazu používania chemických zbraní boli už od počiatku minulého sto-

ročia prijímané hlavne s úmyslom vyplniť právne prázdno a zamedziť 

ďalším zneužitiam systému, akých sa ozbrojené sily jednotlivých štátov 

dopustili pred prijatím danej úpravy.  

Tento cieľ bol naplnený súčasnou právnou úpravou, ktorá 

komplexne zakazuje používanie tohto druhu zbraní hromadného ničenia 

v celosvetovom meradle, na rozdiel od iných druhov takýchto zbraní, 

ktoré neboli dodnes komplexnou úpravou zakázané. Podobný úspech 

možno v tejto oblasti vidieť dnes len u biologických zbraní, ktoré boli 

                                                 
42  National Research Council. Veterans and Agent Orange. Health Effects of Herbicides Used in 

Vietnam. Washington : National Academy Press. 1994. Dostupné na internete, URL: 
http://www.nap.edu/read/2141 (navštívené dňa 16.10.2015). 
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Dohovorom o zákaze biologických zbraní, účinným už od roku 1975, 

zakázané v rozsahu podobnom chemickým zbraniam.43  

Je však badateľné, že napriek snahám o eliminovanie chemickej 

hrozby a ochranu predovšetkým civilného obyvateľstva boli právne 

úpravy často nerešpektované, svojvoľne interpretované a donucovací 

systém medzinárodných organizácií často neefektívny alebo nedosta-

točný. Aj v kontexte súčasných udalostí a geopolitickej situácie teda che-

mické zbrane predstavujú hrozbu ako vo vojne, tak mimo nej a odstrá-

nenie tohto druhu zbraní hromadného ničenia by malo byť naďalej pri-

oritou medzinárodného práva ozbrojeného konfliktu, obzvlášť kvôli ne-

zvratným a dlhotrvajúcim následkom ich použitia. 
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43  Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of 

Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 1972. Do-
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VPLYV VEĽKEJ VOJNY NA FORMOVANIE 
ČESKOSLOVENSKÉHO ŠTÁTU A JEHO 

PRÁVNEHO PORIADKU 

 

Štefan Siskovič – Miriam Laclavíková 

 

Abstrakt: V príspevku analyzujeme problematiku vzniku efektívneho výkonu 
československej štátnej moci na území Slovenska. Na príkladoch viacerých judi-
kátov najmä Najvyššieho správneho súdu ČSR, ale tiež niektorých nariadení mi-
nistra s plnou mocou pre správu Slovenska sa snažíme zvýrazniť minimálne na 
komplikovanosť spojenia konkrétneho dátumu, a síce 28. októbra 1918 s práv-
nym vznikom československého štátu a presadením jeho štátnej moci na území 
Slovenska. Poukazujeme pritom na revolučnosť daného obdobia, ktoré podľa 
nášho názoru znemožnilo pokojný a formálno-právne „ladný“ zánik Rakúsko – 
Uhorska a vznik Československa. 
Kľúčové slová: Československo, Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slo-
venska, Najvyšší správny súd, efektívny výkon štátnej moci 
 
Abstract: In presented article we analyze creation of the effective Czechoslovak 
State power in the territory of Slovakia. In this purpose we use analysis of some 
judicial decisions, in particular, decision of the Supreme Administrative Court, 
but also analysis of some regulations of the Minister for the administration of 
Slovakia, to point out the complexity of connection of the date 28th of October 
1918 with the formation of the Czechoslovak State and its power on the territory 
of Slovakia. We show that the situation in analyzed period, which was undoub-
tedly revolutionary, made impossible a "graceful" demise of Austria-Hungary and 
creation of the Czechoslovakia. 
Key words: Czechoslovakia, Minister for the administration of Slovakia, Sup-
reme administrative court, effective state power. 
 

Úvod 

Štúdiu1 začíname netradične, a to citáciou judikátu Najvyššieho správ-

neho súdu, ktorý sa týka analyzovanej problematiky:2 

                                                 
1  Článok je písomným výstupom projektu APVV vedeným pod reg. č. APVV-0562-11s 

názvom "Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva". 
2  Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČSR zo dňa 24. marca 1921, č. 470. Cito-

vané podľa: BOHUSLAV, Jozef. Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech finanč-
ních z roku 1921. čís. 397 - 682, Svazek III, Praha : Právnické vydavatelství v Praze, 1923. 
s. 129-130. 
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„Štátna moc ČSR síce vznikla, pokiaľ ide o bývalé kráľovstvo České, markgróf-

stvo Moravské a vojvodstvo Sliezske v ich historických hraniciach, rozpadnutím bývalej mo-

narchie Rakúsko-Uhorskej, teda fakticky už štátnym prevratom zo dňa 28. októbra 1918, 

pokiaľ však ide o Slovensko, územie patriace do tej doby cudziemu štátu, až postupom faktic-

kej okupácie jednotlivých žúp. Okupáciu tej ktorej župy je potrebné brať za uskutočnenú, až 

keď ústredná správa bola v župe zriadená, to znamená, až keď župan nastúpil do svojho 

úradu.“ 

Uvedené rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Československej 

republiky vychádzalo z nasledujúceho skutkového stavu:  

Osoba, ktorá prevádzkovala liehovar, vydala v novembri 1918 hospodárskym ro-

botníkom 397 hl liehu ako náhradu za mzdu a následne ešte 103 hl liehu bezpečnostným 

zložkám a obyvateľstvu obce, v ktorej sa liehovar nachádzal (dokopy 500 hl liehu). Finančné 

riaditeľstvo jej za uvedené konanie vyrubilo daň vo výške 6709 Korún 30 halierov. Potom čo 

prevádzkovateľ liehovaru využil všetky riadne opravné prostriedky, a tie podľa jeho názoru 

neviedli k náprave a zmene rozhodnutia finančného riaditeľstva, rozhodol sa podať sťažnosť 

na Najvyšší správny súd, na preskúmanie zákonnosti postupu orgánov finančnej správy. Do-

máhal sa tým ochrany svojich individuálnych práv, ktoré mali byť porušené rozhodnutím orgá-

nov štátnej správy.3  

Základná otázka, ktorú si Najvyšší správny súd ČSR pri riešení nami 

sledovanej kauzy položil, sa týkala dosahu, t.j. reálneho výkonu československej 

štátnej moci na území Slovenska. Podľa jeho názoru „...sa javí rozhodným pre posú-

denie veci skutočnosť, či v dobe, kedy odišlo predmetné množstvo liehu z liehovaru alebo skladu 

sťažovateľa, už bola založená štátna moc daňového úradu Československej republiky na da-

nom území, pretože ak časť predmetných 500 hl liehu odišla z liehovaru alebo skladu skôr, 

nebola potom ešte pod právomocou daňového úradu Československej republiky, a nemôže byť 

z nej preto žiadaná spotrebná daň. Z uvedeného citátu je zrejmé, že Najvyšší správny 

súd považoval v predmetnej veci za kľúčové zistenie, či finančné riaditeľstvo 

malo alebo naopak nemalo založenú právomoc vyrubiť prevádzkovateľovi lie-

hovaru daň. Podľa jeho názoru však „o tejto skutočnosti sa v správnych spisoch nenachá-

dza žiadny dôkaz“, a preto je „skutková podstata predmetného rozhodnutia nedostatočne 

zistená a napadnuté rozhodnutie je preto potrebné podľa znenia § 6 zákona o správnom súde 

zrušiť.“4 Dôvodom zrušenia rozhodnutia finančného riaditeľstva Najvyšším 

správnym súdom bola v konečnom dôsledku skutočnosť, že finančné riaditeľ-

stvo vôbec nezisťovalo, či v období vydania liehu prevádzkovateľom liehovaru 

                                                 
3  Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČSR zo dňa 24. marca 1921, č. 470. Cito-

vané podľa: BOHUSLAV,  ref. 2, Praha: Právnické vydavatelství v Praze, 1923. s. 129-
130. 

4  Tamže, s. 129-130. 
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vykonávala na danom území moc ČSR, a teda či už v tom čase úradoval župan 

dosadený do úradu Ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska alebo nie.  

 

1. Ako a kedy teda začal efektívny výkon československej štátnej 

moci na území Slovenska? 

Analyzované rozhodnutie (ale aj mnoho ďalších, ktoré v našom prí-

spevku uvedieme) svedčí o skutočne problematickom vzniku a formovaní no-

vého československého štátu a jeho verejnej správy. Na základe vyhlásenia zá-

kona č. 11/1918 Sb. z. a n. o zriadení samostatného štátu československého tzv. 

recepčnej normy5 došlo k prevzatiu nielen právnych noriem zanikajúceho práv-

neho poriadku Rakúsko – Uhorska, ale podľa znenia čl. III6 aj pôvodnej rakúskej 

a uhorskej správy, čo spôsobilo dualizmus (resp. až trializmus) verejnej správy 

novovzniknutého štátu.7 Predpokladom vzniku verejnej správy na Slovensku pri-

tom nebolo len prevzatie právnych noriem upravujúcich štruktúru a fungovanie 

verejnej správy, ale aj podriadenie jednotlivých úradov pod vrcholný reprezenta-

tívny orgán Národný výbor8, resp. jeho nástupcov. 

                                                 
5  T. Gábriš zastáva názor, že pomenovanie recepčná norma nie je celkom správne, pre-

tože obsahuje viacero noriem. Preto sa prikláňa skôr k pomenovaniu recepčný pred-
pis. GÁBRIŠ, Tomáš: Unifikačné snahy v prvej ČSR a medzivojnovej Európe. In Práv-
něhistorické studie, č. 39, Praha 2007, Pozri aj Laclavíková, Miriam. Recepcia práva a 
vznik právneho poriadku medzivojnovej Československej republiky. In: Z dziejów 
prawa = Aus der Geschichte des Rechts. Tom 5 (13), 2012, s. 211-232. 

6  Doslovné znenie čl. III zák. č. 11/1918 Sb. z. a n tzv. recepčnej normy: „ Všechny úřady 
samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeni Národ-
nímu výboru. Prozatím úřadují a jednají dle zákonů dosud platných.“ 

7  Správa ústavného výboru z 24. februára 1920 uvádza k problému recipovanej správy, 
že „Republika Československá, vzniknuvší jako nový samostatný útvar státní, převzala - přirozeně 
- celou organisaci veřejné správy tak, jak byla v bývalé monarchii se všemi jejími přednostmi i vadami 
a stojí před nutností provésti potřebné reformy nejen proto, aby odstranila staré vady ale také proto, 
aby uskutečnila jednotnost správy na celém svém území. Skutečný stav nynější, kdy jednotlivé části 
republiky mají veřejnou správu státní organisovanou na dvojích zákonech (rakouských u uherských) 
a samosprávu zřízenou podle trojích zákonů zemských a zákonů uherských, dal se udržeti jen na 
přechodnou dobu.“ Tisk 2422: Správa výboru ústavního o návrhu zákona o zřízení žup-
ních a okresních úřadů v republice Československé, usneseného ústavním výborem ve 
smyslu § 14. a 17. jednacího řádu. Dostupné na internete:  
<http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2422_01.htm>, (navštívené dňa 10. 
októbra. 2015). 
Pozri k tomu tiež MOSNÝ, Peter - HUBENÁK, Ladislav: Dejiny štátu a práva na Slo-
vensku. Košice : Aprilla, s.r.o., 2008, s. 173.  

8  K demokratickým základom Národného výboru a Národného zhromaždenia pozri. 
SISKOVIČ, Štefan. Československý národ a demokratické základy Národného výboru 
a Národného zhromaždenia v roku 1918 In Právník, roč. 152, 2013, č. 5, s. 486-498. 
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 Otvárajú sa preto pred nami dva navzájom úzko prepojené problémy, ktorých 

zodpovedanie nám umožní určiť, kedy môžeme na území Slovenska s prihliad-

nutím na vznik ČSR hovoriť o právnej existencii československej verejnej správy 

a o jej efektívnom výkone:  

1) Ako súvisel právny vznik Československa s recepciou a vznikom 

československej verejnej správy? 

2) Ako súvisel právny vznik Československa, recepcia a vznik čes-

koslovenskej verejnej správy s efektívnym podriadením verejnej 

správy Národnému výboru na území Slovenska?  

 

S ohľadom na uvedené otázky sa opäť vrátime k analýze rozhodovacej 

činnosti Najvyššieho správneho súdu ČSR. Ten totiž zaujal polemický postoj 

k otázke, „či je alebo nie je možné oddeliť skutočnú - materiálnu a formálno-právnu stránku 

vzniku štátu“ (v našom prípade skutočný a formálno-právny vznik Českosloven-

skej republiky). Na jednej strane Najvyšší správny súd zastával názor, že pre 

vznik štátu de iure sa vyžaduje, aby bol schopný efektívneho výkonu vlastnej štát-

nej moci. V časti svojich rozhodnutí sa preto pridŕžal úvahy, ktorá síce akcepto-

vala za právny vznik štátu 28. október 1918, ale iba za podmienky, že na danom 

území došlo zároveň aj k faktickému prevzatiu moci a okupácii spojenej s usta-

novením správy. Osobitne možno poukázať na rozhodnutia:  

Nález Najvyššieho správneho súdu ČSR č. 3336/21 (Bohuslav): „Státní 

moc republiky československé vznikla, pokud jde o bývalé království české, markrabství mo-

ravské a vévodství Slezské v jejich historických hranicích, rozpadnutím bývalé monarchie Ra-

kousko-Uherské, tedy fakticky již státním převratem ze dne 28. října 1918, pokud však jde 

o Slovensko, území do té doby cizímu státu náleživší, teprve postupem faktické okupace jed-

notlivých žup. Okupaci té které župy sluší se bráti za provedenou, když ústřední správa, to 

jest, když župan nastoupil na svůj úřad“  

Nález č. č. 5242 zo dňa 14. marca 1925, č. 4520/25 (Bohuslav): „V 

otázce účinnosti zákonů a nařízení čsl. republiky na území, jež připadlo republice od státu 

maďarského, vyslovil Nejvyšší správní soud již opětovně právní názor (viz Bohuslav 2863 

adm.), že účinnost řídí se dobou, kdy v té které části území zavedena byla ústřední správa 

a župan tam nastoupil úřad“. 

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu teda až splnenie obidvoch podmie-

nok: 

a) vyhlásenie samostatnosti ČSR zák. č. 11/1918 Sb. Z. a n. ako for-

málno-právna podmienka  

b) faktické prevzatie moci ako materiálno-právna podmienka,  

znamenalo de iure vznik suverénneho československého štátu. Je všeobecne 

známe, že niektoré časti neskôr medzinárodne uznaného územia ČSR neboli 
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ihneď od vyhlásenia recepčnej normy priamo podriadené Národnému výboru. 

Najvýraznejším je pritom proces začleňovania územia Slovenska do českoslo-

venského štátu, ktorý nebol okamžitý, ale mal pozvoľný priebeh. Efektívny vý-

kon československej štátnej moci môžeme na niektorých územiach Slovenska 

zaznamenať preto až v prvej polovici roku 1919.9 V tejto súvislosti nás judikatúra 

Najvyššieho správneho súdu núti uvažovať nad silným argumentom spochybňu-

júcim všeobecne uznávané tvrdenie, že ČSR vznikla vyhlásením recepčnej normy 

a teda 28. októbra 1918 na celom neskôr uznanom území. 

Opozitnú tendenciu vykazovala druhá a následne (s vyjadrením v po-

dobe konkludentnej recepcie) aj mienkotvorná časť rozhodnutí Najvyššieho 

správneho súdu (možno povedať v zhode s prevažujúcou mienkou Najvyššieho 

súdu ČSR) presadzujúca ako deň vzniku štátu a jeho štátnej moci striktne 28. 

október 1918. V tomto ohľade sú zaujímavými nálezy Najvyššieho správneho 

súdu ČSR č. 114 fin. (Bohuslav): „Státní moc republiky československé povstala však 

fakticky již státním převratem ze dne 28. října 1918“ a nález č. 823 zo dňa 26. apríla 

1921, č. 4372 (Bohuslav): „Utvoření státu československého bylo aktem jednotným 

a vznikla státní moc republiky československé fakticky již státním převratem ze dne 28. října 

1918, kdy Národní výbor uchopil se fakticky státní moci, sloučiv ve svých rokou všechnu 

nejvyšší státní moc ve všech jejích funkcích. Právní sankce dostalo se pak – tomuto faktickému 

stavu – se stanoviska útvaru dřívějšího jako každý státní převrat ovšem bezprávnému – vůli 

národa československého jako nositele státní svrchovanosti. Tato státní svrchovanost tvořící 

vlastní podstatu národa byla státotvorným zdrojem republiky československé, nikoli však mezi-

národní nebo mírové smlouvy, na nichž existence státu toho jako taková závislá není, a které 

sledují účel naprosto jiný... Tímto státotvorným aktem přestalo býti město Bratislava součástí 

                                                 
9  Napríklad v Tekovskej župe od 31. decembra 1918, v Prešporskej župe až od februára 

1919, Abau-turnianskej župe až od 12. marca 1919 a komárňanskej župe až od mája 
1919, hoci minister s plnou mocou pre správu Slovenska jednotlivých  jednotlivých 
županov (okrem župy abau-turnianskej) vymenoval už 11. decembra 1918. Úradné 
noviny Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, č. 1, ročnik 1, s. 3. Do úradu 
v uvedených župách však župani nastúpili až neskôr nie ihneď po vymenovaní. Ne-
priamym dôkazom nástupu župana, ktorý bol podriadený ministerstvu s plnou mocou 
pre správu Slovenska, je , že s nástupom do úradu sa v Úradných novinách vydávaných 
aj v maďarčine prestáva používať maďarský ekvivalent slova hlavný župan (föispán) a 
podžupan (alispán) ale začína sa používať slovo župan (zsupán) Pozri Úradné noviny 
župy Tekovskej 1919, č. 1, s. 1, Úradné noviny komárňanskej župy a mesta Komárna, 
1919, č. 3, s. 25, č. 13 s.73-78 , č. 15 s. 82, č. 16,  s.102-103, č. 18, s. 141. Používaniu 
slov župan a župa v rámci slovenskej verejnej správy sa venuje aj Sokolovský, ktorý 
presvedčivo argumentuje, že slová ako župan alebo župa aj keď sú omnoho staršie sa 
do právnych predpisov dostávajú až po roku 1918, teda až so vznikom Českosloven-
ska. SOKOLOVSKÝ, Leon. Grad – Španstvo – Stolica – Župa. In Slovenská archivis-
tika. Roč. XVI, č. 2. 1981. s. 112-116. 
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území bývalé říše rakousko-uherské nebo země uherské právě tak, jako ostatní Slovensko 

tvořící součást republiky československé, a přeťaty byly veškeré státoprávní snahy města toho 

k maďarskému území, které tím nabylo naproti městu tomu povahu ciziny. Na tomto stavu 

nemohla nic měniti okolnost, stěžovatelem namítaná, že při maďarském bolševickém vpádu 

v květnu a červnu 1919 bylo přechodně faktické vykonávaní vrchnostenských práv republiky 

československí na velkých částech území Slovenska potlačeno.“ Podobne nález Najvyš-

šieho správneho súdu č. 2501 zo dňa 16. júna 1923, č. 10.466 (Bohuslav): „Čes-

koslovenský stát vstoupil v život dnem 28. října 1918 a to pro celé území, na které stát ten 

již z počátku nárok sobě činil a jehož rozsah dosáhl pak mezinárodního uznání mírovými 

smlouvami“ a nález č. 9409 zo dňa 27. mája 1924, č. 3666 (Bohuslav): „Samostatnost 

československého státu nezanikla ani v době bolševického vpádu na Slovensku ve vztahu 

k území obsazeném bolševickou vládou. Jakékoliv opatření učiněná v této době na Slovensku 

bolševickou vládou, jsou vůči československému státu bezúčinná“.10  

V zmysle nálezu Najvyššieho správneho súdu ČSR č. 16.748 zo dňa 

15. novembra 1921, č. 1065 (Bohuslav):„Státotvorným aktem jest však již revoluční 

zákon z 28. října 1918, kdy Národní výbor uchopil se fakticky státní moci sloučiv ve svých 

rukou všechnu nejvyšší státní moc ve všech jejich funkcích na celém území československého 

státu a zákonem citovaným vyjádřiv vůli československého národa jako nositele státní svrcho-

vanosti. Zákonem tím ze svrchované vůle národa přetrženy byly svazky s ostatním územím 

rakouským a uherským, zničen pro území nového státu dosavadní právní řád rakouský a uher-

ský a zaveden nový právní řád československého státu prozatím recepcí práva rakouského 

a uherského, pokud novému státu neodporovalo. Se stanoviska státního útvaru dřívějšího byl 

sice tento vznik státu československého, jako každý státní převrat revolučním, nový státní útvar 

uznán však v mírové smlouvě jako stav právní. ... Mírové smlouvy nezaložily teprve existenci 

států následních, kteréž se přece na uzavření smluv také jako faktický i právní držitel moci 

státní v určitém území, mezinárodně uznaný, ve vlastnostech smluvních stran zúčastnily. Ni-

koliv tedy od ratifikace smluv mírových, nýbrž již od 28. října 1918, kdy proklamována 

samostatnost státu československého, odtrženo jest území jeho...“ 

Nejednotnosť judikatúry v tak zásadnej otázke je podľa našej mienky dostatoč-

ným dôkazom nejednoznačného, revolučného a nestabilného stavu na území 

Slovenska s ohľadom na organizáciu jeho verejnej správy a samosprávy. S istou 

mierou zovšeobecnenia sa v článku snažíme o zodpovedanie nasledujúcich otá-

zok: 

1. Možno vznik štátu určený presným dátumom v revolučných 

(resp. vojnových) podmienkach chápať ako nutnú právnu fikciu, 

                                                 
10  Pozri aj HLAVIČKA, M. K otázce doby vzniku suverenity Č.S.R. v jednotlivých dneš-

ních jejich částech. In Právník, roč. 61, 1922, s. 168. 
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alebo je potrebné pridržiavať sa uvádzaného dátumu z dôvodov 

istej politickej a štátnickej korektnosti a udržiavania istej stability? 

2. Aký dosah má, resp. malo zdôrazňovanie nutnosti zachovania 

kontinuity v právnych vzťahoch uplatňované vo výkladoch re-

cepčnej normy na reálne fungovanie verejnej správy a samo-

správy? 

 

2. Proces nie okamih vzniku Československa na území 

Slovenska? 

Hoci bol vznik ČSR a medzinárodno – právnej subjektivity a suvere-

nity československého národa formálne uznaný Dohodovými mocnosťami už 

priebehu júna až septembra 1918, jeho formálno-právny vznik sa posunul až na 

28. október 1918. Obsahom recepčnej normy okrem iného bolo, že na území 

Slovenska, ktoré až do prijatia Trianonskej zmluvy nebolo presne vymedzené, sa 

prevzala pôvodná uhorská obecná a municipiálna organizácia verejnej správy. 

Vstup do nového štátu sa stal okamžite impulzom pre rozvírenie úvah o úprave 

a novej organizácii verejnej správy v Československu. Za jeden z prvých návrhov 

pre zmenu organizácie verejnej správy na Slovensku môžeme považovať návrh 

F. Pantůčka (predsedu Najvyššieho správneho súdu a znalca rakúskej verejnej 

správy).11 F. Pantůček ho vypracoval na podnet M. Hodžu, ktorý presadzoval 

myšlienku prispôsobenia slovenskej verejnej správy krajinskej samospráve vo 

vtedajších českých krajinách so zachovaním niektorých zvláštností uhorskej sa-

mosprávy.12 M. Hodža následne uvedený Pantůčkov návrh predložil na zasadnutí 

Slovenskej národnej rady 31. októbra 1918. Hoci bol pravdepodobne prijatý, 

k jeho zavedeniu do praxe nikdy nedošlo.  

Ďalším problémom z hľadiska vzniku československého štátu a jeho 

vrcholného orgánu Národného výboru bola existencia Slovenskej národnej rady. 

Tá sa Martinskou deklaráciou snažila zakotviť svoje postavenie ako ekvivalent 

Národného výboru na území Slovenska. Z objektívnych ako aj subjektívnych prí-

čin však efektívne podriadenie výkonu verejnej správy pod jej správu neprichá-

dzalo do úvahy. Zmena organizácie verejnej správy prostredníctvom SNR bola 

                                                 
11  K. Schelle uvádza, že F. Pantůček zapracoval M. Hodžove predstavy do svojho „návrhu 

zákona o úpravě přechodných poměrů na Slovensku“ len minimálne a priklonil sa k centralis-
tickému modelu, ktorý presadzoval A. Rašín. SCHELLE, Karel. Organizace českosloven-
ského státu v meziválečném období (1918 – 1938), Praha : Eurolex Bohemia, 2006, s. 40. 

12  VAVRÍKOVÁ, Andrea. Verejný rozpočet a miera samosprávy územných celkov 
v období prvej Československej republiky. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Come-
nianae, roč. XX., s. 278. Porovnaj aj HODŽA, Milan. Články, reči, štúdie, sv. VII (Slov-
ensko a republika), Bratislava : 1934, s. 13 – 16. 
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preto nemysliteľná. Medzi hlavné objektívne príčiny marginálneho postavenia 

SNR v systéme slovenskej verejnej správy bol problém územného vymedzenia 

nového štátu v doznievajúcom celosvetovom konflikte, ako aj geografická po-

loha a reálny politický dosah SNR v rámci Slovenska. Medzi hlavne subjektívne 

príčiny neúspechu SNR nepochybne patrilo nedostatočné administratívne zá-

zemie a s tým spojená neschopnosť podchytiť revolučnú náladu na Slovensku 

a zabezpečiť podriadenie miestnych národných rád pod martinské centrum. Ob-

jektívne ako aj subjektívne príčiny viedli k tomu, že sa SNR nestala obdobou 

Národného výboru v Čechách a jej postavenie ako vrcholného revolučného a re-

prezentatívneho orgánu slovenského národa postupne zaniklo. Definitívne vy-

riešenie problému postavenia SNR a podriadenosti verejnej správy pod centrálne 

orgány v Prahe13 prinieslo vytvorenie Ministerstva s plnou mocou pre správu 

Slovenska zákonom č. 64/1918 Sb. z. a n., ktoré svojou činnosťou14 docielilo 

najskôr zrušenie SNR nariadením č. 9/1919 a neskôr aj miestnych národných rád 

nariadením č. 272/191915, ktoré nadobudlo účinnosť 23. januára 1919 a zname-

nalo koniec revolučných orgánov vzniknutých na základe činnosti SNR. Činnos-

ťou Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska sa tak uzatvára prvá etapa 

revolučnej organizácie verejnej správy na Slovensku.16  

                                                 
13  Národný výbor prijal zák. č. 37/1918 Sb. z. a n. (tzv. Dočasná ústava), čím sa zmenil 

na dočasné revolučné zhromaždenie rozšírením členskej základne. Dočasné Národné 
zhromaždenie bolo podľa Dočasnej ústavy najvyšším zákonodarným orgánom. 
Najvyšším výkonným orgánom sa stala vláda. Kumulácia výkonnej a zákonodarnej 
moci v jednom reprezentatívnom orgáne sa prijatím Dočasnej ústavy a jej rozdelením 
medzi zákonodarný zbor a vládu posunulo smerom k republikánskej forme zriadenia. 
Por. zák. čl. 37/1918 Sb. z. a n. § 14 a nasl. Ďalším nepriamym dôkazom tohto posunu 
boli odkazy v § 13, v ktorom nachádzame vyhlasovanie rozsudkov v mene republiky. 

14  Úlohou Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska bolo „eliminovať vplyv 
maďarských iredentistických úradníkov, preto sa nariadenia ministra zameriavali na 
zmeny v župných a mestských zastupiteľstvách, obmedzovanie uhorských sa-
mosprávnych municipiálnych orgánov, sledujúc tak postupné poštátnenie celej poli-
tickej správy.“ ŠOŠKOVÁ, Ivana. Územná samospráva na Slovensku v rokoch 1918-
1989. In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 
Banská Bystrica. roč. XVI, 2010-2011, s. 347. Pozri k tomu tiež VOJÁČEK, Ladislav. 
Vavro Šrobár – Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska (1918-1920). In Historický 
obzor, 2001, roč. 12, č. 3-4, s. 89 a LACLAVÍKOVÁ, Miriam. K právnemu základu 
nariaďovacej činnosti ministra s plnou mocou pre správu Slovenska (1918-1928). In 
Právní a ekonomické problémy současnosti : sborník prací. Ed. Karel Schelle. Ostrava : Key 
Publishing, 2007, s. 42. 

15  Pozri HUBENÁK, Ladislav. Dokumenty k dejinám štátu a práva na území Slovenska II, 
Banská Bystrica: Trian, 1997, s. 141. 

16  ŠVECOVÁ, Adriana – GÁBRIŠ, Tomáš: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. 
Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 197. K vzniku československej verejnej správy na území 
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Celkový ráz nestability potvrdzuje aj normotvorná činnosť ministra 

s plnou mocou pre správu Slovenska vo vzťahu k faktickému ovládaniu sloven-

ského územia a vo vzťahu k právnemu stavu na tomto území. Zaujímavými 

v tomto ohľade sú aj ustanovenia o účinnosti v podstate pravidelne sa opakujúce 

v jednotlivých nariadeniach ministra s plnou mocou pre správu Slovenska v ro-

koch 1918-1919: „Toto nariadenie nadobudne platnosti hneď po vyhlásení a vzťahuje sa na 

celú časť územia bývalého kráľovstva uhorského, ktorú vláda Československej republiky do 

svojej správy prevzala, poťažme prevezme“. 

Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska č. 38/1919 

(č. 865/1919 adm.) o neplatnosti zákonov, nariadení vlády Maďarskej republiky 

na území Československej republiky obsahovalo aj nasledovnú výzvu a upozor-

nenie: „Vláda maďarskej republiky vydáva zákony a nariadenia a posiela ich i úradom na 

území Československej republiky, taktiež poukazuje výplaty peňazí, menuje a povyšuje úrad-

níkov na tomže území. Vzhľadom na to, že vláda Československej republiky vykonáva suve-

rénnu štátnu moc na Slovensku, teda na celom tom území bývalého kráľovstva uhorského, 

ktoré prevzala do svojej moci, len ona môže na tomto území vydávať platné zákony a nariade-

nia a len ňou vydávané zákony a nariadenia môžu byť exekvované. Preto nariaďujem: 1.) že 

na Slovensku všetky zákony a nariadenia vlády bývalého kráľovstva uhorského, vynesené po 

28. říjnu 1918, nemajú platnosti a nesmú byť exekvované, 2.) menovanie a povyšovanie úrad-

níkov, ak bolo nariadené vládou maďarskej republiky po 28. rijnu 1918 môže sa stať platným 

len po potvrdení vládou československej republiky, 3.) štátny alebo administratívny úradník 

a zamestnanec, ktorý by na Slovensku exekvoval v 1.) a 2.) bode spomenuté nariadenia vlády 

maďarskej republiky, a ktorý by od vlády maďarskej republiky plat a jiné požitky prijal, bude 

okamžite z úradu vyzdvihnutý a po vyšetrovaní županským úradom prevedenom – ak sa do-

káže že nedbale lebo zlomyselne jednal – mnou úradu a všetkých z toho vyplývajúcich práv 

(platu výpovedného, pensie atď.) pozbavený“. 

Myslíme si, že práve jedinečnosť situácie na Slovensku, ale tiež aj apli-

kačná prax súdov, nás navádza skôr k tomu, že stotožnenie právneho vzniku 

ČSR s okamihom vyhlásenia recepčnej normy17, môže byť správna iba v prípade, 

ak považujeme čisto formalistickú normativistickú tézu o oddelenosti kauzál-

neho a normatívneho sveta za správnu. Právo však nikdy nie je odtrhnuté od 

života, pretože pochádza zo spoločenských faktov.18 Ako také je teda so spolo-

čenskou realitou nutne prepojené. Ak sa teda vrátime k problematike vzniku ČSR 

                                                 
Podkarpatskej Rusi pozri bližšie: MOSNÝ, Peter. Podkarpatská Rus : nerealizovaná au-
tonómia, Bratislava : Slovak Academic Press, 2001. 

17  Pozri k tomu BEŇA, Jozef. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : 
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, 2001. 

18  KÁČER, Marek. Prečo zotrvať pri rozhodnutom. Teória záväznosti precedentu. Praha : Leges, 
2013, s. 16. 
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na Slovensku, je nepochybné, že vyhlásením recepčnej normy bola založená po 

formálno-právnej stránke právomoc jednotlivých orgánov verejnej správy roz-

hodovať a konať podľa recipovaného právneho poriadku ČSR na území Sloven-

ska. Avšak až prevzatie úradu županom umožnilo vytvorenie konkrétnej perso-

nálnej závislosti jednotlivých verejných úradov na Ministerstve s plnou mocou 

pre správu Slovenska, a tým aj možnosť, že verejné osoby začnú na území Slo-

venska rozhodovať podľa československého a nie uhorského práva. Týmto ná-

zorom sa už približujeme k názorom súčasných pozitivistov.19 Ak uvedenou op-

tikou hodnotíme recepčnú normu, tak jej vyhlásenie znamenalo splnenie for-

málno-právnej podmienky vzniku štátu. Recepčná norma nielenže zabezpečila 

materiálnu kontinuitu československého právneho poriadku s rakúsko-uhor-

ským, ale z hľadiska štátoprávneho bola jasne diskontinuitná. Z formálneho hľa-

diska totiž prevzaté normy prestávali byť normami rakúsko-uhorskými a začali 

by normami československými. Aj preto bol už v úvodnej časti recepčnej normy 

Národný výbor postavený do pozície najvyššieho reprezentatívneho orgánu a 

vykonávateľa československej štátnej zvrchovanosti.20 Československý právny 

poriadok začal mať novú „ohniskovú normu“, ktorá stanovila kritéria platnosti 

právnych noriem československého právneho poriadku, ale zároveň českoslo-

venský štát začal mať aj nový vrcholný orgán, ktorému mali ostatné orgány pod-

liehať. Judikatúra najvyšších súdov sa preto intenzívne zaoberala inštitútom re-

cepcie. Jednou z hlavných otázok boli jej hranice. V spojitosti s recepčnou nor-

mou sa často hovorí o tzv. generálnej recepcii. Identita obsahu právneho po-

riadku vznikajúceho Československa so zanikajúcimi právnymi poriadkami Ra-

kúsko - Uhorska síce predpokladala recepciu aj tých právnych noriem, ktoré 

upravovali postavenie orgánov uhorskej verejnej správy na Slovensku, no nie 

bezhranične. Výnimkou z generálnej recepcie mali byť tie normy, ktoré neboli 

                                                 
19  Podľa zástancov súčasného právneho pozitivizmu sa pre platnosť právnej normy 

vyžaduje, aby právne normy spĺňali základné kritéria platnosti určené právnym systé-
mom (resp. tzv. rekogničnou normou) a zároveň, aby verejní činitelia uznávali, resp. 
boli poslušní právnym normám upravujúcim ich konanie. HART, Herbert, Lionel, 
Adolphus. Pojem práva, Prah a: Prostor, 2004, s. 122.   

20  Uvedenú skutočnosť vyjadril Najvyšší správny súd vo svojom náleze zo dňa 16. októ-
bra 1919 slovami: „Státní moc republiky československé povstala však fakticky jíž státním přev-
ratem ze dne 28. října 1918. Tohto dne uchopil se Národní výbor fakticky státní moci, sloučiv ve 
svých rukou všechnu nejvyšší státní moc ve všech jejích funkcích a stal se tedy také nositelem zá-
konodarné moci v novém státě, jímž pak zůstal po tak dlouho, až nabyl účinnosti zákon o proza-
timní ústavě ze dne 13. listopadu 1918 č. 37 Sb. z. a n.“  Nález Najvyššieho správneho súdu 
ČSR č. 114 fin. zo dňa 16. októbra 1919, č. 4407 (Bohuslav). Porovnaj aj nález 
Najvyššieho správneho súdu ČSR č. 16748 zo dňa 15. decembra 1921, č. 1065 (Bo-
huslav). 
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zlučiteľné s existenciou nového československého štátu. Išlo teda aj o normy 

upravujúce podriadenosť pôvodných orgánov verejnej správy pod uhorské a ra-

kúske ústredné orgány.21  

V súvislosti so Slovenskom sa v recepčnej norme objavujú aj ďalšie 

informácie. Ich bližšia analýza má totiž zásadný vplyv prečo je vznik ČSR na 

území Slovenska de iure potrebné vnímať ako proces a nie ako okamih. V článku 

III recepčnej normy nájdeme: 

1) pozitívny výpočet orgánov, ktoré sa podriaďovali pod Národný výbor 

 2) zakotvenie Národného výboru ako najvyššieho orgánu verejnej 

správy 

 3) vymedzenie právneho poriadku, podľa ktorého boli povinné 

správne orgány rozhodovať. 

Ad 1, Medzi pozitívnym výpočtom orgánov nájdeme aj župy a obce, 

ktoré boli súčasťou uhorskej verejnej správy. Recepčná norma preto vo svojom 

texte predpokladala začlenenie systému uhorskej verejnej správy do českosloven-

skej verejnej správy, hoci na území Slovenska, na rozdiel od územia českých kra-

jín, v okamihu vyhlásenia recepčnej normy nezačal Národný výbor vykonávať 

svoju štátnu moc ihneď v deň vyhlásenia recepčnej normy 28. októbra 1918. Ve-

rejná správa a samospráva na území Slovenska fungovala zatiaľ v istých väzbách 

k uhorskému (síce rozkladajúcemu sa) štátnemu systému s istou následnou for-

málnoprávnou korekciou ku dňu 28. októbra 1918 osobitne vyjadrenou v judika-

túre.22  Neexistencia faktickej moci Národného výboru na Slovensku nebola je-

diným problémom slovenskej časti československej verejnej správy. S určením 

                                                 
21  Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí zo dňa 4. septembra 1930 konštatoval, že „přev-

ratovým zákonem ze dne 28. října 1918, čís. 11 Sb. vznikl sice nový stát, avšak se zachováním 
obou starých, neboli jak zákon sám několikrátě opakuje „dosavadních“ právních řádů, které arci 
doznaly mlčky (nevysloveně) samy sebou zrušení nebo změněny potud, pokud se nesnášely s novým 
státoprávním stavem“. 
Pozri aj FERANCOVÁ, Miriam. Unifikačné a kodifikačné snahy v oblasti sú-
kromného (občianskeho) práva v ČSR (1918 - 1938). In Acta Universitatis Tyrna-
viensis, Iuridica : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. roč. 1, 
2002/2003, s. 163. 

22  Nález senátu pre riešenie kompetenčných konfliktov Najvyššieho správneho súdu 
ČSR č. 4 (IV.) (Bohuslav): „Dnem 28. října 1918, kdy samostatný stát československý vstoupil 
v život,  zanikla příslušnost všech úřadů a orgánů cizích státních útvarů k vykonávání 
vrchonostenských práv co do území republiky československé (zákon ze dne 28. října 1918, č. 11 
Sb. z. a n.) a zanikla tím okamžikem také příslušnost uherského, případně maďarského kompe-
tenčního soudu vykonávati jekékoli akty co do území republiky té. Nemá tudíž ani nález 
maďarského kompetenčního soudu v Budapešti v této věci dne 3. února 1919 vydaný nižádné 
platnosti pro obvod území republiky československé a náleží výhradně zvláštnímu senátu po rozumu 
§ 3 zákona z 2. listopadu 1918, č. 3 Sb. z. a n., aby případ, o nějž de, své judikující činnosti 
podrobil.“  
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okruhu orgánov verejnej správy vymedzených aj teritoriálne, ktoré mali byť na 

Slovensku podriadené Národnému výboru, je spojený problém neexistencie hra-

níc Slovenska. Recepčná norma určuje len generálne okruh subjektov verejnej 

správy. To znamená, že v recepčnej norme nenájdeme taxatívne určenie, ktoré 

konkrétne župy a obce sú od vyhlásenia recepčnej normy podriadené pod Ná-

rodný výbor. Pre českú časť územia Československa sa problém teritoriality pri 

určovaní orgánov podriadených pod Národný výbor neprejavil (resp. sa prejavil 

len veľmi okrajovo), pretože, išlo o historické krajiny Českého kráľovstva, mar-

krabstva Moravského a vojvodstva Sliezskeho s pevne danými historickými hra-

nicami. Územie Slovenska však historickou krajinou nebolo, a preto nebolo 

možné jednoznačne posúdiť, ktorý orgán verejnej správy sa pri vyhlásení recepč-

nej normy stal súčasťou československej verejnej správy, pretože nevieme presne 

určiť či sa daný orgán nachádzal na území Československa a jeho právomoc sa 

tak odvíjala od Národného výboru, a ktorý naopak už nie, pretože sa už nena-

chádzal na území Československa. Najvýraznejšie sa uvedený problém prejavil v 

Komárňanskej župe, ktorá na základe nariadenia Ministerstva s plnou mocou pre 

správu Slovenska vykonávala správu aj nad pôvodným územím rabskej, ostri-

homskej župy. Stanovenie hraníc medzi Československom a Maďarskom bolo 

spojené s viacerými otázkami, pretože Slovensko nikdy svoje historické územie 

nemalo. Teritórium pritom bolo, ale aj je, základným znakom a predpokladom 

toho, aby sme vôbec mohli hovoriť o existencii územnej samosprávy. Hranice 

s Maďarskom boli dočasne upravené viacerými demarkačnými čiarami. Prvú 

z nich týkajúcu sa celého územia Slovenska uzatvoril ešte M. Hodža s Karolyiho 

vládou 6. decembra 1918.23 Tá však mala ešte iba vojenský charakter.24 Doho-

dové mocnosti pristúpili k predbežnému riešeniu otázky hraníc Československa 

a Maďarska až 21. decembra 1918.25 Po vzniku Maďarskej republiky rád a dobytí 

niektorých východoslovenských území,26 boli definitívne hranice medzi Českos-

lovenskom a Maďarskom potvrdené prijatím Trianonskej mierovej zmluvy, 

ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená ako zák. č. 102/1920 Sb. z. a n. Vytvorené 

hranice pritom nekopírovali etnické rozloženie obyvateľstva. Pre oblasť verejnej 

                                                 
23  Pozri bližšie HOUDEK, Fedor. Vznik hraníc Slovenska, Bratislava : Prúdy, 1931, s. 265. 
24  V okamihu vzniku Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska ešte nebolo 

jasné, čo patrí pod územie Slovenska. Preto sa jeho teritoriálna pôsobnosť formovala 
v nasledujúcom období spolu s postupujúcou okupáciou slovenského územia 
československými légiami v priebehu decembra 1918 až januára 1919. Pozri k tomu 
KLIMKO, Jozef. Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc, Bratislava : Obzor, 1980, 
s. 97-98. 

25  Tamže, s. 201. 
26  Tamže , s. 266-281. 
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správy na Slovensku znamenal však uvedený dátum konečné a platné vymedze-

nie jej územnej pôsobnosti.  

Ad 2, Podriadenosť verejnej správy na Slovensku skomplikovalo vy-

hlásenie Martinskej deklarácie, ktoré na jednej strane znamenalo, že sa Slováci 

prihlásili k myšlienke jednotného československého národa27, ale na druhej 

strane došlo ku kreácii Slovenskej národnej rady, ktorá sa ako revolučný orgán 

vyhlásila za jediného reprezentanta slovenského národa28 a vo svojich „ohla-

soch“29 z 8. novembra 1918 zakotvila svoje nadradené postavenie voči novov-

zniknutým miestnym revolučným orgánom - miestnym národným radám. Po-

dobnosti vzniku Národného výboru a napokon aj Národného zhromaždenia so 

vznikom SNR spočívali v tom, že všetky tri menované reprezentatívne orgány 

boli kreované bez riadnych volieb. Išlo o revolučné orgány, ktoré sa vyhlásili za 

politické elity, za reprezentantov vôle národa. Z teoretického hľadiska nemô-

žeme preto považovať SNR za orgán s kvalitatívne odlišným postavením ako 

Národný výbor, práve naopak, musíme jej priznať rovnaký atribút revolučnosti 

ako Národnému výboru, a tým aj rovnakú mieru legitimity konať za Slovákov, 

pretože aj Národnému výboru priznávame právo konať v mene Čechov. Hoci 

sa podľa dokumentov, ktoré SNR vydala, javí jej postavenie na Slovensku ako 

obdobné Národnému výboru v Čechách, historická realita nás núti priznať, že 

na to, aby sa stala obdobou Národného výboru na Slovensku nemala vyššie spo-

menuté ani subjektívne ani objektívne predpoklady.30 Podriadenie všetkých úra-

dov pôsobiacich na území Československej republiky Národnému výboru (ako 

najvyššiemu zákonodarnému a výkonnému orgánu) vo svojej podstate zname-

nalo vylúčenie najvyšších rakúskych a uhorských orgánov, a zároveň aj zrušenie 

                                                 
27  V bode 1 Martinskej deklarácie je uvedené nasledovné: „Slovenský národ je čiastka i rečovo 

i kultúrno – historicky jednotného česko - slovenského národa.“ VOJÁČEK, Ladislav – GÁB-
RIŠ, Tomáš. Pramene k právnym dejinám Slovenska II, Bratislava: Vydavateľské oddelenie 
PF UK, 2009, s. 38. 

28  MOSNÝ, Peter – LACLAVIÍKOVÁ, Miriam. Dejiny štátu a práva  na území Slovenska II. 
(1848-1948). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
2014, s. 48.  

29  SNR sa postavila do pozície reprezentanta národnej vôle Slovákov už vyhlásením Mar-
tinskej deklarácie: Národná rada vyhlasuje, že v mene československého národa bývajúceho v hra-
niciach Uhorska je jedine ona oprávnená hovoriť a konať.“, VOJÁČEK, - GÁBRIŠ. ref. 27, s. 
38; a neskôr SNR vydala 3. novembra 1918 prvý ohlas, v ktorého 3. bode sa hovorí 
o zachovaní systému správy na území Slovenska, pričom všetky orgány verejnej správy 
ako aj úradníci verejnej správy na území Slovenska mali byť podriadení pod SNR. 
Porovnaj: HRONSKÝ, Marián. Slovensko na rázcestí, Košice : 1976, príloha č. 1; a vo 
svojom ohlase z 8. novembra v bode 1 SNR vyzýva na vytváranie miestnych národ-
ných rád (výborov). Porovnaj: tamže, príloha č. 4. 

30  Pozri bližšie HRONSKÝ, Maríán. ref 29, Košice 1976, s. 87-96. 
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množstva dovtedy platných organizačných právnych noriem31. Dôležitým však 

v tomto ohľade je pripustiť si aj kacírsku otázku: „Kedy a ako (akou postupnos-

ťou) k uvedenému došlo (či dochádzalo)?   

Ad 3, Územie Slovenska a jeho verejná správa mala rozhodovať a ko-

nať podľa dosiaľ platných predpisov. Z hľadiska činnosti verejnej správy sa 

preto v bežnej agende nič relevantného nezmenilo, pretože právne normy, podľa 

ktorých mali rozhodovať a konať, boli generálne recipované do novovzniknu-

tého štátu. Až neskôr aplikačná prax súdov potvrdila prítomnosť implicitnej a 

zdá sa, že aj logicky nevyhnutnej, derogačnej klauzuly.32 Všetky takéto rozhod-

nutia najvyšších súdov však pochádzajú až z obdobia, kedy bolo zrejmé, že ČSR 

a jej revolučné odtrhnutie od bývalého súštátia bolo úspešné. Tým chceme pou-

kázať na možný fakt, že pre logickú konzistentnosť existencie štátu je nevy-

hnutné, aby každá materiálna recepcia - aj tá, ktorá sa na prvý pohľad javí ako 

generálna, mala svoje hranice. Súdy prvej ČSR preto museli vložiť, resp. potvrdiť 

implicitnú prítomnosť derogačnej klauzuly v recepčnej norme, inak by vznikol 

právny stav, kedy by sme nielenže prevzali všetky pôvodné rakúsko – uhorské 

normy (normy upravujúce činnosť rakúskych a uhorských ústredných orgánov 

verejnej správy), ale dokonca aj orgány na ich základe vytvorené (napríklad ra-

kúske alebo uhorské ministerstvo vnútra), čím by vznikol právny stav nezluči-

teľný s existenciou akékoľvek suverénneho štátu. Aplikačná prax preto uznala aj 

spôsob tzv. „konkludentnej“ derogácie, ktorá vychádzala z nového štátoprávneho 

usporiadania Československa, no jej prítomnosť v recepčnej norme mohla byť 

potvrdená až po úspešnom zavŕšení revolučného odtrhnutia od Rakúsko – 

Uhorska. Fakticita úspešného odtrhnutia bola základným logickým predpokla-

dom pre argument nemožnosti recepcie tých právnych noriem, ktoré boli v exis-

tenčnom rozpore s novým štátoprávnym usporiadaním Československa. 

                                                 
31  Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Brno: Nakladatelství Polygrafia Ru-

dolf M. Rohrer, 1929-1948. Reprint původního vydání. Praha: Eurolex Bohemia, s.r.o., 
2000, s. 716. Heslo: Recepce.  
Pozri aj HORÁK, Ondřej. Problematika recepce a občanské zákoníky. In Vývoj 
právních kodifikací. Sborník z mezinárodní vědecké konference.Ed. Katel SCHELLE. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 150 a n. a GÁBRIŠ, Tomáš. Teoretické a 
metodologické východiská unifikácie práva v 1. ČSR. In Sborník příspěvků z konference 
Monseho olomoucké právnické dny. Ed. Michal Malacka. Olomouc : Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2006, s. 232 a n.  

32  Pozri bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR č. R II 28/28 zo dňa 3. februára 1928, 
č. 7751 a tiež rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR č. R I 530/30 zo dňa 4. septembra 
1930, č. 10.107.  
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Osobitne možno nájsť vyjadrenie „konkludentnej derogácie“ v rozhodnutiach33: 

Najvyšší správny súd ČSR vo svojom náleze zo dňa 30. apríla 1924 vyslovil, že 

článkom 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. „tedy zachován byl v platnosti na oné části 

území čsl. republiky, které dříve tvořilo součást království a zemí na říšské radě zastoupených, 

právní řád tam platný, kdežto naproti tomu ovšem na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, tedy 

na území tvořivším dříve součást státu uherského, zachován byl v platnosti právní řád uherský, 

v obou zemích ovšem jen potud, pokud dosavadní právní řád rakouský, resp. uherský neodpo-

ruje změněným státoprávním poměrům a pokud novou normou státu čsl. nebyl změněn. Dle 

toho nařízení ..., která před převratem na Slovensku, resp. v Uhrách neplatila, ani převratem, 

ani zákonem č. 11 ex 1918 na Slovensku platnosti nenabyla“34. 

 Podobne sa Najvyšší správny súd ČSR vyslovil v náleze č. 3931 zo 

dňa 2. marca 1927, č. 6356 (Bohuslav) a v náleze č. 6913/19 zo dňa 13. januára 

1920, č. 297 (Bohuslav): „Bylť zákonem ze dne 28. října 1918 proklamován samostatný 

stát československý a vykonavatelem státní svrchovanosti tohoto státu prohlášen Národní výbor 

(čl. 1), jehož výlučné pravomoci byly veškeré úřady a ústavy veřejné podřízeny (čl. 4). Zachoval–

li týž zákon v čl. 2 současně v platnosti dosavadní zákony a nařízení, není možno tomuto 

ustanovení, třeba, že blíže nerozeznává, podkládati úmysl, zachovati v nezměněné platnosti 

zákony veškeré, tedy i takové, jež by znamenaly popření právě prohlášené státní samostatnosti 

státu československého neb jakékoli ztenčení pravomoci Národního výboru zákonem tímto za-

ložené“. 

Zaujímavé ustanovenia možno nájsť aj v nariadení ministra – plno-

mocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska zo dňa 1. januára 

1919 č. 3/1919 Úr. nov. o dočasnej úprave sudcom a súdobným zamestnancom 

(§ 2 „V zmysle zákona z 28. ríjna 1918 platia prozatýmne všetky zákony a nariadenia 

bývalého uhorského kráľovstva až do 28. ríjna 1918 vynesené ...“ § 4 „Zákony a nariadenia 

                                                 
33  Pozri tiež nález Najvyššieho správneho súdu č. 16748 zo dňa 15. decembra 1921, č. 

1065 (Bohuslav): „Zákonem tím (č. 11/1918 Sb. z. a n. – pozn.) ze svrchované vůle národa 
přetrženy byly svazky s ostatním územím rakouským a uherským, zničen pro území nového státu 
dosavadní právní řád rakouský a uherský a zaveden nový právní řád československého státu proza-
tím recepcí práva rakouského a uherského, pokud novému státu neodporovalo“. Nález Najvyš-
šieho správneho súdu č. 18511/27 zo dňa 2. novembra 1929, č. 8211 (Bohuslav): 
„Dnem 28. října přestaly platiti pro území republiky Čsl. veškeré zákony dřívějšího mocnářství, že 
starý právní řád skončil a že zákonem č. 11/1918 zavedl stát Čsl. svůj vlastní nový právní řád. 
Z názoru toho plyne nutně, že je vůbec vyloučeno mluviti o zákonech platných v republice Čsl. jako 
o zákonech býv. státu Rak., a že je též vyloučeno rozuměti slovy „zákony býv. státu Rak.“ zákony 
platné v republice Čsl., i když tyto zákony recepcí nenabyly nového materielného obsahu, nýbrž jsou 
obsahově totožné se zákony plativšími v býv. státě Rak.“ 

34  Nález Najvyššieho správneho súdu ČSR č. 11065/23 zo dňa 30. apríla 1924, č. 3538 
(Bohuslav).  
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bývalého uhorského kráľovstva vynesené 28. ríjna 1918, alebo pozdejšie, ako aj zákon a na-

riadenia maďarskej ľudovej republiky na území Československej republiky platnosti nemajú“. 

§ 5 „Súdy a štátne zastupiteľstvá svoje riadne účinkovanie zastaviť nesmú. Ony účinkujú dľa 

dosavadného spôsobu, hľadiac však vyhoveť všetkým novým predpisom, menovite čo sa jazyka 

úradovania týka“.).  

 

Záver 

Koniec Veľkej vojny, rozpad mnohonárodnostného Rakúsko-Uhor-

ska a následné vytvorenie samostatných národných štátov, hraniciam ktorých po-

skytol medzinárodnú garanciu Versaillský mierový systém, zasiahli do štátopráv-

neho vývoja nášho územia. Revolučný vznik Československej republiky nevytvo-

ril časový priestor pre vytvorenie materiálne nového práva, a tak svoje uplatnenie 

(v podstate nevyhnutne) našiel inštitút recepcie práva, čo znamená, že z materiál-

nej (obsahovej) stránky právny poriadok novovzniknutého československého 

štátu bol identický (až na nevyhnutné zmeny súvisiace so zmenou štátoprávnych 

pomerov) s právnym poriadkom zanikajúceho Rakúsko-Uhorska. Išlo o gene-

rálnu recepciu s následnou nutnou „konkludentnou“ derogáciou osobitne vyjad-

renou a zdôvodnenou v rozhodovacej činnosti československých najvyšších sú-

dov medzivojnového obdobia. Uvedený problém mal pozoruhodné konotácie 

vo vzťahu k organizácii verejnej správy a samosprávy na Slovensku a jej reál-

nemu fungovaniu v meniacich sa štátoprávnych podmienkach. Cieľom a zmys-

lom štúdie bolo poukázať na túto skutočnosť s osobitným dôrazom na reálne 

a problematické vyrovnávanie sa s ňou v judikatúre Najvyššieho správneho súdu 

ČSR a možno tým minimálne sproblematizovať otázku vzniku ČSR na území 

Slovenska.  

Je mnoho vecí v dejinách a osobitne v právnych dejinách, na ktoré nie 

je, a zrejme ani nikdy nebude, jednotný názor historickej alebo právnej vedy. 

Podľa nášho názoru je to tak aj správne - pretože iba rôznosť názorov, rôznosť 

právno-filozofických východísk a postojov a  široký vedecký diškurz je spôsobilý 

pohnúť veci (možno povedať aj rozhýbať stojaté vody). Uvedené osobitne platí 

v tzv. revolučných dobách, kedy sa buduje niečo nové na troskách niečoho sta-

rého. V našej štúdii sme sa z hľadiska zvolenej metodológie, výberu prameňov 

a argumentácie snažili dosiahnuť stav, aby naše vysvetlenie nebolo len zložením 

normatívnych viet o tom, ako by skutočnosť mala vyzerať. Naším cieľom bolo 

ponúknuť skôr sumár deskriptívnych viet o tom ako je možné skutočnosť práv-

neho vzniku ČSR čo možno najlepšie vysvetliť, a teda tak, aby naše vysvetlenie 

nebolo idealistické, ale aby čo najviac zodpovedalo realite.  

ČSR vznikala v revolučných časoch. Z hľadiska nášho právno-filozofického náh-

ľadu vznikala revolučne a postupne (i keď s rešpektovaním názoru a nutnosti 
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formalisticko-dogmaticky určiť istý dátum, ktorým sa stal 28. október 1918, 

alebo podľa časti právno-historickej obce 30. október 1918). Sme pritom pre-

svedčení, že ak má veda vytvárať závery, ktoré sú výsledkom pozorovania sku-

točnosti, tak fikcia právneho vzniku ČSR ako okamihu sa zdá byť menej pre-

svedčivá než fikcia, ktorú vytvoril Najvyšší správny súd ČSR. Už vyššie sme na-

značili, že štát nemôže byť akási entita, ktorá existuje výlučne v hlavách ľudí. Štát 

je sociálny koncept, čo okrem iného znamená aj to, že efektívne vykonáva svoju 

moc nad ľuďmi na určitom území na základe práva. Otázka, ktorú sme sa snažili 

v článku riešiť je preto zameraná práve na nasledujúci problém. Môžeme ko-

rektne uvažovať o právnej existencii štátu, ak takýto štát na určitom území nevy-

konáva štátnu moc? Tá možnosť tu určite je. To však neznamená, že vznik štátu 

je stotožnený resp. stotožňovaný s výkonom štátnej moci, ale skôr to, že ak štát 

svoju moc nevykonáva, je namieste polemizovať o jeho „dokonalej“ resp. per-

fektnej právnej existencii. Dokonca aj z pohľadu medzinárodného práva štáty 

vznikajú ipso facto, čím sa líšia od medzinárodných organizácií, ktoré vznikajú ipso 

iure. Napokon problém právneho vzniku ČSR je možné porovnať so situáciou 

na Aalandských ostrovoch, ktorých status riešila aj Spoločnosť národov, ktorá 

poverila výbor právnikov, aby k problematike zaujal stanovisko. Výsledkom bolo 

tvrdenie, že Fínska republika nemohla právne vzniknúť v deň, keď vyhlásila sa-

mostatnosť (15. novembra 1917), ale až keď bola dostatočne silná na to, aby 

začala vykonávať správu prostredníctvom vlastných orgánov.35 
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35  Dostupné na internete (máj 1918). Dostupné z: <http://www.ilsa.org/jessup/ 

jessup10/basicmats/aaland1.pdf>, [cit. 2014-08-25]. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

212 

 

91843 Trnava 

Slovenská republika 



 

213 
 

FAŠISTICKÉ REPRESÁLIE NA SLOVENSKU 
Z PRÁVNEHO HĽADISKA 

 

Michal Malatinský 

 

Abstrakt: Príspevok je venovaný právnemu posúdeniu represálií, ktorých sa na 
slovenskom civilnom obyvateľstve počas druhej svetovej vojny dopúšťali ne-
mecké ozbrojené sily s cieľom potlačiť odbojové hnutie a Slovenské národné 
povstanie. Autor hodnotí a klasifikuje tieto represálie z hľadiska dobového hu-
manitárneho práva, z hľadiska medzinárodného trestného práva po druhej sve-
tovej vojne a tiež z hľadiska slovenskej retribúcie. V tejto súvislosti prihliada aj 
na konkrétne súdne rozhodnutia retribučných súdov na Slovensku.  
 
Kľúčové slová: retribúcia, represálie, vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, 
Národný súd 
 
Abstract: The article deals with legal assessment of reprisals, which were perpet-
rated on Slovak civilians by members of German armed forces during the Second 
World War with an aim to suppress resistance and the Slovak National Uprising. 
The author assesses and classifies these reprisals from the viewpoint of humani-
tarian law, which was in force at that time, from the viewpoint of the internatio-
nal criminal law after the Second World War and also from the viewpoint of the 
Slovak retribution. Additionally, he takes into consideration judicial decisions of 
retribution courts in Slovakia.  
 
Keywords: retribution, reprisals, war crimes, crimes against humanity, National 
court 

 

 

Úvod 

Slovo „represálie“ vo všeobecnosti označuje odvetné opatrenia, 

ktoré majú docieliť, aby sa zasiahnuté subjekty prestali podieľať na urči-

tej neželanej aktivite.1 V centre našej pozornosti sú represálie, ktorých sa 

dopúšťali na civilnom obyvateľstve nemecké ozbrojené sily, ktoré na 

územie Slovenska vstúpili s cieľom potlačiť odbojové hnutie a Slovenské 

                                                 
1 Malá československá encyklopedie, V. zväzok. Praha : Academia, 1987, s. 310.  
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národné povstanie. Dopúšťali sa ich často v spolupráci s Pohotovost-

nými oddielmi Hlinkových gárd (PO HG), prípadne inými slovenskými 

jednotkami. K ďalším násilnostiam došlo aj na južnom slovenskom 

území, ktoré bolo po Viedenskej arbitráži okupované Maďarským krá-

ľovstvom. V historiografii sa pre ne zažilo označenie fašistické represálie 

na Slovensku a ich obeťami sa stalo viac ako 5 000 ľudí, 90 obcí alebo 

osád bolo vypálených a po skončení vojny bolo „odkrytých 211 hromad-

ných hrobov.“2 K represáliám dochádzalo od jesene roku 1944 až takmer 

do konca vojny. Represálie zahŕňali masové vraždy odbojových pracov-

níkov, zajatých partizánov a povstalcov, rasovo prenasledovaných osôb 

židovského či rómskeho pôvodu, ale aj akty teroru namierené proti ob-

ciam, ktoré podporovali (dobrovoľne či z donútenia) odbojové hnutie 

na Slovensku. Represáliami bolo preto najviac zasiahnuté stredné Slo-

vensko, kde boli odbojové aktivity najintenzívnejšie a kde tiež došlo 

k povstaleckému vystúpeniu. V obciach Kremnička a Nemecká došlo 

k najmasovejším vraždám, ktoré si spolu podľa odhadov vyžiadali okolo 

1 200 až 1 600 obetí.3 21. januára 1945 nemecký protipartizánsky oddiel 

Edelweiss (Abwehrgruppe 218) spolu s príslušníkmi Heimatschutzu 

vtrhli do obcí Kľak a Ostrý Grúň pre ich veľmi aktívnu pomoc partizán-

skym jednotkám, pričom zavraždili 148 obyvateľov a následne obe obce 

vypálili.4 Ide o najbrutálnejšie prípady fašistických represálií na Sloven-

skom území, avšak okrem nich došlo k desiatkam obdobných krutostí, 

ktoré si vyžiadali ďalšie tisíce obetí a obrovské materiálne škody. 

V tomto príspevku nás bude zaujímať, ako možno tieto repre-

sálie právne hodnotiť a klasifikovať z hľadiska dobového vojnového či 

humanitárneho práva, z hľadiska po druhej svetovej vojne sa rodiaceho 

medzinárodného práva trestného a konečne z hľadiska slovenskej retri-

búcie, kde sa odvoláme aj na konkrétne súdne rozhodnutia.  

 

                                                 
2 HALAJ, Dušan et al. Fašistické represálie na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1990, s. 6. 
3 HALAJ, ref. 2, s. 113-114.  
4 HALAJ, ref. 2, s. 64.  
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1. Represálie v predvojnovom humanitárnom práve 

Medzinárodné humanitárne (vojnové) právo je obsiahnuté 

najmä v dvoch základných kategóriách prameňov práva, ktoré sa navzá-

jom dopĺňajú. Podobne ako pri celom medzinárodnom práve verejnom 

sú to medzinárodné zmluvy a medzinárodné obyčaje. Obyčaje sú pravid-

lami, ktorých právna sila spočíva vo všeobecnom presvedčení štátov o 

ich záväznosti, ktoré sa prejavuje vo všeobecnej a v podstate jednotnej 

praxi, a zároveň v absencii zmluvno-právnej úpravy. Dôležitou skutoč-

nosťou je tiež, že medzinárodné obyčaje na rozdiel od zmlúv zaväzujú 

všetky štáty a nie iba tie, ktoré sú zmluvnými stranami danej zmluvy.5  

Zmluvné medzinárodné humanitárne právo sa začalo rozvíjať 

už v druhej polovici 19. storočia, konkrétne od roku 1868, kedy bola 

prijatá Petrohradská deklarácia, „ktorá zakázala vojnové používanie ur-

čitých výbušných projektilov“. Veľký význam mali aj mierové konferen-

cie v Haagu v rokoch 1899 a 1907, na ktorých boli prijaté dohovory re-

gulujúce spôsob vedenia vojny,6 a tri ženevské konvencie z rokov 1864, 

1906 a 1929. Práve v tretej uvedenej ženevskej konvencii, ktorá regle-

mentovala zachádzanie s vojnovými zajatcami (Convention relative to the Tre-

atment of Prisoners of War), sa nachádzala jediná zmienka o represáliách v 

celom pozitívnom medzinárodnom práve spred druhej svetovej vojny. 

Jej druhý článok v treťom odseku zakazoval represálne opatrenia proti 

vojnovým zajatcom.7 Pre poznanie predvojnovej úpravy represálií v me-

dzinárodnom humanitárnom práve je preto dôležité zaoberať sa hlavne 

relevantným obyčajovým právom. 

Obyčaje sú však na rozdiel od zmlúv menej exaktným prame-

ňom práva, ktorého obsah je často náročné spoľahlivo a bezpečne spo-

znať. Podľa českého právnika Rudolfa Hynie bolo možné obsah obyča-

jového práva zistiť „zo spisov významných právnikov z odboru medzi-

národného práva vojnového a z vojenskej a diplomatickej histórie.“8 V 

                                                 
5 ČENTÉŠ, Jozef et al. Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti. Bratislava : VO PraF 

UK, 2014, s. 28.  
6 Tamže, s. 30.  
7 MENCER, Gejza. Represálie a ozbrojené konflikty. In Studie z mezinárodného práva 16. 

Praha : Academia, 1982, s. 137.  
8 HYNIE, Rudolf. Válečné represálie a letecké bombardování. Praha : Nákladem Knihovny 

Sborníku Věd Právních a Státních, 1928, s. 24-25.  
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tejto spojitosti treba spomenúť, že „náuka najviac kvalifikovaných od-

borníkov“ je dodnes považovaná za pomocný prameň humanitárneho 

práva.9 V tomto prípade to bol aj prameň poznania obyčajového práva 

ako základného prameňa medzinárodného humanitárneho práva.  

Podľa predvojnovej literatúry boli represálie definované ako 

„konanie štátu, ktorým tento [štát] po márnej predchádzajúcej výzve re-

aguje ne porušenie svojich práv štátom iným za tým účelom, aby sa do-

mohol satisfakcie a prípadne odvrátil od seba v budúcnosti nové bezprá-

vie“. Aj represálie teda predstavovali konanie, ktoré porušovalo normy 

medzinárodného práva, ale vzhľadom na to, že išlo o konanie sankčného 

charakteru v reakcii na skoršie porušenie subjektívnych práv štátu, za ur-

čitých podmienok a s uvedeným cieľom, bolo dovolené.10  

Vzhľadom na tematické zameranie tohto príspevku nás pri-

márne zaujímajú právne medze represálií, preto je dôležité rozlišovať 

represálie v čase mieru a represálie v čase vojny. Obyčajové právo ich 

výkon obmedzovalo navzájom odlišným spôsobom. Vojnovými repre-

sáliami sa reaguje „na porušenia noriem práva vojenského“. Pre ich vý-

kon platili špeciálne obyčajové pravidlá: (1) represálie mohol nariadiť iba 

veliteľ armády alebo armádneho zboru; (2) medzi konaním, na ktoré sa 

reaguje, a represáliami nesmela uplynúť príliš dlhá doba; a (3) represáliám 

mala predchádzať notifikácia nepriateľovi o ich dôvode a druhu.11  

Na výkon vojnových represálií sa okrem obyčajového práva 

vzťahovala aj základná zásada vojnového práva obsiahnutá v tzv. Mar-

tensovej doložke (klauzule) k Haagským dohovorom z roku 1899 a 1907. 

Táto doložka podľa preambuly Dohovoru o zákonoch a obyčajach po-

zemnej vojny z roku 1907 znie: „Pokiaľ nebude vydaný dokonalejší voj-

nový právny kódex, pokladajú vysoké zmluvné strany za prospešné vy-

hlásiť, že v prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté v ustanoveniach prijatého 

Poriadku o zákonoch a obyčajach pozemnej vojny, obyvateľstvo i boju-

júce strany zostávajú pod ochranou a právomocou zásad medzinárod-

                                                 
9 ČENTÉŠ, ref. 5, s. 29.  
10 HÁCHA, Emil et al. Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Praha : EURO-

LEX BOHEMIA, 2000, s. 768. Ide o reprint pôvodného vydania z roku 1934.  
11 HÁCHA, ref. 10, s. 773.  
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ného práva, tak ako vyplývajú zo zvyklostí, ktoré sa utvorili medzi civili-

zovanými národmi, zo zákonov ľudskosti a z požiadaviek svedomia ľud-

stva.“12 Martensova doložka tak nielen potvrdila právnu záväznosť oby-

čajov (civilizovaných národov), ale povýšila prirodzenoprávne zásady 

ľudskosti a svedomia ľudstva na vedúce zásady vojnového práva. Z Mar-

tensovej klauzuly vychádzala po prvej svetovej vojne aj Komisia pre vy-

šetrovanie a vyjasnenie zodpovednosti vyplývajúcej z vojny, ktorá mala 

vytvoriť podmienky pre súdenie a potrestanie „zodpovedných vysokých 

a civilných hodnostárov“. Nakoniec však medzinárodný tribunál nebol 

vytvorený a zmienené vyvodenie zodpovednosti bolo (minimalisticky) 

realizované v rámci nemeckého vnútroštátneho práva.13 Je tu však bada-

teľné prepojenie Martensovej doložky s trestnoprávnym posudzovaním 

konaní v čase vojny. 

Podľa obyčajového práva musel byť výkon vojenských repre-

sálií v súlade so zásadou proporcionality, teda represálie „nemajú byť 

neúmerné účinkom, spôsobeným porušením zákonného vedenia vojny, 

t. j. nemá tu byť medzi oboma [konaniami] prehnaný nepomer.“ V sú-

lade so zásadou ľudskosti sa zakazovalo, aby boli represáliami opatrenia 

neľudské, hoci sa pripúšťali aj „činy veľmi príkre, ba kruté“, avšak iba 

vtedy, ak už nemali charakter barbarského konania.14 Treba upozorniť, 

že takéto chápanie obmedzení vojenských represálií je plne v súlade s 

obsahom nerealizovaného ruského návrhu medzinárodnej zmluvy o zá-

konoch a obyčajoch vojny, ktorý bol predložený na konferencií 15 eu-

rópskych štátoch v Bruseli v roku 1874.15  

V centre nášho záujmu stoja vojenské represálie proti civilnému 

obyvateľstvu. Tieto neboli na rozdiel od represálií proti vojnovým zajat-

com zakázané zmluvným právom,16 ale ich úprava bola obsiahnutá v 

                                                 
12 Citované podľa: GEISBACHEROVÁ, Daniela (ed.). Vedenie ozbrojeného konfliktu (Vý-

ber zostavený z Haagskych dohovorov a ďalších medzinárodných zmluvných dokumentov). Brati-
slava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2004, s. 5. 

13 EČER, Bohumil. Vývoj a základy mezinárodního práva trestního. Praha : V. Linhart, 1948, 
s. 36.  

14 HYNIE, ref. 8, s. 27.  
15 MENCER, ref. 7, s. 136-137.  
16 Tu treba odlišovať opatrenia okupanta proti obyvateľstvu nepriateľského štátu od vo-

jenských represálií. Výkon vojenskej moci na území nepriateľského štátu bol zmluvne 
upravený v tretej časti Poriadku o zákonoch a obyčajach pozemnej vojny z roku 1907. 
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obyčajovom práve. Už citovaný R. Hynie v roku 1928 konštatoval, že „je 

všeobecne uznávanou normou vojenského práva zakázané podnikať 

také vojenské operácie, ktoré by jedine a priamo smerovali proti pokoj-

nému obyvateľstvu.“ Medzinárodné právo však podľa neho nezakazo-

valo, „aby sa v istých prípadoch k zamedzeniu nedovoleného vedenia 

vojny nepoužilo vojenských represálií i priamo proti nebojujúcemu oby-

vateľstvu.“ Ako príklad uviedol represálne použitie leteckých útokov ako 

„neobyčajne krutý prostriedok vojenský“, ktorý možno použiť „iba v 

krajných prípadoch a po náležitej výstrahe, ktorou sa nimi dopredu pro-

tistrane pohrozí.“ Dalo by sa použiť iba vtedy, ak by nebolo iných repre-

sálnych prostriedkov, ktorými by sa dalo nepriateľa prinútiť k zákon-

nému vedeniu vojny „alebo v tých prípadoch, kedy sa týmito represáliami 

má odpovedať na také nezákonné činy nepriateľa, ktoré spočívali v 

bezohľadnom prehliadaní výsad nebojujúcich, priznávaných vojenským 

právom.“ Jedna bojujúca strana sa tak druhej odplatí „rovnakou min-

cou.“17 Vojenské represálie proti nebojujúcemu obyvateľstvu tak podľa 

tohto názoru boli prostriedok ultima ratio, ktorý musel byť navyše odô-

vodnený špecifickými, krajnými okolnosťami.  

Bližšie sa prípustným formám vojenských represálií venoval če-

ský odborník na medzinárodné právo Ladislav Vošta v Slovníku veřejného 

práva československého v roku 1934, pričom vychádzal z vyčerpávajúceho 

penza relevantnej literatúry. Podľa neho mohli byť v rámci represálií 

okrem iného bombardované nebránené mestá, používané zakázané vo-

jenské prostriedky (napr. jedy, otrávené zbrane a pod.), deportované či 

na nútené práce využívané civilné obyvateľstvo. Pripúšťal tiež „ničenie 

súkromného majetku mimo nutnosť vyplývajúcu z vojenských operácií“, 

ak sa tým reagovalo na obdobné konanie nepriateľa. Avšak naproti tomu 

rozoznával formy represálií, ku ktorým sa však nikdy neuchýli „bojujúca 

                                                 
Podľa jeho čl. 46 museli byť česť a právo rodiny, život osôb a súkromné vlastníctvo, 
ako aj náboženské presvedčenie a náboženské obrady zo strany vojenského okupanta 
rešpektované. Podľa čl. 50 nemohol byť obyvateľstvu uložený žiadny kolektívny trest 
(peňažný ani iný) za činy jednotlivcov, pretože obyvateľstvo ako celok za ne kolektívne 
nezodpovedalo. Citované podľa: GEISBACHEROVÁ, ref. 12, s. 15-16.  

17 HYNIE, ref. 8, s. 29-32.  
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strana, ktorá má iba trochu zmyslu pre základné princípy morálky a ľud-

skú dôstojnosť.“ Išlo napr. o zabíjanie vojenských zajatcov po skončení 

vojenských opatrení, ostreľovanie nemocníc, otravovanie studní, ničenie 

nenahraditeľných umeleckých pamiatok a aj, čo je pre nás dôležité, o 

„popravovanie nevinného civilného obyvateľstva.“18  

 

2. Medzinárodné trestné právo po druhej svetovej vojne 

Vzhľadom na globálnosť druhej svetovej vojny, jej charakter 

útočnej vojny, dovtedy bezprecedentné dôsledky v podobe obrovských 

strát na životoch, masových perzekúcií či hospodárskych škôd, vytvorili 

víťazné mocnosti medzinárodnoprávny rámec pre povojnové súdne 

procesy so zodpovednými osobami. Na rozdiel od pokusov po prvej sve-

tovej vojne boli tieto snahy úspešné a ich výsledkom bol vznik novodo-

bého medzinárodného trestného práva.19 Už tzv. Svätojakubská deklará-

cia z 13. januára 1942, ktorú v Londýne vydali predstavitelia exilových 

vlád viacerých štátov, ktorých územie bolo okupované nacistickým Ne-

meckom alebo jeho spojencami, požaduje súdenie a potrestanie zodpo-

vedných osôb „prostredníctvom organizovanej spravodlivosti“. Tiež sa 

tam uvádza, že „medzinárodné právo a osobitne konvencia podpísaná v 

Haagu v r. 1907 týkajúca sa zákonov a obyčajov pozemnej vojny, nedo-

voľuje vojnu vedúcim stranám páchať v obsadených krajinách násilné 

činy proti civilnému obyvateľstvu“. Podobne tzv. Moskovská deklarácia, 

ktorú 30. októbra 1943 v Moskve vydali ministri zahraničných vecí 

ZSSR, USA a Veľkej Británie, deklarovala úmysel Spojencov odovzdať 

spravodlivosti páchateľov „ukrutností, masakrov a chladnokrvných hro-

madných vrážd“.20 Právnym podkladom pre súdenie najvýznamnejších 

predstaviteľov nacistického Nemecka bola nakoniec tzv. Londýnska do-

hoda – Charta Medzinárodného vojenského tribunálu z 8. augusta 1945, 

ktorá bola priložená k Dohode veľmocí o stíhaní a potrestaní hlavných 

vojnových zločincov Európskej Osi.21  

                                                 
18 HÁCHA, ref. 10, s. 779.  
19 ČENTÉŠ, ref. 5, s. 56.  
20 RAŠLA, Anton. Ľudové súdy v Československu po II. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 

súdnictva. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1969, s. 18-22.  
21 Norimberský proces. Sborník materiálů. Díl první. Praha : Orbis, 1953, s. 43-49.  
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Charta vo svojom šiestom článku ustanovovala skutkové pod-

staty troch kategórií trestných činov: zločiny proti mieru, vojnové zločiny 

a zločiny proti ľudskosti. Z hľadiska posudzovania trestnoprávnej zod-

povednosti za vojnové represálie sú relevantné ustanovenia o vojnových 

zločinoch a zločinoch proti ľudskosti. Vojnové zločiny zahŕňali poruše-

nie zákonov alebo vojnových zvyklostí, konkrétne napr. vraždenie voj-

nových zajatcov, vraždenie a deportácie civilného obyvateľstva a tiež 

„svojvoľné zničenie miest a obcí alebo pustošenie neodôvodnené vojen-

skou nevyhnutnosťou“. Princíp vojenskej nevyhnutnosti znamená, že 

bojujúca strana je „oprávnená použiť akékoľvek množstvo a druh sily, 

aby donútila nepriateľa k úplnému vzdaniu sa, a to s najnižšími stratami 

času, životov a peňazí, pričom jeho konanie musí byť v súlade so zá-

konmi vojny.“22 Zločiny proti ľudskosti zahŕňali okrem iného vraždenie, 

vyhladzovanie a iné neľudské činy spáchané proti akémukoľvek civil-

nému obyvateľstvu „pred vojnou alebo za vojny“ bez ohľadu „na to, či 

bolo porušené miestne právo krajiny, kde zločiny boli spáchané.“23 Obe 

tieto kategórie zločinov sa navzájom čiastočne prekrývajú. Zabíjanie ci-

vilistov v dobe ozbrojeného konfliktu napĺňa skutkové podstaty oboch. 

Základný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že „medzinárodnoprávna 

dimenzia“ vojnových zločinov spočíva v prítomnosti ozbrojeného kon-

fliktu, pričom v prípade zločinov proti ľudskosti je ňou útok na civilné 

obyvateľstvo.24 Počas hlavného norimberského procesu obžalobcovia 

prezentovali stanovisko, že v prípade vojnových zločinov či zločinov 

proti ľudskosti nemožno hovoriť o retroaktívnych ustanoveniach, pre-

tože medzinárodné právo vojnové ich zakazovalo aj predtým – pred dru-

hou svetovou vojnou a počas nej. Spätne tak interpretovali obyčajové 

právo extenzívnejšie než predvojnoví autori ako R. Hynie a L. Vošta.25 

Možno teda povedať, že Charta vo vzťahu k medziam vojnových repre-

sálií potvrdila zákaz vyššie zmienených foriem vojnových represálií a zá-

                                                 
22 ČENTÉŠ, ref. 5, s. 46.  
23 RAŠLA, ref. 20, s. 25-26.  
24 CRYER, Robert et al. An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Cam-

bridge : Cambridge University Press, 2010, s. 233-234. 
25 RAŠLA, ref. 20, s. 32-33.  
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roveň ho rozšírila aj na ďalšie represálne konania, napr. deportácie civil-

ného obyvateľstva, ktoré boli podľa vyššie citovaného L. Voštu povole-

nou formou, ale v zmysle Charty boli vojnovým zločinom.  

Medzinárodný vojenský tribunál vo svojom rozsudku z 1. ok-

tóbra 1946 subsumoval vraždenie a zlé zachádzanie s civilistami (včítane 

brutálnej represie, vraždenia zajatcov a civilistov, ničenia miest a obcí v 

reakcii na akékoľvek prejavy odporu), ktorého sa dopustili bezpečnostné 

a branné zložky nacistického Nemecka na okupovaných územiach, pod 

skutkové podstaty vojenských zločinov a zločinov proti ľudskosti.26 Súd 

tiež skonštatoval, že tieto vojnové zločiny boli už predtým uznané ako 

zločiny v medzinárodnom práve, najmä v ustanoveniach článkov 46, 50, 

52 a 56 Haagskej konvencie z roku 1907 a v článkoch 2, 3, 4, 46 a 51 

Ženevskej konvencie z roku 1929.27 Medzinárodný vojenský tribunál sa 

tu tak stotožnil s právnymi názormi obžalobcov a potvrdil ich výklad 

dobového medzinárodného humanitárneho práva. Napriek tomu nie 

všetci autori súhlasia s týmto právnym stanoviskom a dodnes prebiehajú 

diskusie, či Charta Medzinárodného vojenského tribunálu retroaktívne 

vytvorila nové medzinárodné právo alebo iba spísala predtým existujúce 

obyčajové právo.28  

S otázkou právneho hodnotenia represálnych akcií úzko súvisí 

aj tzv. rukojemnícky proces (Hostages Trial, oficiálny názov: The United 

States of America v. Wilhelm List, et al.), ktorý prebiehal od 8. júla 1947 do 

19. februára 1948 v Norimbergu pred vojenským tribunálom USA a v 

ktorom boli súdení nemeckí generáli pôsobiaci počas vojny v juhový-

chodnej Európe. Tento proces prebiehal na základe zákona č. 10 Spoje-

neckej kontrolnej rady z 20. decembra 194529 a hoci súdiaci tribunál ne-

mal na rozdiel od hlavného norimberského procesu medzinárodné zlo-

ženie, išlo tu o uplatňovanie trestnoprávnej zodpovednosti v rámci me-

dzinárodného trestného práva. V tomto prípade sa tribunál v rozsudku 

venoval okrem iného aj otázke represálií proti partizánom a civilnému 

                                                 
26 Norimberský proces. Sborník materiálů. Díl druhý. Praha : Orbis, 1953, s. 502-508. 
27 Tamže, s. 522-523.  
28 CRYER, ref. 24, s. 231.  
29 VOJÁČEK, Ladislav et al. Dejiny verejného práva v Európe. Bratislava : VO PraF UK, 

2004, s. 295. 
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obyvateľstvu. Dospel k záveru, že väčšina partizánskych oddielov v Ju-

hoslávii a Grécku pri svojej činnosti nerešpektovala vojnové právo a ne-

spĺňala ani ďalšie znaky bojujúcej strany podľa čl. 1 Haagskeho Poriadku 

o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny z roku 1907 (označenie z diaľky 

viditeľným rozpoznávacím znakom, štandardné vojenské velenie a ve-

rejné nosenie zbrane) a teda išlo o tzv. francs-tireurs – neregulárnych bo-

jovníkov bojujúcich mimo rámca vojnového práva. Z toho dôvodu na 

nich nemala vzťahovať ani medzinárodnoprávna ochrana vojnových za-

jatcov ako napr. vyššie zmienená Ženevská konvencia z roku 1929 a 

takíto partizáni mohli byť po ich chytení popravení bez toho, že by bolo 

porušené vtedajšie vojnové právo. Čo sa týka represálií proti civilnému 

obyvateľstvu, tribunál skonštatoval, že Nemecko v tomto ohľade pre-

kročilo základné chápanie ľudskosti a spravodlivosti. Na druhej strane, 

uviedol, že americké, britské a francúzske armádne manuály pripúšťali 

výkon represálií proti civilistom ako krajné riešenie, americký manuál do-

konca explicitne v danom prípade pripúšťal aj ich zabitie. Preto sa tri-

bunál zaujal stanovisko, že za určitých presne vymedzených podmienok 

je možné pristúpiť k represáliám proti civilnému obyvateľstvu formou 

zabitia/popráv. Tieto podmienky sú nasledovné: (1) muselo ísť o pro-

striedok ultima ratio; (2) zasiahnuté obyvateľstvo sa muselo aktívne alebo 

pasívne zúčastniť protiprávnych konaní, na ktoré sa reaguje; (3) bolo ne-

možné vypátrať skutočných vinníkov týchto konaní; (4) musela byť pre-

ukázaná nevyhnutnosť okamžitého konania, inak by bolo protiprávne 

popraviť niekoho bez súdneho konania; (5) musela byť zachovaná zá-

sada proporcionality. Ako jasný príklad prekročenia tejto zásady tribunál 

uviedol rozkaz náčelníka Vrchného velenia Wehrmachtu poľného mar-

šala Wilhelma Keitela z 16. septembra 1941, v ktorom nariadil popravy 

50 až 100 komunistov za zabitie jedného nemeckého vojaka, čo uviedol 

v rozsudku už Medzinárodný vojenský tribunál. Akékoľvek prekročenie 



 Vojna a vojenstvo v právnych dejinách 

 

223 

týchto podmienok výkonu vojenských represálií voči civilistom zname-

nalo, že došlo k vojnovému zločinu.30 Rozsudok sa tak nepriklonil k ná-

zoru, že akékoľvek vojnové represálie proti civilnému obyvateľstvu boli 

vtedajším vojnovým právom zakázané. Poukázal však tiež na potrebu 

upraviť tieto otázky zmluvným právom.  

Práve na základe skúseností z druhej svetovej vojny boli vypra-

cované a 12. augusta 1949 prijaté štyri Ženevské konvencie, ktoré upra-

vovali podmienky a pravidlá na ochranu osôb, ktoré sa nezúčastňujú bo-

jov alebo sú z nich vyradené (vojenskí zajatci, zranení, civilisti atď.), a 

znamenali dôležitý medzník v rozvoji medzinárodného humanitárneho 

práva. Štvrtá Ženevská konvencia sa týkala ochrany civilných osôb počas 

vojny. V čl. 33 zakazuje trestanie civilných osôb za trestný čin, ktorého 

sa nedopustili, ako aj hromadné tresty, zastrašujúce alebo terorizujúce 

opatrenia. Rovnako sú zakázané represie proti civilistom a ich majetku.31 

V roku 1977 bol prijatý tzv. Protokol I ako dodatkový protokol k štyrom 

Ženevským konvenciám, ktorý veľmi významne rozšíril „okruh osôb, 

objektov a zariadení, proti ktorým sa represálie zakazujú.“32 Možno teda 

skonštatovať, že aspoň v rokoch po druhej svetovej vojny boli prijaté 

medzinárodné zmluvy, ktoré vyjasnili právnu úpravu vojnových represá-

lií a do budúcnosti vyriešili problém, ktorému sa venujeme v tomto 

článku.  

 

3. Slovenská retribúcia a fašistické represálie 

Retribúcia bola na Slovensku realizovaná na základe nariadenia 

Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. n. SNR o potrestaní fašistic-

kých zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudo-

vého súdnictva. Pri prijímaní tohto retribučného nariadenia sa poukazo-

valo na následky fašistických represálií – vypálené dediny a postupne od-

                                                 
30 Rozsudok citovaný podľa: Law Reports of Trials of War Criminals Volume VIII. [online]. 

London : United Nations War Crimes Commission, 1949, s. 56-58, 63-65, 72, 78. Do-
stupné na internete: <https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Repo-
rts_Vol-8.pdf> 

31 Ženevské konvencie a dodatkové protokoly. Bratislava : Úrad Slovenského výboru ČK, 1992, 
s. 120. 

32 MENCER,  ref. 7, s. 139.  
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haľované masové hroby, ktoré boli najviditeľnejšími a tiež spravidla naj-

nedávnejšími zločinmi napáchanými „nemeckými banditmi alebo domá-

cimi zradcami.“ Možno povedať, že poukázaním na ne sa najjednoduch-

šie zdôvodňovala, legitimizovala potreba výkonu retribúcie na Slovensku 

so zodpovednými osobami. Napríklad, povereník pre vnútro Dr. Gustáv 

Husák sa vtedy vyjadril, že „[k]ade sa na Slovensku pohneme, všade po-

čúvame hlas spravodlivej odplaty a spravodlivého zúčtovania s bývalým 

režimom vo všetkých jeho dôsledkoch“, po tom, čo uviedol niekoľko 

príkladov masových vrážd civilistov a odbojových pracovníkov.33 Na-

priek tomu pri konštrukcii retribučných trestných činov v retribučnom 

nariadení nebola sformulovaná skutková podstata, ktorá by sa explicitne 

a priamo vzťahovala na potrestanie páchateľov fašistických represálií.  

S prihliadnutím na súdno-aplikačnú prax Národného súdu uvá-

dzame, že na vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti za represálie 

sa vzťahujú nasledovné skutkové podstaty retribučného nariadenia. 

Podľa § 2 písm. c) sa zločinu domácej zrady („domáci zradcovia“) do-

pustil aj ten československý štátny občan, ktorý svojím konaním, meno-

vite násilnosťami a drancovaním, poškvrnil česť slovenského národa, 

pričom toto ustanovenie sa vzťahovalo na represálie, ktorých sa dopustili 

slovenskí vojaci na východnej fronte vo vojne proti ZSSR. Represálie, ku 

ktorým dochádzalo na Slovensku od jesene 1944, boli postihované jed-

nak ako zrada na povstaní podľa § 4 písm. b), ktorej sa dopustil ten, kto 

spolupôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania alebo partizán-

skeho boja, udával alebo inak pomáhal okupačným vojskám a orgánom, 

a jednak v prípade cudzích štátnych občanov ako zločin fašistickej oku-

pácie („fašistickí okupanti“) podľa § 1 písm. b), ktorého sa dopustil ten, 

kto terorizoval alebo drancoval slovenský ľud, resp. sa dopustil vrážd 

alebo iných zverstiev a násilností pri boji proti SNP a slovenským parti-

zánom.  

Najznámejším príkladom prvej kategórie represálií, ktorých sa 

dopustili slovenskí vojaci v ZSSR, je stotník Ladislav Kleinert, ktorý dal 

„2. augusta 1942 ako veliteľ pešej roty pri protipartizánskej trestnej akcii“ 

                                                 
33 Zápisnica zo zasadnutia SNR z 15. mája 1945. [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.psp.cz/eknih/1945snr/stenprot/003schuz/s003001.htm> 
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v bieloruskej obci Malodušie rozkaz „zastreliť príslušníkov 11 rodín, me-

dzi nimi ženy, deti a starcov“ ako „odvetu pre údajné prepadnutie a 

usmrtenie 11 slovenských vojakov partizánmi v blízkosti tejto obce“. 

Obete, ktorých presný počet nebol známy,34 tejto akcie mali byť čias-

točne zastrelené a čiastočne za živa upálené, pričom L. Kleinert „súhlasil, 

aby jemu podriadení vojaci obyvateľstvo tejto dediny vydrancovali“. Za 

tento čin bol L. Kleinert odsúdený za zločin domácej zrady podľa § 2 

písm. c) retribučného nariadenia na trest smrti povrazom,35 ktorý bol aj 

16. decembra 1947 vykonaný.  

Za fašistické perzekúcie na Slovensku boli súdení predstavitelia 

slovenských orgánov, ktoré pri nich spolupracovali s nemeckými jednot-

kami, a aj predstavitelia nemeckej brannej moci. Na represáliách sa zo 

slovenskej strany podieľali najmä PO HG, preto bol v tomto ohľade 

kľúčový proces s Otomarom Kubalom, ktorý bol od 7. septembra 1944 

náčelníkom štábu Hlavného veliteľstva HG a podliehali mu aj PO HG. 

Národný súd v rozsudku nad ním skonštatoval, že Kubalova zradcovská 

činnosť vyvrcholila po vypuknutí SNP. Rozkazmi, ktoré vtedy vydávalo 

Hlavné veliteľstvo pre podriadené veliteľstvá HG a PO HG, „boli tieto 

paušálne zmocnené k najradikálnejším opatreniam proti osobám, ktoré 

sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili Slovenského národného povstania, 

alebo ktoré úsilie slovenského národa v boji o slobodu podporovali.“ 

Takisto bola prostredníctvom týchto rozkazov „nariadená úzka spolu-

práca veliteľov HG s nemeckými vojenskými činiteľmi“. Súd tieto roz-

kazy vyhodnotil „ako výslovný príkaz a návod k najradikálnejšej perze-

kúcii všetkých osôb, ktoré sa zúčastnili akýmkoľvek spôsobom povstania 

alebo akejkoľvek činnosti proti domácim zradcom a nemeckým okupan-

tom.“ A tieto rozkazy mali účinok, čo bolo „dokázané tým, že celý rad 

príslušníkov PO HG a vôbec gardistov prevádzal surovo perzekúciu slo-

venských vlastencov a Židov“. Spolupráca s nemeckými jednotkami sa 

                                                 
34 Podľa súčasných odhadov ich malo byť okolo 50. MEDVECKÝ, Matej. Represie prí-

slušníkov Zaisťovacej divízie voči civilnému obyvateľstvu na obsadenom území 
ZSSR. In LACKO, Martin (ed.). Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov 
I. Trnava : UCM, 2002, s. 156. 

35 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Úrad predsedníctva SNR (ďalej 
ÚP SNR), škatuľa (ďalej šk.) č. 432, 1001/dôv.47. Rozsudok proti F. Čatlošovi a spol., 
s. 13-14, 19.  
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navyše „prejavila v asistenciách HG a PO HG na všetkých zverstvách 

Nemcov“. V rozsudku je uvedená aj vtedy známa „bilancia“ objavených 

masových hrobov zostavená „na základe správ exhumačných komisií a 

veliteľstiev“ Národnej bezpečnosti. Do vynesenia rozsudku, do 24. au-

gusta 1946, bolo objavených 176 masových hrobov, v ktorých „bolo ná-

jdených 3 723 obetí, z toho 2 792 mužov a 720 žien a 211 detí.“ Kubalova 

zodpovednosť za perzekúcie teda spočívala v tom, že na ne vyzýval pro-

stredníctvom rozkazov a iných pokynov jemu podriadené gardistické 

jednotky a tie ich aj reálne, najmä v spolupráci s nemeckými orgánmi, 

uskutočňovali. Ako sme už uviedli vyššie, Národný súd túto činnosť sub-

sumoval pod skutkovú podstatu zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) 

retribučného nariadenia a za tento a ešte iné zločiny odsúdil O. Kubalu 

na trest smrti zastrelením.36 Trest bol následne vykonaný 28. augusta 

1946. Národný súd následne vyvodil zodpovednosť za represálie na slo-

venskej strane aj na najvyššej úrovni štátneho prezidenta. Citovaná pasáž 

sa nachádza aj v rozsudku proti Dr. Jozefovi Tisovi a Dr. Ferdinandovi 

Ďurčanskému z 15. apríla 1947, pretože bol to J. Tiso, kto ako najvyšší 

veliteľ HG menoval O. Kubalu za náčelníka štábu Hlavného veliteľstva 

HG37 a tiež mal byť písomne aj ústne informovaný o dôležitých akciách 

PO HG.38 J. Tiso bol za toto a mnohé ďalšie konania odsúdený na trest 

smrti, ktorý bol vykonaný 18. apríla 1947.  

V rámci výkonu slovenskej retribúcie bola otázka potrestania 

represálnej činnosti považovaná za všeobecne veľmi dôležitú. Prejavilo 

sa to aj v tom, že Predsedníctvo SNR sa snažilo do pôsobnosti Národ-

ného súdu kolektívne prikázať všetkých bývalých veliteľov PO HG,39 

ktorých by inak súdili okresné ľudové súdy. Predsedníctvo SNR však 

muselo vzhľadom na viaceré praktické problémy svoje rozhodnutie ko-

rigovať a velitelia PO HG museli byť do pôsobnosti Národného súdu 

                                                 
36 SNA, f. Národný súd (ďalej NS), Tnľud 13/46, A – 923. Rozsudok proti O. Kubalovi, 

s. 36-38, 41, 48, 53-56. 
37 SOKOLOVIČ, Peter. Hlinkova garda 1938 – 1945. Bratislava : Ústav pamäti národa, 

2009, s. 390-391. 
38 SNA, f. ÚP SNR, šk. č. 438, 451/dôv.47. Rozsudok proti J. Tisovi a F. Ďurčanskému, 

s. 219-220.  
39 DAXNER, Igor. Ľudáctvo před Národným súdom 1945 – 1947. Bratislava : SAV, 1961, s. 

26-27.  
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naďalej prikazovaní individuálne.40 Nakoniec boli na tejto úrovni sloven-

ského retribučného súdnictva súdení a odsúdení iba dvaja. V tomto 

smere bol významnejší proces s Jozefom Gašparíkom,41 ktorý bol velite-

ľom mimoriadne aktívneho oddielu PO HG v Novom Meste nad Vá-

hom. Tento oddiel sa podieľal na mnohých protipartizánskych a protiži-

dovských akciách a tiež aj na zásahoch represálneho charakteru. J. Gaš-

parík bol 4. februára 1947 Národným súdom odsúdený okrem iného za 

zradu na povstaní podľa § 4 písm. b) retribučného nariadenia na trest 

smrti povrazom, ktorý bol aj 11. februára 1947 vykonaný.42 Neskôr 14. 

mája 1947 bol pred Národným súdom odsúdený aj veliteľ PO HG v Ho-

líči Ladislav Chrenka na 5 rokov odňatia slobody v trestnici ako hlavný 

trest, keďže jeho trestná činnosť nebola tak závažná a viaceré okolnosti 

mu pri výmere trestu prilepšovali.43  

Pre úplnosť treba uviesť, že niektorí príslušníci PO HG boli za 

ich represálnu činnosť súdení aj v roku 1958, už mimo retribučného 

rámca, pred bratislavským a tiež banskobystrickým krajským súdom v 

značne zmanipulovaných procesoch.44 V Bratislave bol vynesený rozsu-

dok dňa 18. apríla 1958, pričom 4 súdení boli odsúdení na trest smrti a 

ostatní 11 na tresty na slobode v rozmedzí od 14 do 24 rokov (priemerný 

trest vyše 20 rokov).45 V Banskej Bystrici bol rozsudok vynesený o 8 dní 

– 26. apríla 1958: jeden súdený bol odsúdený na trest smrti, ostatní 11 na 

tresty na slobode v rozmedzí 25 až 13 rokov (priemerný trest vyše 20 

                                                 
40 SNA, f. ÚP SNR, šk. č. 441, 447/prez.dôv.1946.  
41 SNA, f. NS, Tnľud 29/46, A – 932. 
42 KRIŠTOFÍK, Juraj. Súdne procesy s veliteľom POHG v Novom Meste nad Váhom 

Jozefom Gašparíkom a staroturianskym vládnym komisárom Júliusom Tomkom. In 
SOKOLOVIČ, Peter et al. Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Trnava : Uni-
verzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 266-288.  

43 SNA, f. Úrad obžaloby pri Národnom súde, šk. č. 20, Onľud 57/46. Rozsudok proti 
L. Chrenkovi.  

44 SOKOLOVIČ, Peter. Proces s členmi Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy v 
roku 1958. In Pamäť národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 19-38. HRUBOŇ, Anton. 5. poľná rota 
Hlinkovej gardy. Ružomberok : Historia nostra, 2010, s. 51-55. 

45 GRYZLOV, Gavril. Gardistické inferno. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej 
literatúry, 1958, s. 113.  
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rokov).46 Spomenúť treba aj prípad Ladislava Nižňanského,47 veliteľa 

jedného z oddielov Abwehrgruppe 218, ktorá vykonávala viacero repre-

sálií, vrátane vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak. V roku 1962 bol v ne-

prítomnosti odsúdený na trest smrti Okresným súdom v Banskej Bystrici 

za jeho podiel na týchto zločinoch. Spolu s ním bolo odsúdených ďalších 

14 príslušníkov jednotky Edelweiss na tresty odňatia slobody v rozmedzí 

5 až 15 rokov.48 V týchto konaniach však už nešlo o súdenie podľa retri-

bučného nariadenia, ale podľa trestného zákona z roku 1878 a zákona na 

ochranu republiky z roku 1923, teda možno povedať, že išlo o metare-

tribučné vyvodzovanie zodpovednosti za fašistické represálie.  

Národný súd sa zaoberal aj zodpovednosťou nemeckých jed-

notiek, ktorých podiel na výkone represálií na Slovensku bol omnoho 

významnejší. A to práve v jedinom rozsudku, v ktorom uplatnil zločin 

fašistickej okupácie, proti vyslancovi nacistického Nemecka na Sloven-

sku Hansovi Elardovi Ludinovi a veliteľovi nemeckých vojsk, ktoré bo-

jovali proti SNP, generálovi Waffen-SS Hermannovi Höflem. Čo je dô-

ležité, v tomto procese bola veľká pozornosť venovaná samotným repre-

sáliám. Súd sa pri rozhodovaní riadil aj posudkom vojenských znalcov 

plk. Ernesta Spišiaka a kpt. Leopolda Káčera, ktorí mimo iné zodpove-

dali aj na otázku, či bolo možné považovať vypaľovanie obcí a vraždenie 

civilného obyvateľstva za bojové akcie proti nepriateľovi. Vojenskí znalci 

odpovedali záporne s tým, že iba vypálenie obcí, ktoré by vzniklo bojo-

vou akciou, by bolo možné považovať za normálnu bojovú akciu, čo 

však nebol tento prípad.49 V tomto rozsudku sa represálie explicitne uvá-

dzali aj vo výrokovej časti. H. Höfle „riadil a viedol boj okupačných jed-

notiek proti I. čs. armáde a partizánom neľudským a nevojenským spô-

sobom označujúc svojich odporcov za vrahov a banditov“. Zároveň 

„používal služieb tzv. „Einsatzkomando H“, ktoré prevádzalo za spolu-

                                                 
46 SEDLÁKOVÁ, Mária. Krycie meno Jozef. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej 

literatúry, 1958, s. 71-72. 
47 Jeho prípad bol riešený aj od roku 2004 až do Nižňanského smrti v roku 2011. 
48 ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka. Einsatzgruppe H. Působení operační skupiny H na Slovensku 

1944/1945 a poválečné trestní stíhání jejích příslušníků. Praha : Academia, Múzeum SNP, 
2015, s. 290. 

49 SNA, f. NS, Tnľud 56/46, A – 935. Otázky a odpovede vojenských znalcov.  
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práce s jeho jednotkami bezpečnostné a odvetné opatrenia proti účastní-

kom povstania a osobám demokratického zmýšľania“. Následkom toho 

rôzne nemecké jednotky „s vedomím a súhlasom Hermanna Höffleho 

[sic!] povraždili a v masových hroboch pochovali viac tisíc ľudí“. Súd po-

ukázal osobitne na to, že hoci bola česko-slovenská povstalecká armáda 

bojujúcimi mocnosťami vyhlásená „za regulárne vojenské jednotky, pod-

riadené československej vláde uznanej bojujúcimi spojencami,“ H. Höfle 

označoval povstaleckých vojakov ako banditov. A nemecké bojujúce jed-

notky následne takto s povstaleckými vojakmi aj zaobchádzali a popravili 

účastníkov povstania a teda „viedli boj neľudským a nevojenským spô-

sobom.“ Zaujímavé je, že Národný súd sa v odôvodnení rozsudku tiež 

odvolal aj na Chartu Medzinárodného vojenského tribunálu a jeho roz-

sudok. Skonštatoval, že „[v]šetky ich činy vyčerpávajú skutkové podstaty 

vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti ustálených Chartov“, 

a tiež uviedol, že „[o]rganizáciu SS vyhlásil Norimberský súd za zločinnú 

už ako takú“, pričom H. Höfle dobrovoľne vstúpil do SS v roku 1943. 

H. Höfle bol za svoju činnosť, spolu s H. E. Ludinom, odsúdený za zlo-

čin fašistickej okupácie podľa § 1 písm. b) retribučného nariadenia na 

trest smrti povrazom,50 ktorý bol aj 9. decembra 1947 vykonaný.  

Pred okresnými ľudovými súdmi a ľudovými súdmi v roku 

1948 bolo odsúdených aj niekoľko ďalších príslušníkov nemeckých jed-

notiek, mnohí z nich však iba v neprítomnosti. Napríklad spomedzi prí-

slušníkov Einsatzgruppe H bolo v prítomnosti odsúdený jedine SS-

Hauptsturmführer Helmut Hoppe na 20 rokov odňatia slobody za zločin 

fašistickej okupácie podľa § 1 písm. b) retribučného nariadenia. Mnohé 

retribučné konania museli byť zastavené bez vznesenia obžaloby pre 

problémy s identifikáciou daných príslušníkov, s ich vypátraním, resp. s 

malou pravdepodobnosťou ich vydania do Československa zo zahrani-

čia. V iných prípadoch bol vynesený rozsudok v neprítomnosti, ktorý 

však ostal nevykonaný. Napríklad, 19. decembra 1947 bol v neprítom-

nosti Okresným ľudovým súdom v Trenčíne odsúdený na trest smrti SS-

Hauptsturmführer Werner Schönemann. Trestu sa však vyhol tým, že sa 

                                                 
50 SNA, f. NS, Tnľud 56/46, A – 935. Rozsudok proti H. E. Ludinovi a H. Höflem, s. 

7-8, 11, 22-24, 29.  
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sám falošne v Rakúsku obvinil, aby bol stíhaný a odsúdený rakúskymi 

súdmi a nemohol tak byť vydaný do ČSR.51  

 

Zhodnotenie a záver 

Z hľadiska predvojnového humanitárneho práva boli bezpo-

chyby, v zmysle Ženevských konvencií z roku 1929, zakázané represálie 

proti zajatým vojakom povstaleckej armády. Medze prípustnosti iných 

vojnových represálií boli dané obyčajovým právom a vedúcou zásadou 

humanity. V spojitosti s represáliami proti civilistom sa podľa predvoj-

nových autorov pripúšťali aj značne kruté opatrenia, avšak L. Vošta sta-

via mimo rámec obyčajov civilizovaných národov popravy nevinného ci-

vilného obyvateľstva, pričom podľa R. Hynieho bolo ako prostriedok 

ultima ratio a za krajných okolností prípustné napr. letecké bombardova-

nie civilistov. Okrem toho musela byť vždy zachovaná zásada proporci-

onality a ďalšie podmienky výkonu represálií. Prima facie je zrejmé, že 

tieto podmienky pri veľkej väčšine represálnych opatrení na Slovensku 

neboli splnené. K masovým vraždám a k vypaľovaniu obcí dochádzalo 

často z dôvodu toho, že v okolí pôsobili partizánske oddiely. Napríklad, 

koncom októbra 1944 príslušníci nemeckého Sicherheitsdienstu brutálne 

povraždili takmer dve desiatky civilistov v obci Lazy pod Makytou (osada 

Mladoňov) z dôvodu, že sa tam predtým nachádzali partizáni II. Stalino-

vej brigády, ktorí v obci pri rýchlom odchode zanechali aj časť zbraní.52 

Takáto represália bola očividne v rozpore so zásadou proporcionality a 

humanity aj v prípade, ak by sme sa priklonili k interpretácii obyčajového 

práva podľa R. Hynieho. Samozrejme, podrobné zhodnotenie by si vy-

žadovalo detailné skúmanie okolností každého jedného prípadu fašistic-

kých represálií. Rovnako uvádzame, že na niektoré prípady represálií 

možno zrejme nazerať aj ako na nedovolené akty vojenského okupanta 

(pozri pozn. č. 16).  

Situácia sa významne zmenila po druhej svetovej vojne s reali-

záciou retribučných procesov a s vytvorením medzinárodného trestného 

                                                 
51 ŠINDELÁŘOVÁ, ref. 48, s. 279-284. 
52 LACKO, Martin. Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava: Slovart, 2008, s. 178. Pozri 

aj: HALAJ, ref. 2, s. 121.  
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práva. Charta Medzinárodného vojenského tribunálu označila vraždenie 

civilného obyvateľstva za zločin proti ľudskosti a vojnový zločin. Tiež v 

prípade ničenia ľudských sídel išlo o vojnový zločin, ak to nebolo odô-

vodnené vojenskou nevyhnutnosťou. Podľa názorov obžalobcov a aj sa-

motného tribunálu tu nešlo o tvorbu nového práva, ale iba o spísanie už 

počas vojny platného obyčajového vojnového práva. Z hľadiska tohto 

právneho názoru Medzinárodného vojenského tribunálu boli všetky fa-

šistické represálie na Slovensku spáchané proti civilnému obyvateľstvu 

vo forme masových vrážd a vypaľovania obcí už v dobe ich spáchania 

zakázané a teda trestné a trestateľné ako vojnové zločiny. Trochu iný 

prístup zvolil vojenský tribunál USA v rozsudku z tzv. rukojemníckeho 

procesu v roku 1948. Stanovil v ňom podmienky, za ktorých by boli 

represálie voči civilnému obyvateľstvu prípustné z hľadiska dobového 

obyčajového vojnového práva. Máme za to, že veľká väčšina, ak nie 

všetky, fašistické represálie na Slovensku neboli vykonané za vyššie uve-

dených okolností podľa rukojemníckeho procesu. Aj keď sa vyskytli prí-

pady, kedy sa represáliami reagovalo na skoršie tzv. partizánske represá-

lie. Napríklad, 21. septembra 1944 partizáni z 1. čs. partizánskej brigády 

J. V. Stalina zavraždili a následne orabovali 187 mužov nemeckej národ-

nosti v obci Sklené. Po obsadení danej oblasti nemeckými jednotkami, v 

októbri a novembri 1944, príslušníci Einsatzkommanda 14 popravili 182 

ľudí v okolí obcí Sklené a Dolný Turček.53 Overenie súladu týchto repre-

sálií s danými podmienkami by si opätovne vyžiadalo podrobné skúma-

nie jednotlivých prípadov, hoci už teraz možno vysloviť pochybnosť, či 

naozaj boli tieto opatrenia bezpodmienečne nevyhnutné, či nebolo 

možné vypátrať skutočných vinníkov, resp. či sa týchto skutkov dané 

obyvateľstvo naozaj nejakým spôsobom aktívne alebo pasívne zúčastnilo 

a pod. Možno však sumarizovať, že v prípade dvoch tu zmienených vo-

jenských tribunálov ide o čiastočne odlišný náhľad na túto otázku, od-

lišnú interpretáciu skutkových podstát zločinov podľa Charty, resp. zá-

kona č. 10 Spojeneckej kontrolnej rady.  

                                                 
53 LACKO, ref. 52, s. 186-188. 
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Slovenský Národný súd sa tiež zaoberal problematikou repre-

sálií a vyvodil trestnoprávnu zodpovednosť aj pri podieľajúcich sa slo-

venských orgánoch (O. Kubala a velitelia PO HG, ako aj prezident J. 

Tiso) a tiež nemeckých bezpečnostných a branných jednotkách (H. 

Höfle). V jeho aplikácií retribučného nariadenia boli uvedené vojnové 

represálie proti civilnému obyvateľstvu trestným činom, pričom záležalo 

na objektívnej stránke alebo na subjekte, o aký konkrétny trestný čin (zlo-

čin) išlo. Takisto za zločinné klasifikoval aj represálie – popravy – namie-

rené proti zajatým vojakom povstaleckej armády, ktorí mali byť, hoci to 

explicitne neuviedol, chránení ustanoveniami Ženevskej konvencie z 

roku 1929 o zákaze represálií proti vojnovým zajatcom. V odôvodnení 

rozsudku nad H. E. Ludinom a H. Höflem Národný súd tiež poukázal 

na znenie Charty Medzinárodného vojenského tribunálu a rozsudok 

tohto tribunálu, čím poukázal na obsahový a tiež medzinárodnoprávny 

súvis54 retribúcie na medzinárodnej úrovni a na úrovni jednotlivých štá-

tov. Takisto treba zdôrazniť, že v porovnaní s celkovou aplikačnou pra-

xou Národného súdu boli v skúmaných procesoch vynesené relatívne 

prísne tresty. Represálií sa týkali tri, resp. päť, ak rátame aj prípady L. 

Kleinerta a J. Tisa, z celkových 11 vykonaných trestov smrti pred Národ-

ným súdom. Relatívne prísne boli aj tresty uložené v procesoch s býva-

lými príslušníkmi PO HG v roku 1958.  

V tomto príspevku sme dospeli k záveru, že podľa všetkých 

troch hľadisk boli fašistické represálie na Slovensku proti zajatým voja-

kom povstaleckej armády nedovolené a zločinné. Rovnako aj všetky 

alebo veľká väčšina represálií proti civilnému obyvateľstvu, ktoré mali 

charakter vrážd alebo ničenia ľudských sídel. Tento text však nie je roz-

hodne vyčerpávajúci a máme za to, že problematika by mala byť v bu-

dúcnosti spracovaná podrobnejšie – s bližším prihliadnutím na kon-

krétne prípady represálií a v slovenskom kontexte aj na rozhodovaciu 

prax okresných ľudových súdov, resp. na procesy z roku 1958.  

Záverom chceme zdôrazniť, že hoci ide v prípade retribúcií za 

druhej svetovej vojny o tému historickú, ktorá sa týka udalostí spred 70 

                                                 
54 K tomu pozri záverečnú reč obžalobcu Ľ. Rigana zo 7. augusta 1946 v procese proti 

Vojtechovi Tukovi. SNA, f. NS, Tnľud 7/46, A – 919.  
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rokov, je stále do určitej miery aktuálna. Spoločensky, ale aj právne. Iba 

pred niekoľkými rokmi bol na Slovensku znovuobnovený prípad L. 

Nižňanského. Podobne v máji 2010 rozhodla Veľká komora Európ-

skeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v dlhoročnej kauze sovietskeho 

partizána Vasilija Kononova. Ten viedol v máji 1944 trestnú výpravu 

proti obyvateľom lotyšskej obce Mazie Bati, v ktorej boli predtým ne-

meckými vojakmi chytení a popravení 12 partizáni, pričom došlo k po-

prave deviatich civilistov, včítane troch žien (jedna z nich bola v pokro-

čilom štádiu tehotenstva). V roku 2004 lotyšské súdy tieto skutky klasifi-

kovali ako vojnový zločin a V. Kononov bol zaň odsúdený. Tento prípad 

sa potom dostal až pred Veľkú komoru ESĽP, ktorá rozhodla, že V. Ko-

nonov popravou civilistov porušil vojnové právo, pretože podľa dobo-

vého obyčajového práva mal za daných okolností zmienených civilistov 

zaistiť a zabezpečiť im spravodlivý proces.55 Tým vlastne potvrdil roz-

hodnutie lotyšských súdov a V. Kononov je tak jediným bývalým soviet-

skym partizánom z čias druhej svetovej vojny, ktorý bol odsúdený za 

vojnový zločin, resp. zločin proti ľudskosti. Zároveň tu bola potvrdená 

trestnosť, resp. zločinný charakter represálií namierených proti civil-

nému obyvateľstvu v období druhej svetovej vojny. Tento prípad, samo-

zrejme, nemá priamy súvis s fašistickými retribúciami na Slovensku a ich 

právnym posúdením, ale poukazuje na pretrvávajúcu aktualitu tejto 

problematiky.  
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2010 [online]. Dostupné na internete: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98669> 

mailto:mmalatinsky@gmail.com




 

235 
 

ÚPRAVA ADOPCIE V ČASOCH VOJNOVÉHO 
SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 

 

Ivana Šošková 

 

Abstrakt: Príspevok analyzuje právnu úpravu osvojenia v čase existencie vojno-
vého Slovenského štátu (1939 – 1945), poukazuje na kontinuitu práva vo vzťahu 
k predchádzajúcemu československému právnemu poriadku, i osobitosti no-
riem, ktoré boli prijaté za Slovenského štátu ako súčasť protižidovskej diskrimi-
načnej normotvorby, a ktoré výrazne obmedzovali aktívne i pasívne osvojovacie 
právo Židov. 
 
Kľúčové slová: osvojenie (adopcia); vojnový Slovenský štát; Židia; protižidov-
ské zákonodarstvo. 
 
Abstract: The paper analyses legal regulation of adoption in so called wartime 
Slovak state (1939 – 1945). Points on legal continuity with the previous Czechos-
lovak law, subsequently presents particular law rules significantly limiting active 
and passive adoption rights in relation to the Jews in the era of Slovak state, being 
part of official anti-Jewish legislation.  
 
Key words: adoption; wartime Slovak state; Jews; anti-Jewish legislation. 

 

Úvod 

Základnou normou upravujúcou inštitút osvojenia v práve plat-

nom na území Slovenska, s relevanciou pre sledované obdobie existencie 

vojnového Slovenského štátu, bol zákon č. 56/1928 Zb. z. a n. o osvo-

jení (ďalej ako „ZoO“). Bol to zákon „prvorepublikový“, českosloven-

ský, vydaný československým zákonodarcom, československým normo-

tvorcom.1 Tento významný zákon patril medzi normy, prostredníctvom 

ktorých československý právny poriadok prekonával svoj dlho pretrvá-

vajúci dualizmus. Pre celú Československú republiku od jej vzniku prak-

ticky unifikoval a zároveň kodifikoval právne normy o osvojení a o jeho 

                                                 
1  BEŇA, Jozef. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : Právnická fakulta 

UMB, 2001. s. 30. 
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právnych účinkoch. V oblasti rodinného práva išlo v podstate o najkom-

plexnejšiu normu s unifikačným charakterom2 vydanú za éry medzivoj-

nového Československa.3 Zákon bol prijatý v marci 1928, účinnosť na-

dobudol dňa 16. mája 1928. Ku dňu svojej účinnosti zrušil ustanovenia 

platné pôvodne na území Čiech a Moravy, a to najmä §§ 179 až 185, § 

755 a poslednú vetu §-u 756 Všeobecného občianskeho zákonníka, ďalej 

§ 257 až 265 patentu zo dňa 9.8.1854, č. 208 r.z.4. Zároveň zrušoval  a na-

hradil zastarané predpisy5 platné dovtedy na Slovensku (a Podkarpatskej 

Rusi) - obyčaje, vládne či ministerské nariadenia, ako aj ustanovenia zák. 

čl. XX/1877 o úprave vecí poručenských a opatrovníckych, pokiaľ sa 

vzťahovali na osvojenie6. K vykonaniu zákona bol československým Mi-

nisterstvom spravodlivosti vydaný výnos č. 16.424 zo dňa 18. apríla 1928, 

uverejnený vo Vestníku ministerstva spravodlivosti, ročník X., č. 14, na 

str. 75-85. 

Zákon o osvojení sa v zmysle dikcie recepčného ustanovenia § 

3 zákona č. 1/1939 Sl.z. stal súčasťou právneho poriadku vznikajúceho 

vojnového Slovenského štátu. Jeho prevzatie a platnosť následne potvr-

dila recepčná konštrukcia obsiahnutá v Ústave Slovenskej republiky (ús-

                                                 
2  Tamže, s. 34. 
3  K čiastočným unifikačným úspechom v oblasti rodinného práva pozri tiež: FERAN-

COVÁ, Miriam. Unifikačné a kodifikačné snahy v oblasti súkromného (občianskeho) 
práva v ČSR (1918 – 1938). In Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica : ročenka Právnickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, roč. 1, 2002/2003, s. 162-181. Obdobne LACLA-
VÍKOVÁ, Miriam. Proces kodifikácie a unifikácie v ČSR v kontexte vývoja medzivoj-
novej strednej Európy s prihliadnutím na oblasť súkromného práva. In Súkromné a ve-
rejné právo súčasnosti. Zborník z vedeckej konferencie doktorandov PF TU. Trnava : Právnická 
fakulta Trnavskej univerzity, 2005. s. 210-228. 

4  Tento výpočet noriem uvádzalo priamo ustanovenie § 13 ods.1 zákona č. 56/1928 
Sb.z. a n., vo svojej VI. časti nazvanej „Záverečné ustanovenia“. Uvedeným zákonom 
sa však zrušovali aj ďalšie predpisy platné v Čechách: „Vedle toho nutno za to míti, že  
zákonem č. 56/1928 Sb.z. a n. zrušen byl též dekret dv. kanceláře z 21. dubna 1820, č. 
1659 sb.z.s., platí nyní § 1 odst.4 cit. zák. Dále dv. dekret ze dne 28. června 1837, č. 
209 sb.z.s., je nahrazen ustanoveními §§ 9-11 cit. zák.“ ROUČEK, František - SED-
LÁČEK, Jaromír. Komentář k čsl. obecnímu zákoníku občanskému. I. díl. Praha : Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935. s. 890. 

5  BEŇA, ref. 1, s. 34. 
6  Adopčné zmluvy, ktoré boli schválené príslušnými úradmi ešte pred účinnosťou z. č. 

56/1928 Sb. z. a n. ostávali naďalej v platnosti a spravovali sa podľa dovtedajších plat-
ných predpisov. Pozri § 13, ods. 2 cit. zákona. 
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tavný zákon č. 185/1939 Sl.z., § 102), keďže sa recipovali všetky dovte-

dajšie právne predpisy, ktoré neboli v rozpore s ústavou alebo s existen-

ciou samostatnej Slovenskej republiky.7  Podľa špeciálneho recepčného 

ustanovenia obsiahnutého v § 99 ústavy mal tento predpis (ako norma 

prijatá pred 14. marcom 1939) stratiť svoju platnosť najneskôr koncom 

januára 1950, s tým, že počnúc rokom 1950 mohol byť platne zmenený 

vyhlásením nového znenia celého predpisu v zbierke zákonov, resp. 

v Slovenskom zákonníku.8 Takto bola do budúcna plánovaná určitá kon-

tinuita legislatívnych myšlienok a zámerov s už existujúcimi predpismi.9  

Treba podotknúť, že počas vojnového Slovenského štátu bola 

právna úprava osvojenia tak, ako bola zakotvená v ZoO z roku 1928, 

v podstate ponechaná bez akýchkoľvek zásadných zmien. Snem Sloven-

skej republiky sa úpravami podstaty tohto právneho inštitútu nezaoberal, 

či dokonca môžeme tvrdiť, že nepokladal za potrebné existujúci legisla-

tívny rámec osvojenia meniť alebo dopĺňať. Malú výnimku tvoril vládny 

návrh zákona o niektorých obmedzeniach Židov pri osvojení, predlo-

žený v roku 1942, ktorý reagoval na vývoj situácie v súvislosti s protiži-

dovskými opatreniami a uplatňovaním protižidovských zákonov. Aký 

bol v konečnom dôsledku osud tohto návrhu, predloženého do Snemu 

Slovenskej republiky pod číslom 571, objasníme po analýze najpodstat-

nejších ustanovení zákona o osvojení, platného  v podmienkach vojno-

vého Slovenského štátu.  

 

Podmienky osvojenia a všeobecná charakteristika adopčného 

pomeru 

Osvojenie bolo v zmysle zákona č. 56/1928 Zb. z. a n. zmluv-

ným pomerom, ktorého zmysel spočíval v napodobnení prirodzeného 

pomeru medzi rodičmi a deťmi a, samozrejme, po stránke majetko-

voprávnej v zabezpečení dedenia pre osoby nemajúce zákonného dediča. 

                                                 
7  BEŇA, ref. 1 s. 52. 
8  § 99 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, úst. zákona č. 185/1939 Sl.z.: „Skorší predpis 

možno platne meniť počnúc rokom 1950 len tak, že sa súčasne vyhlási nové znenie 
celého predpisu, ktorý je zmenou priamo dotknutý.“ Dostupné na: 
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf [cit. 2015-11-01]. 

9  BEŇA, ref. 1, s. 53. 
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Išlo o zmluvu, v ktorej osvojiteľ prijímal osobu, ktorá nebola jeho die-

ťaťom (osvojenca), za svoju vlastnú, t.j. za svoje dieťa.10 Zákon bol po-

stavený na zásade adoptio naturam imitatur, teda že  osvojenie má nahrá-

dzať prirodzený pomer medzi rodičmi a deťmi.11 Medzi základné záko-

nom stanovené podmienky osvojenia podľa ZoO patrilo, že osvojiteľom 

mohla byť výlučne osoba, ktorá nemala vlastné manželské deti alebo deti 

im na roveň postavené (t.zn. legitimované, osvojené, v pomere k matke 

nemanželské). Osvojiteľ musel zároveň dosahovať vek viac ako 40 ro-

kov a vekový rozdiel medzi ním a osvojencom nesmel byť menší ako 18-

ročný. Vek osvojenca sa preukazoval jeho krstným alebo rodným listom. 

Osvojiteľov vek sa pri žiadosti o potvrdenie adopčnej zmluvy preukazo-

val krstným alebo rodným listom osvojiteľa. Skutočnosť, že nemal 

vlastné manželské alebo im na roveň postavené deti sa dokladala potvr-

dením z matričného úradu príslušnej obce. Ak išlo o adopciu nemanžel-

ského dieťaťa, bolo potrebné preukázať, že dieťa je naozaj osvojiteľovo 

nemanželské dieťa.12 Podmienky boli v zákone logicky stanovené tak, 

                                                 
10  K adopčnému príbuzenstvu pozri tiež JÁGER, Róbert - JANIGOVÁ, Emília. Vývoj 

právnej úpravy poskytovania sociálnej pomoci na území Slovenska (od najstarších čias do roku 1939). 
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2013, s. 53. JÁGER, Ró-
bert. Social support in Slovakia during the interwar period. In Socioekonomické a huma-
nitní studie, roč. 3, 2013, č. 1, s. 5-18. 

11  Napríklad pred prijatím ZoO boli v praxi najmä na území Slovenska bežné prípady, 
kedy chcel niekto osvojiť svojho švagra či sestru, svojich vnukov (napríklad manželské 
deti syna alebo nemanželské dieťa dcéry), ako aj prípady, kedy si muž vzal za manželku 
vdovu s deťmi a nehľadiac na to, že hoci on sám ako vdovec má vlastné deti, osvojoval 
si všetky deti z predchádzajúceho manželstva svojej ženy. Prax pôvodom uhorského 
ministerstva spravodlivosti dokonca pripúšťala, aby si starí rodičia osvojili vlastných 
vnukov; pozoruhodná bola tiež prax, že si niekto mohol osvojiť súčasne otca a jeho 
už žijúce maloleté deti, nie však deti, ktoré sa narodili až po osvojení. Pozri ROUČEK, 
- SEDLÁČEK, ref. 4, s. 910; najmä však pozri Dôvodovú správu k vládnemu návrhu 
zákona o osvojení (senátny tisk 1494/1922). Digitální knihovna. Národní shromáž-
dění republiky Československé 1920 – 1925. Senát – tisky. Tisk č. 1494. Dostupné na: 
http://www.psp.cz/eknih/1920ns/se/tisky/t1494_00.htm [cit. 2015-10-16]. 

12  Mohlo sa to preukázať krstným/rodným listom dieťaťa, kde figuroval zápis, že otec 
bol zapísaný do matriky ako nemanželský, alebo potom rozsudkom či súdnym zmie-
rom. Ničím nepodložené tvrdenie osvojiteľa alebo matky nemanželského dieťaťa ne-
postačovalo. Pozri: Výnos ministerstva spravodlivosti zo dňa 18. apríla 1928, č. 16.424, ktorým 
sa vykonáva zákon o osvojení. Prevzaté z:  GERLICH, Karel. Rozvod, rozluka, alimenty. 
Praha : Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1934, s. 89 a nasl. 
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aby mohol byť naplnený zmysel osvojenia - získať potomka, resp. dediča 

v pozícii vlastného dieťaťa. 

Výnimku predstavoval prípad, ak chcel muž osvojiť svoje vlastné 

nemanželské dieťa. Vtedy nemusel dosahovať vek minimálne 40 rokov, 

ani vekový rozdiel medzi ním a dieťaťom nepodliehal nijakému obme-

dzeniu. Svoje nemanželské dieťa si mohol osvojiť vždy, t.j. aj vtedy, ak 

už mal vlastné manželské alebo im na roveň postavené deti.13 Adopcia 

nemanželských detí ich nemanželským otcom bola uzákonená bez 

akýchkoľvek výnimiek najmä z toho dôvodu, že sa malo dbať vždy pre-

dovšetkým o záujem samotného dieťaťa. Zároveň tým zákonodarcovia 

oproti minulosti prejavili všeobecnú snahu o zlepšenie postavenia ne-

manželských detí.14 V tomto smere, bolo osvojenie práve u nemanžel-

ských detí žiaduce, pretože mohli byť touto cestou zbavené nevýhod 

svojho pôvodu i za predpokladu, že otec bol ženatý s inou ženou než ich 

matkou. Osvojenie otcom v takomto prípade prichádzalo do úvahy, zá-

kon ho však podmienil súhlasom druhého manžela. Účelom mala byť 

ochrana manželského zväzku. V praxi spravidla druhý manžel nebol 

vždy osvojeniu naklonený. Logicky chcel chrániť záujmy vlastných detí, 

ktorých životná úroveň a dedičský podiel by boli adopciou nemanžel-

ského dieťaťa znížené či ukrátené.15 Aby boli zoslabené obavy, že by 

medzi manželmi mohol v dôsledku takejto adopcie nastať rozvrat ohro-

zujúci ich manželstvo, bol priamo v § 8 ods. 3 ZoO nastavený istý „kon-

trolný mechanizmus“, kde ešte priamo súd v procese schvaľovania 

adopčnej zmluvy mohol pomery medzi manželmi prešetriť, zistiť či súh-

las druhého manžela nie je vynútený alebo predstieraný, a či tu kvôli 

tomu neexistuje obava z rozvratu manželstva. V prípade takéhoto ziste-

nia mohol súd odoprieť schválenie adopčnej zmluvy, a tým adopciu v zá-

ujme prvoradej ochrany manželského zväzku znemožniť.   

                                                 
13  Bola to ďalšia z možností, ako získať nad dieťaťom otcovskú moc v prípade, že sa 

nemanželskému otcovi nedarilo dosiahnuť uzákonenie svojho dieťaťa. 
14  „Dítě nemá býti trestáno za poklesek jednoho neb obou rodičů vyloučením z úpravy svých rodinných 

i majetko-právních poměrů.“ Vyjadrenie ústavno-právneho výboru senátu (senátny tisk 
607/1928). Prevzaté z:  GERLICH, ref. 12, s. 74. 

15  KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. Praha : Orbis, 1962, s. 234. 
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Napriek tomu, že prvoradým poslaním ZoO z roku 1928 bolo čo 

najväčšie priblíženie adopčného pomeru pomeru medzi rodičmi a deťmi, 

ZoO v zhode s predchádzajúcou právnou úpravou naďalej umožňoval 

aj osvojenie plnoletej osoby. Fakt, že zákon umožňoval adoptovať 

i osoby dospelé a svojprávne, predstavuje podporný argument pre tvrde-

nie, že osvojenie bolo v podstate inštitútom, ktorý mal slúžiť  k zacho-

vaniu rodinného majetku v rodinách, kde nebolo detí, a že jeho cieľom 

bolo zaistiť prechod rodinného kapitálu na osobu de facto rodinne za-

viazanú.16 

Podľa § 1, ods. 5 ZoO už raz osvojenú osobu nemohol nik iný 

osvojiť, iba osvojiteľov manžel. Ako spoločné dieťa mohli niekoho 

osvojiť len manželia. Osvojenie vlastného manžela, súrodenca alebo prí-

buzného v priamom rade neprichádzalo do úvahy. Osvojiť bolo možné 

aj viac osôb naraz, nesmel byť však medzi nimi taký pomer, ktorý by sa 

nedal zrovnať s prirodzeným pomerom súrodencov (to znamená nebolo 

možné adoptovať otca spolu s jeho synom a pod.).17 Ak by sme to mali 

zhrnúť, inštitucionálne išlo o prijatie niekoho za vlastného, či už to bola 

osoba maloletá (nesvojprávna) alebo plnoletá (svojprávna). Osvojenie 

podľa tejto právnej úpravy bolo právnym prostriedkom, ako získať po-

tomka, nástupcu do príbuzenských vzťahov, prakticky predovšetkým 

v priamej línii (ascendenti a descendenti).18 

Z hľadiska právnych následkov, resp. účinkov osvojenia jedným 

z podstatných bolo, že osvojenec nadobúdal priezvisko osvojiteľa, v prí-

pade osvojiteľky-ženy nadobúdal jej rodné (dievčenské) priezvisko (§3 

ZoO). Ak bola osvojiteľka vydatá, jej priezvisko získané vydajom mohol 

osvojenec nadobudnúť len na základe súhlasu manžela osvojiteľky. Ak 

                                                 
16  Tamže, s. 233. 
17  „Hledíc k dosavadní praxi velice široce zasahující okruh osvojených osob, jest hlavně na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi dbáti omezení § 1, odst. 5, zák.“ Pozri: Výnos ministerstva spravod-
livosti zo dňa 18. apríla 1928, č. 16.424, ktorým sa vykonáva zákon o osvojení. Pre-
vzaté z:  GERLICH, ref. 12, s. 91. 

18  RADVANOVÁ, Senta - ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurs občanského práva – Instituty ro-
dinného práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1999. s. 127. 
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sa adopcia týkala vydatej ženy, musela takáto osvojenka k priezvisku po 

svojom manželovi pripojiť aj priezvisko osvojiteľa/osvojiteľky.19  

Podľa §4 ZoO medzi osvojiteľom a osvojencom, ako aj medzi 

osvojiteľom a potomkami osvojenca (narodenými až po adopcii) nastá-

val ten istý osobno-právny pomer ako medzi rodičmi a  manželskými 

deťmi.20 Išlo o základnú premisu osvojenia. Dôležitý je však ten jej do-

sah, že na osvojiteľa prechádzala rodičovská a otcovská moc nad osvo-

jencom, teda osvojiteľovi vznikla povinnosť postarať sa o výchovu a vý-

živu osvojenca. Výnimkou boli samozrejme odchýlky vyplývajúce zo sa-

motnej povahy veci, keď napr. plnoletý ženatý muž už nespadal pod ot-

covskú moc svojho adoptívneho otca a pod.21 Potomkovia osvojenca, 

ktorí tu už ale boli v čase uzavretia adopčnej zmluvy, sa do osobno-práv-

neho pomeru k osvojiteľovi dostávali len vtedy, ak sami k tomu dali súh-

las, resp. ak tento súhlas dal ich zákonný zástupca so schválením poru-

čenského súdu. 

Tretím dôležitým právnym následkom osvojenia bolo, že osvoje-

nec a jeho neskôr narodení potomkovia nadobúdali voči osvojiteľovi 

rovnako všetky majetkovo-právne nároky tak, ako patrili manželským 

deťom voči rodičom.22 O osvojencových potomkoch existujúcich už v 

                                                 
19  Normy týkajúce sa nadobúdaného priezviska osvojenca boli kogentnej povahy, t.j. 

daný účinok osvojenia nebolo možné zmluvne upraviť inak (pozri §5 ZoO). 
20  LUBY, Štefan. Základy všeobecného súkromného práva. II. vydanie. Bratislava : Ústav vše-

obecného súkromného práva Právnickej fakulty Slovenskej univerzity, 1947, s. 227-
228. 

21  Ohľadne výkonu rodičovskej a otcovskej moci bolo potrebné odlíšiť tri eventuálne 
prípady. 1) Ak boli osvojiteľmi manželia spoločne, rodičovská moc im patrila obom, 
otcovská prirodzene manželovi. 2) V prípade, že bol osvojiteľom iba muž, pričom či 
bol slobodný alebo ženatý nehralo rolu, mal ako osvojiteľ rovnaké postavenie ako ov-
dovený rodný otec. Patrila mu aj rodičovská aj otcovská moc v plnom rozsahu. 3) Ak 
bola osvojiteľkou iba žena, opäť bez ohľadu na jej stav (slobodná/vydatá), mala pred-
nostný nárok na bezprostrednú výchovu osvojenca, otcovská moc však ostávala na-
ďalej osvojencovmu rodnému otcovi, ktorý dieťa zastupoval, spravoval jeho majetok, 
určoval povolanie a najmä bol povinný znášať náklady na jeho výchovu. Pozri: RO-
UČEK - SEDLÁČEK, ref. 4, s. 899. 

22  „Na Slov. a P. R. patří k podstatným náležitostem adopční smlouvy, aby v ní bylo jasně a určitě 
zabezpečeno, že adoptovanému přináleží po adoptantovi stejné zákonné právo dědické, jako manžel-
ským dítkám po jejich rodičích. (Nález nejv. správního soudu z 19. prosince 1931 [č. 18.581], čís. 
9566 sb. n.s.s.).“ (Citované podľa GERLICH, ref. 12, s. 80). 
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čase uzavretia adopčnej zmluvy platilo detto ako v predchádzajúcom od-

seku. Zaujímavá však je jednoznačná jednostrannosť uplatnenia majet-

kových nárokov, nakoľko tieto náležali len osvojencovi voči svojmu 

osvojiteľovi a nie aj naopak23 (osvojiteľ voči osvojencovi a jeho potom-

kom žiadne majetkovoprávne nároky nenadobúdal24, nadobúdal výlučne 

nároky osobno-právneho charakteru – pričom tu platila vzájomnosť); 

navyše osvojencovi majetkové práva prislúchali len konkrétne voči 

osobe osvojiteľa, nie aj voči jeho príbuzným25.  

Istou osobitosťou právnej úpravy osvojenia podľa ZoO bol 

stav, že osvojenec a jeho potomkovia nestrácali práva vo vlastnej rodine 

voči svojim prirodzeným rodičom a ich príbuzným. Nestrácali v zásade 

ani osobné ani majetkové práva, pokiaľ samozrejme v dôsledku osvoje-

nia nenastávala duplicita práv (napr. pokrvný otec strácal otcovskú moc 

tým, že ju nadobudol osvojiteľ). Naviazanie osvojenca na jeho vlastnú 

rodinu v podstate nezanikalo, keďže do pomeru sa dostával adopciou 

výlučne len voči osvojiteľovi. Voči členom osvojiteľovej rodiny nevzni-

kol osvojencovi nijaký rodinný pomer, ani voči nim osvojenec spolu so 

svojimi potomkami nenadobúdal žiadne majetkovo-právne nároky. 

Z hľadiska vyživovacej povinnosti osvojenca, táto primárne zaťažovala 

osvojiteľa. Zachovaný bol však aj nárok osvojenca na výživu voči vlast-

ným rodičom a príbuzným – zákon ho priznával podporne, t.j. len vtedy, 

                                                 
23  § 6 z.č. 56/1928 o osvojení znel: Osvojiteľ nenabýva osvojením nijakých majetkovoprávnych 

nárokov naproti osvojencovi a jeho potomkom. Z komentára k § 6 ZoO: „Majetkoprávním ná-
rokem rozumí se takový nárok, který se týká majetku mezi rodiči a dětmi. V tomto smyslu musíme 
sem počítati také výživu a ovšem i dědické právo. Z toho plyne, že osvojitel nemá proti osvojenci žád-
ného nároku na výživné, ani právo dědické. Toto ustanovení bylo pojato do zákona proto, aby se tím 
zabránilo vykořisťování osvojence...“ ROUČEK - SEDLÁČEK, ref. 4, s. 901. 

24  „Adoptantovi neprislúcha proti adoptovanému dedičské právo zo zákona; preto veci, pozostalé po 
adoptovanom, nemôžu pripadnúť právom adoptanta opäť na jeho vetev. (Úr.sb. 412.)“ (Citované 
podľa FAJNOR, Vladimír - ZÁTURECKÝ, Adolf. Nástin súkromného práva platného na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi. III. vydanie pôvodného diela. Šamorín : Heuréka, 1998. 
s. 453). 

25  Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa nevznikal nijaký rodinný pomer, osvoje-
nec a jeho potomkovia nenadobúdali nijaké majetkovoprávne nároky (§4 ods.3 ZoO), 
preto ani príbuzným nevznikali z adopcie žiadne nároky voči osvojencovi. „Adoptované 
dieťa nadobudne práva len voči adoptujúcim rodičom; jeho dedičské právo vzťahuje sa teda len na 
majetok, ktorý patrí k pozostalosti adoptujúcich rodičov; naproti tomu nemá dedičského práva voči 
pobočným príbuzným adoptujúceho. (Z.R. 213.)“ Tamže, s. 452. 
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ak osvojiteľ sám nebol schopný poskytovať osvojencovi slušnú výživu 

(§ 4 ods.4 ZoO).26 

 

Ako sme už uviedli vyššie, adopčný pomer vznikal prijatím 

osoby za vlastnú na základe zmluvy. Osvojenie teda v zmysle ZoO bolo 

zmluvným pomerom. Zmluva mala spĺňať zákonom predpísané náleži-

tosti (§ 8 ZoO). Musela byť urobená vo forme verejnej listiny alebo súk-

romnej listiny, na ktorej boli podpisy strán súdne alebo notársky overené. 

Ak bolo k zmluve potrebné schválenie poručenského (príp. opatrovníc-

keho) súdu, mohla byť zmluva vyhotovená i formou zápisu u tohto prí-

slušného súdu /súdne vyhotovená zápisnica/. To isté platilo, pokiaľ išlo 

o vyjadrenie súhlasu účastníkov osvojenia. K osvojeniu nesvojprávnych 

osôb bol potrebný súhlas rodičov, prípadne zákonného zástupcu, a po-

ručenského súdu; v prípade, že ten, koho súhlas sa vyžadoval bol úplne 

zbavený svojprávnosti, alebo ak bol jeho pobyt trvale neznámy, bol po-

trebný súhlas zákonného zástupcu a poručenského resp. opatrovníckeho 

súdu. I k osvojeniu svojprávnych osôb27 bol potrebný súhlas osvojenco-

vých rodičov a súdu. Ak boli rodičia odlišnej mienky, rozhodovalo slovo 

                                                 
26  „Osvojené nemanželské dieťa je oprávnené v prípade, že osvojiteľ nemôže mu poskytovať slušnú vý-

živu vôbec alebo môže mu výživu poskytovať len v nedostatočnej miere, domáhať sa na nemanželskom 
otcovi a nemanželskej matke poskytovania tejto výživy resp. jej doplnenia. (Úr.sb. 1835)“. (Cito-
vané podľa FAJNOR - ZÁTURECKÝ, ref. 24, s. 453). 

   „Nemanželské dítě má po osvojení nárok na výživné jen proti osvojiteli nebo osvojitelům; ve vlastní 
rodině, kamž jest počítati původne živitele dítěte, tedy v tomto směru i nemanželského otce a neman-
želskou matku, má nárok jen podpůrný, podmíněný tím, že osvojitelé nejsou s to, aby je živili. (Rozh. 
ze dne 21. dubna 1933, Rv II 725/31, čís 12.538)“. (Citované podľa GERLICH, ref. 12, 
s. 80). 

27  Svojprávna osoba - t.j. osoba plne spôsobilá na právne úkony. Svojprávnymi osobami, 
t.j. plne spôsobilými na právne úkony boli osoby plnoleté, pokiaľ po dosiahnutí plno-
letosti neboli dané pod kuratelu (opatrovníctvo) pre duševnú chorobu, slabomyseľ-
nosť, hluchonemotu alebo márnotratníctvo. Plnoletosť sa v ČSR od októbra 1919 
nadobúdala zhodne u mužov i žien dovŕšením 21. roku veku, pričom žena ju mohla 
nadobudnúť i skôr, priamo vydajom bez ohľadu na svoj vek a ostala jej zachovaná od 
tohto momentu stále, i po prípadnom zániku jej manželstva. Rovnako pred dovŕšením 
stanoveného veku mohla nadobudnúť plnoletosť aj osoba aspoň 18-ročná, vyhláse-
ním za plnoletú dekrétom poručenského súdu. Plnoletou sa nestávala osoba, ktorej 
bola aj na dobu po 21. roku veku súdne predĺžená maloletosť pre určité príčiny. Bližšie 
pozri: ŠOŠKOVÁ, I. Plnoletosť ako predpoklad svojprávnosti v podmienkach 1. 
ČSR. In Historia et theoria iuris (HTI) : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Roč. 
5, č. 1/2013. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. s. 94-104. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 2 

 

244 

 

otca. Ak však obaja rodičia (prípadne len jeden z nich) odopierali udeliť 

súhlas bez závažného dôvodu, mohol tak namiesto nich urobiť príslušný 

súd - tým bol: v prípade svojprávnosti osvojenca okresný súd, ktorý bol 

všeobecným súdom osvojiteľa v sporových veciach; v prípade nesvoj-

právnosti osvojenca to bol poručenský/opatrovnícky súd prvej stolice, u 

ktorého bolo poručníctvo/opatrovníctvo zahájené, alebo ktorý bol inak 

podľa zákona pre nesvojprávneho príslušný. Tu možno upriamiť pozor-

nosť na veľmi významnú podmienku, a síce, že k osvojeniu museli 

vždy dať súhlas rodičia (prípadne poručník, eventuálne poručenský 

súd). Možno to hodnotiť ako určitý zárodok neskorších úprav otázky 

nevyhnutnosti rodičovského súhlasu s adopciou. Ak zmluva obsahovala 

uvedené náležitosti a bola tu splnená zákonná podmienka súhlasu rodi-

čov, zmluva sa stala platnou. Vedľa súhlasu rodičov bol však dôraz zá-

konom kladený na schválenie adopčnej zmluvy súdom. Týmto malo 

byť zaručené splnenie všetkých podmienok osvojenia vyžadovaných zá-

konom. Až právoplatnosťou uznesenia súdu o schválení osvojenia stá-

vala sa adopčná zmluva účinnou. Súhlas rodičov a schválenie súdom tak 

spoločne patrili k normotvornému procesu adopčnej zmluvy.28 

Zmluvný charakter osvojenia, inými slovami skutočnosť, že 

adopčný pomer bol vnímaný predovšetkým ako zmluvný vzťah, podpo-

roval ZoO aj ustanoveniami o možnosti strán upraviť si svoje práva 

a povinnosti aj odchylne od zákona. Výnimkou boli právne účinky o na-

dobudnutí priezviska po osvojiteľovi, nakoľko ustanovenia upravujúce 

túto právnu záležitosť boli kogentnej povahy. Inak však bola v zásade 

rešpektovaná zmluvná autonómia strán. Zákon umožňoval stranám 

i voľné ukončenie adopčného pomeru. Tak ako bola dohoda všetkých 

účastníkov potrebná pre vznik pomeru, rovnako sa jej dávala prednosť 

pri vôli tento pomer zrušiť.29 Iba zo závažných dôvodov, najmä ak sa 

                                                 
28  ROUČEK - SEDLÁČEK, ref. 4, s. 896. 
29  Ustanovenia zákona neurčovali expresis verbis, či je aj v takomto prípade následne 

nutné schválenie súdom. Nejednotná bola v tejto otázke i dobová právna veda (pozri 
ROUČEK - SEDLÁČEK, ref. 4, s. 903). Vzhľadom na znenie poslednej vety § 11 
ZoO sa ale domnievame, že ak bolo schválenie súdom nevyhnutné pri vzniku adopč-
ného pomeru a na jeho základe sa robili príslušné záznamy v matrike  osvojenca, tak 
potom aj k zrušeniu osvojenia zmluvou bolo toto schválenie súdom potrebné. Opäť 
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niekto stal nehodným dediť alebo mohol byť vydedený30,  mohol byť 

adopčný pomer zrušený na základe žaloby. 

 

Uvedené argumenty teda podporujú názor, že osvojenie bolo 

v rámci občianskeho práva upravené ako klasický súkromno-právny 

vzťah, s minimálnou intervenciou zo strany štátu. Hoci v porovnaní 

s predchádzajúcim právom v Československu priniesol zákon č. 

56/1928 Zb. z. a n. o osvojení podstatne modernejšiu, premyslenejšiu 

a najmä podrobnejšiu právnu úpravu daného inštitútu, predsa len táto 

úprava reflektovala predovšetkým ochranu manželských detí a akcento-

vala prechod majetkových práv31. Účelom osvojenia nebolo na prvom 

mieste starať sa o dieťa a poskytovať mu rodinné zázemie, kde by v pri-

rodzenom a jedinečnom prostredí rodiny mohlo rozvíjať svoje individu-

álne vlastnosti. Účelom bolo získať potomka, potenciálneho dediča 

v priamom pokolení. 

 

Obmedzenia Židov pri osvojení ako súčasť protižidovskej diskri-

minačnej normotvorby 

V súvislosti s faktom, že ZoO pripúšťal osvojenie aj plnoletých 

osôb, t.j. osôb dospelých a svojprávnych, nastala v praktickom živote 

predovšetkým židovského obyvateľstva počas vojnového Slovenského 

štátu situácia, kedy prostredníctvom osvojenia hľadali aspoň čiastočne 

spôsob, ako sa vyhnúť účinkom protižidovských opatrení. Antisemitiz-

mus sa totiž od vyhlásenia samostatného vojnového Slovenského štátu 

stal oficiálnou ideológiou vlády a režimu.32 Samotná Ústava Slovenskej 

                                                 
sa tým predsa menil osobný status osvojovanej osoby. Navyše pre záznam v matrike 
malo toto schválenie povahu riadneho podkladu k evidencii. 

30  „Adopčná smluva môže byť len z takého dôvodu zbavená účinnosti, ktorý stačí na vydedenie z de-
dictva. (Rozh. kúrie z 12.IV. 1916, č. Rp I 9999/1915)“. (Citované podľa GERLICH, ref. 
12, s. 82). 

31  RADVANOVÁ - ZUKLÍNOVÁ, ref. 18, s. 127. 
32  BEŇA, ref. 1, s. 68. 
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republiky umožňovala redukovanie a negovanie právnej osobnosti Ži-

dov33, čo napokon dovŕšilo známe protižidovské zákonodarstvo34. Oso-

bitnú rolu - v kontexte nami sledovaného problému - zohral predovšet-

kým „arizačný zákon“ (z.č. 113/1940 Sl.z. o židovských podnikoch 

a Židoch zamestnaných v podnikoch z 25. apríla 1940), ďalej nariadenie 

vlády č. 198/1941 Sl.z. o právnom postavení Židov, známe ako „Židov-

ský kódex“, a napokon ústavný zákon č. 68/1942 Sl.z. o vysťahovaní Ži-

dov ako vyvrcholenie protižidovského rasového zákonodarstva u nás 

vôbec. Židovským kódexom došlo expressis verbis k „obmedzeniu“, 

v skutočnosti však k systematickej bezprávnosti a k postupnej úplnej ne-

gácii, zrušeniu právnej spôsobilosti Židov. Židia mali byť vylúčení z hos-

podárskeho, sociálneho a verejného života, nemohli podnikať, nadobú-

dať vecné práva, živnostenské oprávnenia; po zlegalizovaní deportácií 

malo dôjsť k ich odstráneniu zo Slovenska vôbec35. Bolo teda len priro-

dzené, ak Židia, ktorým zdroj ich obživy – živnostenské oprávnenie síce 

ešte nemuselo byť odňaté, ale očakávali, že sa im v dohľadnej dobe od-

níme,  snažili sa živnostenské oprávnenie preniesť na Nežida, ktorého si 

chceli adoptovať. Z pochopiteľných pohnútok sa tiež množili prípady, 

kedy sa Židia dávali adoptovať vplyvnými Nežidmi, aby sa vyhli odtran-

sportovaniu. Vláda takéto prípady označila ako „zneužívanie inštitúcie 

adopcie k obchádzaniu protižidovských opatrení“ a potrebovala im le-

gislatívne zabrániť.36  

                                                 
33  Tamže. 
34  JÁGER, Róbert. Salzburské rokovania a zmeny v majetkovo-právnom postavení Ži-

dov. In Aktuálne otázky práva v Slovenskej republike a Poľskej republike. Rzeszów: Mitel, 
2004, s. 171-178. JÁGER, Róbert. Zásahy nemeckého diktátorského režimu do slo-
venskej vládnej moci a jeho následné zmeny v protižidovskom zákonodarstve. In Dik-
tatúry v európskych dejinách – Slovensko – ukrajinské vedecké kolokvium. Užhorod : UŽNU. 
2006, s. 65-75. 

35  HUBENÁK, Ladislav. Rasové (protižidovské) zákonodarstvo - vývoj a charakteris-
tika. In Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách) : medzinárodná 
online vedecká konferencia venovaná životnému jubileu prof. JUDr. Dr. h. c. Petra Mosného, CSc. 
konaná dňa 10. apríla 2014. Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 67. 

36  Vládny návrh zákona o niektorých obmedzeniach Židov pri osvojení (tisk 571/1942). 
Z dôvodovej správy. Digitální knihovna. Snem Slovenskej republiky 1939–1945. 
Tisky. Tisk č. 571. Dostupné na: http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/ 
t0571_00.htm [cit. 2015-11-01]. 
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Osnova návrhu zákona  - ústavne sa totiž pripúšťala negácia 

základných práv a slobôd (na základe a v súlade s ústavou) obyčajným 

zákonom37 -  mala celkovo tri krátke paragrafy, nadpis a úvodnú formulu. 

Ustanovenia § 1 sa členili na dva odseky, pričom v oboch sa nachádzali 

„odvolávky“ na už existujúce normy, konkrétne Židovský kódex a ús-

tavný zákon o vysťahovaní Židov. Ust. § 1 ods.1 znelo: „Žid (§ 1 nar. č. 

198/1941 Sl.z.) nemôže si osvojiť Nežida ani nemôže byť osvojený Nežidom.“ 

Ustanovenie ods. 2 citovaného paragrafu znelo: „Osoby uvedené v § 2 ústav-

ného zákona č. 68/1942 Sl.z. nemôžu si osvojiť Žida ani nemôžu byť osvojené 

Židom.“ Osoba, ktorá teda spadala pod zákonnú definíciu pojmu Žid 

podľa Židovského kódexu, nesmela sa dostať do osobno-právneho po-

meru, a teda prostredníctvom osvojenia ani do novovzniknutého príbu-

zenského pomeru v priamom pokolení s Nežidom. Tým sa malo predísť 

obchádzaniu protižidovských opatrení najmä v súvislosti s podnikaním 

na základe živnostenského oprávnenia. Dikcia druhého odseku §-u 1 

bola zasa reakciou na vyhýbanie sa transportovaniu Židov do cudziny. 

V zmysle dôvodovej správy mala vláda predovšetkým záujem znemož-

ňovať tie adopcie, kde by Žid osvojoval Nežida, alebo by sa dal osvojiť 

Nežidom, alebo kde Žid vyňatý z možnosti núteného vysťahovania by 

si osvojoval alebo sa dal osvojiť Židom, ktorého bolo možné vysťaho-

vať. Tento cieľ sledoval § 1 osnovy zákona v súlade so zámermi Židov-

ského kódexu.38 Každopádne, celý § 1 navrhovaného zákona zakazoval, 

a teda výslovne rušil Židom možnosť uplatňovať ich pasívne i aktívne 

osvojovacie právo. Ustanovenie § 2 osnovy zákona potom dávalo súdom 

možnosť zamietnuť žiadosť o schválenie osvojenia v prípadoch podľa 

§ 1, ak žiadosť bola podaná pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto 

zákona a nebola ešte právoplatne vybavená. Ustanovenie § 3 obsahovalo 

obvyklú účinnosť a vykonávaciu doložku. V závere návrhu vláda dekla-

rovala, že vykonaním tohto zákona nevzniknú pre štátnu pokladnicu ni-

jaké nové výdavky a prejavila želanie, aby predmetný návrh bol prikázaný 

                                                 
37  BEŇA, ref. 1, s. 61. 
38  Vládny návrh zákona o niektorých obmedzeniach Židov pri osvojení (tisk 571/1942). 

Z dôvodovej správy. Digitální knihovna. Snem Slovenskej republiky 1939–1945. 
Tisky. Tisk č. 571. Dostupné na: http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0571_00. 
htm [cit. 2015-11-01]. 
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ústavno-právnemu výboru.39 Návrh signovali Dr. Vojtech Tuka, pred-

seda vlády a minister zahraničných vecí, a Dr. Gejza Fritz, minister pra-

vosúdia. 

Ústavno-právny výbor sa predmetnou osnovou zákona zaobe-

ral dňa 23. júna 1942. Vo svojej správe (tisk č. 581) akceptoval vládou 

uvádzané dôvody legislatívnej úpravy, potvrdil, že ustanovizeň osvojenia 

je zneužívaná na obchádzanie protižidovských normatívnych opatrení, 

a výslovne uviedol, že „ustanovenia predloženej osnovy sú skutočne po-

trebné, aby sa spomenutým nežiaducim javom zamedzilo.“40 Presnejšie 

formuloval ustanovenie § 2, podľa ktorého adopčné zmluvy, ktoré od-

porujú ustanoveniam § 1, ak neboli do účinnosti tohto zákona schválené 

alebo potvrdené, nemožno ich schváliť či potvrdiť. Výbor tým v správe 

formuloval určité priame usmernenie pre súdy, keď uviedol, že „žiadosti 

o schválenie alebo potvrdenie takýchto zmlúv treba teda zamietnuť.“ Za 

samozrejmé považoval, že toto ustanovenie sa bude vzťahovať len na 

zmluvy uzavreté pred účinnosťou navrhovaného zákona, pretože 

zmluva o osvojení uzavretá po účinnosti navrhovaného zákona bude už 

priamo ex lege na základe § 1 neplatná.41 Ústavnoprávny výbor odporú-

čal osnovu v predloženom znení prijať.  

Identicky, presne podľa uvedených zdôvodnení podal Snemu 

Slovenskej republiky správu ústavnoprávneho výboru o predmetnom 

vládnom návrhu spravodajca Dr. Matej Huťka dňa 2. júla 1942 v rámci 

92. schôdze Snemu Slovenskej republiky. O tom, že daná záležitosť bola 

vnímaná vysoko rutinne, vzhľadom na akúsi „samozrejmosť“ pri uplat-

ňovaní protižidovských opatrení svedčí aj fakt, že prejav menovaného 

spravodajcu sa od slova do slova presne zhodoval s textom v tisku č. 581, 

                                                 
39  Tamže. 
40  Správa ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o niektorých obmedze-

niach Židov pri sovojení. Digitální knihovna. Snem Slovenskej republiky 1939–1945. 
Tisky. Tisk č. 581. Dostupné na: http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0581_00 
.htm [cit. 2015-11-01]. 

41  Tamže. 
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a po jeho prednesení sa nikto z poslancov Snemu neprihlásil do roz-

pravy, nepadli žiadne pozmeňovacie návrhy. Snem bez výhrad prijal os-

novu zákona podľa výborovej správy.42  

Zákon o obmedzeniach Židov pri osvojení bol publikovaný 

v Slovenskom zákonníku pod č. 138/1942 Sl.z. (čiastka 32), účinnosť 

nadobudol dňom vyhlásenia, t.j. dňa 21. júla 1942. Avšak v rámci odboja 

proti Protektorátu a Slovenskému štátu a za obnovu ČSR sa tento zákon 

ako norma pochádzajúca z obdobia neslobody (v zmysle ústavného dek-

rétu prezidenta republiky zo dňa 3. augusta 1944 o obnovení právneho 

poriadku – č. 11/1944 Úr. vest. čsl.), no najmä ako norma jasne odporu-

júca republikánsko-demokratickému duchu (v zmysle nariadenia SNR zo 

dňa 1. septembra 1944 č. 1/1944 Zb. n. SNR – recepčnej normy s vý-

hradou /§ 2/) nepovažoval za súčasť československého právneho po-

riadku, ani za právny predpis slovenský, uznaný Slovenskou národnou 

radou ako predstaviteľkou štátnej moci na území Slovenska.43 Právna 

úprava osvojenia s relevanciou pre územie Slovenska vychádzala zo Zá-

kona o osvojení č. 56/1928 Zb. z. a n., ktorý platil po obnove Českoslo-

venska naďalej, prirodzene vo svojom pôvodnom znení. Zrušený bol až 

zákonom č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve, ktorý komplexne kodifi-

koval československé rodinné právo a inštitútu osvojenia dal oproti mi-

nulosti kvalitatívne úplne iný rozmer, funkciu i účel pod vplyvom socia-

listickej vedy o rodinnom práve.  

 

Záver 

Právna úprava osvojenia v období existencie vojnového Slo-

venského štátu v zásade vychádzala zo zákona o osvojení č. 56/1928 Zb. 

z. a n., normy pôvodom československej, recipovanej do právneho po-

riadku Slovenského štátu v marci 1939. V rámci protižidovskej politiky 

a celej plejády protižidovských opatrení, resp. zákonov a nariadení bol 

                                                 
42  Správa o 92. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave vo štvrtok 2. júla 1942. 

Digitální knihovna. Snem Slovenskej republiky 1939–1945. Stenoprotokoly. 92. 
schůze. Čtvrtek 2. července 1942. Dostupné na: 
http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/stenprot/092schuz/s092005.htm [cit. 2015-11-
01]. 

43  VOJÁČEK, Ladislav - KOLÁRIK, Jozef - GÁBRIŠ, Tomáš. Československé právne de-
jiny. Bratislava : Eurokódex, 2013. s. 27.  
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v roku 1942 Snemom Slovenskej republiky prijatý zákon, ktorý sa dotý-

kal osvojenia, menil ho resp. bližšie určoval jeho podmienky špecificky a 

výlučne vo vzťahu k židovskému obyvateľstvu.   Zákon č. 138/1942 Sl.z. 

o obmedzeniach Židov pri osvojení reagoval na množiace sa prípady, 

kedy židovské obyvateľstvo prostredníctvom inštitútu osvojenia sledo-

valo obchádzanie protižidovských normatívnych opatrení, najmä s ohľa-

dom na ich  nemožnosť či obmedzenia živnostenského podnikania, 

a tiež s ohľadom na nútené deportácie a stratu občianstva. Dovolíme si 

predostrieť názor, že zákonu o obmedzeniach Židov pri osvojení je 

v doterajšej našej historickej, ako aj právno-historickej spisbe venovaná 

iba minimálna pozornosť. V rámci problematiky protižidovského diskri-

minačného zákonodarstva je vnímaný viac-menej marginálne, okrem vý-

nimiek (v rámci historicko-právnej spisby44) spravidla nie je radený do 

zoznamu zákonov a nariadení prijatých za éry vojnového Slovenského 

štátu, ktoré vytvorili osobitný právny režim pre Židov na Slovensku a 

umožnili ich deportácie a arizáciu majetku.45 Sme presvedčení, že analy-

zovaná zákonná norma ako jednoznačne diskriminačná, výrazne zasahu-

júca do osobných a rodinných práv židovského obyvateľstva, negujúca 

ich aktívne i pasívne osvojovacie právo, by si takéto miesto a najmä po-

zornosť pamäti nášho národa určite zaslúžila. 
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44  Pozri napr. HUBENÁK, Ladislav. Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské od-
delenie, 2003. s. 201. 

45  Pozri napr. zoznam tzv. „židovských zákonov“ dostupný na webovej stránke Ústavu 
pamäti národa: http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-z.pdf [cit. 2015-11-01]. 
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